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PAGRINDINĖS SANTRUMPOS IR SĄVOKOS  

 

bp – bazių poros 

BSA – Bovino serumo albuminas (ang. Bovine Serum Albumin) 

DNR – deoksiribonukleorūgštis 

DTT – ditiotreitolis 

H2O– vanduo 

mg – miligramai 

PGR – polomerazinė grandininė reakcija (angl. PCR – Polymerase Chain Reaction)  

PVP – polivinilpirolidonas K 30 

RNA – ribonukleino rūgštis 

spp. – visos rūšys įeinančios į aukštesnį taksoną 

ssp. – porūšis 

SSR – mikrosatelitai – kartotinės sekų atkarpos (angl. SSR, simple sequence repeats) 

μl – mikrolitrai 

Aleliai – (gr. allelon – vienas kitą, savitarpiškai) – biol. aleliniai genai: skirtingos to paties 

geno formos, lemiančios alternatyvias to paties požymio išraiškas. 

Haplotipas – specifiniai aleliai (konkrečių DNR sekų) glaudžiai sujungti chromosomoje 

ir greičiausiai kartu paveldimi genų grupėje (tai genų, kuriuos palikuonis paveldi iš tėvo / 

motinos, grupė). 

Heterozigotiškumas – reiškinys, kai individas turi du skirtingus to paties geno ar genų 

alelius. 

Hibridizacija – procesas, kurio metu vyksta dviejų genetiškai skirtingų populiacijų ar 

rūšių kryžminimasis. 

Inbrydingas / įvaisa – (angl. inbreeding < in – viduje + breeding – veisimas, perėjimas) 

artimos giminystės individų, t. y. asmenų, turinčių nors vieną bendrą protėvį, poravimasis. 

Introgresija – tos pačios populiacijos rūšių genetinis kryžminimas per vieną ar abi 

motinas. 

Lokusas – fizinė geno ar specifinės sekos padėtis chromosomoje. 

Rekolonizacija – natūralus rūšies atsikūrimas. 

Simpatrinis rūšių susidarymas – (gr. sym – kartu + patris – tėvynė)  pradinės rūšies viduje 

vykstantis procesas, kai dalis populiacijos individų įgyja genetinių skirtumų, kurie neleidžia 

jiems kryžmintis su tėvine forma. 
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ĮVADAS  

Tyrimo temos aktualumas 

Svarbūs evoliucijos veiksniai yra mutacijos, genų dreifas, natūralioji atranka, genų 

migracija ir fenotipinis plastiškumas. Aplinkos sąlygos, kuriomis vyksta rūšių reprodukcijos 

procesai, taip pat gali būti laikomos veiksniu, keičiančiu (paprastai didinančiu) rūšies 

adaptaciją arba prisitaikymą. Pertvarkant Lietuvos miško medžių genetinių išteklių sistemą 

būtina ištirti ir įvertinti skirtingų rūšių ir populiacijų adaptyvumo ir evoliucijos tendencijų 

specifiką kintančiomis ekologinėmis sąlygomis. Nėra nustatytos kai kurių miško medžių rūšių 

išplitimo ribos, plitimo pobūdis, introgresijos zonos dydis. Vykstant globaliniam klimato 

atšilimui turėtų susidaryti vis palankesnės sąlygos rūšims, kurių arealo optimumas yra į pietus 

nuo Lietuvos, plisti ir introgresijos zonai plėstis. Moksliniai tyrimai rodo, kad tarprūšinės 

hibridizacijos procesai kur kas intensyvesni rūšių arealų periferijoje nei centrinėje dalyje. Kai 

kurių autorių nuomone, netgi pastebimas introgresijos klinalinis kitimas šiaurės kryptimi. Kaip 

pavyzdį galima paminėti Islandiją, kur Betula genties rūšys tarpusavyje kryžminasi daug 

intensyviau nei bet kurioje kitoje arealo dalyje. Lietuvos teritorija yra bekočio ąžuolo (Quercus 

petraea (Matt) Liebl.) ir paprastojo skirpsto (Ulmus minor Mill.) arealų pakraštys, todėl šių ir 

vietinių rūšių hibridizacijos laipsnis, tikėtina, yra didesnis nei kitose Europos šalyse. 

Hibridizacijos problemos taip pat aktualios vertinant genetinę populiacijų įvairovę bei 

prisitaikymo prie besikeičiančių sąlygų galimybes. 

Nustatyta, kad tarprūšinių hibridų aptinkama tarp įvairių alksnių rūšių, todėl hibridizacija 

gali būti svarbi rūšių tobulinimo strategija. V. Ramanausko dendrologijoje paminėta, kad 

tarprūšinių alksnių hibridų randama tuose medynuose, kur baltalksnis auga greta juodalksnio, 

ir kad tų hibridų spartesnis augimo tempas. Miškų produktyvumo didinimas nacionalinėje 

miškų ūkio sektoriaus plėtros programoje yra nurodytas kaip viena iš prioritetinių veiklos sričių 

ir galimybių. 

Morfologinių lapo požymių tyrimai gali būti naudojami hibridų atpažinimui, o šių požymių 

įvairovė atspindi genetinę variaciją (Baliuckienė 2009). Savo daktaro disertacijoje 

A. Baliuckienė (2009) daro išvadas, kad: 1) morfologinė lapų požymių įvairovė yra susijusi su 

alelių įvairove; 2) menamų tarprūšinių plaukuotojo ir karpotojo beržų hibridų morfologinių 

lapų požymių kitimas yra didesnis nei karpotojo beržo; 3) morfologiniai lapų požymiai gali 

būti sėkmingai naudojami medžių grupavimui pagal jų rūšinę priklausomybę  nesant specifinių 

(tik tai rūšiai būdingų) molekulinių žymenų,  4) genotipinė augimo ritmo įvairovė iš dalies 

siejasi su beržo lapų morfologine įvairove; 5) gana aukštas paveldėjimas gautas devyniems iš 

septyniolikos tirtų beržo lapų morfologinių požymių. 
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Iki šiol Lietuvoje atlikti natūralios hibridizacijos tyrimai buvo labai fragmentiški. 

Karpotojo ir plaukuotojo beržų hibridizacija pradėta tirti A. Baliuckienės disertacinio darbo 

metu. Guobinių rūšių hibridizacijos, taip pat ir alksnių rūšių hibridizacijos tyrimai yra pradėti 

LAMMC Miškų instituto miško genetikos ir selekcijos skyriaus mokslininkų. Dabartiniu metu 

Valstybinė miškų tarnyba vykdo juodalksnio, baltalksnio ir jų hibridų rinktinių medžių atranką. 

Tačiau nėra atlikta detalių minėtų rūšių hibridų tyrimų. Atlikti tyrimai, kurių metu  aprašyti 

fenologiniai ir morfologiniai hibridų požymiai ir pritaikyti molekuliniai metodai hibridizacijai 

patvirtinti. 

 

Tyrimų hipotezė 

Tiriamų rūšių lapų morfologiniai parametrai yra tinkami tarprūšiniams hibridams 

identifikuoti.  

 

Darbo tikslas – ištirti Alnus ir Ulmus genčių simpatrinių Lietuvos rūšių introgresijos 

laipsnį bei lapų ir medžių stiebų morfologinių parametrų tinkamumą jiems identifikuoti. 

Parinkti efektyvius molekulinius žymenis genetinės įvairovės ir hibridams identifikuoti. 

 

Darbo uždaviniai 

1. Identifikuoti tarprūšinius hibridus, remiantis morfologiniais rūšims būdingais 

požymiais. 

2. Identifikuoti tarprūšinius hibridus, panaudojant rūšims specifinius DNR žymenis. 

3. Nustatyti hibridų kartas naudojant DNR žymenis. 

4. Atlikti identifikuotų pagal molekulinius žymenis hibridų morfologinių požymių 

analizę. 

 

Ginamieji teiginiai 

1. Tarprūšinė Ulmus genties rūšių hibridizacija tik nežymiai padidina genetinę įvairovę, o 

Alnus genties tarprūšiniams hibridams būdinga ne tik gerokai didesnė genetinė įvairovė 

nei tėvinių rūšių grupėms, bet ir mažesnis inbrydingas / įvaisa. 

2. Didžiausia alksnių rūšių hibridų dalis Lietuvoje priklauso F1 kartai, o guobinių – F2 

kartai. 

3. Pagal lapų morfometrinę analizę buvo išskirta žymiai daugiau tarprūšinių alksnių 

hibridų nei taikant genetinę analizę, todėl tik abiejų būdų taikymas garantuoja tikslius 

rezultatus.  
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Mokslinio darbo naujumas, teorinė ir praktinė reikšmė 

Iki šiol Lietuvoje atlikti natūralios hibridizacijos tyrimai buvo labai fragmentiški, jiems 

trūko kompleksiškumo. Dabartiniu metu Valstybinė miškų tarnyba vykdo juodalksnio, 

baltalksnio ir jų hibridų rinktinių medžių atranką, kuri paremta išskirtinai morfologiniais lapų 

bei medžių stiebų požymiais. Disertaciniame darbe pateikti morfometrinių ir molekulinių 

požymių sąsajų rezultatai, nustatyta, kurioms rūšims ir kokia apimtimi galima naudoti 

morfologinius požymius. Sudarytas branduolio mikrosatelitų žymenų rinkinys Ulmus ir Alnus 

genčių rūšių genetinei įvairovei ir hibridams efektyviai identifikuoti. Vertinant alksnių tyrimų 

duomenis buvo nustatytas hibridų sutinkamumas pagal jų kartas. Disertacijoje pateikta 

rekomendacijų, kaip reikėtų saugoti tirtų rūšių kompleksų genetinius išteklius. 

 

Disertacijos aprobavimas 

Disertacijos tyrimų rezultatai paskelbti trijuose moksliniuose straipsniuose, pristatyti 

dviejose tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 

 

Moksliniai straipsniai: 

Publikuoti du straipsniai periodiniame mokslo leidinyje (Q1), turinčiame citavimo indeksą 

duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“: 

Tamošaitis S., Jurkšienė G., Petrokas R., Buchovska J., Kavaliauskienė I., Danusevičius 

D., Baliuckas V. 2021. Dissecting taxonomic variants within Ulmus spp. complex in natural 

forests with the aid of microsatellite and morphometric markers. Forests, 12, 653. 

https://doi.org/10.3390/f12060653. IF – 2,221 

Jurkšienė G., Tamošaitis S., Kavaliauskas D., Buchovska J., Danusevičius D., Baliuckas 

V. 2021. „Identification of Alnus glutinosa L. and Alnus incana (L.) Moench. hybrids in natural 

forests using DNA microsatellite and morphometric markers“ Forests (priimtas). 

Publikuoti du moksliniai straipsniai periodiniame mokslo leidinyje „Miškininkystė“: 

Tamošaitis S., Jurkšienė G., Baliuckas V. 2019. Vietinių alksnio (Alnus spp.) rūšių 

tarprūšinė hibridizacija Lietuvoje. Miškininkystė, 2 (84): 18–27. 

Tamošaitis S., Jurkšienė G., Petrokas R., Baliuckas V. Vietinių Ulmus spp. rūšių 

morfologinis kintamumas ir tarprūšinė hibridizacija Lietuvoje. Miškininkystė, 2 (84): 37–45. 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/f12060653.%20IF%20–%202,221
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Pranešimai tarptautinėse konferencijose ir stažuotės: 

Stendinis pranešimas „Leaf morphological variation and interspecific hybridization of 

native Ulmus species in Lithuania“ tarptautinėje konferencijoje „10th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON BIODIVERSITY RESEARCH“, vykusioje Daugpilyje 2019 m. balandžio 

24–26 d.  

Stendinis pranešimas „Interspecific hybridization of native Alnus species in Lithuania“ 

tarptautinėje konferencijoje „RURAL DEVELOPMENT 2019: Research and Innovation for 

Bioeconomy“, vykusioje Vytauto Didžiojo universitete 2019 m. rugsėjo 26–28 d. 

Doktorantas stažavosi Sankt Peterburgo valstybiniame miškų universitete (Rusija), 

2019 m. rugsėjo 9–22 d. dalyvavo LR aplinkos ministerijos užsakomajame moksliniame 

projekte „Juodalksnio, mažalapės liepos ir paprastojo klevo kilmės rajonų pagal DNR žymenis 

patikslinimas“ (vadovas V. Baliuckas, 2018–2020 m.). 

 

Disertacijos apimtis ir struktūra: 

Disertaciją sudaro įvadas, literatūros apžvalga, tyrimo objektai ir metodai, tyrimo rezultatų 

ir jų aptarimo (diskusijų) skyriai, pagrindinės darbo išvados, rekomendacijos, literatūros 

sąrašas. Pridedamos publikacijos ir CV. 

Darbo rezultatai išdėstyti 2 skyriuose. Literatūros sąraše – 159 šaltiniai. Disertacijos 

apimtis – 152 puslapiai, disertacija iliustruota 20 lentelių ir 31 paveikslu. 
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1. LITERATŪROS ANALIZĖ 

1.1. Guobinių šeimos ir jų hibridų paplitimas ir pagrindinės savybės 

1.1.1. Paplitimas 

Kalninė guoba (Ulmus glabra Huds.) paplitusi beveik visoje Europoje, išskyrus šiaurinę 

Skandinavijos dalį ir šiaurinius Rusijos rajonus, bei Mažojoje Azijoje. Vakaruose jos 

savaiminis  arealas – Airijos sala ir Pirėnų pusiasalis, rytuose – ties Uralo kalnais, šiaurėje – 

ties Vidurio Norvegija iki 67° šiaurės platumos. Šiauriausias taškas – už Arkties rato pietuose, 

driekiasi iki Graikijos Peloponeso pusiasalio, aptinkama ir Irane. Auga iki 1500 m aukščio 

altitudėse. Kalninė guoba buvo sėkmingai aklimatizuota Pietų Grenlandijoje prie Narsarsuaq 

gyvenvietės (Caudullo and de Rigo 2016; Thomas et al. 2018). 

Lietuvoje kalninės guobos grynų medynų nesudaro. Dažniausiai pasitaiko pavienių 

medžių lapuočių medynuose ar eglynuose, upių šlaituose. Dažniausiai guoba aptinkama vidurio 

žemumose. 

Paprastasis skirpstas (Ulmus minor Mill.) dažniau sutinkamas Europos pietuose, taip pat 

paplitęs Vidurio Europoje. Šiauriausia arealo riba – Švedijos Elando ir Gotlando salos, nors yra 

teiginių, kad šiose salose juos išplatino žmonės. Skirpstas savaime auga Šiaurės Afrikoje, 

Mažojoje Azijoje ir Kaukaze. Šiaurinė arealo riba beveik sutampa su 55 šiaurės platumos, 

eidama pietiniu Baltijos jūros pakraščiu per Lietuvą siekia Uralo kalnus. Pietinė arealo riba 

eidama nuo Alžyro ir Tuniso Šiaurės Afrikoje ir pasukdama įstrižai per Mažąją Aziją pasiekia 

Kaspijos jūrą. Rytuose arealas tęsiasi iki Volgos, o vakaruose siekia vakarinę Pirėnų pusiasalio 

pakrantę (Caudullo and de Rigo 2016).  

Paprastasis skirpstas labiausiai išplitęs Vidurio Lietuvos žemumoje ir pietvakarinėje 

Lietuvos dalyje. Dažniausiai auga lapuočių medžių pomiškyje ir trake, nors aptinkama ir 

šlaituose kartu su kadagiu ir pušimi. Kartais sudaro grynus medynus, kuriuos galima aptikti 

upių ir upelių šlaituose (Nemuno, Nevėžio, Šventosios, Merkio, Dubysos, Minijos Mituvos, 

Juostos pakrantėse).  

Lietuvos miškuose taip pat paplitęs kamštinis paprastojo skirpsto variatetas Ulmus minor 

ssp. minor Richens. 

Paprastoji vinkšna (Ulmus laevis Pall.) savaime paplitusi Europoje nuo Prancūzijos iki 

Uralo kalnų. Šiaurinė arealo riba eina pietine Skandinavijos pusiasalio dalimi iki Uralo. Pietinė 

arealo riba nepasiekusi Pirėnų, įstrižai kirsdama Apeninų pusiasalį, nusileidžia iki Juodosios 

jūros, beveik į pačius Balkanų pusiasalio pietus. Rytuose arealas tęsiasi iki Volgos upės, o 
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vakaruose užgriebia pietinę Britų salyno dalį. Kaukaze esama izoliuoto arealo, negausiai jų 

aptinkama ir Iberijos pusiasalyje (Caudullo and de Rigo 2016). 

  

 

 

 

 

 

a        b 

 

 

 

 

 
 

c 

1 pav. Guobinių paplitimas: a) kalninė guoba (Ulmus glabra), b) paprastasis skirpstas (Ulmus 

minor), paprastoji vinkšna (Ulmus laevis); Sutartiniai žymėjimai:      gamtinis paplitimas, 

✖ izoliuotos populiacijos, ▲ introdukuotos ir natūralizuotos (sinantropinės) rūšys 

(https://commons.wikimedia.org/). 

 

Lietuvoje ši rūšis daugiausia aptinkama Vidurio ir Pajūrio žemumose, ypač uosių 

augavietėse, lygiose vietose ar šaltiniuotuose šlaituose. Pastaruoju metu aptinkama retokai. 

1.1.2. Morfologija 

Kalninė guoba užauga į aukštį iki 30 m ir 2 m skersmens. Jaunų medžių žievė lygi, juosvai 

ruda, pilka, vėliau sueižėjusi, ruda. Ūgliai stori, tamsiai rudi, plaukuoti, pumpurai 6–9 mm ilgio, 

pražanginiai, buki, apaugę plaukeliais. Riešutėlis sparnavaisio centre, sparnavaisio įkarpa 

negili. 

Paprastasis skirpstas užauga iki 30 m aukščio ir 1,5 m skersmens. Žievė ruda, lygi, senų – 

giliai sueižėjusi. Jauni ūgliai žvilgantys, laibi, rausvai rudi ar žalsvi, šiek tiek plaukuoti, 

pumpurai smulkūs (1,5–4 mm), kiaušiniški ar ovalūs, bukoki. Sparnavaisiai, atvirkščiai, 

kiaušiniški, įkarpa siekia riešutėlį. Paprastojo skirpsto kamštinis variatetas išsiskira 

kamštinėmis retomis išaugomis ant šakučių ir kamieno bei lapų forma. 

Paprastoji vinkšna užauga iki 35 m aukščio ir 1 m skersmens. Jaunų medžių žievė rusvai 

pilka, lygi, vėliau negiliai suskyla į pailgas, plonas, lengvai besilupančias plokšteles. Ūgliai 

https://commons.wikimedia.org/
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labai švelnūs, blizgantys, plaukuoti. Pumpurai smailūs, 5–7 mm ilgio. Riešutėliai su 

sparnavaisiu, kuris turi jo nesiekiančią iškarpą (šiek tiek persidengusią), kraštai blakstienoti, 

kotelis 2–5 kartus ilgesnis už sparnelį. 

Guobinių lapų skiriamieji požymiai pagal R. Petroko ir V. Baliucko (2012) aprašymą 

pateikti (1 lent.). 

 

1 lentelė. Vietinių guobų rūšių lapų morfologiniai požymiai (Petrokas and Baliuckas 2012) 

Rūšis Lapų forma Lapų gyslos Plaukeliai 

Ulmus glabra  

Lapai turi keletą viršūnių, 

viršuje praplatėję; 

pagrindas stipriai įstrižas, 

o apatinė skiltis 

persidengia, uždengdama 

lapkotį 

15–18 (20) porų 

pagrindinių gyslų, 

kurios dažnai 

išsišakojusios prie 

lapų kraštų  

Lapai vienodai šiurkštūs kaip 

švitrinis popierius, ypač viršutinė 

pusė; apačia gana pūkuota, be 

blakstienėlių pakraščiuose; storas 

kotelis tankiai kaip vilna apaugęs 

plaukeliais 

Ulmus minor  

Lapai nelygūs, širdišku 

pagrindu; labai smailia, 

kartais apvalia viršūne  

Ne daugiau kaip 8–

11 (14) porų gyslų 

Lapai buki, grublėti, su 

išsibarsčiusiais smulkiais gumbeliais, 

viršutinėje pusėje smulkiais 

plaukeliais ir gausiai plaukuota 

apatine puse pavasarį, vėliau plonais 

plaukeliais ir stambiais jų kuokštais 

gyslų pažastyse  

Ulmus minor 

ssp. minor  

Lapų pagrindas 

nevienodas, su smailia 

viršūne 

Apie 14 porų gyslų, 

kurios dažnai 

išsišakojusios 

Lapai lygūs, blizgūs, iš viršaus 

ryškiai žali, pakraščiuose be 

blakstienėlių; lapų koteliai ir ūgliai 

dažniausiai neplaukuoti 

Ulmus × 

hollandica  

Lapų pakraščiai dantyti, 

be didelių skilčių; 

pagrindas nevienodas 

Daugiau nei 14 porų 

gyslų, dažnai 

išsišakojusių prie 

lapų pakraščio 

Lapų paviršius dažniausiai plikas su 

pavieniais plaukeliais 

Ulmus laevis  

Lapų pagrindas itin 

nesimetriškas, viršūnė 

labai smaili ir dantyta. 

Apie 16 porų tiesių, 

nešakotų gyslų 

Lapai labai švelniu paviršiumi; 

apačia ir gyslos taip pat padengtos 

trumpais plaukeliais, kotelis 

plaukuotas 
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Ulmus glabra  Ulmus minor  
Ulmus minor ssp. 

minor  
Ulmus × hollandica  Ulmus laevis  

2 pav. Lietuvoje augančių guobinių šeimos rūšys 

 

1.2. Alksnių bei jų hibridų paplitimas ir savybės 

1.2.1. Paplitimas 

Juodalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) – medis, išskyrus šiaurinę Skandinaviją, 

paplitęs visoje Europoje, Jo arealas nusidriekia į Šiaurės Afriką, Mažąją Aziją, Kaukazą ir 

Vakarų Sibirą. Lietuva, galima sakyti, yra juodalksnio arealo centre (Claessens et al. 2010) 

(3 pav.). Lietuvoje juodalksniai labiausiai paplitę Vidurio žemumoje ir pietvakarinėje šalies 

dalyje. Daugiausia jų Marijampolės, Kazlų Rūdos, Raseinių ir Šakių urėdijose. Juodalksniai 

auga drėgnuose ir šlapiuose miškuose kartu su uosiais, eglėmis, plaukuotaisiais beržais. Auga 

upių, ežerų pakrantėse, šaltiniuotuose upių šlaituose. 

Baltalksnis (Alnus incana (L.) Moench.) paplitęs Europoje, išskyrus Britų salyną, 

Apeninų ir Pirėnų pusiasalius. Šiaurinė arealo riba Skandinavijoje yra už Arkties rato, o 

pietinė – ties Alpėmis ir Balkanų pusiasaliu. Vakarų Azijoje ir Šiaurės Kaukaze aptinkamos 

atskiros baltalksnio arealo salelės. Rytuose arealas siekia Uralo kalnus, o vakaruose – 

vakarinius Alpių pakraščius. Baltalksnių pasiskirstymo diapazonas sutampa su juodalksnių ir 

tęsiasi toliau į šiaurę. Priešingai nei juodalksnių, baltalksnių pietinė arealo riba yra siauresnė, o 

Jungtinėje Karalystėje šių medžių nesutinkama (Durrant et al. 2016) (3 pav.). Lietuva yra 

beveik pats baltalksnių arealo centras. Šie medžiai mūsų šalyje paplitę visur, išskyrus pietinius 

rajonus. Daugiausia baltalksnynų Utenos ir Biržų rajonuose. Baltalksniai gerai plinta 

kirtavietėse, dirvonuojančiose žemėse, pievose ir ganyklose. 
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a b 

3 pav. Guobinių paplitimas: a) juodalksnis (Alnus glutinosa), b) baltalksnis (Alnus incana); 

Žymėjimai:      gamtinis paplitimas, ✖ izoliuotos populiacijos, ▲ introdukuotos ir natūralizuotos 

(sinantropinės) rūšys (https://commons.wikimedia.org/) 

 

1.2.2. Morfologija 

Juodalksnis – tai medis, į aukštį išaugantis iki 30 m ir iki 70 cm skersmens; žievė tamsiai 

ruda, supleišėjusi. Jauni lapai lipnūs, užaugę tampa lygūs, su kuokštais apatinėje lapo pusėje 

ties gyslų kampais. Lapo forma ovali ar apvali, viršūnė įskelta ar apvali, lapo pagrindas plačiai 

pleištiškas (4) 5–8 (9) cm ilgio ir (3) 5–7 (8) cm pločio, su 6–8 poromis antrinių gyslų, lapų 

stiebai 20–35 mm ilgio. 3- 5 kuokeliniai žiedynai kekėse, kabantys, 4–7 cm ilgio; piesteliniai 

3–5, ant kotelių (Ramanauskas 1973; Banaev and Bažant 2007). 

Baltalksnis – tai stambus krūmas arba medis, užaugantis iki 20 m aukščio ir 50 cm 

skersmens; žievė lygi, pilka arba ruda. Suaugę lapai kiaušiniškos ar elipsiškos formos, paprastai 

su aštriai smailia viršūne ir plačiai pleištišku, suapvalėjusiu arba šiek tiek širdišku pamatu, su 

tankiais trumpais plaukeliais, (4) 5–9 (11) cm ilgio ir (3) 4–7 (8,5) cm pločio, su (9) 11–13 (15) 

porų pagrindinių gyslų; stiebai 10–30 cm ilgio; 3–5 (10 ir daugiau) piesteliniai žiedynai 

dažniausiai bekočiai, išsidėstę grupėmis. Chromosomų skaičius tiek juodalksnio, tiek 

baltalksnio: 2n = 28. 

Hibridinių alksnių morfologinius bruožus  aprašyti sunkiau, nes jų kombinacijos 

skirtingos. Pavyzdžiui, hibridai, kurių lapų forma panaši į baltalksnio, gali turėti kuokštų gyslų 

kampuose, stiebo žievė gali būti kaip juodalksnio. Lapai, savo morfologiniais požymiais artimi 

abiems rūšims, gali būti ant vieno ūglio. Panašią situaciją yra aprašę skirtingi autoriai 

(Mejnartowicz 1999; Banaev and Bažant 2007; Bašić et al. 2014). Viena iš skiriamųjų ir 

pakankamai stabili hibridų savybė yra antrinių gyslų porų skaičius – 9–10. Pagal 

A. V. Kundzinsh (1957), hibridų, gautų atliekant dirbtinius kryžminimus, žievė yra žalsva arba 

rudai pilka, išlieka lygi didėjant amžiui. Atskirų tamsiai pilkų išilgų įplyšimų iki 1 m ilgio ir 2–

3 cm pločio atsiranda apie 20 metus. Lapai šiek tiek plaukuoti, neblizgantys, apatinė pusė 

gelsva. Paprastai yra 9 poros antrinių gyslų. Hibridai yra tarpiniai pagal lapo dydį, formą, 
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plaukuotumą, stiebo žievės spalvą. Žydėjimo ir lapų skleidimosi laikas taip pat tarpinis. Airijoje 

tirdamas baltalksnių ir juodalksnių natūralių hibridų savybes J. Parnell (1994) nustatė didelį 

hibridų savybių sutapimą su baltalksnio. Atskirų charakteristikų požymių pokytis, toks kaip 

lapo ilgis ir kampas tarp centrinės ir antrinės gyslos, viršija tėvinių rūšių svyravimus (pokyčius, 

variaciją). Gyslų porų skaičius pasižymi dideliu stabilumu ir vidutiniškai yra 10,5. Hibridas 

išsiskiria didesniu liaukučių skaičiumi apatinėje lapo pusėje. Baltalksnio lapo apatinėje pusėje 

1 mm2 yra apie 1–3,2 liaukutės, juodalksnio – 0,4, o hibrido – 3–9 liaukutės. Hibridų žirginiai 

plonesni ir smailesni (Fer and Sedivy 1963). 

  

 

Alnus glutinosa Alnus incana Hibridas (Alnus × hybrid) 

4 pav. Lietuvoje augančių alksnių lapai 

 

1.2.3. Fenologija  

Pavasarį juodalksnis skleidžia lapus kartu su beržu ar kiek vėliau. Dažniausiai tai būna 

balandžio pabaiga–gegužės pradžia, kai efektyvių temperatūrų (daugiau kaip +5oC) suma 

sudaro daugiau kaip 75o C. Į aukštį juodalksnis pradeda augti prasiskleidus viršūniniams 

pumpurams – gegužės 4–7 d., o į skersmenį – 12–15 dienų vėliau. Augimas į aukštį baigiasi 

rugpjūčio 16–19 d., o į skersmenį – 20–30 d. Priklausomai nuo išorinių faktorių, juodalksnio 

vegetacijos trukmė gali būti labai skirtinga. Juodalksniai, augantys tankiuose medynuose, 

pradeda derėti 25–30 metų, o augantys atvirose vietose – 10–15 metų. Pavienių žiedų ir 

kankorėžių būna ir ant 7–10 metų amžiaus juodalksnių. Žydi prieš lapams skleidžiantis, 8–10 

dienų vėliau už baltalksnį, balandžio vidury, kai vidutinė paros temperatūra aukštesnė kaip 5 oC 

(Kapustinskaitė 1983). I. Jurkevičiaus ir kt. (1968) duomenimis, vidutinė juodalksnio 

pražydimo data – balandžio 17 d., o kraštutinės (15 metų stebėjimais) – kovo 29 ir gegužės 4 d. 
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Žydi juodalksnis 6–18 dienų. Baltalksnio kraštutinės žydėjimo datos pagal Dotnuvos 

ilgalaikius stebėjimo duomenis – kovo 3 d. (1925 m.) ir vėliausia – balandžio 24 d. (1929 m.) 

(Ramanauskas 1973). Remiantis literatūros duomenimis, baltalksnis žydi maždaug dviem 

savaitėmis anksčiau už juodalksnį. 

 

1.3. Morfologiniai guobų ir alksnių tyrimai  

Guobos. Richens ir Jaffers (Richens 1959; Jeffers and Richens 1970; Richens and Jeffers 

1975, 1978; Jeffers 1999), taikydami įvairius metodus, detaliai tyrė Anglijoje ir Prancūzijoje 

augančių guobų rūšių bei jų hibridų lapų morfologines savybes. Jie analizę atliko pagal aštuonis 

lapų požymius: lapų ilgį ir plotį, lapkočio ilgį, pagrindo asimetriškumą, lapo pakraščio 

dantytumą ir kt. Kai kurie autoriai (Myking and Jakovlev 2006; Zebec et al. 2010, 2014, 2015; 

Elowsky et al. 2013; Vander Mijnsbrugge et al. 2016), be anksčiau paminėtų požymių, naudojo 

dar papildomus parametrus: Elowsky ir kt. (2013) U. rubra ir U. pumila hibridams nustatyti 

naudojo lapų dantytumo parametrus; Myking ir Jakovlev (2006) siekdami įvertinti U. glabra 

lapų kintamumą ištyrė lapo ilgio ir pločio santykį,šoninių skilčių buvimą ir lapų nusmailėjimą; 

Vander Mijnsbrugge ir kt. (2016), nustatydami izoliuotų ir reliktinių U. laevis populiacijų 

įvairovę lauko bandyme su vieno medžio sklypo dizainu, naudojo lapų morfologinius 

požymius; Zebec ir kt. (2010; 2014; 2015) tyrė natūraliose U. glabra ir U. minor augimo vietose 

morfologinį lapų savybių kintamumą tarp populiacijų bei jų viduje. Lietuvoje guobų rūšys ir 

hibridai buvo tiriami pagal 14 lapų morfologijos požymių. 2012 metais šiuos tyrimus atliko 

R. Petrokas ir V. Baliuckas. Tyrimu nenustatyta reikšmingų lapų morfologijos skirtumų tarp 

U. glabra ir U. minor ir numatomi U. minor ssp. minor ir U. glabra hibridai sudarė mažiau nei 

du procentus visų U. minor, U. × hollandica ir U. glabra grupės individų. Išskirtinis šių taksonų 

morfologinių charakteristikų kintamumas kontaktinėse zonose ir ekstremalių morfologinių 

variantų ar naujų (hibridinių) savybių buvimas rodo introgresyvią hibridizaciją. Nepaisant to, 

morfologinėmis savybėmis nebuvo įmanoma visiškai įvertinti hibridizacijos laipsnio. 

Atlikdamas kontrolinius kryžminimus R. Melville (1978) nustatė, kad F1 kartoje grynos 

tarpinės formos yra retos. Vieni tėviniai požymiai labiausiai dominavo lapo apačioje, o kiti iš 

dalies dominavo lapo viršuje. Šie guobų lapų morfologinio kintamumo tyrimai nepaliko jokių 

abejonių, kad hibridizacijos procesas vyksta, ir suteikia papildomų morfologinių žymenų, kad 

būtų galima atskirti rūšis, prisidedančias prie hibridizacijos. Šiame tyrime buvo patikrintas 

morfologins kintamumas, naudojant mikrosatelitinius žymenis. 

Alksniai. Morfologiniai alksnio pokyčiai gali atsirasti natūraliai dėl izoliacijos, mažo 

populiacijos dydžio ar dėl skirtingų aplinkos sąlygų (Vander Mijnsbrugge 2015). Morfologiniai 
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duomenys taip pat atspindi ekologinius ir evoliucinius reiškinius, susijusius su hibridizacija, 

nes hibridai visada turi naujų požymių (Rieseberg et al. 1993). Naujų požymių atsiradimas 

procentais didėja kartu su hibridinėmis kartomis. Hibridai dažnai turi savybių, kurių trūksta 

pirminėms rūšims (Rieseberg 1995). Mejnartowicz (1982, 1999) ištyręs alksnių morfologines 

savybes ir nustatė, kad A. incana × glutinosa F1 kartos hibridai turi daug lapų požymių, kurie 

juos aiškiai išskiria iš tėvinių rūšių. Hibridų lapai nuo tėvinės rūšies lapų skiriasi blizgesiu ir 

apvalesne forma nei motininių. Lapų požymiai yra tarpiniai lapkočio ilgio, gyslų porų skaičiaus 

ir atstumo tarp gyslų atžvilgiu. Hibridų žievė yra lygi, tekstūra ir spalva panašesnė į baltalksnio. 

Daugelis autorių (Banaev and Bažant 2007; Bašić et al. 2014; Vander Mijnsbrugge 2015; 

Vidaković et al. 2018; Viljevac 2020) identifikuodami hibridus savo tyrimuose naudojo tuos 

pačius ir papildomus bruožus, tačiau jie yra būdingi tik pirmosios kartos hibridams. Harrison 

ir Larson (2014) teigė, kad introgresijos procese, kai hibridiniai alksniai kryžminasi su 

pirminėmis rūšimis, hibridų atskyrimui nuo grynų alksnių rūšių,  vien morfometrinių požymių 

nepakanka. 

 

1.4. Hibridizacijos procesai 

Sukurdama naujus genotipus, padidėjus heterozei, nuolatinių genetinių variacijų fondui ir 

sumažėjus genetinei apkrovai hibridizacija gali sukelti „evoliucinę naujovę“ (Abbott 1992; 

Whitney and Gabler 2008; Schierenbeck and Ellstrand 2008; Blair and Hufbauer 2010; 

Futuyma 2017). Regionus, su dideliu genetiniu kitimu ir unikaliais alelių deriniais, kuriuose 

atranka gali būti intensyvi, o evoliucija sparti, dažnai atspindi hibridinės zonos (Keim et al. 

1989; Abbott and Brennan 2014). Faktinės informacijos apie su hibridizacija susijusius 

evoliucijos ir aplinkos reiškinius gali suteikti morfologiniai duomenys, nes hibridai ne visada 

būna tarpiniai tarp tėvinių rūšių, tačiau dažnai pasižymi kraštutiniais ir naujais bruožais 

(Rieseberg et al. 1993). Augalų, turinčių išskirtinių ar naujų bruožų, procentas padidėja 

vėlesnių hibridų kartose, kaip ir požymių, parodančių kraštutinumą, procentas. Hibridai dažnai 

pasižymi tokiomis savybėmis, kokių nėra tėvinėse rūšyse (Rieseberg 1995). Hibridizacija yra 

paplitusi tarp vietinių ir nevietinių augalų rūšių. Vien tik Vokietijoje Bleeker ir kt. (2007) 

nustatė 134 augalų hibridinius taksonus, susidariusius hibridizacijos būdu tarp 81 nevietinių ir 

109 vietinių augalų rūšių. Be to, Schierenbeck ir Ellstrand (2008) pateikė 35 pavyzdžius iš 

16 augalų šeimų, kur hibridizacija vyko anksčiau nei invazija. Genų srautai tarp rūšių atsiranda 

tarprūšinės hibridizacijos metu, o genetinę įvairovę padidina vidurūšinė hibridizacija (Kolbe 

et al. 2004; Williams et al. 2005; Schierenbeck and Ellstrand 2008; Culley and Hardiman 

2009). Tarprūšinė hibridizacija vyksta, kai genų srautas atsiranda tarp genetiškai skirtingų rūšių 

ar populiacijų. Taikant vidurūšinę hibridizaciją, kai kryžminasi medžiai iš skirtingų 
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populiacijų, kurios anksčiau buvo išskirtos geografiškai, arba susimaišius skirtingoms rūšims, 

gali atsirasti nauji genotipai (Schierenbeck and Ellstrand 2008; Rius and Darling 2014). 

Invaziją gali sukelti vidurūšinė hibridizacija (Rosenthal et al. 2008). Šiuo metu daugiau nei 

700 medžių rūšių yra laikomos invazinėmis, kurios gali sukelti rimtų ekonominių ir aplinkos 

padarinių visame pasaulyje (Rejmánek ir Richardson 2013). Po Olandijos guobų ligos 

neigiamo poveikio daugeliui vietinių guobų rūšių, siekiant sukelti didesnį atsparumo šiai ligai, 

daugumoje šalių buvo įveista U. pumila (Leopold 1980; Mittempergher and Santini 2004). Nuo 

tada ji tapo invazinė kai kuriose Kanados dalyse ir JAV (Kartesz 2015), Meksikoje (Todzia and 

Panero 1998), Argentinoje (Mazia et al. 2001; Zalba and Villamil 2002), Ispanijoje (Cogolludo-

Agustín et al. 2000; Cabra-Rivas et al. 2015) ir Italijoje (Brunet et al. 2013; Bertolasi et al. 

2015). Tarprūšinė hibridizacija tarp U. pumila ir vietinių guobų buvo nustatyta Vidurio Vakarų 

JAV, Ispanijoje ir Italijoje (Cogolludo-Agustín et al. 2000; Zalapa et al. 2009, 2010; Elowsky 

et al. 2013; Brunet et al. 2013). Hibridai tarp U. pumila ir vietinių guobų rūšių (pvz., 

raudonosios guobos (U. rubra)) yra išplitę Vidurio Vakarų JAV (Zalapa et al. 2009, 2010), o 

hibridai tarp U. pumila ir U. minor guobos yra aptinkami Ispanijoje ir Italijoje (Cogolludo-

Agustín et al. 2000; Brunet et al. 2013). Šiose šalyse tarprūšinė hibridizacija buvo susijusi su 

invaziškumu (Cogolludo-Agustín et al. 2000; Zalapa et al. 2009, 2010; Brunet et al. 2013). 

Natūralūs guobos (Ulmus glabra) ir kamštinio skirpsto (Ulmus minor ssp. minor) hibridai yra 

išplitę Europoje, nes šios rūšys buvo dažnai sodinamos kaimo vietovėse. Šis procesas pradžioje 

vyko šiauriniuose regionuose (Šiaurinėje Britanijojos dalyje ir Skandinavijoje), o vėliau 

persikėlė ir į pietinius regionus. 

Kontroliniai kryžminimai padeda atskirti rūšis ir tarprūšinius hibridus, pastarieji paprastai 

būna lyginami su motininėmis rūšimis. Tačiau netipiška šiuo atžvilgiu yra Ulmus gentis, todėl 

tik nustatant rūšims būdingus požymius turėtų būti atliekamas genties suskirstymas į rūšis 

(Richens 1955). Šis pasirinktas požiūris atitinka R. Richens'o (1983), strategiją, kuria yra 

teigiama, kad Britų salose yra tik dvi guobų rūšys U. minor ir U. Glabra, ir abi rūšys 

hibridizuojasi, kad susidarytų natūralios hibridinės guobos Ulmus x hollandica Mill. Deja, 

kiekvienas grupės U. minor – U. x hollandica – U. glabra individas vėl gali hibridizuotis su 

viena iš tėvų rūšių. Procesas gali būti nuolat kartojamas iš kartos į kartą ir vadinamas 

introgresyvia hibridizacija. Yra manoma, kad tiesioginis tikėtinas tokios hibridizacijos 

rezultatas bus biologinės įvairovės praradimas ir hibridizuojančių rūšių žlugimas (Seehausen 

et al. 2008). Kraštovaizdžio heterogeniškumo sumažėjimas visuose erdviniuose masteliuose 

nuo mikrobų iki biomų, tikėtina, padidina bendrą tarprūšinės introgresinės hibridizacijos 

tikimybę silpnindamas skirtingų rūšių ekologinę atranką ir (arba) pašalindamas aplinkos kliūtis 

genų srautui tarp skirtingų adaptuotų rūšių. Dėl introgresijos rūšys gali įgyti naujų 
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prisitaikančių požymių, leidžiančių kolonizuoti naujas buveines ar padidinti jų tinkamumą 

esamoje nišoje.  Reiškinys, kai hibridai turi aukštesnį tinkamumą nei abu tėvai, yra žinomas 

kaip hibridinis stiprumas arba heterozė. 

Baltalksnio ir juodalksnio hibridinės formos sutinkamos ne visur, jų mažiausiai ten, kur 

yra ištisinis rūšies paplitimas. Žydėjimo laiko nesutapimas taip pat yra viena pagrindinių 

galimų priežasčių (Yurkevich et al. 1968; Parfenov 1980). Pavyzdžiui, Baltarusijoje baltalksnis 

pradeda žydėti šešiomis dienomis anksčiau nei juodalksnis, to visai pakanka alksnių 

apdulkinimui, nors vėliau žydėjimo laikas persidengia. V. P. Parfenovas (1980) teigė, kad šios 

rūšys greičiausiai kryžminasi anomaliniais metais, t. y. kai užsitęsia šaltas pavasaris. Taip pat 

hibridizacija dažniau vyksta populiacijų pakraščiuose ir „aštriuose“ jų taškuose. Autorius šią 

savybę aiškina specifinių žydėjimo ir apdulkinimo fazių buvimu, taip pat remiasi faktu, kad 

polimorfinės rūšys adaptuodamosi sugeba keisti daugelio biologinių procesų struktūrą. Atlikus 

juodalksnio ir baltalksnio fenologinių duomenų tyrimus Lučnik (1974) teigė, kad tiriami už 

natūralaus arealo ribų augantys alksniai F1 kartoje išlaiko jiems būdingas savybes ilgą laiką. 

Altajaus bandymų stotyje (Gorno Altaiskas, Rusija) baltalksnis pradėjo žydėti vidutiniškai 

7 dienomis anksčiau nei juodalksnis,  žydėjimo laikas nesutapo 1–2 dienas. Banaev ir Bažant 

(2007) duomenimis, Centriniame Sibiro botanikos sode (Novosibirskas, Rusija) kai pradeda 

žydėti juodalksnis, baltalksnio žydėjimo laikas artėja prie pabaigos. Atskiri baltalksniai dėl 

savo biologinių savybių žydėjo kartu su juodalksniu. Paprastai baltalksnis žydi savaitę 

anksčiau. Greičiausiai, be fenologinių ypatumų, trukdančių baltalksnio ir juodalksnio 

hibridizacijai, yra ir kitų jų izoliacijos mechanizmų, nes šios rūšys auga kartu dideliame areale 

skirtingomis klimatinėmis sąlygomis. Dirbtinių kryžminimų pagalba buvo nustatyta, kad 

hibridizacija būdavo sėkminga, kai motinmedis buvo baltalksnis (Kundzinsh 1957; 

Mejnartowicz 1999). Ir atvirkščiai, hibridizacija nepavykdavo, kai motinmedis būdavo 

juodalksnis. Hibridizacijos proceso metu gautos sėklos buvo gyvybingos, tačiau prastos 

kokybės: jų dygimas sudarė tik 12–13 % (Kundzinsh 1968). Václav (1963) kryžminimui 

naudodamas 5 metų amžiaus motinmedžius ir 25–60 tėvinius medžius gavo tarp šių rūšių 

hibridus. Jo duomenimis, kryžminant dirbtinius hibridus jauname amžiuje gautos sėklos gerai 

dygo ir davė vėlesnę heterozinę kartą. Banaev ir Bažant (2007) atlikti tyrimai parodė, kad 

juodalksnio ir baltalksnio hibridai yra retai sutinkami Europinėje dalyje ir ties šių rūšių arealo 

rytine riba Vakarų Sibire. Šiaurinėje arealo dalyje (Airijoje, Latvijoje et al.) hibridizacijos 

procesai šiek tiek dažnesni. Banaev ir Bažant (2007) teigia, kad kryžminimasis tarp juodalksnio 

ir baltalksnio gali būti priskirtas „B“ kartai. E. Mayr (1974) teigimu, dalis tarp simpatrinių rūšių 

kartais atsirandantys labiau ar mažiau vaisingi hibridai, kryžminasi su viena ar kita rūšimi. 
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Šiaurės Amerikoje, Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, Japonijoje ir Europoje buvo rasta 

natūralių hibridų tarp skirtingų alksnių rūšių (Hylander 1957; Mizushima 1957; Steele 1961; 

Furlow 1979; Bobrov 1980; Bousguet et al. 1989; Hall and Burgess 1990; Bousquet et al. 1990; 

King and Ferris 2000; Banaev and Bažant 2007; Zhuk et al. 2008; Jurkšienė and Baliuckas 

2019; Šmíd et al. 2020; Stanton et al. 2020; Villani et al. 2021, ir t. t.) Banajev ir Bažant (2007) 

teigia, kad A. glutinosa ir A. incana rytinėje arealo dalyje hibridai tarp šių rūšių pasitaiko labai 

retai, o hibridizacijos dažnis šiaurinėje arealo riboje yra ypatingai retas. Pagrindinė įvardijama 

priežastis – žydėjimo laiko skirtumai (Yurkevich et al. 1968; Parfenov 1980). Juodalksniai žydi 

nuo šešių iki aštuoniolikos dienų. Baltalksniai – priešingai, paprastai žydi viena–dviem 

savaitėmis anksčiau (Václav 1963; Yurkevich et al. 1968; Ramanauskas 1973; Banaev and 

Bažant 2007). Tikėtina, kad, be fenologinių požymių, kurie trukdo baltalksnių ir juodalksnių 

hibridizacijos procesams vykti, yra ir kitų veiksnių, kurie gali turėti nemažą įtaką natūralios 

hibridizacijos procesams. Vienas iš tokių būtų tai, kad šios rūšys auga kartu dideliame plote 

skirtingomis klimato sąlygomis. Ir atvirkščiai manoma, kad genų srautas per upių tinklą, kaip 

Tilia atveju (Danusevičius et al. 2021), gali padėti sukurti simpatrines vandeniui tolerantiškas 

alksnių rūšių populiacijas. 

Atliktais tyrimais nustatyta, kad tarprūšiniai alksnių hibridai yra mažiau reiklūs 

dirvožemiui ir yra atsparesni sausroms nei tėvinės rūšys, (Kobendza 1956; Kundzinsh 1957). 

Latvijos mokslininkų atliktais tyrimais (Pirags 1962) yra nustatyta, kad tarprūšiniai hibridai 

pasižymi ypač sparčiu augimu į skersmenį ir lenkia abi tėvines rūšis. Juodalksnio ir baltalksnio 

hibridai iki 12 metų auga žymiai sparčiau nei juodalksniai ar baltalksniai. 28 metų hibridų 

skersmuo 130 cm aukštyje buvo kur kas didesnis nei tėvinių rūšių medžių. Hibridai jauname 

amžiuje blogiau apsivalo nuo šakų, tačiau artėjant brandai susilygina su tėvinėmis rūšimis 

(Mejnartowicz 1999). L. Mejnartowicz (1999) nustatė, kad hibridams augant pasireiškia 

heterozė. L. Mejnartowicz atliktame tyrime sukryžminus selekciškai menkavertį baltalksnį 

(motinmedis A. incana) su vertingu juodalksniu, jų palikuonys augo greitai ir jų kamienai buvo 

tiesūs. Fer ir Sedivy (1963) nustatė hibridų atsparumą kai kurioms puvinio formoms. Naudojant 

antros pakopos vegetatyvinę medžiagą, atrinktą pagal palikuonis juodalksnio motinmedžių ir 

medžių palikuonių šeimose, tikėtinas palikuonių 9–12 % medienos kokybės, 29–56 % augimo 

spartos ir 6–14 % stiebų kokybės požymių pagerėjimo selekcinis efektas (Miškų instituto... 

2010). Hibridinių sėklinių plantacijų palikuonys galėtų dar labiau pagerinti augimo spartos ir 

medienos kokybės rodiklius. Kai kuriuose hibriduose yra nustatoma intensyvesnė fotosintezė 

(Sinha and Khanna 1975). 
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1.5. DNR tyrimai 

Įvairių medžių rūšių hibridizacijai nustatyti mikrosatelitų žymenys buvo naudojami 

daugelį atvejų (Zhuk et al. 2008; Zalapa et al. 2010; Brunet et al. 2013; Buiteveld et al. 2016; 

Hirsch et al. 2017; Šmíd et al. 2020; Stanton et al. 2020; Villani et al. 2021). Mikrosatelitiniai 

žymenys (kartotinės sekų atkarpos – SSR) yra tandemiškai pasikartojančios, trumpos DNR 

sekos. Dėl didelio polimorfizmo, bendro dominavimo, gausos ir lengvo pernešamumo tarp 

rūšių ir laboratorijų yra labai vertinga ir tiksli molekulinė priemonė įvairiems genetiniams – 

ekologiniams tyrimams (Oliveira et al. 2006; Barbará et al. 2007; Ellis and Burke 2007; Wang 

et al. 2009). SSR labai dažnai naudojami tiriant giminingas medžių rūšis ir jų hibridus, tačiau 

kurti naujus SSR yra brangu ir ši procedūra reikalauja daug laiko. Branduolinių mikrosatelitų 

lokusų perkėlimas tarp rūšių yra labai svarbus. Jis priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip 

genomo dydžio, hibridizacijos laipsnio, skirtingų kryžminimo sistemų ir evoliucijos istorijos 

(Barbará et al. 2007; Ellis and Burke 2007). Sėkmingas SSR perkėlimas tarp rūšių leidžia juos 

naudoti giminingoms rūšims (Ellis and Burke 2007). Atlikta daug tyrimų, kuriuose buvo 

naudojami tie patys mikrosatelito žymenys, pvz., Zalapa ir kt. (2008) sukūrė 15 mikrosatelito 

lokusų U. rubra. Šie mokslininkai išbandė jų kryžminį amplifikavimą U. pumila, kuris buvo 

sėkmingas – visi 15 pradmenų buvo amplifikuoti abejose rūšyse. Zalapa ir kt. (2010) tirdami 

hibridizaciją tarp U. rubra ir invazinio medžio – U. pumila, naudojo 13 nSSR; Nielsen ir Kjær 

(2010) išbandė 22 nSSR ir atrinko septynis U. laevis tyrimams iš Pietų Švedijos, Suomijos ir 

Danijos; Venturas ir kt. (2013) pasirinko devynis U. laevis tyrimams Ispanijoje ir išbandė 19 

nSSR; Bertolasi ir kt. (2015), naudodamas šešis mikrosatelitinius žymenis, ištyrė genų srautą 

tarp vietinės U. minor ir introdukuotos U. pumila populiacijų, remdamasis 6 mikrosatelitų 

žymenų duomenimis nustatė, kad simpatrinės rūšys gali hibridizuotis; Buiteveld ir kt. (2016) 

atrinko dešimt U. minor tyrimams Nyderlanduose ir išbandė 23 nSSR ; Martín del Puerto ir kt. 

(2017) atrinko tirti 11 U. glabra Pirėnų pusiasalyje ir išbandė 22 nSSR. Taigi, daugybė tyrimų 

įrodė sėkmingą SSR perkeliamumą tarp kelių Ulmus rūšių. 

Buvo atlikta keletas Ulmus spp. hibridizacijos tyrimų (Zebec et al. 2016; Buiteveld et al. 

2016; Chudzińska et al. 2018; Chudzinska et al. 2019), pvz., Mittempergher ir Porta (1991) 

pateikė duomenų apie kryžminimo gebą ir pasipriešinimo greitį tarp 11 guobų rūšių. Tyrimai 

parodė, kad skirtingų rūšių hibridizacijos kliūtys buvo silpnos, o kelių derinių sėkmė priklausė 

nuo vyriškos–moteriškos sąveikos ir tėvinio individo. Tarp U. laevis ir kitų Ulmus rūšių buvo 

rastas išskirtinis kryžminimosi barjeras. Zalapa ir kt. (2010) remdamasis genetinėmis 

analizėmis identifikavo stebėtinai daug hibridų tarp invazinių U. pumila ir vietinių U. rubra 

individų JAV. Brunet ir kt. (2013) tyrė U. pumila hibridizaciją su vietine rūšimi U. minor 

Italijoje. Jie naudojo genetinius žymenis, kad ištirtų šių dviejų rūšių hibridizacijos mastą ir 
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nustatytų introgresijos modelį. Buvo nustatyta, kad hibridai tarp U. pumila ir U. minor yra gana 

dažni. Taip pat apskaičiuodami genetinės įvairovės parametrus U. minor populiacijose 

Nyderlanduose Buiteveld ir kt. (2016) naudojo mikrosatelitinius žymenis, kurie apibūdina 

kloninę įvairovę ir struktūrą. Keturiose vietose, remdamiesi STRUCTURE grupavimo analize, 

įskaitant tėvines rūšis, jie aptiko tam tikrų individų, kurie galėjo būti hibridai arba bent jau ne 

gryni U. minor egzemplioriai. Tarpspecifinę hibridizaciją tarp U. pumila ir vietinių guobų rūšių 

JAV vidurio vakaruose, Italijoje ir Ispanijoje neseniai tyrė Hirsch ir kt. (2017). Jie naudojo 

branduolinių mikrosatelitų žymenų rinkinį ir programą STRUCTURE, kad aptiktų 

tarpspecifinę hibridizaciją ir nustatytų populiacijų genetinę struktūrą. DNR žymenimis pagrįsti 

duomenys įrodė esant tarpspecifinę hibridizaciją. Hirsch ir kt. (2017) atlikti tyrimai patvirtino 

ir papildė anksčiau atliktų tyrimų įrodymus ir pranešė apie tarpspecifinę hibridizaciją Ulmus 

gentyje. 

Pastaraisiais dešimtmečiais buvo atlikta nemažai skirtingų Alnus spp. populiacijų 

genetinio kintamumo tyrimų, pvz., A. glutinosa (Prat et al. 1992; King and Ferris 1998; 

Mejnartowicz 2008; Lepais et al. 2013; Havrdová et al. 2015; Cubry et al. 2015; Villani et al. 

2021), A. incana (Mandák et al. 2016; Poljak et al. 2018), A. rubra (Ager et al.1993; Dang et al. 

1994; Hamann et al. 1998; Xie et al. 2002, et al.), A. cordata (King and Ferris 2000; Villani 

et al. 2021) ir kt. Be to, siekiant tiksliau nustatyti alksnių rūšis ir jų hibridus, buvo atlikti ir 

naudoti morfologiniai bei molekulinių žymenų metodai, pvz., A. glutinosa x incana hibridai 

(Mejnartowicz 1982; Paus-Glowacki and Meinartowicz 1992; Parnell 1994; Banaev and 

Bažant 2007; Zhuk et al. 2008; Poljak et al. 2014; Vander Mijnsbrugge 2015). Bousquet ir kt. 

(1987) naudojo 15 izozimų lokusų, kad ištirtų genetinę įvairovę ir tarp 11 A. crispa populiacijų. 

Vėliau Bousquet ir kt. (1990) naudojo 15 izozimų lokusų, kad ištirtų genetinę divergenciją ir 

introresyvią hibridizaciją tarp 20 A. sinuata ir A. crispa populiacijų. Jie rado tam tikrų 

introgresyvios hibridizacijos įrodymų, kai jų diapazonas sutampa trijose populiacijose. Tačiau 

hibridinės zonos plotis pasirodė menkas, o tariamose hibridinėse populiacijose daugiausia buvo 

tarpinių arba kryžminių genotipų, kurie tėvų populiacijose buvo randami daug rečiau. King ir 

Ferris (2000) tirdami alksnio rūšis A. cordata (Lois.) ir A. glutinosa Korsikoje ir Pietų Italijoje, 

panaudojo chloroplastų DNR (PCR-RFLP) ir branduolinės DNR (ISSR) variacijas. Kai kurios 

jų išvados apie geografiškai koreliuojamą cpDNA variaciją buvo paaiškintos introgresyvia 

hibridizacija. Zhuk ir kt. (2008) išbandė 15 mikrosatelitų žymenų, sukurtų Betula pendula 

Roth, perkeliamumą ir stiprinimą ant A. glutinosa, A. incana ir jų hibridų. Perkėlimo rodiklis 

buvo didelis ir 8 iš 15 nSSR padidėjo Alnus spp. Be to, SSR žymenų rezultatai patvirtino rūšių 

atskyrimą, tačiau nebuvo visiškai koreliuojami su tariamais hibridais. Vėliau Šmíd ir kt. (2020) 

naudojo branduolinius mikrosatelitus kartu su chloroplastų DNR žymenimis, kad rastų 
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tariamus hibridus tarp A. glutinosa ir A. rohlenae siauroje hibridinėje zonoje Pietų Serbijoje. Ir 

jie nustatė, kad nepaisant atrankos, veikiančios triploidinius hibridus, pastarieji yra svarbūs 

genų mainams, haplotipų įvairovės praturtinimui ir tarnauja kaip tiltas introgresijai bei naujų 

genetinių linijų kūrimui. Stanton ir kt. (2020) tyrė raudonojo alksnio (A. rubra Bong.) ir baltojo 

alksnio (A. rhombifolia Nutt.) hibridizaciją Kaskados kalnuose. Autoriai sukūrė ir išbandė 30 

SSR žymenų, kurie sėkmingai pagamina aukštos kokybės daugialypių genotipų. Be to, jie 

ieškojo SSR žymenų, galinčių nustatyti tariamus rūšies alelius, pagal kuriuos galėtų geriausiai 

atskirti raudonojo alksnio, baltojo alksnio ir hibridinius mėginius. Stanton ir kt. (2020) rado 

keturis SSR žymenis, kurie sustiprino lokusus su specifiniais aleliais, galimais panaudoti 

rūšims ir hibridams identifikuoti. Villani ir kt. (2021) panaudojo septynis branduolinius 

mikrosatelitus, kad ištirtų endeminių medžių rūšių – A. cordata ir A. glutinosa – hibridizaciją 

ir genetinę variaciją Korsikoje ir Pietų Italijoje. Autoriai nustatė mažą genetinę įvairovę, 

kintantį F2 tarpspecifinių hibridų dažnį ir nedaug individų, turinčių grįžtamojo kryžminimo 

savybių. Jie padarė išvadą, kad hibridizacija tarp dviejų Alnus spp. yra ribota, o genetinės taršos 

rizika yra palyginti maža. 
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2. MEDŽIAGA IR METODAI 

2.1. Tyrimo objektų charakteristika ir medžiaga 

2.1.1. Ulmus spp. 

Galimi natūralūs hibridai tarp paprastojo skirpsto kamštinio variateto (U. minor ssp. 

minor), paprastojo skirpsto (U. minor), kalninės guobos (U. glabra) ir vinkšnos (U. laevis), 

kartu su grynų rūšių individais buvo surinkti laboratoriniams lapų morfologijos tyrimams ir 

DNR mikrosatelitų analizei Lietuvos mišriuosiuose miškuose. Šis pasirinkimas buvo pagrįstas 

ankstesniais vietinių guobų tyrimais (Petrokas and Baliuckas 2012, 2014). Paprastojo skirpsto 

kamštinė forma (U. minor ssp. minor) šiuo metu yra labiausiai Europoje paplitusi skirpsto 

forma (Richens 1983; Mackenthun 2007). Europoje ši forma išplitusi kiek piečiau nei 

U. glabra. Ji aptinkama Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje, taip pat pasitaiko, kaip miško 

medis, ir Pabaltijyje (Elwes and Henry 1913). Šios skirpsto formos subrendę lapai yra lygūs, 

blizgūs, ryškiai žali iš viršaus ir labai nevienodi prie pagrindo (Petrokas and Baliuckas 2014). 

Dvi hibridinių guobų rūšys buvo identifikuotos remiantis lapų morfologinėmis savybėmis ir 

stiebo morfotipu tyrimo vietoje: (a) U. glabra × U. minor ir (b) U. minor ssp. minor × U. glabra.  

 

5 pav. Tirtų guobų rūšių ir hibridų mėginių surinkimo vietos. Skritulinių diagramų spalva 

nurodo guobinių rūšis: 1 – U. glabra; 2 – U. minor; 3 – U. glabra × U. minor;  

4 –U. minor ssp. minor; 5 – U. minor ssp. minor × U. glabra; ir 6 – U. laevis 
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Tyrimo vietos buvo atrinktos visoje šalies teritorijoje atsižvelgiant į guobų rūšių bei jų 

hibridų buvimą (5 pav.). Kiekvienoje vietoje buvo pažymėti 40 m spindulio laikini bareliai, 

paprastai drėgnuose, derlinguose dirvožemiuose, tinkamuose guobų rūšims. 2018–2020 metų 

vasarų metu nuo atsitiktinai atrinktų brandžių guobų (skersmuo >15 cm) buvo surenkama po 

5–10 lapų nuo ilgų šakučių 5–8 metrų aukštyje, siekiant atrinkti medžius iš kiekvienos rūšies 

ar hibridų grupės (Tamošaitis et al. 2021). Jeffers (1999) teigė, kad lapų, augančių ant ilgų 

šakelių, forma mažiau varijuoja (lapo ilgis, plotis, kotelio ilgis, pagrindo asimetriškumas, 

dantytumas) tarp skirtingų guobų rūšių, nei ant trumpų šakelių. Siekiant išvengti klonų ar 

artimai giminingų medžių buvo pasirinktas nemažesnis nei 20 m atstumas tarp skirtingų medžių 

(Tamošaitis et al. 2021).  

2.1.2. Alnus spp. 

Laboratoriniams lapų morfologijos ir DNR žymenų tyrimams buvo paimti 162 tariami 

natūralių hibridų tarp juodalksnių (Alnus glutinosa L) ir baltalksnių (A. incana (L.) Moench.), 

taip pat 13 ir 14 A. glutinosa ir A. incana individų lapai natūraliuose mišriuosiuose Lietuvos 

miškuose. Tariami hibridiniai alksniai buvo nustatyti vietoje, remiantis vizualiu lapų 

morfologijos požymių ir stiebo morfotipo tyrimu (Mejnartowicz 1982; Banaev and Bažant 

2007) (6 pav.). Kadangi morfologinis medžių lapų vertinimas buvo atliekamas antroje vasaros 

pusėje, kaip papildomas rūšinio identifikavimo požymis buvo naudotas mėlynojo alksninuko 

(Agelastica alni L.) lapų pakenkimo laipsnis. Baltalksnių defoliacija dėl minėtos vabzdžių 

rūšies pakenkimų buvo didžiausia, juodalksnių mažiausia, o hibridinių medžių – tarpinė. Tai 

susiję su fenoliniais junginiais, kurių koncentracija  juodalksniuose yra daug didesnė (Peev 

et al. 2007). Todėl šis rodiklis gali būti naudojamas kaip taksonominis žymuo, tačiau labiau 

rūšinei identifikacijai, nei hibridizacijos laipsnio nustatymui. 

Tyrimo vietos buvo atrinktos visoje šalyje, atsižvelgiant į alksnio rūšių ir alksnio hibridų 

buvimą (7 pav.). Alksniams tirti pasirinkta: 2 sėklinės plantacijos (I – juodalksnių, II – 

juodalksnių, baltalksnių ir hibridinių alksnių), 2 juodalksnio palikuonių lauko bandomieji 

želdiniai, 4 laikini tyrimų bareliai (500 m2, tirtas alksnių jaunuolynas) ir individualiai parinkti 

medžiai. Buvo renkama po 5–10 lapų iš pietinės medžio pusės 5–8 m aukštyje nuo pasirinktų 

alksnių. 
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6 pav. Skirtingų alksnių rūšių žievės tekstūra. Brandžių medžių žievė viršutinėje paveikslo dalyje iš 

kairės į dešinę – baltalksnis, hibridas, juodalksnis. Apatinėje paveikslo dalyje ta pačia tvarka žievės 

tekstūra jaunuolynuose 

 

 
 

7 pav. Alksnių (Alnus spp.) mėginių surinkimo vietos 
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2.2. Morfologiniai tyrimai 

2.2.1. Ulmus spp. 

WinFolia 2016 Leaf analyzer programa išmatuoti 189 Ulmus spp. medžių lapai (5–10 lapų 

nuo kiekvieno medžio): Ulmus glabra Hudson (59 medžių), Ulmus minor Miller (22), Ulmus 

glabra × Ulmus minor (30), Ulmus minor ssp. minor Richens (31), Ulmus minor ssp. minor 

Richens × Ulmus glabra (20), Ulmus laevis Pallas (27). Skaičiavimams naudoti kiekvieno 

medžio analizuotų lapų požymių vidurkiai. WinFolia programa nustatyta 16 parametrų (1–

16 eil.), 4 parametrų (17–20 eil.) apskaičiuoti papildomai, 21 eil. nustatyta vizualiai (IŠ) ir 

mikroskopu (skaitmeninis priartinimas 4x) nustatytas lapų plaukuotumas (22–31 eil.) (2 lent.). 

 

2 lentelė. Ulmus rūšių lapų matavimo parametrai (Tamošaitis et al. 2021) 

Eil. 

Nr. 
Parametrai Trumpinys 

Apskaičiuotos su Win Folia 2016 

1 Perimetras, cm Per 

2 Formos koeficientas Fk 

3 Lapalakščio ilgis, cm Ilg 

4 Maksimalus lapalakščio plotis, cm MaxPl 

5 Atstumas iki maksimalaus pločio, cm AtstMax 

6 Lapalakščio plotis 90 % lapo ilgio, cm Pl90 

7 Kampas nuo pagrindo ties 10 % lapo ilgio K10 

8 Kampas nuo pagrindo ties 25 % lapo ilgio K25 

9 Kotelio ilgis, cm KI 

10 Lapalakščio pagrindo skirtumas, cm SPag 

11 Lapalakščio plotis ties pamatu nuo pagrindinės gyslos į kairę, cm PagK 

12 Lapalakščio plotis ties pamatu nuo pagrindinės gyslos į dešinę, cm PagD 

13 Lapalakščio plotis ties 10 % lapo ilgio, į kairę nuo pagrindinės gyslos, cm Pl10K 

14 Lapalakščio plotis ties 10 % lapo ilgio, į dešinę nuo pagrindinės gyslos, cm Pl10D 

15 Lapalakščio plotis ties 25 % lapo ilgio, į kairę nuo pagrindinės gyslos, cm Pl25K 

16 Lapalakščio plotis ties 25 % lapo ilgio, į dešinę nuo pagrindinės gyslos, cm Pl25D 

Apskaičiuotos charakteristikos 

17 Proporcijos (lapalakščio maksimalaus pločio ir ilgio santykis) Pl/Ilg 

18 Pagrindo asimetriškumas (|PagK-PagD|*100)/(PagK+PagD) Apag 

19 Asimetriškumas ties 10 % lapo ilgio (|Pl10K-Pl10D|*100)/(Pl10K+Pl10D) A10 

20 Asimetriškumas ties 25 % lapo ilgio (|Pl25K-Pl25D|*100)/(Pl25K+Pl25D) A25 

Vizualiai nustatytos charakteristikos 

21 
Antrinių gyslų išsišakojimas (0 – neišsišakojusios, 1 – išsišakojusios 1–4 gyslos,  

2 – išsišakojusios 5–10 gyslų, 3 – išsišakojusios daugiau nei 10 gyslų) 
IŠ 

22 Pagrindinės gyslos kampų plaukuotumas (0 – nėra plaukelių, 3 – daug plaukelių) GK 

23 Pagrindinės gyslos plaukuotumas (0 – nėra plaukelių, 3 – daug plaukelių) PG 

24 Antrinės gyslos plaukuotumas (0 – nėra plaukelių, 3 – daug plaukelių) AG 

25 Lapalakščio plaukuotumas (0 – nėra plaukelių, 3 – daug plaukelių) L 

26 Antrinės gyslos kampų plaukuotumas (0 – nėra plaukelių, 3 – daug plaukelių) GKA 
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Eil. 

Nr. 
Parametrai Trumpinys 

27 Kotelio apatinės pusės plaukuotumas (0 – nėra plaukelių, 4 – labai daug plaukelių) KA 

28 
Kotelio viršutinės pusės plaukuotumas (0 – nėra plaukelių, 4 – labai daug 

plaukelių) 
KP 

29 Viršutinės lapalakščio pusės plaukelių ilgis (1 – trumpi, 2 – ilgi) VP 

30 
Pagrindinės gyslos plaukuotumo pobūdis (0 nėra plaukelių, 1 – reti, 2 – gausesni,  

3 – gausūs, 4 – apaugę iš gyslos šonų) 
GPP 

31 
Pagrindinės gyslos kampų plaukuotumo pobūdis (1 – susivėrę, 2 – iš gyslų šonų, 

3 – iš šonų ir iš kampo) 
GKPP 

 

Matuojamųjų charakteristikų nustatymas parodytas 8 paveiksle. 

 

8 pav. Matuojami Ulmus spp. lapų požymiai 

 

2.2.2. Alnus spp. 

Morfologiniams lapų tyrimams pasirinkti pagrindiniai lapų požymiai (9 pav.), labiausiai 

atspindintys skirtingas alksnių rūšis (Banaev and Bažant 2007; Bašić et al. 2014): 

1. Lapo ilgis (A, mm), 
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2. Lapo plotis (B, mm), 

3. Atstumas iki plačiausios lapo vietos (D, mm), 

4. Kotelio ilgis (I, mm), 

5. Viršutinis lapo kampas (W, laipsniai), 

6. Lapo plotis viršuje (E, mm), 

7. Antrinių gyslų porų skaičius (N, vnt.), 

8. Plaukuotumas (P, 0-4), 

9. B/A 

10. D/A 

11. I/A 

12. E/B 

 

 
9 pav. Morfologinės Alnus rūšių lapų charakteristikos (pagal Banaev and Bazant 2007) 

 

2.3. Mikrosatelitų analizė 

2.3.1. Ulmus spp. 

DNR tyrimai atlikti VDU ŽŪA miško medžių genetikos laboratorijoje. DNR tyrimams 

išskirta iš guobos lapo naudojant modifikuotą ATMAB (Dumolin et al, 1995) DNR išskyrimo 

metodą (10 pav.). Iš viso DNR išskirta iš 170 medžių. 

DNR išskyrimo eiga (Dumolin et al. 1995): 

1. 100 mg džiovintas arba šaldytas lapas susmulkinamas naudojant homogenizatorių; 
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2. Susmulkintas lapas užpilamas iki 55 ºC pašildytu išskyrimo buferiu, lengvai supurtomas. 

Praskiedžiama 50μl DTT (1M) ir 2μl RNA; 

3. Vorteksuojama iki homogeniškos masės, pirmą valandą supurtant kas 15 min., 

inkubuojamas 15 valandų 55 ºC temperatūroje; 

4. Po inkubacijos periodo mėginiai vėsinami 10 min. kambario temperatūroje; 

5. Įpylus 400μl dichlormetano, mėginiai uždaromi ir lengvai supurtomi, susidarančios dujos 

išleidžiamos atsargiai pradarant; 

6. Mėginiams atliekamas 10 min. centrifugamas 13000 aps./min. greičiu, 4 ºC temperatūroje; 

7. Po centrifugavimo mėginių viršutinė, vandeninė fazė perkeliama į naujus 1,5 ml. 

mėgintuvėlius; 

8. Praskiedus 400 μl šaltu izopropanoliu, lengvai supurtyti mėginiai paliekami 15 valandų 

inkubacijai -20 ºC temperatūroje; 

9. Po inkubacijos periodo mėginiams atliekamas 10 min. centrifugavimas, 13000 aps./min. 

greičiu, 4 ºC temperatūroje; 

10. Atsargiai pašalinamas supernatantas, nusodinta DNR džiovinama kambario temperatūroje 

5 min.; 

11. Užpylus 1 ml šaltu etanoliu (76 %), mėginiai atsargiai vorteksuojami, iki atsilaisvina DNR 

nuo mėgintuvėlio sienelių; 

12. 4 ºC temperatūroje mėginiams atliekamas 10 min. centrifugavimas, 13000 aps./min. 

greičiu; 

13. Atsargiai nupylus Etanolį, mėginiai džiovinami 2 valandas kambario temperatūroje; 

14. Išdžiovinta DNR ištirpinama 8 ºC temperatūroje 50 μl distiliuotame vandenyje; 

15. Išskirtos DNR koncentracija nustatoma spektrofotometru Nanodrop One Wi-Fi, esant 

260 nm bangos ilgiui (5 pav.). Vėliau DNR yra laikoma šaldiklyje -20 °C temperatūroje. 

Guobos (Ulmus) molekuliniams – genetiniams tyrimams atlikti naudojome SSR rinkinius 

(Oliveira et al. 2006). Mikrosatelitai priklauso kartotinių DNR sekų grupei. Šis metodas 

pagrįstas polimerazės grandinine reakcija (PGR). Kiekvieno lokuso tyrimui reikalingi du 

specifiniai pradmenys: tiesioginis (F – forward) ir atvirkštinis (R – reverse). Pagal 

konservatyvias DNR sekas, supančias mikrosatelitinį lokusą yra sukuriami PGR pradmenys. 

Kartotinio motyvo kopijų skaičiaus kitimai dėl mutacijų lemia DNR polimorfizmą. Naudojant 

DNR sekvenatorių atliekamas PGR produktų vizualizavimas. Pagausintoms DNR atkarpoms 

išryškinti naudojami specialūs dažai. Mikrosatelitai pasižymi nformatyvumu, kadangi yra 

aukštas jų polimorfizmas ir kodominavimas (Oliveira et al. 2006; Selkoe and Toonen 2006). 

Genominės DNR pagausinimo reakcijos mišinio sudėtis pradmenims Ulm 2; Ulm 3; Ulmi 

1–21; Ulmi 1–98; Ulmi 1–16: 2.5 μL genominės DNR (apie 25 ng), 2 μl RNase H2O, 2.5 μl 
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Qiagen Multiplex PCR Master Mix 2x, 3 μl 10x pradmens For ir Rew DNR pagausinimo 

reakcijos atliktos termocikleryje GeneAmp® PCR System 9700, Applied Biosystems. 

Genominės DNR pagausinimo reakcijos mišinio sudėtis pradmenims Ulm6 ir Ulm 19: 

1 μL genominės DNR (apie 25 ng), 5 μl RNase H2O, 7,5 μl Qiagen Multiplex PCR Master Mix 

 

 

10 pav. DNR kokybės įvertinimas. Matavimo absorbacija 10 mm, esant  

260 nm bangos ilgiui 
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2x, 1,5 μl 10x pradmens For ir Rew DNR pagausinimo reakcijos atliktos termocikleryje 

GeneAmp® PCR System 9700, Applied Biosystems. 

Genominės DNR pagausinimo reakcijos mišinio sudėtis pradmenims UR158: 1 μL 

genominės DNR (apie 25 ng), 3 μl RNase H2O, 7,5 μl Qiagen Multiplex PCR Master Mix 2x, 

1 μl PVP 1%; 1 μl BSA 20 ml/ml 1,5 μl 10x pradmens For ir Rew DNR pagausinimo reakcijos 

atliktos termocikleryje GeneAmp® PCR System 9700, Applied Biosystems. 

Guobos hibridų populiacijų tyrimui SSR metodu buvo panaudoti 8 pradmenys: Ulm 2; 

Ulm 3; Ulmi 1–21; Ulmi 1–98; Ulmi 1–16; Ulm 19; Ulm 6; UR158. Kiekvienas lokusas 

padaugintas 15 µl reakcijos mišinių (3 lent.). 

 

3 lentelė. Naudoti pradmenys branduolio (n) analizėje 

Lokusas (Genų 

banko nr.) 
Seka (5′−3′) 

Ulm2 

(AY300797) 

F: GCGTCTCAGAACAACAGCTTCA 

R: GGCTGCAAGATTGAACTTGAT 

Ulm3 

(AY300798) 

R: GGCTGCAAGATTGAACTTGAT 

R: GGACCATCTCTTCGCTGTTGT 

Ulmi1–21 

(AY520827) 

F: GCGGTCTTACGTGAGCTTTC 

R: AAAGAGGCAGACGAAGATGG 

Ulmi1–98 

(AY520829) 

F: AAATGGCCGGAATGTGTTAC 

R: TGGGTGAGAGGACAAGTGAA 

Ulmi1–165 

(AY520830) 

F: CTCTTCCATTCGTCCTCACC 

R: GAGGTGCCATAAGCCAAGAA 

Ulm19 

(AY300804) 

F: *ACAAGCATCCTTTATACACAC 

R: TCTATCTCTCTTCAATTTCTG 

Ulm6 

(AY300799) 

F: CCTTCATGATTGCAATCGGTA 

R: *ACAATAATCGTAACCATCTT 

UR158 

(EF123158) 

*F: TTCTTCATAGGCGCTGAGGT 

R: TGCACCCTGTCAAAGCTAAA 

 

DNR pagausinta pradmenims Ulm 2; Ulm 3; Ulmi 1–21; Ulmi 1–98; Ulmi 1–16: 35 ciklus, 

susidedančius iš temperatūrą kontroliuojamų pakopų (4 lent.). 2–4 programos žingsniai kartoti 

35 ciklus.  

 

4 lentelė. Branduolio DNR pagausinimo pakopos 

DNR pagausinimo 

programos žingsniai 

Programa pradmenims: 

ULM 2; ULM 3; ULMI 1-21; 

ULMI 1-98; ULMI 1-16* 

Programa 

pradmenims: 

ULM6, ULM19** 

Programa 

pradmenims: 

UR158*** 

Pirminė denatūracija 94 ºC – 4 MIN. 95 ºC – 15 MIN. 95 ºC – 15 MIN. 

Denatūracija 94 ºC – 45 S. 94 ºC – 30 SEK. 94 ºC – 30 SEK. 

Pradmenų prisijungimas 50 ºC – 1 MIN. 58 ºC – 1,30 MIN. 52 ºC – 1,30 MIN. 

DNRsintezė 72 ºC – 1 MIN. 30 S 72 ºC – 30 SEK. 72 ºC – 30 SEK. 

Galutinė DNR sintezė 72 ºC – 10 MIN. 60 ºC – 30 MIN. 60 ºC – 30 MIN. 

Inkubacija 4 ºC 4ºC 4ºC 

*Nuo antro iki ketvirto žingsnio  kartojama 35 kartus 

** Nuo antro iki ketvirto žingsnio  kartojama 29 kartus 

*** Nuo antro iki ketvirto žingsnio  kartojama 32 kartus 
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PGR produktų vizualizavimas buvo atliekamas ABI PRISMTM 310 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems), naudojant standartą GeneScan-500 LIZ (Applied Biosystems) (11 pav.) 

ir naudojant kompiuterinę programą GeneMapper (Applied Biosystems version 4.0). 

 

 

11 pav. DNR fragmentų dydžio bazių poromis (bp) standartas GeneScan 500 LIZ 

 

2.3.2. Alnus spp. 

Iš lapų pagal ATMAB DNA ekstrahavimo metodą buvo išskirta genominė DNR (Dumolin 

et al. 1995). DNR sėkmingai išskirta iš 189 lapų mėginių. Jų analizei panaudota 15 branduolio 

mikrosatelitų žymenų (nSSR): A2 (Wu et al. 2002), A7 (Ogyu et al. 2003); A10 (Kulju et al. 

2004); A22 (Gürcan ir Mehlenbacher 2010); A26 (Lance et al. 2009); A35, A37 ir A38 (Tsuda 

et al. 2009); Ag01, Ag05, Ag09, Ag10, Ag13, Ag20, Ag30 (Lepais and Bacles 2011) (5 lent.).  

5 lentelė. Branduolio mikrosatelitų žymenų, naudotų tyrimuose, sąrašas 

Lokusas 

(Genų 

banko nr.) 

Seka (5′−3′) 
Klonuoto alelio 

pakartojimas 

Bazinių 

porų 

intervalas 

Pradmenų 

prisijungimo 

temperatūra C 

Ag01 
(JF313802) 

F: CAGTCTATCTGCTACAAGCGTGGT 
R: GACGTTTTCAACGACCAAAAACAC 

(TC)15 127–151 58 

Ag05 

(JF313806) 

F: AAGCAAAATCCCAAGGTATCCAGT 
R: GGGGTTCCAACCAATTTATTCTTC 

(GA)12 140–166 58 

Ag09   

(JF313810) 

F: GATGGTAATGTGACGTGAGCAAAA 
R: CCTATTCTCATCGTTTAAAGCCCC 

(TC)12 239–257 58 

Ag10   

(JF313811) 

F: AACTTGTCTTATTGTGCACTTGCG 
R: ACATTTACGGCTAAACAGCATTCC 

(TC)11 204–234 58 

Ag13 

(JF313814) 

F: CAAGCGAAATAGATTCGTGGTCTT 
R: CTTCCATTTGGAGCCTTAAAACAC 

(TG)12 246–280 58 

Ag20   

(JF313821) 

F: GGTTCCAAGTGGTAAGGGGAGTTA 
R: GAGTGTGAGAATGTGGTTCACGAG 

(TC)9 303–309 58 

Ag30 

(JF313831) 

F: GGAACTCTGGAAACAGAAACAACG 
R: AGCAAGGTAAAACTTCAGTAGCCG 

(TC)8 96–106 58 

A2 

AB084474 

F: GGCAACCAGCAGCAATCTGAC 
R: ATGCCCAAGGACGACTAGACC 

(GT)12...(GT)5 142–144 56,58,60 

A7 F: GTTGCTGCTCACCTCAAAAATGT (CT)13 172–176 56,58,60 
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Lokusas 

(Genų 

banko nr.) 

Seka (5′−3′) 
Klonuoto alelio 

pakartojimas 

Bazinių 

porų 

intervalas 

Pradmenų 

prisijungimo 

temperatūra C 

AB094104 R: TGCACGGTTGGAGAATAGAAGAA 

A10 

AF310863 

F: GAGGAAGTCTCAGCTGACGTG 
R: TCCTTTTCAGTTTTCTGATTTCTG 

C12CTCC(CT)

7TT(CT)5 
111–133 56,58,60 

A22 

FJ986523 

F: CTCTGTGTCGGCTTTCTGGT 
R: ATAAACCTCACGCCACACCT 

(AG)14 158–176 56,58,60 

A26 

n/a 

F: *AAGCGGAGTTTAGGCTGG 
R: GGAGGGTTGTCAAGCAACAG 

(CT)11 342–378 56,58,60 

A35 

CD276907 

F: AGGTTGCTCAACCTAACCAACAT 
R: GTTTGGACAAGAACAACCACCAAG 

(TC)8 220–248 56,58,60 

A37 

CD277113 

F: ACAATATCTCACAAATCTGCCGC 
R: GTTTAACCTGAACGTCCTCAAAGGTCC 

(TC)9 245–273 56,58,60 

A38 

CD278280 

F: ACGCTAGGCCTCTTGAACTTCTC 
R: 
GTTTAAGCTGTGGTTGAAGGAAAAGGG 

(CAA)5 108–143 56,58,60 

 

Polimerazinė grandininė reakcija buvo vykdoma dviem multipleksais (A ir B) ir 

galutiniame 15 μL tūryje buvo 1,0 μL genominės DNR (maždaug 10 ng, terminis ciklas iš 

GeneAmp® PCR System 9700, Applied Biosystems, Foster City, California, USA). 

Multipleksas A lokusams Ag01; Ag05; Ag09; Ag10; Ag13; Ag20; Ag30. Multipleksas B 

lokusams A2; A7; A10; A22; A26; A35; A37; A38.  

PGR produktai buvo amplifikuoti kapiliarine elektroforeze, naudojant ABI PRISMTM 

310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, California, USA). GeneScan-500 LIZ 

(Applied Biosystems) buvo naudotas kaip vidinio dydžio standartas. Alelių dydžiai nustatyti 

su programa GeneMapper (Applied Biosystems version 4.0, Foster City, California, USA). 

Kiekvienas lokusas pagausintas 15 µl reakcijos mišinyje (7 µl Qiagen Multiplex PCR 

Master Mix, 1 µl Primer Mix, 6 µl RNAse free water, 1 µl DNR (apie 10 ng,)). Kiekvienos 

poros vienas pradmuo 5’ gale buvo pažymėtas fluorescuojančiais dažais (6-FAMTM,VIC®, 

NEDTM ir PETTM; Applied BiosystemsTM,). DNR pagausinimo reakcijos atliktos 

termocikleryje GeneAmp PCR System9700. DNR pagausinimo pakopos pateiktos 6 ir 7 lent. 

 

6 lentelė. Juodalksnio (Alnus glutinosa) DNR pagausinimo pakopos lokusams: A2, A22, A10, A35, 

A38, A7, A37, A26 

Ciklų skaičius Pakopos Temperatūra Laikas 

1 Pirminė denatūracija 95 ℃ 15 min. 

28 

Denatūracija 94 ℃ 30 sek. 

Pradmenų prisijungimas 56 ℃ 30 sek. 

Pradmenų prisijungimas 58 ℃ 30 sek. 

Pradmenų prisijungimas 60 ℃ 30 sek. 

DNR sintezė 72 ℃ 1 min. 

1 Galutinė DNR sintezė 72 ℃ 10 min. 
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7 lentelė. Juodalksnio (Alnus glutinosa) DNR pagausinimo pakopos lokusams: Ag01, Ag05, Ag09, 

Ag10, Ag13, Ag20, Ag30 

Ciklų skaičius Pakopos Temperatūra Laikas 

1 Pirminė denatūracija 95 ℃ 5 min. 

30 

Denatūracija 95 ℃ 30 sek. 

Pradmenų prisijungimas 58 ℃ 180 sek. 

DNR sintezė 72 ℃ 30 sek. 

1 Galutinė DNR sintezė 60 ℃ 30 min. 

 

Automatiniame DNR sekvenatoriuje ABI PRISM™ 310 Genetic analyzer buvo 

atliekamas PGR produktų vizualizavimas, naudojant kompiuterinę programą GeneMapper v4.1 

atliktas alelinis vertinimas. 

 

2.4. Statistinės duomenų analizės metodika 

2.4.1. Morfologinių duomenų statistinė analizė 

Atliekant morfologinių tyrimų analizę išvesti kiekvieno medžio 5–10 lapų parametrų 

vidurkiai. Lapų morfologinių požymių skirtumai tarp skirtingų rūšių buvo nustatomi 

vienfaktorinės dispersinės analizės (One-way ANOVA) metodu (ANOVA XLSTAT 2020.3.1, 

Addinsoft) (2020). PC-ORD programa (PC-ORD5 soft., (McCune and Mefford 2006)) 

komponentinės analizės metodu (PCA), naudojant Pirsono koreliaciją ir individų panašumo 

vizualizaciją daugiamatėje skalėje buvo analizuojami morfologiniai požymiai su didžiausiomis 

F kriterijaus reikšmėmis. Morfologinių požymių reikšmingumas apskaičiuotas pagal Pirsono ir 

Kendell koreliaciją. Remiantis šia statistine analize, nustatyti pagrindiniai lapų morfologiniai 

požymiai, būdingi identifikuojant tarprūšinius hibridus. 

 

2.4.2. Molekulinių duomenų analizė 

Įvertinant atrinktų medžių grupių, kurių genetinių klasterių skaičius (K) svyruoja nuo 1 iki 

6, genetinę struktūrą naudotas Bajeso grupavimo metodas, kaip modeliu pagrįstas grupavimo 

algoritmas (STRUCTURE ver. 2.3.4, (Pritchard et al. 2000)). Naudota 100 000 Markovo 

grandinės „Monte Carlo“ pakartojimų, 20 pakartojimų per bandymą. Mišrus modelis taikytas 

su koreliuojančiais alelių dažniais tarp rūšių grupių. Labiausiai tikėtinam grupių skaičiui (K) 

nustatyti panaudotas „Delta K“ metodas (Evanno et al. 2005) ir programa STRUCTURE 

HARVESTER v0.6.94 (Earl and vonHoldt 2012).  

Tokiu pačiu būdu buvo analizuoti mėginiai visų medžių rūšių grupių:1. UG – U. glabra; 

UM – U. minor; UMm – U. minor ssp. minor; UMm × UG – U. minor ssp. minor × U. glabra; 

ir UG × UM – U. glabra × U. minor, UL – Ulmus laevis (iš viso 189 individai); 2. AG – Alnus 
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glutinosa, AI – Alnus incana ir AH – potencialių hibridų grupei (iš viso 189 individai). Norint 

aptikti tarprūšinius hibridus tarp tirtų individų, kaip etaloniniai mėginiai buvo naudojami 

atitinkamų tėvų rūšių genetiškai gryni individai. Šis metodas taikytas keliuose tyrimuose 

(Brunet et al. 2013; Hirsch et al. 2017). Atrinkti individai pagal lapų ir stiebų savybes buvo 

surūšiuoti į tikėtinus grynus kiekvienos rūšies atstovus ir į vieną tariamų hibridų grupę. 

Programa STRUCTURE buvo siekiama priskirti individus atskiroms rūšims arba nustatyti 

galimus hibridus. Buvo daroma prielaida, kad optimalią K vertę sudarys dvi genetinės grupės 

(K = 2), imant dvi grynas tėvų rūšis. Tai galima patvirtinti išbandžius K reikšmes nuo vieno iki 

naudotų populiacijų / grupių skaičiaus atitinkamuose klasteriuose, naudojant programinę 

įrangą STRUCTURE HARVESTER (Earl and vonHoldt 2012) ir pasirinkus optimalų K pagal 

Evanno ir kt. metodą (Evanno et al. 2005). Pagal Blair ir Hufbauer (2010) metodą medžiai buvo 

klasifikuojami kaip hibridai, jei jų q vertė buvo < 0,90. Jei individo dalis nesiekė vieneto, 

greičiausiai įvyko introgresija. Klasterizacijos režimams ir populiacijos struktūrai nustatyti tarp 

K reikšmių, taip pat grafiniam STRUCTURE rezultatų atvaizdavimui buvo naudojama 

internetinė programinė įranga CLUMPAK (Kopelman et al. 2015). Galiausiai buvo taikytas 

Bajeso algoritmas, panaudojus „NewHybrids v.1.1 beta“ (Anderson and Thompson 2002), kuri 

įvertina tolesnę tikimybę ir atlieka nepriklausomą klasifikavimą į grynas arba hibridines grupes 

pagal jų DNR genotipus. Buvo išskirtos šios grupės: 2 grynos rūšys (UG ir UM – Ulmus spp. 

(UM ir UMm sujungta) bei AI ir AG – Alnus spp.), F1 ir F2 pirmosios ir antrosios kartos 

hibridai ir dvi grįžtamosios kombinacijos su tėvinėmis rūšimis (R): pirmoji (R1_Bx) ir antroji 

(R2_Bx). Po to buvo apibendrinta informacija, gauta iš „Structure“ ir „NewHybrids“, siekiant 

nustatyti konkrečią hibridinę klasę, kuriai veikiausiai priklausys atskiras medis.  

Nustatyti genetinės įvairovės rodikliai: alelių skaičius (Na), efektyvus alelių skaičius (Ne), 

nustatytas laukiamas (Ho), tikėtinas (He) ir objektyvus (uHe) heterozigotiškumas ir fiksacijos 

indeksas (F), naudojant mikrosatelitų lokusus ir „GenAlEx 6.5“ programinę įrangą (Peakall ir 

Smouse 2012). AMOVA analizė buvo atlikta taip pat su šia programa, reikšmingumo testui 

naudota 9999 atsitiktinių permutacijų. Nei genetinis atstumas (Nei 1972) buvo nustatytas tarp 

trijų grupių, gautų atliekant analizę su STRUCTURE (Peakall and Smouse 2006, 2012). 

Privačių alelių skaičiaus įvertinimas ir vizualizacija buvo atlikta su „Poppr R“ (Kamvar et al. 

2014). Alelių įvairovė (Ar) buvo įvertinta naudojant FSTAT 2.9.3. programinę įrangą (Goudet 

2001), mažiausias panaudotas mėginių skaičius buvo 23. Įvertintas alelių skaičius lokuse, 

mėginyje ir visuose mėginiuose. Trūkstami duomenys buvo įvertinti tarp lokusų ir medžių 

grupių, vizualizuoti naudojant R paketą poppr (Kamvar et al. 2014). Rūšiai būdingi aleliai buvo 

nustatyti rankiniu būdu analizuojant GenAlEx rezultatus ir „GeneMapper“ profilius. Remiantis 

STRUCTURE analizės rezultatais (R paketo adegentas 2.0.0 (Jombart 2015; Jombart and 
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Collins 2015), buvo panaudota pagrindinių komponentų diskriminacinė analizė (DAPC), 

siekiant įrodyti individų grupavimą. Ryšiams tarp rūšių grupių testuoti pagal Nei (1978) 

genetinius atstumus atlikta UPGMA klasterio analizė (R paketo poppr su 10 000 pakartojimų). 
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3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

3.1. Vietinių guobinių (Ulmus spp.) rūšių tarprūšinė hibridizacija Lietuvoje 

3.1.1. Lapų morfologinė įvairovė 

Atlikta vienfaktorinė dispersijos analizė (ANOVA) išryškino reikšmingus morfologinių 

požymių parametrų skirtumus tarp rūšių, išskyrus PI/I ir GKPP (Pr > 0,05) (8 lent., 24–25 

eilutės). Trys didžiausi F parametrai nustatyti IS, L ir K. (1–3 eilutės). Tolimesnei analizei buvo 

atrinkti parametrai, kurių aukštas F rodiklis, ir R2 > 0,5, t. y. 1–13 eilutėje esantys duomenys.  

 

8 lentelė. Guobinių bei jų hibridų lapų morfologinių parametrų reikšmės pagal F kriterijų (ANOVA), 

n = 189. Parametrų reikšmės pateiktos 2 lent. 

Eil. Nr. Parametrai R2 F Pr > F 

1 IS 0,814 159,745 < 0,0001 

2 L 0,768 121,395 < 0,0001 

3 KA 0,761 116,689 < 0,0001 

4 AG 0,687 80,502 < 0,0001 

5 PG 0,686 80,082 < 0,0001 

6 GKA 0,661 71,328 < 0,0001 

7 KP 0,654 69,197 < 0,0001 

8 AMax 0,634 63,525 < 0,0001 

9 I 0,624 60,786 < 0,0001 

10 Per 0,590 52,613 < 0,0001 

11 PlMax 0,570 48,548 < 0,0001 

12 GPP 0,562 46,934 < 0,0001 

13 A25 0,533 41,765 < 0,0001 

14 Kilg 0,462 31,453 < 0,0001 

15 A10 0,410 25,466 < 0,0001 

16 GK 0,299 15,635 < 0,0001 

17 Pl90 0,292 15,078 < 0,0001 

18 Apag 0,278 14,123 < 0,0001 

19 K10 0,253 12,416 < 0,0001 

20 Spag 0,246 11,969 < 0,0001 

21 VP 0,219 10,262 < 0,0001 

22 Fk 0,187 8,444 < 0,0001 

23 K25 0,088 3,535 0,004 

24 Pl/I 0,042 1,599 0,163 

25 GKPP 0,016 0,589 0,708 

 

PGA analizė, atlikta PC-ORD programa, parodė aukštus išskirtų parametrų koreliacijos 

koeficientus (9 lent.). 
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Guobinių medžių lapų morfologinių požymių projekcijos PCA trijų ašių koordinatėse 

aprašomos 66,32  %, 21,82  % ir 9,66  % dispersija (11 pav.). Remiantis šiais požymiais grynos 

guobinių rūšys skiriamos į tris grupes: U. glabra, U. laevis, ir U. minor ssp. minor with 

U. minor. Numatomi hibridai tarp šių guobinių rūšių atskirų grupių nesudarė, o išsidėstė 

daugiausia tarp U. minor ir U. minor ssp. minor grupės (11 pav. a, b). A25 parametras 

statistiškai labai skiriasi nuo Per ir KP pirmoje, antroje ir trečioje ašyse (12 pav. a, b). 

Kalninės guobos visi morfologiniai lapų parametrai buvo aukšti, išskyrus asimetriją ties 

25 % lapalakščio ilgio (25K) ir apatinės lapo pusės plaukuotumą (L) (13 pav.). Paprastasis 

skirpstas ir jo kamštinė forma užėmė tarpinę padėtį tarp kalninės guobos ir vinkšnos. Jų apatinė 

lapalakščio pusė (L) ir apatinė kotelio pusė (KA) daugiausia buvo be plaukelių. Kamštinis 

paprastojo skirpsto variatetas skyrėsi nuo paprastojo skirpsto didesniu maksimaliu lapalakščio 

pločiu (PlMax), antrinių gyslų išsišakojimu (IS) ir asimetriškumu ties 25 % lapo ilgio (A25). 

Visų hibridinių guobų lapų morfologinių charakteristikų skaičiai svyravo nuo mažų iki labai 

didelių. Vinkšnos lapų gyslos nesišakoja ir jų lapai yra labiausiai asimetriški. 

 

9 lentelė. Pirsono (R, R2) ir Kendalio (tau) koreliacija ordinacijos ašyse, n = 189. Parametrų reikšmės 

pateiktos 2 lent. 

Morfologiniai 

parametrai 

PC 1 ašis PC 2 ašis PC 3 ašis 

R R2 tau R R2 tau R R2 tau 

Per 0,985* 0,970 0,903 −0,168 0,028 −0,174 0,031 0,001 0,022 

I 0,945 0,893 0,791 0,033 0,001 −0,104 0,023 0,001 0,017 

PlMax 0,883 0,780 0,699 0,048 0,002 −0,017 0,091 0,008 0,068 

AMax 0,940 0,883 0,779 −0,102 0,010 −0,146 0,004 0,000 0,009 

A25 −0,442 0,196 −0,245 −0,891 0,793 −0,667 0,104 0,011 0,167 

PG 0,031 0,001 0,049 −0,323 0,104 −0,233 −0,850 0,723 −0,637 

G −0,003 0,000 0,040 −0,342 0,117 −0,253 −0,837 0,701 −0,606 

L −0,335 0,112 −0,022 −0,488 0,238 −0,307 −0,568 0,323 −0,445 

IS 0,704 0,496 0,483 0,290 0,084 0,075 0,068 0,005 −0,073 

GKA 0,721 0,520 0,551 0,071 0,005 −0,002 −0,150 0,022 −0,125 

KA 0,076 0,006 0,085 −0,285 0,081 −0,199 −0,881 0,776 −0,674 

KP 0,113 0,013 0,105 −0,225 0,050 −0,145 −0,962 0,925 −0,810 

GPP −0,116 0,013 −0,047 −0,332 0,110 −0,207 −0,692 0,479 −0,501 

* Paryškinta – stipri koreliacija. 
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a  

b  

11 pav. Guobinių rūšių lapų morfologinių požymių ordinacijos diagramos (PCA 1 ir 2 ašyse: a) medžių 

pasiskirstymas; b) lapų morfologinių požymių parametrų vektoriai. Medžio rūšis (ID): 1: U. glabra; 

2. U. minor; 3. U. glabra × U. minor; 4. U. minor ssp. minor Richens; 5. U. minor ssp. minor × 

U. glabra; ir 6. U. laevis. Morfologinių parametrų reikšmės b) pateiktos 2 lentelėje 
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a  

b  

12 pav. Guobinių rūšių lapų morfologinių požymių ordinacijos diagramos (PCA) 1 ir 3 ašyse: a) medžių 

rūšių pasiskirstymas; b) lapų morfologinių požymių parametrų vektoriai. Medžio rūšis (ID) pateikta 

11 pav., morfologinių parametrų reikšmės (b) pateiktos 2 lentelėje 
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13 pav. Guobinių rūšių medžių lapų atskirų morfologinių požymių PGA ordinacijos diagramos. 

Simbolių dydis parodo morfologinio požymio vertės dydį. Minimali reikšmė (nulis) parodyta kaip 

taškas. Sutrumpinimai ir spalvų reikšmės pateikti 3 pav.  

 

3.1.2. Genetinė įvairovė 

Buvo paimti 133 medžių lapų mėginiai iš šešių tiriamų guobinių rūšių grupių ir analizuoti 

naudojant šešis mikrosatelitų lokusus. Visi šeši mikrosatelitų lokusai buvo polimorfiniai ir iš 

viso buvo amplifikuoti 72 aleliai. Alelių skaičius lokuse svyravo nuo 7 lokuse UR158 iki 21 

lokuse Ulmi1165. Lokusai UR158 ir Ulm6 buvo mažiausiai polimorfiniai su mažiausiu tikėtinu 

heterozigotiškumu (He), alelių turtingumu (Ar) ir efektyvių alelių skaičiumi (Ne). 
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Alelių skaičius (Na) kito nuo 4,33 U. laevis iki 8,0 U. glabra, bendras vidurkis – 

Na = 6,89. Vidutinis efektyvių alelių skaičius (Ne) kito nuo 2,53 U. laevis iki 4,55 U. glabra, 

bendras vidurkis – Ne = 4,01. Alelių turtingumas (Ar) kito nuo 3,6 U. laevis iki 6,68 U. minor, 

bendras vidurkis – Ar = 6,0. Tikėtinas heterozigotiškumas (He) buvo aukštas visų tirtų rūšių, 

išskyrus U. laevis, bendras vidurkis – He = 0,567. Dauguma alelių įvairovės parametrų buvo 

žymiai mažesni U. laevis, palyginti su kitomis guobinių rūšimis (10 lent. ir 14 pav.). Inbrydingo 

koeficientas buvo gerokai didesnis tariamų hibridų grupėse nei grynų guobinių rūšių (Fis nuo 

0,21–0,18 hibridams vs. Fis nuo 0,06 iki 0,13 grynoms rūšims; 10 lent.). Iš viso nustatyta 19 

privačių alelių, kurie buvo skirtingai pasiskirstę tarp šešių guobinių šeimos grupių. Daugiausia 

privačių alelių nustatyta U. laevis ir U. glabra medžių grupėse (14 ir 15 pav.). 

 

10 lentelė. Populiacijos grupės genetinės įvairovės parametrai apskaičiuoti remiantis 6 nSSR lokusų 

rezultatais 

Guobinių rūšys Sutrumpinimai N* Na Ne Ar Ho uHe Fis 

U. glabra × U. minor UG × UM 24 7,67 4,06 6,51 0,554 0,725 0,209 

U. minor ssp. minor × U. glabra UMm × UG 12 6,50 4,35 6,50 0,583 0,768 0,183 

U. minor ssp. minor UMm 23 7,33 4,14 6,28 0,648 0,726 0,063 

U. minor UM 19 7,50 4,43 6,68 0,632 0,771 0,136 

U. glabra UG 28 8,00 4,55 6,49 0,730 0,754 0,006 

U. laevis UL 27 4,33 2,53 3,60 0,595 0,577 −0,061 

Mean   6,89 4,01 6,00 0,624 0,720 0,089 

* N – imties dydis; Na – vidutinis įvairių alelių skaičius; Ne – vidutinis efektyvių alelių skaičius;  

Np – privačių alelių skaičius; Ar – alelinis turtingumas (remiantis min. 23 individų imties dydžiu);  

Ho – nustatytas heterozigotiškumas; uHe – nepriklausomas tikėtinas heterozigotiškumas;  

FIS – inbrydingo / įvaisos koeficientas. 

 

14 pav. Genetinės įvairovės pasiskirstymas tarp šešių sudarytų Ulmus spp. grupių (programa GenAlEx 

6.5, (Peakall ir Smouse 2006; Peakall et al. 2012); 10 lent. pateikiamos tiriamų grupių santrumpos 
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15 pav. Privačių alelių pasiskirstymas tarp tirtų šešių Ulmus spp. grupių, iš viso tirta 133 individai 

(R paketas poppr, (Kamvar et al. 2014)). Tamsiausia spalva rodo, kad nėra privačių alelių, 10 lent. 

pateikiamos tiriamų grupių santrumpos 

3.1.3. Genetiniai skirtumai tarp rūšių 

Buvo dentifikuoti du mikrosatelitų lokusai, atskiriantys vinkšnas nuo kitų guobinių genties 

rūšių: lokusas Ulm198 neamplifikuoja U. laevis, lokusas Ulm19 amplifikuoja tik U. laevis, su 

maža išimtimi U. minor (16 pav.). 

 

16 pav. Trūkstami duomenys tarp šešių tikslinių Ulmus spp. grupių (y ašis) ir tarp aštuonių nSSR 

lokusų (x ašis). Raudona spalva – amplifikacija nevyksta, mėlyna – pilnai amplifikuojasi  

(R paketas poppr (Kamvar et al. 2014)). 10 lent. pateikiamos tiriamų grupių santrumpos 
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a

 
b 

 
17 pav. Genetinė guobinių rūšių grupių diferenciacija, remiantis Bajeso mišriu grupavimu, K = 2 

(didžiausia delta K reikšmė 261,6, kai K = 2, (11 lent. ir 18 pav.)): (a) paveiksle atskiri medžiai 

vaizduojami plona vertikalia juostele, padalyta į K = 2 spalvotus segmentus, vaizduojančius 

apskaičiuotas individualias proporcijas. Juodos vertikalios linijos atskiria rūšių grupes; (b) šešių  

Ulmus spp. grupių (10 lent.) pagrindinių komponenčių diskriminantinė analizė (DAPC) pagal aštuonis 

mikrosatelitų žymenis. Grafike individai rodomi taškais, o grupės – elipsėmis. PGA tikrinės vertės 

pateiktos paveikslėlio viršuje, kairėje pusėje (R package adegent 2.0.0) (Jombart 2015; Jombart ir 

Collins 2015)  
 

 

18 pav. Bajeso klasterizacijos rezultatai (STRUCTURE 2.3.4 (Pritchard et al. 2000)) labiausiai tikėtinas 

genetinių klasterių skaičius šešiose tirtose Ulmus spp. grupėse, kai gauta didžiausia delta K reikšmė,  

K = 2 (STRUCTURE HARVESTER, (Earl ir vonHoldt 2012)) 
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11 lentelė. Bajeso klasterizacijos Evanno rezultatai (STRUCTURE 2.3.4, (Pritchard et al. 2000)) 

sprendžiant apie labiausiai tikėtiną genetinių grupių skaičių tirtose populiacijose pagal aukščiausias 

delta K vertes (STRUCTURE HARVESTER, (Earl ir vonHoldt 2012)) 

Klasterių 

skaičius,K 

Pakartojimų 

skaičius, Reps 

Vidurkis, 

LnP(K) 

Stdev 

LnP(K) 
Ln'(K) |Ln''(K)| Delta K 

1 20 -3098,160 0,5365 - - - 

2* 20 -2747,370 0,7378 350,7900 193,0350 261,64388 

3 20 -2589,615 0,7995 157,7550 62,8700 78,634397 

4 20 -2494,730 3,2680 94,8850 35,2100 10,774032 

5 20 -2435,055 4,5476 59,6750 30,4750 6,701364 

6 20 -2405,855 6,9327 29,2000 9,9800 1,439550 

7 20 -2386,635 11,0506 19,2200 3,4950 0,316272 

8 20 -2363,920 25,0046 22,7150 49,5000 1,979634 

9 20 -2390,705 39,7894 -26,7850 17,6050 0,442454 

10 20 -2435,095 70,9670 -44,3900 24,2800 0,342131 

11 20 -2455,205 41,4600 -20,1100 64,0400 1,544620 

12 20 -2539,355 80,3063 -84,1500 - - 

*STRUCTURE HARVESTER nustatyta tinkamiausia reikšmė 

Remiantis lapų morfologiniais požymiais, Bajeso klasterizacijos rezultatai parodė aiškią 

atskirtį U. laevis nuo kitų guobinių rūšių (17 pav., a). K = 2 buvo nustatytas kaip tinkamiausias 

genetinės klasterizacijos skaičius (delta K = 261,6; 18 pav. ir 11 lent.). Principinių 

komponenčių diskriminantinė analizė (DAPC) patvirtina aiškų U. laevis genetinį skirtumą nuo 

kitų guobinių rūšių, nubraižant kreivę ant ordinacijos ašių (17 lent., b). 

3.1.4. Hibridų identifikacija 

Atskyrus U. laevis ir perfiltravus likusius duomenis, buvo gauti 106 tėviniai U. minor ir 

U. glabra individai bei jų hibridai, kurie buvo naudojami tolimesniam  tikslesniam 

identifikavimui. Remiantis lapų morfologija 28 iš šių medžių buvo U. glabra (UG), 19 – 

U. minor (UM), 21  – U. minor ssp. minor (UMm), 25  – U. glabra × U. minor (UG × UM) 

hibridinės grupės ir 13 – U. minor ssp. minor × U. glabra (UMm × UG) hibridai. STRUCTURE 

atskyrė du genetinius klasterius, kurie geriausiai paaiškina molekulinį genetinį kintamumą 

šiame 106 mėginių pogrupyje (delta K = 64.9; 19 pav. ir 12 lent.). STRUCTURE klasterizacija 

aiškiai atskyrė U. glabra grupę nuo U. minor grupės ir tariamų hibridų grupių (20 pav., a). Be 

to, tariami hibridai UG × UM (UG motinmedis) turėjo stipresnį genetinį ryšį su U. glabra nei 

UMm × UG hibridų grupė (UG motinmedis; 20 pav., a)). Remiantis šiuo metodu, tik keli 

individai nustatyti kaip hibridai, turintys vienodą priklausomybę UG ir UM genetiniams 

klasteriams. Šie rezultatai parodė, kad pagal lapų morfologinius požymius galima patikimai 

atskirti U. glabra ir U. minor rūšis, tačiau negalima tiksliau išskirti U. minor sensu lato. Pagal 

lapų požymius galima atskleisti hibridų kilmės tapatybę. 
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19 pav. Bajeso klasterizacijos rezultatai (STRUCTURE 2.3.4 (Pritchard et al. 2000)) labiausiai 

tikėtinas genetinių klasterių skaičius penkiose tirtose Ulmus spp. grupėse (106 individai), kai gauta 

didžiausia delta K reikšmė, K = 2 (STRUCTURE HARVESTER, (Earl ir vonHoldt 2012)) 

 

12 lentelė. Bajeso klasterizacijos Evanno rezultatai (STRUCTURE 2.3.4, (Pritchard et al. 2000)) 

sprendžiant apie labiausiai tikėtiną genetinių grupių skaičių tirtose populiacijose pagal aukščiausias 

delta K vertes (106 individai) (STRUCTURE HARVESTER, (Earl ir vonHoldt 2012)) 

Klasterių 

skaičius, K 

Pakartojimų 

skaičius, Reps 

Vidurkis, 

LnP(K) 

Stdev 

LnP(K) 
Ln'(K) |Ln''(K)| Delta K 

1 20 -2341,375 0,4278 - - - 

2 20 -2193,755 0,8793 147,6200 57,1050 64,945255 

3 20 -2103,240 3,6773 90,5150 45,0750 12,257639 

4 20 -2057,800 16,3817 45,4400 29,4850 1,799878 

5 20 -2041,845 32,1926 15,9550 11,6450 0,361729 

6 20 -2014,245 22,2165 27,6000 19,0500 0,857472 

7 20 -1967,595 38,7299 46,6500 127,9100 3,302616 

8 20 -2048,855 54,3145 -81,2600 32,2500 0,593764 

9 20 -2097,865 46,0609 -49,0100 46,8650 1,017458 

10 20 -2100,010 53,4699 -2,1450 - - 

*STRUCTURE HARVESTER nustatyta tinkamiausia reikšmė 
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a 

 
b 

 
 

20 pav. Genetinė guobinių rūšių grupių diferenciacija, remiantis Bajeso mišriu grupavimu (K = 2), 

(STRUCTURE 2.3.4 paketas) (Pritchard et al. 2000): (a) pirmasis klasteris (oranžinis) rodo aiškų 

U. glabra (UG), o antrasis (mėlynas) rodo U. minor (UM) ir U. minor ssp. minor (UMm) grupių 

atskyrimą; (b) penkių Ulmus spp. grupių (10 lent.) genetinė struktūra, pagrįsta pagrindinių 

komponenčių diskriminantine analize (DAPC). PCA tikrinės vertės pateiktos paveikslėlio viršuje, 

kairėje pusėje (R package adegent 2.0.0) (Jombart 2015; Jombart ir Collins 2015) 

 

DAPC analizė penkias guobinių rūšių grupes suskirstė į tris dideles genetines grupes 

(20 pav., b): (1) U. glabra grupė (UG, dešinė grupė grafike), (2) numatomi hibridai U. Glabra × 

U. minor (UG × UM, vidurinė grupė grafike) ir (3) U. minor grupė (UM) kartu su UMm, ir 

UMm × UG grupėmis (kairesnė grupė grafike). Šie rezultatai yra (a) tinkami genetiniam 

atskyrimui tarp U. glabra ir U. minor grupių ir (b) patvirtina lapų požymius kaip tinkamus 

indikatorius tariamų hibridų tarp U. glabra ir U. minor, kai pastaroji rūšis yra motinmedis. 

Tačiau DAPC analizė negalėjo patvirtinti lapų žymenų požymių identifikuojant hibridus, kai 

U. minor yra motinmedis. 

UPGMA klasterinė analizė gerai atspindėjo Bajeso klasterizaciją ir DAPC analizė labai 

gerai atskyrė grynas U. laevis, U. glabra rūšis, UG × UM hibridų kompleksą ir UM rūšių 

kompleksą (21 pav.). Be to, verta paminėti UMm × UG šakos atskyrimą nuo UM × UMm 

klasterio su 97 % patikimumu (21 pav.). 
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21 pav. UPGMA klasterizacijos rezultatai remiantis Nei’s genetiniais atstumais (Nei 1978). Šakų 

susikirtimo taškai 10 000 tikimybe tarp lokusų (tam tikrų šakų atskyrimas nurodomas patikimumu %). 

10 lent. pateikiamos tiriamų grupių santrumpos 

 

Galiausiai NewHybrids programa identifikavo devynis F2 hibridus tarp UG × UM (kai 

p ≥ 0,90) ir dar 22 individus kaip F2 hibridus su mažesne p reikšme (p ≥ 0,50). Iš viso 11 hibridų 

buvo identifikuoti iš 36 morfologiškai nustatytų hibridų. Dar 20 individų buvo identifikuoti 

kaip F2 hibridai tarp U. minor, U. minor ssp. minor ir U. glabra grupių. Palyginti su 

STRUCTURE grupavimu, kur trys hibridai buvo identifikuot U. glabra (UG) grupėje, 

NewHybrids nustatė daugiau hibridų (10 hibridų). Visi hibridai identifikuoti NewHybrids 

programa buvo priskirti antros kartos (F2) hibridams (su p ≥ 0,50) (13 lent.). 

 

13 lentelė. Spėjamų hibridų identifikavimas pagal STRUCTURE ir NewHybrid programas. Spalvų 

skalė nuo tamsiai žalios (taip) iki raudonos (ne) rodo, ar individas priklauso grynai grupei ar ne, 

atitinkamai nuo atspalvio 

Medžio 

Nr, 

STRUCTURE programa NewHybrids programa 

UG UM (UMm) 
Identifi-

kuoti 

hibridai 

Identifi-

kuoti 

hibridai 
UG UM(UMm) F1 F2 UG_Bx UM_Bx 

1 0,017 0,983   0,000 0,995 0,000 0,003 0,000 0,002 

2 0,595 0,405 1 1 0,000 0,006 0,013 0,935 0,013 0,034 

3 0,028 0,972   0,000 0,974 0,000 0,019 0,000 0,008 

4 0,016 0,984   0,000 0,996 0,000 0,002 0,000 0,002 

5 0,025 0,975   0,000 0,983 0,000 0,012 0,000 0,005 

6 0,185 0,815 2  0,000 0,596 0,000 0,380 0,000 0,023 

7 0,079 0,921   0,000 0,811 0,000 0,172 0,000 0,017 

8 0,091 0,909   0,000 0,732 0,000 0,247 0,000 0,021 

9 0,018 0,982   0,000 0,994 0,000 0,003 0,000 0,002 

10 0,967 0,033 UG  0,646 0,000 0,005 0,303 0,046 0,001 

11 0,972 0,028 UG  0,785 0,000 0,000 0,187 0,028 0,000 

12 0,825 0,175 3 2 0,111 0,188 0,004 0,665 0,018 0,013 
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Medžio 

Nr, 

STRUCTURE programa NewHybrids programa 

UG UM (UMm) 
Identifi-

kuoti 

hibridai 

Identifi-

kuoti 

hibridai 
UG UM(UMm) F1 F2 UG_Bx UM_Bx 

13 0,932 0,068 UG 3 0,117 0,001 0,006 0,807 0,066 0,003 

14 0,847 0,153 4 4 0,105 0,033 0,007 0,818 0,024 0,013 

15 0,032 0,968   0,000 0,955 0,000 0,035 0,000 0,010 

16 0,030 0,970   0,000 0,986 0,000 0,010 0,000 0,004 

17 0,036 0,964   0,000 0,981 0,000 0,014 0,000 0,005 

18 0,031 0,969   0,000 0,965 0,000 0,030 0,000 0,006 

19 0,542 0,458 5 5 0,003 0,404 0,000 0,575 0,001 0,018 

20 0,130 0,870 6 6 0,000 0,346 0,000 0,592 0,000 0,062 

21 0,486 0,514 7 7 0,009 0,216 0,000 0,761 0,001 0,012 

22 0,950 0,050 UG  0,840 0,000 0,000 0,147 0,013 0,000 

23 0,950 0,050 UG  0,840 0,000 0,000 0,147 0,013 0,000 

24 0,464 0,536 8 8 0,000 0,007 0,008 0,951 0,012 0,021 

25 0,021 0,979   0,000 0,986 0,000 0,011 0,000 0,003 

26 0,764 0,236 9 9 0,001 0,002 0,000 0,995 0,002 0,001 

27 0,016 0,984   0,000 0,996 0,000 0,002 0,000 0,002 

28 0,018 0,982   0,000 0,996 0,000 0,002 0,000 0,002 

29 0,106 0,894 10  0,000 0,589 0,000 0,386 0,000 0,025 

30 0,193 0,807 11 10 0,000 0,062 0,047 0,812 0,008 0,070 

31 0,059 0,941   0,000 0,858 0,000 0,133 0,000 0,009 

32 0,057 0,943   0,000 0,894 0,000 0,092 0,000 0,014 

33 0,027 0,973   0,000 0,985 0,000 0,011 0,000 0,004 

34 0,168 0,832 12  0,000 0,496 0,000 0,485 0,001 0,018 

35 0,090 0,910   0,000 0,811 0,000 0,172 0,000 0,018 

36 0,720 0,280 13 11 0,002 0,002 0,000 0,986 0,008 0,002 

37 0,077 0,923   0,000 0,693 0,000 0,294 0,000 0,013 

38 0,032 0,968   0,000 0,913 0,000 0,071 0,000 0,016 

39 0,016 0,984   0,000 0,995 0,000 0,003 0,000 0,002 

40 0,046 0,954   0,000 0,902 0,001 0,081 0,000 0,016 

41 0,798 0,202 14 12 0,002 0,000 0,000 0,993 0,004 0,000 

42 0,281 0,719 15 13 0,000 0,050 0,001 0,889 0,001 0,060 

43 0,080 0,920   0,000 0,641 0,000 0,328 0,000 0,031 

44 0,030 0,970   0,000 0,983 0,000 0,013 0,000 0,004 

45 0,052 0,948   0,000 0,959 0,000 0,034 0,000 0,007 

46 0,231 0,769 16  0,000 0,785 0,000 0,201 0,000 0,014 

47 0,564 0,436 17 14 0,022 0,169 0,007 0,760 0,028 0,015 

48 0,562 0,438 18 15 0,008 0,193 0,004 0,767 0,012 0,016 

49 0,425 0,575 19 16 0,004 0,286 0,004 0,679 0,008 0,019 

50 0,031 0,969   0,000 0,973 0,000 0,022 0,000 0,005 

51 0,051 0,949   0,000 0,856 0,000 0,128 0,000 0,016 

52 0,148 0,852 20  0,000 0,963 0,000 0,031 0,000 0,006 

53 0,020 0,980   0,000 0,987 0,000 0,010 0,000 0,003 

54 0,037 0,963   0,000 0,965 0,000 0,029 0,000 0,006 

55 0,017 0,983   0,000 0,995 0,000 0,003 0,000 0,002 
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Medžio 

Nr, 

STRUCTURE programa NewHybrids programa 

UG UM (UMm) 
Identifi-

kuoti 

hibridai 

Identifi-

kuoti 

hibridai 
UG UM(UMm) F1 F2 UG_Bx UM_Bx 

56 0,174 0,826 21 17 0,000 0,267 0,001 0,670 0,000 0,063 

57 0,071 0,929   0,000 0,886 0,000 0,102 0,000 0,012 

58 0,039 0,961   0,000 0,955 0,000 0,039 0,000 0,006 

59 0,100 0,900 22  0,000 0,852 0,000 0,136 0,000 0,012 

60 0,034 0,966   0,000 0,962 0,000 0,029 0,000 0,010 

61 0,264 0,736 23 18 0,000 0,029 0,048 0,848 0,009 0,066 

62 0,019 0,981   0,000 0,995 0,000 0,003 0,000 0,002 

63 0,015 0,985   0,000 0,997 0,000 0,002 0,000 0,001 

64 0,026 0,974   0,000 0,987 0,000 0,010 0,000 0,003 

65 0,981 0,019 UG  0,966 0,000 0,000 0,026 0,008 0,000 

66 0,103 0,897 24  0,000 0,593 0,000 0,393 0,000 0,014 

67 0,057 0,943   0,000 0,830 0,000 0,153 0,000 0,016 

68 0,658 0,342 25 19 0,000 0,005 0,001 0,973 0,001 0,019 

69 0,166 0,834 26 20 0,000 0,473 0,000 0,500 0,000 0,026 

70 0,018 0,982   0,000 0,993 0,000 0,004 0,000 0,002 

71 0,067 0,933   0,000 0,905 0,000 0,081 0,000 0,014 

72 0,369 0,631 27 21 0,000 0,348 0,005 0,611 0,003 0,032 

73 0,071 0,929   0,000 0,882 0,000 0,103 0,000 0,015 

74 0,018 0,982   0,000 0,994 0,000 0,004 0,000 0,002 

75 0,062 0,938   0,000 0,847 0,000 0,137 0,000 0,016 

76 0,099 0,901   0,000 0,840 0,000 0,144 0,000 0,016 

77 0,083 0,917   0,000 0,844 0,000 0,139 0,000 0,017 

78 0,042 0,958   0,000 0,966 0,000 0,027 0,000 0,007 

79 0,057 0,943 UM  0,000 0,836 0,000 0,153 0,000 0,010 

80 0,923 0,077  22 0,097 0,000 0,002 0,814 0,087 0,001 

81 0,963 0,037  23 0,374 0,000 0,001 0,571 0,054 0,000 

82 0,959 0,041   0,827 0,003 0,001 0,150 0,018 0,001 

83 0,983 0,017   0,975 0,000 0,000 0,018 0,007 0,000 

84 0,968 0,032   0,895 0,000 0,000 0,090 0,014 0,000 

85 0,920 0,080  24 0,262 0,002 0,002 0,687 0,046 0,002 

86 0,984 0,016   0,963 0,000 0,000 0,030 0,007 0,000 

87 0,987 0,013   0,991 0,000 0,000 0,005 0,004 0,000 

88 0,987 0,013   0,993 0,000 0,000 0,004 0,003 0,000 

89 0,987 0,013   0,993 0,000 0,000 0,004 0,003 0,000 

90 0,985 0,015   0,987 0,000 0,000 0,008 0,005 0,000 

91 0,554 0,446 28 25 0,000 0,029 0,000 0,963 0,005 0,003 

92 0,593 0,407 29 26 0,000 0,007 0,000 0,990 0,001 0,001 

93 0,964 0,036   0,836 0,000 0,001 0,143 0,020 0,000 

94 0,944 0,056  27 0,438 0,000 0,005 0,510 0,045 0,002 

95 0,948 0,052   0,455 0,000 0,008 0,489 0,045 0,004 

96 0,972 0,028   0,685 0,000 0,004 0,265 0,045 0,001 

97 0,907 0,093  28 0,115 0,000 0,008 0,821 0,053 0,004 

98 0,973 0,027   0,867 0,000 0,001 0,114 0,018 0,000 
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Medžio 

Nr, 

STRUCTURE programa NewHybrids programa 

UG UM (UMm) 
Identifi-

kuoti 

hibridai 

Identifi-

kuoti 

hibridai 
UG UM(UMm) F1 F2 UG_Bx UM_Bx 

99 0,982 0,018   0,972 0,000 0,000 0,020 0,007 0,000 

100 0,940 0,060  28 0,409 0,000 0,002 0,541 0,047 0,001 

101 0,915 0,085  30 0,299 0,000 0,002 0,650 0,048 0,001 

102 0,876 0,124 30 31 0,053 0,000 0,004 0,904 0,035 0,005 

103 0,963 0,037   0,762 0,000 0,001 0,216 0,020 0,001 

104 0,948 0,052   0,569 0,000 0,004 0,390 0,034 0,002 

105 0,980 0,020   0,937 0,000 0,000 0,052 0,012 0,000 

106 0,980 0,020   0,937 0,000 0,000 0,052 0,012 0,000 

 

3.1.5. Diskusija ir apibendrinimas 

Ulmus spp. rūšys, natūraliai priklausančios sensu lato, aptinkamos Lietuvoje: U. glabra, 

U. minor, ir U. laevis. Mūsų šalis yra ties šiaurine šių rūšių arealo riba. U. minor šiaurinė 

paplitimo riba sutampa su 55° altitude ir tęsiasi pietiniu Baltijos jūros pakraščiu per Lietuvą iki 

Uralo. Tyrimo metu nerasta spontaniškų hibridų tarp vinkšnos ir kitų guobinių rūšių pagal 

morfologinius požymius ir tai atitinka kitų autorių atliktus tyrimus apie vinkšnos hibridizaciją. 

Vinkšna priklauso Blepharocarpus genties skyriui, bet kitos nagrinėtos rūšys – kalninė guoba 

ir paprastasis skirpstas – priklauso Ulmus genties skyriui. Hibridizacija tarpusavyje yra 

nesuderinama ir U. laevis sunkiai hibridizuojasi su kitomis Europinėmis guobinių rūšimis 

(Mittempergher ir Porta 1991). Townsend (1975) tyrimais nustatė, kad U. laevis yra diploidas 

ir pasižymi reprodukcine izoliacija. Tarpspecifinio U. americana apdulkinimo su U. laevis 

rezultatai parodė, kad apvaisinimui trukdo reprodukcinis barjeras, slopinantis žiedadulkių 

vamzdelių augimą ant stigmatinio paviršiaus, nepriklausomai nuo to, ar jie priklauso tai pačiai 

Blepharocarpus sekcijai (Ager ir Guries 1982). Tačiau buvo nustatyta daug hibridinių individų 

tarp U. minor ir U. glabra. Daugelyje Europos šalių, kaip antai Anglija, Belgija, Ispanija, 

Prancūzija ir Slovėnija buvo rasta šių rūšių hibridų taip pat (Jeffers 1999; Collada et al. 2004; 

Cox et al. 2014). Europinių guobų taksonomija sukėlė daug diskusijų, ypač dėl U. minor rūšies 

komplekso ir U. minor bei U. glabra hibridizacijos pobūdžio ir dažnumo (Hollingsworth et al. 

2000). 

Naudodami lapams 14 morfologinių parametrų Petrokas ir Baliuckas (2012) aptiko 

natūralių hibridų tarp kalninių guobų ir paprastojo skirpsto (U. × hollandica). Daugiausia 

minėtų hibridų buvo aptikta mišriuosiuose Vidurio Lietuvos miškuose. Šis tyrimas apėmė 

daugiau guobų rūšių (papildomai tirta paprastojo skirpsto kamštinė forma ir vinkšna) ir daugiau 

lapo morfologinių charakteristikų (pridėjome lapų plaukuotumo tyrimus). Buvo patvirtina, kad 

guobų rūšis galima lengvai atskirti pagal morfologinius lapų požymius. Lapų plaukuotumo 
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įtraukimas į morfologines studijas padeda geriau apibūdinti guobinių rūšis. Pagal gautus 

rezultatus, U. laevis lapai yra gausiai plaukuotomis pagrindinėmis ir antrinėmis gyslomis visa 

lapalakščio apačia. Viršutinė kotelio pusė ne visada tankiai pasidengusi plaukeliais, o apatinės 

pusės plaukeliai retesni. Antrinės gyslos neišsišakojusios. Vinkšnos lapai yra labiausiai 

asimetrišku pagrindu iš visų tiriamų guobinių rūšių. U. glabra antrinės lapų gyslos paprastai 

šakotos, visos gyslos gausiai apaugusios plaukeliais, kotelis veltiniškai apaugęs plaukeliais. 

U. minor ir U. minor ssp. minor artimesnis U. glabra, tačiau lapalakščio gyslos ir kotelis 

mažiau plaukuotas nei U. glabra. U. glabra ir U. minor (ir U. minor ssp. minor) hibridų lapų 

morfologiniai požymiai panašūs į U. minor (ar U. minor ssp. minor). 

Hibridinės guobos mėginiai parodė, kad jų morfologinės ir genetinės ribos nesutampa, jų 

genetinės ribos yra daug platesnės nei fenotipinės, arba atvirkščiai. Morfologiniai tyrimai buvo 

atlikti siekiant padėti atskirti vieną nuo kitos guobos rūšis ir įvertinti hibridų gausą, tačiau 

morfologinių tyrimų nepakako, kad būtų galima ištirti guobos rūšių hibridizacijos laipsnį. 

Buvo nustatyti aštuonių branduolio mikrosatelitų žymenų rinkiniai, skirti efektyviam 

genetinės įvairovės tyrimui ir hibridų identifikavimui Ulmus rūšių komplekse. Tyrimo metu 

gautos išvados atitiko su daugeliu kitų atliktų tyrimų, kuriuose buvo naudojami mikrosatelitai 

ar kiti DNR žymenys tiriant Ulmus rūšių hibridizaciją (Cogolludo-Agustín et al. 2000; Zalapa 

et al. 2010; Brunet et al. 2013; Bertolasi et al. 2015; Buiteveld et al. 2016; Hirsch et al. 2017). 

Kad hibridizacijos ribos tarp Ulmus rūšių buvo silpnos, o keli deriniai priklauso nuo vyriškos-

moteriškos sąveikos ir tėvinio individo parodė Mittempergher ir Porta (1991) atliktų tyrimų 

apie 11 guobų rūšių dirbtinį kryžminimą rezultatai. Tačiau šie tyrimai dar kartą patvirtino, kad 

tarp U. laevis ir kitų Ulmus rūšių buvo nustatyta išskirtinė kryžminimo kliūtis. Ši išvada gali 

paaiškinti reikšmingą U. laevis genetinės diferenciacijos skirtumą nuo kitų tirtų Ulmus rūšių. 

Be to, dėl šio mažo tarprūšinio kryžminimosi masto šiame tyrime galėjo atsirasti santykinai 

mažesnė genetinė įvairovė ir didelis privačių alelių dažnis U. laevis (10 lent. ir 14 pav.). Panašią 

genetinę įvairovę su mažu vidutiniu alelių skaičiumi ir mažu heterozigotiškumu (He) U. laevis 

šiaurinėje paplitimo zonoje Danijoje pastebėjo Nielsen ir Kjær (2010). Šiame tyrime pastebėta 

žymiai didesnė genetinė įvairovė tarp kitų dviejų tėvinių Ulmus rūšių ir galimų jų hibridų. 

Tačiau Martin ir kt. (2006) nustatė daug mažesnę genetinę įvairovę (He) tarp U. glabra 

populiacijų Pirėnų pusiasalyje. Mažesnius U. glabra genetinės įvairovės rezultatus Pirėnų 

pusiasalyje galima paaiškinti mažu populiacijos dydžiu ir izoliacija. Apskritai, šio tyrimo 

Ulmus rūšių grupių (U. minor, U. minor ssp. minor, U. glabra ir jų hibridai) tikėtino 

heterozigotiškumo (He) įvertinimai buvo tokie patys arba šiek tiek didesni, lyginant su kitomis 

Europos paprastojo skirpsto populiacijomis. Pavyzdžiui, Brunet ir kt. (2013) rado He = 0,59 

Italijoje, Fuentes-Utrilla ir kt. (2014) nustatė, kad He = 0,333–0,592 Balearų salose, Bertolasi 



56 

ir kt. (2015) rado He = 0,671 Italijoje, Zebec ir kt. (2016) nustatė, kad He = 0,418–0,642 

penkiose natūralaus paprastojo skirpsto populiacijose Kroatijoje, Buiteveld ir kt. (2016) 

Nyderlanduose atskleidė nedidelę genetinę įvairovę (He = 0,483–0,628), o Collada ir kt. (2004) 

nustatė, kad He = 0,49–0,73 šešiose Ispanijos populiacijose. Be to, Venturas et al. (2013) 

nustatė, kad He = 0,43–0,45 dviejose U. laevis populiacijose Pirėnų pusiasalyje,  Whiteley et 

al. (2003) nustatė, kad He = 0,08–0,74 U. laevis grupėje iš Švedijos (Öland). Tačiau, lygindami 

rezultatus, turėtume atsižvelgti į imties dydžio, geografijos ir naudojamų lokusų skaičiaus 

skirtumus. 

Šiame tyrime hibridizacija tarp U. glabra ir U. minor buvo nustatyta tiek morfologiškai, 

tiek genetiškai. Panašios studijos buvo paskelbtos apie U. glabra ir U. minor (Petrokas and 

Baliuckas 2012; Cox et al. 2014) bei apie U. minor ir U. pumila (Cogolludo-Agustín et al. 2000; 

Zalapa et al. 2010; Brunet et al. 2013; Bertolasi et al. 2015; Buiteveld et al. 2016; Hirsch et al. 

2017) hibridizaciją. Reprodukcinių barjerų trūkumas tarp U. glabra ir U. minor, jų 

persidengiantis paplitimas ir genetinis artumas skatina spontanišką hibridizaciją 

(Mittempergher and Porta 1991; Jeffers 1999; Fuentes-Utrilla et al. 2014; Martín del Puerto 

et al. 2017). Remiantis Bajeso klasterizacijos rezultatais numatomi hibridai sudaro 28,3 % (30 

iš 106 individų), kuriuos galima sulyginti su guobos rezultatais Belgijoje, kur Cox ir kt. (2014) 

identifikavo reikšmingą introgresiją (46 %) natūraliose populiacijose. Priešingai, Martín del 

Puerto ir kt. (2017) nustatė 13 % tariamų hibridų tarp guobų Iberijos pusiasalyje. Skirtumai 

tarp aukšto tariamų hibridų procento Belgijoje gali būti paaiškinti gausiu U. glabra ir U. minor 

paplitimu toje pačioje altitudėje (Cox et al. 2014). Priešingai, U. glabra ir U. minor, kai rūšių 

paplitimas persidengia tik iš dalies ir apsiriboja tik tam tikra altitude Iberijos pusiasalyje, 

hibridizacija palyginti silpnesnė (Martín del Puerto et al. 2017).  

Galiausiai, remiantis NewHybrids rezultatais, 31 individas iš 106 buvo identifikuotas 

kaip galimas F2 hibridas (kai p ≥ 0,5). Priešingai nei kitose studijose riba, pagal kurią šiame 

tyrime individai laikomi tariamais hibridais, buvo sumažinta iki p ≥ 0,5, (Vähä and Primmer 

2006; Cox et al. 2014). Be to, dėl hibridizacijos tarp U. glabra ir U. minor, skirtingai nei kituose 

tyrimuose, (Zalapa et al. 2010; Martín del Puerto et al. 2017), nenustatyta reikšmingo genetinės 

įvairovės padidėjimo.  

Pradinis grynų guobinių rūšių pavyzdžių skaičius šiame tyrime nebuvo didelis (pvz., 28 

iš U. glabra ir 40 iš U. minor ir U. minor ssp. minor), kas galėjo įtakoti genetinį priskyrimą 

hibridų grupei. Tačiau molekulinių duomenų ir morfologinių požymių sugretinimas parodė 

aukštą potencialą ir gali padėti klasifikuoti Ulmus gentį, ypač hibridinius individus (Zalapa 

et al. 2010; Brunet et al. 2013; Cox et al. 2014; Bertolasi et al. 2015; Buiteveld ir kt 2016; 

Martín del Puerto et al. 2017). Šis tyrimas parodė U. laevis atsiskyrimą nuo kitų Ulmus rūšių, 
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taip pat U. minor ir U. glabra hibridų grupes, remiantis lapų morfologinėmis ir genetinėmis 

charakteristikomis. Priešingai, medžių klasifikacija U. minor grupėse remiantis lapų 

morfologiniais požymiais neatitiko genetinės klasterizacijos, pagrįstos aštuoniais mikrosatelitų 

žymenimis. Taigi, šiame tyrime morfologinės lapų charakteristikos, paprastai naudojamos 

guoboms lauko sąlygomis identifikuoti, nepatikimai atskyrė taksonomijos U. minor 

komplekse. Panašios išvados, kad lapų morfologija pagrįstas klasterizavimas ne visada 

sutampa su klasterizavimu pagal molekulinius duomenis Ulmus spp. aprašė Buiteveld et al. 

(2016). Todėl numatant tolesnes autochtonines Ulmus rūšių išsaugojimo priemones turėtų būti 

atsižvelgiama į išsamesnį genetinį tyrimą U. minor komplekse, kad būtų galima geriau 

diferencijuoti rūšis, kurios yra in situ ir ex situ išsaugojimo pagrindas. 

Atlikta genetinės įvairovės analizė parodė žymiai stipresnį nuokrypį nuo atsitiktinio 

kryžminimosi tariamuose hibriduose nei grynųjų rūšių grupėse. Tai parodė skirtingai 

besikryžminančias grupes, kurias galima atpažinti iš skirtingos lapų morfologijos natūraliuose 

guobų miškuose. Kaip rodo lapų morfologija, šios grupės gali būti spontaniški hibridai guobų 

taksonominėse grupėse, ypač kai U. glabra × U. minor hibridinė grupė yra atskirta genetiniu 

klasteriu. Gali būti kelios abipusio hibridinio kryžminimosi kartos, galinčios apsunkinti lapų 

morfologija pagrįstą taksonominę identifikaciją, ypač U. minor rūšies komplekse, kur 

genetiniai duomenys rodo stipresnį Ulmus spp. be ryškaus nukrypimo nuo atsitiktinio 

kryžminimosi. 

Apibendrinant galima teigti, kad tariamų guobinių hibridinių genetinė ir lapų 

morfologijos analizė 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 genetiniai duomenys patvirtina lapų 

morfologija pagrįstą U. glabra (motinmedis) × U. minor (tėvinis) spontaniškų hibridų 

identifikavimą. Tarp U. minor ir U. minor ssp. minor rūšių yra stiprus genomo pasidalijimas. 

Tai palaiko bendrą taksonominę informaciją tarp U. minor ir U. minor ssp. minor. Genetinių 

išteklių išsaugojimui siūlome apsvarstyti atskirus taksonominius vienetus, parinktus pagal lapų 

ir stiebų morfologiją U. laevis, U. glabra, U. glabra × U. minor ir U. minor rūšies kompleksui. 

 

3.2. Alnus spp. 

3.2.1. Genetiniai skirtumai tarp rūšių 

Remiantis vietoje atlikta morfologine identifikacija pagal lapų morfologiją ir stiebo 

savybes, visi alksnio individai buvo suskirstyti į tris grupes: A. glutinosa (13 medžių),  

A. incana (14 medžių) ir tariami hibridai (162 medžiai). Iš viso buvo ištirti 189 medžiai iš trijų 
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tikslinių grupių, naudojant 15 mikrosatelitinių lokusų. Visi lokusai buvo polimorfiniai ir iš viso 

buvo išskirti 162 aleliai. Vidutinis alelių skaičius svyravo nuo 2,67 lokuse A2 iki 12,33 lokuse 

A26 (14 lent.). 

14 lentelė. Kiekvieno lokuso genetinės įvairovės parametrai („GenAlex6.5“ programa, (Peakall and 

Smouse 2006, 2012)). Alelinis turtingumas (FSTAT 2.9.3, (Goudet 2001)) 

Lokusas N Na Ne Ar Ho He uHe F 

A2 62 2,67 1,62 2,16 0,422 0,329 0,335 -0,187 

A22 62 8,00 4,21 6,95 0,751 0,707 0,716 -0,060 

A35 61 11,33 6,26 9,85 0,883 0,837 0,849 -0,053 

A10 62 5,67 3,22 4,96 0,657 0,688 0,698 0,041 

A38 63 8,33 2,93 6,63 0,701 0,624 0,633 -0,104 

A7 63 3,67 1,67 3,18 0,371 0,342 0,347 0,070 

A37 59 8,33 3,11 6,85 0,452 0,625 0,632 0,311 

A26 61 12,33 7,40 10,40 0,808 0,854 0,866 0,054 

Ag09 62 7,67 3,83 6,73 0,584 0,711 0,720 0,187 

Ag30 63 5,00 2,97 4,25 0,618 0,638 0,646 0,095 

Ag05 63 11,33 5,99 10,04 0,681 0,794 0,804 0,139 

Ag13 62 11,67 7,20 10,35 0,699 0,800 0,810 0,147 

Ag01 63 6,67 2,60 5,37 0,429 0,439 0,443 0,006 

Ag10 63 9,67 3,75 7,84 0,673 0,706 0,716 0,067 

Ag20 62 4,00 2,33 3,90 0,526 0,516 0,524 -0,019 

Vidurkis 62 7,76 3,94 6,63 0,617 0,641 0,649 0,047 

* N – imties dydis; Na – vidutinis įvairių alelių skaičius; Ne – vidutinis efektyvių alelių skaičius; Np – privačių 

alelių skaičius; Ar – alelinis turtingumas (remiantis min. 23 individų imties dydžiu); Ho – nustatytas 

heterozigotiškumas; He –tikėtinas heterozigotiškumas; uHe – nepriklausomas tikėtinas heterozigotiškumas;  

F – inbrydingo / įvaisos koeficientas 

 

Bajeso klasteris, gautas naudojant programą STRUCTURE, suskirstė tirtus medžius į dvi 

genetines grupes, kurios geriausiai paaiškina molekulinę variaciją (delta K = 975,007; 22 pav. 

ir 15 lent.). 
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22 pav. Bajeso klasterizacijos rezultatai (STRUCTURE22.3.4 labiausiai tikėtinas genetinių klasterių 

skaičius tirtose trijose Alnus spp. grupėse, kai gauta didžiausia delta K reikšmė, K = 2 (STRUCTURE 

HARVESTER, (Earl ir vonHoldt 2012)) 

 

15 lentelė. Bajeso klasterizacijos Evanno rezultatai (STRUCTURE 2.3.4, Pritchard et al., 2000) 

sprendžiant apie labiausiai tikėtiną genetinių grupių skaičių tirtose populiacijose pagal aukščiausias 

delta K vertes (STRUCTURE HARVESTER, (Earl ir vonHoldt 2012)) 

Klasterių 

skaičius 

K 

Pakartojimų 

skaičiusn 

Ln'(K) |Ln''(K)| Delta K 

1 20  –   –   –  

2 20 762,9700 683,80500 975,007152 

3 20 79,16000 23,36000 6,568196 

4 20 55,80000 166,88500 22,865030 

5 20 -111,08500 66,11000 1,535605 

6 20 -177,19500  –   –  

 

Buvo pastebėtas aiškus Alnus glutinosa (AG) ir A. incana (AI) atskyrimas kaip grynų 

mėginių, išskyrus kelias išimtis. Ir likusios alksnio hibridų grupės (AH) buvo aiškiai matomos 

(23 pav.). 

 

 

 

 



60 

 

23 pav. Genetinė alksnio rūšių grupių diferenciacija, remiantis Bajeso mišriu grupavimu, K = 2 

(didžiausia delta K reikšmė 975,007 buvo K = 2). Paveiksle atskiri medžiai vaizduojami plona 

vertikalia juostele, padalyta į K = 2 spalvotus segmentus, vaizduojančius apskaičiuotas individualias 

proporcijas. Juodos vertikalios linijos atskiria tris rūšių grupes. AG – Alnus glutinosa, AI – A. incana, 

AH – A. hibridas 

 

STRUCTURE rezultatai parodė 24 medžius kaip A. incana, 132 – A. glutinosa ir 33 – 

hibridus, iš kurių 5 individai yra arčiau A. glutinosa, 6 – A. incana ir 22 – F1 hibridai (16 

lentelė). 

 

16 lentelė. Spėjamų hibridų identifikavimas pagal Structure ir NewHybrids programas. Spalvų skalė 

nuo tamsiai žalios (taip) iki raudonos (ne) rodo, ar individas priklauso grynai grupei ar ne, atitinkamai 

nuo atspalvio. AG – Alnus glutinosa, AI – A. incana, AH – A. hibridas, Bx – grįžtamieji kryžminimai 

STRUCTURE 

programa 
Hibridinio medžio 

Nr. pagal 

STRUCTURE  

NewHybrid programa 

ID 

AG AI AI AG F1 F2 AI_Bx 
AG_B

x 

0,866 0.134 1 0,000 0,892 0,001 0,005 0,000 0,102 J9 

 

0,248 0,752 2 0,052 0,000 0,037 0,065 0,846 0,000 17BtPL25 

 

0,531 0,469 3 0,000 0,000 0,990 0,003 0,003 0,004 17BtPL33 

 

0,063 0,937  0,874 0,000 0,000 0,001 0,125 0,000 BL1 

 

0,03 0,97  0,457 0,000 0,000 0,007 0,535 0,000 BM1 

 

0,033 0,967  0,876 0,000 0,004 0,002 0,118 0,000 B3 
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STRUCTURE 

programa 
Hibridinio medžio 

Nr. pagal 

STRUCTURE  

NewHybrid programa 

ID 

AG AI AI AG F1 F2 AI_Bx 
AG_B

x 

 

0,871 0,129 4 0,000 0,861 0,012 0,004 0,000 0,123 H5 

 

0,858 0,142 5 0,000 0,821 0,030 0,008 0,000 0,141 46e107_ 

 

0,375 0,625 6 0,001 0,000 0,941 0,008 0,050 0,001 H8 

 

0,445 0,555 7 0,000 0,000 0,936 0,015 0,045 0,003 AU5 

 

0,781 0,219 8 0,000 0,515 0,093 0,049 0,001 0,342 H9 

 

0,457 0,543 9 0,000 0,000 0,987 0,003 0,010 0,001 HM10 

 

0,457 0,543 10 0,000 0,000 0,987 0,003 0,010 0,001 HM11 

 

0,06 0,94  0,758 0,000 0,001 0,009 0,232 0,000 H10 

 

0,81 0,19 11 0,000 0,367 0,144 0,039 0,000 0,450 HP7 



62 

STRUCTURE 

programa 
Hibridinio medžio 

Nr. pagal 

STRUCTURE  

NewHybrid programa 

ID 

AG AI AI AG F1 F2 AI_Bx 
AG_B

x 

 

0,241 0,759 12 0,036 0,000 0,717 0,008 0,238 0,000 HL 

 

0,49 0,51 13 0,001 0,000 0,827 0,061 0,094 0,016 HL2 

 

0,58 0,42 14 0,000 0,000 0,967 0,009 0,003 0,021 11AIPL41 

 

0,403 0,597 15 0,000 0,000 0,969 0,005 0,025 0,001 11AIPL42 

 

0,569 0,431 16 0,000 0,000 0,971 0,007 0,009 0,013 11AIPL43 

 

0,602 0,398 17 0,000 0,000 0,837 0,087 0,018 0,057 11AIPL44 

 

0,436 0,564 18 0,000 0,000 0,948 0,016 0,032 0,005 11AIPL46 

 

0,542 0.458 19 0.000 0.000 0.929 0.034 0.013 0.024 11AIPL47 
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STRUCTURE 

programa 
Hibridinio medžio 

Nr. pagal 

STRUCTURE  

NewHybrid programa 

ID 

AG AI AI AG F1 F2 AI_Bx 
AG_B

x 

 

0,258 0,742 20 0,004 0,000 0,887 0,004 0,105 0,000 11AIPL54 

 

0,485 0,515 21 0,001 0,000 0,895 0,030 0,065 0,009 17AIPL24 

 

0,511 0,489 22 0,000 0,000 0,985 0,006 0,005 0,004 17AIPL26 

 

0,347 0,653 23 0,000 0,000 0,963 0,006 0,030 0,002 51AIPL48 

 

0,308 0,692 24 0,001 0,000 0,867 0,012 0,118 0,001 51AIPL49 

 

0,149 0,851 25 0,016 0,000 0,767 0,022 0,193 0,002 51AIPL50 

 

0,498 0,502 26 0,000 0,000 0,917 0,033 0,007 0,043 X1 

 

0,174 0,826 27 0,063 0,000 0,735 0,011 0,191 0,001 X2 

 

0,408 0,592 28 0,000 0,000 0,968 0,005 0,025 0,001 X4 
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STRUCTURE 

programa 
Hibridinio medžio 

Nr. pagal 

STRUCTURE  

NewHybrid programa 

ID 

AG AI AI AG F1 F2 AI_Bx 
AG_B

x 

 

0,228 0,772 29 0,019 0,000 0,551 0,032 0,397 0,001 H14 

 

0,446 0,554 30 0,000 0,000 0,993 0,001 0,005 0,001 H3 

 

0,696 0,304 31 0,000 0,001 0,896 0,021 0,004 0,078 Az5e97 

 

0,699 0,301 32 0,001 0,709 0,067 0,111 0,012 0,100 Az3e130 

 

0,384 0,616 33 0,006 0,000 0,635 0,044 0,314 0,001 B6 

 

 

NewHybrids analizės rezultatai leido patikrinti rūšių ir hibridų priskyrimą. NewHybrids 

metodu buvo nustatyta 20 A. incana individų, 132 – A. glutinosa ir 37 hibridus, iš kurių 15 yra 

gryni F1 hibridai (q > 0,9), 9 – F1 hibridai su reikšmėmis 0,9 <q> 0,7, 3 hibridai – arčiau 

A. incana, 5 – A. glutinosa, kiti 5 pirmosios arba antrosios kartos hibridai, gauti grįžtamąja 

kryžmadulka  su viena iš tėvinių rūšių (16 lent.). 

Identifikavus rūšis Bajeso klasteriu, siekiant dar labiau patikslinti A. incana, A. glutinosa 

ir hibridinę genetinę diferenciaciją ordinacijos ašyse, remiantis SSR reikšmėmis buvo 

panaudota pagrindinių komponentų (DAPC) diskriminantinė analizė (24 pav.). Rezultatai 

parodė aiškią medžių rūšių grupių specifikaciją, nustatytą pagal STRUCTURE analizę. 
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24 pav. Trijų Alnus spp. pagrindinių grupių komponentų (DAPC) diskriminantinė analizė pagal 

penkiolika mikrosatelitų žymenų. Grafike individai rodomi taškais, o grupės – elipsėmis. PCA tikrinės 

vertės pateiktos paveikslėlio viršuje, dešinėje pusėje (R paketo adegent 2.0.0). AG yra Alnus 

glutinosa, AI – Alnus incana, AH – hibridai 

 

UPGMA grupavimas parodė glaudesnius genetinius ryšius tarp hibridinės grupės ir Alnus 

incana (25 pav.). Remiantis poriniais genetiniais atstumais pagal Nei buvo gauti panašūs 

rezultatai (1972) (17 lent.). 

 

25 pav. UPGMA grupavimo rezultatai, pagrįsti Nei genetiniais atstumais (Nei 1978). Klasterių atšakų 

reikšmės buvo patikrintos naudojant 10 000 jungčių tarp lokusų (nurodyta procentine jungčių dalimi, 

skiriančia tam tikrą atšaką). Santrumpos pateiktos 18 lent. 

 

17 lentelė. Genetinis atstumas tarp alksnių grupių pagal Nei (Nei 1972, GenAlEx6.5, (Peakall ir Smouse 

2006, 2012). Santrumpos pateiktos 18 lent. 

AG AI AH   

0,000     AG 

0,815 0,000   AI 

0,241 0,191 0,000 AH 

 

 



66 

Galiausiai atlikus sėkmingą hibridų identifikavimą, pagrįstą genetiniais žymenimis, visi 

medžiai buvo suskirstyti į tris A. glutinosa (132 individai), A. incana (24 individai) ir hibridų 

(33 individai) grupes ir nustatyti du mikrosatelitiniai lokusai, atskiriantys A. incana nuo 

A. glutinosa ir jų hibridus. Tariami rūšiai būdingi aleliai buvo nustatyti rankiniu būdu tiriant 

lokusus Ag01 ir Ag30 pagal GenAlEx rezultatus. Lokusas Ag01 buvo monomorfinis ir 

A. incana amplifikavo tik vieną alelį (129/129). A. glutinosa ir hibridų atvejais šis lokusas 

amplifikavo atitinkamai 11 ir 8 alelius. Lokusas Ag30, tiriant A. Incana, amplifikavo tik du 

alelius (96 ir 98), o A. glutinosa ir hibridus atitinkamai po septynis ir šešis. 

3.2.2. Genetinė įvairovė 

Genetinės įvairovės indeksai buvo apskaičiuoti suskirsčius 189 individus į tris grupes pagal 

Bajeso analizės rezultatus: A. glutinosa (132 individai), A. incana (24 individai) ir hibridai (33 

individai, 18 lent.). 

Hibridų grupė pasižymėjo žymiai didesnėmiss daugumos genetinės įvairovės indeksų 

reikšmėmis, įskaitant nustatytą ir tikėtiną heterozigotiškumą (18 lent.). Vidutinis alelių (Na) 

skaičius svyravo nuo 5,07 A. incana iki 10,07 A. glutinosa, o bendras vidurkis buvo lygus 

Na = 7,76. 

Vidutinis efektyvių alelių (Ne) skaičius svyravo nuo 2,96 A. incana iki 4,47 hibridų, o 

bendras vidurkis Ne = 3,94. Alelių turtingumas (Ar) svyravo nuo 5,03 A. incana iki 

7,58 hibridų, o bendras vidurkis Ar = 6,63. 

 

18 lentelė. Populiacijos / grupės genetinės įvairovės parametrai, apskaičiuoti remiantis 15 nSSR lokusų 

rezultatais 

Rūšys, pagrįstos 

Bajeso 

grupavimo 

analize 

S
a

n
tr

u
m

p
o

s 

N Na Ne Np Ar Ho uHe Fis 

Alnus glutinosa AG 132 10,07 4,39 34,00 7,28 0,589 0,636 0,057 

A. incana AI 24 5,07 2,96 2,00 5,03 0,498 0,586 0,197 

A. × hibridas AH 33 8,13 4,47 3,00 7,58 0,764 0,726 -0,066 

Bendras vidurkis   7,76 3,94 13,0 6,63 0,617 0,649 0,063 

* N – imties dydis; Na – vidutinis įvairių alelių skaičius; Ne – vidutinis efektyvių alelių skaičius;  

Np – privačių alelių skaičius; Ar – alelinis turtingumas (remiantis min. 23 individų imties dydžiu); 

Ho – nustatytas heterozigotiškumas; uHe – nepriklausomas tikėtinas heterozigotiškumas; 

FIS – inbrydingo / įvaisos koeficientas. 

Tikėtinas nepriklausomas heterozigotiškumas (uHe) svyravo nuo 0,586 A. incana iki 0,726 

hibridų, o bendras vidurkis – 0,649. Dauguma alelinės įvairovės parametrų A. incana buvo 

žymiai mažesni, palyginti su kitomis grupėmis (18 lent. ir 26 pav.). 
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Inbrydingo / įvaisos koeficientas (FIS) buvo didžiausias A. incana grupėje, po to ėjo 

A. glutinosa (FIS = 0,057) ir hibridai (FIS = -0,066), o bendras vidurkis buvo 0,063 (18 lent.). Iš 

viso buvo nustatyti 39 privatūs aleliai ir jie buvo skirtingai pasiskirstę trijose alksnių rūšių 

grupėse, daugiausia privačių alelių stebėta A. glutinosa grupėje (Np = 34, 18 lent. ir 26, 

27 pav.).  

Lyginant A. glutinosa ir A. incana rūšis, visų genetinės įvairovės indeksų atveju A. incana 

reikšmės buvo mažesnės nei A. glutinosa. 
 

 

26 pav. Genetinės įvairovės pasiskirstymas tarp trijų sudarytų Alnus spp. grupių (programa GenAlEx 

6.5, (Peakall ir Smouse 2006; Peakall ir ktl. 2012)); Santrumpos pateiktos 18 lent. 
 

 

27 pav. Privačių alelių pasiskirstymas tarp trijų Alnus spp. grupių, iš viso tirti189 individai (R paketas 

poppr, (Kamvar et al. 2014)). Santrumpos pateiktos 18 lent. 

0,000

0,500

1,000

0,000

5,000

10,000

15,000

AG AI AH H
et

e
ro

zy
go

si
ty

V
id

u
rk

is

Tiriamos grupės

Genetinės įvairovės rodikliai 

Na

Ar

Ne

Privačių alelių skaičius

He



68 

3.2.3. Lapų morfologija 

Suskirsčius medžius į rūšių grupes pagal DNR žymenis, buvo atlikta morfologinė lapų 

analizė naudojant dvylika morfologinių požymių. ANOVA atskleidė reikšmingą rūšių poveikį 

visiems lapų morfologiniams požymiams, išskyrus A ir I/A (lapalakščio ilgis bei lapkočio ilgio 

ir lapalakščio ilgio santykis, 19 lent., 28 pav.). 

 

19 lentelė. ANOVA statistika ir rezultatai apie rūšių poveikį alksnių ir jų hibridų lapų morfologijos 

požymiams. Modelio R2, F reikšmė ir Pr > F iš ANOVA pateikti n = 189 individams 

Morfologiniai 

požymiai * 

Alnus 

glutinosa 
Alnus incana 

Hibridai 

Alnus × 

hibridas R² F Pr > F 

Min-max 

Vidurkis ± standartinis nuokrypis (n-1) 

P 
0,00-5,50 

0,30±0,59 

1,00-4,00 

3,66±0,74 

0,00-4,00 

1,88±1,16 
0,719 237,570 < 0,0001 

N 
5,00-8,83 

7,21±0,65 

8,00-11,80 

10,04±1,05 

6,40-10,20 

8,17±0,91 
0,612 146,400 < 0,0001 

W 
64,46-159,75 

93,21±18,13 

33,84-67,03 

48,22±9,94 

46,39-151,85 

77,40±25,22 
0,397 61,242 < 0,0001 

E/B 
0,26-0,67 

0,40±0,09 

0,07-0,34 

0,20±0,08 

0,15-0,59 

0,31±0,11 
0,373 55,207 < 0,0001 

E 
3,73-58,50 

26,55±7,86 

4,74-20,00 

11,47±4,22 

7,58-49,69 

19,20±8,81 
0,326 44,913 < 0,0001 

D/A 
0,46-0,70 

0,57±0,04 

0,39-0,58 

0,49±0,05 

0,45-0,61 

0,53±0,04 
0,320 43,756 < 0,0001 

B/A 
0,66-1,03 

0,82±0,07 

0,62-0,85 

0,73±0,06 

0,67-0,95 

0,82±0,07 
0,134 14,404 < 0,0001 

D 
4,95-68,20 

46,52±8,82 

23,24-57,30 

39,47±7,93 

25,71-62,27 

40,34±7,59 
0,113 11,840 < 0,0001 

B 
5,75-112,35 

66,78±13,62 

39,35-75,53 

59,16±10,09 

43,69-87,20 

62,43±10,80 
0,046 4,459 0,013 

I 
2,08-38,88 

24,94±6,00 

14,86-39,02 

22,65±5,24 

10,38-35,90 

22,63±5,79 
0,032 3,048 0,050 

A 
7,83-122,98 

81,81±14,96 

54,69-103,86 

81,00±13,76 

50,30-106,43 

76,58±13,21 
0,018 1,717 0,182 

I/A 
0,05-0,70 

0,31±0,07 

0,19-0,45 

0,28±0,06 

0,12-0,48 

0,30±0,08 
0,016 1,495 0,227 

* P – lapalakščio apatinės pusės plaukuotumas (0–5), N – antrinių gyslų poros (ne), W – lapo viršutinis kampas 

(laipsnis), E – lapalakščio plotis, išmatuotas ties 90 % lapalakščio ilgio vieta (mm), B – didžiausias lapalakščio 

plotis (mm), I – lapkočio ilgis (mm), D – ilgis iki tos vietos, kur didžiausias lapalakštis (mm), A – lapalakščio ilgis 

(mm). 

 

PGA analizė buvo atlikta pagal morfologinius požymius, kurių R2 ir F vertės buvo 

didžiausios pagal ANOVA rezultatus (18 lent., 1–6 eilutės). PCA rezultatai parodė aukštus 
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koreliacijos ir determinacijos koeficientus tarp aukščiau paminėtų lapų požymių ir PC1 iš PGA 

(20 lent). 

 

20 lentelė. Trijų pagrindinių PGA komponenčių, susijusių su lapų požymiais, kurių R2 didžiausias pagal 

ANOVA, aprašymas. Pirsono ir Kendalio (tau) koreliacija ordinacijos ašyse, n = 189 

Morfologiniai 

požymiai 

PC 1  PC 2  PC 3  

R R2 tau R R2 tau R R2 tau 

W -0,998 0,995 -0,958 -0,068 0,005 0,057 -0,002 0,000 -0,033 

E -0,845 0,714 -0,672 0,535 0,286 0,427 -0,001 0,000 0,018 

N 0,502 0,252 0,386 0,044 0,002 -0,057 -0,741 0,549 -0,509 

P 0,586 0,343 0,351 -0,017 0,000 -0,044 -0,734 0,538 -0,548 

D/A -0,457 0,209 -0,342 0,086 0,007 0,111 0,347 0,012 0,195 

E/B -0,870 0,757 -0,703 0,112 0,012 0,166 0,083 0,007 0,040 

* Pusjuodžiu šriftu pažymėta stipri koreliacija 

 

Individualių medžių verčių pasiskirstymas (PGA) sudarė atitinkamai 95,55 %, 4,10 % ir 

0,28 % visos dispersijos pirmoje, antroje ir trečioje PC ašyse. Remiantis lapų morfologijos 

požymiais, grynos rūšys buvo įvertintos ekstremaliais PC1 balais ir susigrupavo į priešingus 

ašies galus, o tariami spontaniški hibridai daugiausia pasiskirstė tarp rūšių (28 a, b pav.). 

 

a 

 

b 

 

28 pav. Alksnių rūšių šešių morfologinių lapų požymių pasiskirstymas PC ašyse: (a) medžių 

pasiskirstymas 1 ir 2 ašyse; (b) medžių pasiskirstymas 1 ir 3 ašyse. Rūšies ID: 1 – Alnus glutinosa,  

2 – A. incana, 3 – hibridas 

 

 

0

0

40 80

10

20

30

40

Axis 1

A
x
is

 2 ID

1
2
3

0
0

40 802
4 Axis 1

A
x
is

 3



70 

Juodalksnio visų tirtų lapų morfologinių požymių vertės buvo didelės, išskyrus perimetrą 

(P), antrinių gyslų porų skaičių (N) ir lapalakščio pločio bei ilgio santykį (B/A). Hibridinis 

alksnis užėmė tarpines pozicijas tarp juodalksnio ir baltalksnio. Baltalksnių lapai buvo 

plaukuotesni ir turėjo daugiau antrinių gyslų porų (19 lent., 29 pav.). 
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a                                                                         D/A 

 
b 

 
 

a                                                                      E/B 

 
b 

 

 

29 pav. Alksnių pasiskirstymas PC 1 ir 2 ašyse (a) bei 1 ir 3 ašyse (b) pagal rūšiai būdingus lapų 

morfologijos požymius. Simbolio dydis nurodo santykinį objekto morfologijos požymio dydį. 

Minimali vertė (nulis) rodoma kaip mažiausias to požymio dydis. Sutrumpinimai pateikti 19 lent., 

rūšies ID – 28 pav. 

 

3.2.4. Diskusija ir apibendrinimas 

Šiame tyrime daugiausia dėmesio buvo skiriama dviem autochtoninėms alksnių rūšims – 

A. glutinosa ir A. incana, kurių natūralaus paplitimo arealai Lietuvoje persidengia. Juodalksnis 

labiau paplitęs drėgnose vietose Vidurio Lietuvos žemumoje ir pietvakarinėje šalies dalyje. 

Besikeičiantis augaviečių drėgmės režimas, kurį įtakoja klimato šiltėjimas dažnai suteikia 

daugiau galimybių atsirasti tarprūšiniams hibridams (pvz., Li et al. 2021). Šis tyrimas suteikia 

tvirtų įrodymų apie  alksnių rūšių simpatrinį pasiskirstymą natūraliose buveinėse. Pagal Šiaurės 
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Europos klimato prognozes, rodančias, jog per trumpą laiką dažnai pasitaiko daug kritulių 

sausose ekosistemose, galima daryti prielaidą, kad tikėtinas skirtingas drėgmės režimas vienoje 

vietoje. Toje pačioje vietoje gali pasireikšti sausros požymių ir drėgmės perteklius. Siekiant 

prisitaikyti prie tokių sudėtingų sąlygų pasikeitimo alksnių rūšys, turinčios dalinai integruotus 

genomus, galėtų būti adaptyvinių rūšių introgresijos pavyzdys (pvz., Cannon and Scher 2017). 

Šiam tyrimui buvo surinkti lapų pavyzdžiai daugiausia nuo tų alksnių, kurie morfologiškai 

skyrėsi nuo įprastų juodalksnių ir baltalksnių morfometrinių savybių, tokių kaip lapų gyslų porų 

skaičius, lapų briaunų dantytumas, stiebo žievės spalva (Mejnartowicz 1982; Banaev and 

Bažant 2007; Voronova et al. 2015). Daugumos medžių, priskirtų hibridinei grupei, lapai turėjo 

7–9 gyslų poras, lapų kraštas buvo šiek tiek banguotas ir dantytas, o lapų forma nebuvo būdinga 

juodalksniui ar baltalksniui. Tačiau remiantis DNR žymenimis tokie pasirodė tik apie 30 iš 162 

pagal morfologinius požymius priskirtų hibridų grupei medžių. Taigi, tikslumas nustatant 

alksnio hibridus pagal morfologinius požymius, yra mažas. 

Sudarytas 15 branduolinių mikrosatelitų žymenų rinkinys, skirtas efektyviam genetiniam 

atskyrimui Alnus rūšių komplekse. Gautos išvados sutampa su daugeliu kitų tyrimų, kuriuose 

buvo naudojami  mikrosatelitai ar kiti DNR žymenys, tiriant Alnus rūšių genetinės įvairovės ir 

hibridizacijos lygį (Bousquet et al. 1990; King and Ferris 2000; Zhuk et al. 2008; Šmíd et al. 

2020; Villani et al. 2021). Pirmiausia, remiantis Bajeso klasterizacijos analize (programa 

STRUCTURE), kiekvienas individas buvo priskirtas A. incana, A. glutinosa arba hibridų 

grupei, iš viso 24 medžiai buvo įvardyti kaip A. incana, 132 – A. glutinosa ir 33 kaip tariami 

hibridai. 

Pagal gautus rezultatus naudojant NewHybrids programą kiekvienas medis buvo priskirtas 

prie A. incana arba A. glutinosa ir skirtingų hibridų kartų (F1, F2 ir „Backcrosses“): atitinkamai 

20, 132 ir 37 medžiai. Hibridų grupėje 24 individai buvo F1 kartos hibridai, o 13 – F2, gauti po 

grįžtamosios kryžmadulkos su viena iš tėvinių rūšių. Būtent šie keli grįžtamosios ar tolimesnės 

kryžmadulkos su hibridais atvejai paprastai apsunkina morfologija pagrįstą hibridų 

identifikavimą. 

Tačiau dauguma šiame tyrime nustatytų hibridų priklausė F1 kartai. Priešingai šiam trimui, 

Villani ir kt. (2021) Pietų Italijoje atlikto tyrimo metu nebuvo rasta F1 kartos hibridų. Dauguma 

nustaytų hibridų buvo tarp Alnus cordata ir A. glutinosa F2 kartos hibridai, kurių grįžtamosios 

kryžmadulkos su viena iš tėvinių rūšių dažnis buvo mažas. Be to, bandomuosiuose želdiniuose, 

kuriuose atrinkome medžius kaip tariamus hibridus, genetinių duomenų analizė atpažino tik 

vieną hibridą. Visi kiti medžiai buvo pripažinti juodalksniais. Taip pat iš kitų lapų rinkimo vietų 

buvo nustatyti 82 tariami hibridai pagal morfometrinius požymius, tačiau genetinė analizė 

nustatė 32 hibridus. Šie rezultatai rodo, kad tariamų ir tikrųjų hibridų morfologinės ir genetinės 
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ribos nesutampa ir yra daug platesnės nei fenotipinės, arba atvirkščiai. Hibridizacijos 

intensyvumas rodo, kad natūralus abiejų rūšių kryžminimas vyksta rečiau, nei tikėtasi, ir tai 

tikriausiai priklauso nuo įvairių veiksnių, kaip antai  hibridizaciją skatinanti žydėjimo 

sinchronizacija. 

Apskritai, morfologinių ir genetinių tyrimų metu nustatyti A. glutinosa ir A. incana 

hibridizacijos įrodymai buvo nenuoseklūs. Remiantis Bajeso grupavimo rezultatais, tariami 

hibridai sudarė 17,5 % (33 iš 189 individų), o tai beveik sutapo su Villani ir kt. (2021) kai 

kuriose natūraliose Alnus spp. populiacijose Pietų Italijoje. 

Tačiau pradinis grynų rūšies mėginių skaičius tėvinėms rūšims nebuvo didelis (pvz., 

A. glutinosa – 13 medžių ir A. incana – 14 medžių), o tai galėjo turėti įtakos genetiniam 

priskyrimui hibridinėms grupėms. Be to, morfologinės lapų savybės, paprastai naudojamos 

alksniams identifikuoti lauko sąlygomis, Alnus genties rūšių patikimai taksonomiškai 

nesuskirstė (Banaev and Bažant 2007). Tačiau šie rezultatai rodo, kad molekulinių duomenų ir 

morfologinių savybių derinio potencialas yra didelis ir gali padėti atlikti rūšinę klasifikaciją, 

ypač atrenkant hibridus. Todėl numatant tolesnes Alnus rūšių genetinių išteklių išsaugojimo, 

selekcijos ir ūkininkavimo priemones, turėtų būti atliekamas išsamesnis genetinis tyrimas, kad 

būtų galima geriau diferencijuoti rūšis, o tai yra išsaugojimo in situ ir ex situ bei sėkmingų 

selekcijos programų pagrindas. 

Aiškiai identifikavus grynas rūšis ir hibridus, genetinės įvairovės lygis buvo įvertintas 

trijose grupėse: A. glutinosa, A. incana ir jų hibridai buvo lyginami remiantis 15 nSSR 

žymenimis. Šio tyrimo rezultatai atitiko ankstesnes Alnus spp. studijomis ir parodė vidutinį 

trijų grupių genetinės įvairovės lygį. A. incana medžių grupėje inbrydingo / įvaisos koeficientas 

(Fis = 0,197) buvo didžiausias, o visi genetinės variacijos rodikliai mažesni (pvz., vidutinis 

alelių skaičius (Na), vidutinis efektyvių alelių skaičius (Ne), alelių turtingumas (Ar), tikėtinas 

heterozigotiškumas (He)), palyginti su A. glutinosa ir tarprūšiniais hibridais. 

Nepaisant nevienodo imties dydžio, Alnus spp. hibridų Na, Ne, Ar ir He vertės buvo 

didesnės. Šmíd ir kt. (2020), naudoję branduolinius ir chloroplastų DNR žymenis, kad ištirtų 

hibridizacijos zoną ir rastų tariamus hibridus tarp A. glutinosa ir A. rohlena, parodė aiškų dviejų 

Alnus rūšių atskyrimą pagal abu žymenų tipus. Genetinė įvairovė buvo vidutinė (Na = 4,78 ir 

He = 0,72), tačiau inbrydingo koeficientas didelis (Fis = 0,33 - 0,42). Rezultatai, kuriuos 

pateikė Villani ir kt. (2021), parodė mažą genetinę įvairovę tarp A. cordata, endeminių medžių 

rūšių ir populiacijų, palyginti su A. glutinosa arba A. cordata x glutinosa hibridais. Pavyzdžiui, 

A. cordata x glutinosa hibridai turėjo daugiau alelių (Na = 6,904) ir didesnį heterozigotiškumą 

(Ho = 0,489), palyginti su grynomis A. cordata ir A. glutinosa populiacijomis (Na = 3,107, 

Ho = atitinkamai 0,396, Na = 5,286, Ho = 0,468). Be to, visos populiacijos su tariamų hibridų 
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priemaiša parodė reikšmingą teigiamą inbrydingo koeficientą (Fis = 0,237 – 0,461). Tačiau, 

lygindami rezultatus, turėtume atsižvelgti į kiekvienos rūšies ypatumus, imties dydį, 

geografinius ir naudojamų lokusų skaičiaus skirtumus. 

Juodalksnio lapai skiriasi savo forma, yra banguoti, apvalūs arba smailūs viršūnėje, o jų 

pakraščiai – ištisi, susiskaldę su šiek tiek banguotu kraštu arba dvigubi (30 pav.). Mėginių 

ėmimo vietose tarp alksnių buvo rasta daug morfologinių formų (31 pav.). Šie rezultatai gali 

būti susiję su natūraliu rūšies kintamumu arba dėl gamtinės atrankos ar paveldimumo.  

 

30 pav. Juodalksnio (Alnus glutinosa) formų kintamumas 

 

 

31 pav. Įvairios Alnus glutinosa, A. incana formos ir jų hibridai 
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Šio tyrimo morfologiniai tyrimai buvo atlikti siekiant padėti atskirti A. glutinosa nuo 

A. incana ir jų hibridų. Tačiau morfometriniai duomenys suteikia tik pirmąsias įžvalgas, o ne 

tiksliai parodo tarprūšinę hibridizaciją. Nors morfologinis vertinimas kai kuriais atvejais 

parodė, kad alksniai yra ne hibridai, genetinė analizė parodė, kad tai yra hibridai (16 lent., 

alksniai ID J9, 17BtPL25, BL1, BM1, B3). 

Laikinuosiuose tyrimo bareliuose juodalksnis sudarė 88,4 %, baltalksnis – 10,3 %, o jų 

hibridai – 1,3 % visų alksnių. Panašiai buvo pranešta apie hibridizacijos mastą ir kituose 

A. glutinosa ir A. incana tyrimuose (Mejnartowicz 1982; Hall and Burgess 1990; Paus-

Glowacki and Meinartowicz 1992; Banaev and Bažant 2007; Lepais and Bacles 2011; Bašić 

et al. 2014; Olshansky 2014; Voronova et al. 2015; Viljevac 2020). Gauti rezultatai atitinka 

kitus tyrimus, kuriais remiantis alksnių hibridai pagal morfometrinių savybių kompleksą užima 

tarpinę padėtį. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad atlikti tyrimai įrodo spontanišką A. incana ir 

A. glutinosa hibridizaciją natūraliuose Šiaurės Europos miškuose. Rezultatai rodo, kad 

hibridiniai alksniai yra genetiškai arčiau A. incana ir žymiai didesnės genetinės įvairovės nei 

tėvinės rūšys. Rezultatai kelia susirūpinimą dėl genetinio dreifo poveikio A. incana medynuose.  
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PAGRINDINĖS DARBO IŠVADOS 

Tyrimo hipotezės patvirtinimas 

Ginamieji teiginiai Patvirtinimas 

1. Tarprūšinė Ulmus genties rūšių 

hibridizacija tik nežymiai padidina genetinę 

įvairovę, o Alnus genties tarprūšiniams 

hibridams būdinga ne tik gerokai didesnė 

genetinė įvairovė nei tėvinių rūšių grupėse, 

bet ir mažesnis inbrydingas / įvaisa. 

TAIP. Tą parodė pagrindiniai genetiniai 

parametrai. 

2. Didžiausia alksnių rūšių hibridų dalis 

Lietuvoje priklauso F1 kartai, o guobinių – 

F2 kartai. 

TAIP. 65 % hibridų buvo priskirti F1 kartai. 

Visi guobinių hibridai buvo priskirti F2 

kartai. 

3. Naudojant lapų morfometrinę analizę 

buvo išskirta žymiai daugiau tarprūšinių 

alksnių hibridų nei taikant genetinę analizę, 

todėl tik abiejų būdų naudojimas garantuoja 

tikslius rezultatus.  

TAIP. Molekuliniai Alnus genties rūšių 

tyrimai patvirtino tik 23 % tarprūšinių 

hibridų, identifikuotų pagal lapų 

morfologinius požymius. 

 

IŠVADOS 

1. Visi kalninės guobos morfologiniai lapų parametrai buvo aukštesni, palyginti su kitomis 

guobinėmis rūšimis, išskyrus asimetriją ties 25 % lapalakščio ilgio ir apatinės lapo pusės 

plaukuotumą. Paprastasis skirpstas ir jo kamštinė forma užėmė tarpinę padėtį tarp kalninės 

guobos ir vinkšnos. Jų apatinė lapalakščio pusė ir apatinė kotelio pusė daugiausia buvo be 

plaukelių. Kamštinis paprastojo skirpsto variatetas skyrėsi nuo paprastojo skirpsto didesniu 

maksimaliu lapalakščio pločiu, antrinių gyslų išsišakojimu ir asimetriškumu ties 25 % lapo 

ilgio. 

2. Vinkšnos visi genetinės įvairovės parametrai buvo žymiai mažesni nei kitų guobinių rūšių. 

Hibridinės guobos pasižymėjo didžiausiu inbrydingo / įvaisos koeficiento dydžiu. Kalninė 

guoba išsiskyrė didžiausiu privačių alelių skaičiumi ir nustatytu heterozigotiškumu. 

3. Identifikuoti du mikrosatelitų lokusai, kurie atskiria vinkšnas nuo kitų guobinių genties 

rūšių: lokusas Ulm198 neamplifikuoja U. laevis, lokusas Ulm19 amplifikuoja tik U. laevis, 

su maža išimtimi U. minor. Ulmus rūšių hibridų identifikavimui ir genetinės įvairovės 
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tyrimui sudarytas aštuonių branduolio mikrosatelitų žymenų rinkinys: Ulm2, Ulm3, 

Ulmi1–21, Ulmi1–98, Ulmi1–165, Ulm19, Ulm6, UR158. 

4. Ulmus rūšių lapų morfologiniai požymiai patikimai parodo hibridų kilmę. Remiantis 

molekulinių tyrimų rezultatais, 29 % hibridų buvo priskirti F2 kartai. 

5. Alnus genties rūšių molekuliniai tyrimai patvirtino tik 23 % tarprūšinių hibridų, iš visų 

identifikuotų pagal lapų morfologinius požymius. 65 % hibridų buvo priskirti F1 kartai, 

likusieji buvo tolimesnių kartų hibridai.  

6. Baltalksnio visi genetinės įvairovės parametrai buvo mažiausi baltalksnio, o inbrydingo / 

įvaisos koeficientas – didžiausias. Hibridų grupės genetinės įvairovės indeksų reikšmės 

buvo žymiai didesnės. Nustatyti 39 privatūs aleliai, kurie buvo skirtingai pasiskirstę trijose 

alksnių rūšių grupėse. Daugiausia privačių alelių pastebėta A. glutinosa grupėje. 

7. Juodalksnio visų tirtų lapų morfologinių požymių vertės buvo didelės, išskyrus perimetrą, 

antrinių gyslų porų skaičių ir lapalakščio pločio bei ilgio santykį. Buvo nustatyta, kad 

hibridinis alksnis užima tarpinę poziciją tarp juodalksnio ir baltalksnio. Baltalksnių lapai 

buvo labiau pasidengę plaukeliais ir turėjo daugiau antrinių gyslų porų. 
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SUMMARY OF THE DOCTORAL DISSERTATION 

INTRODUCTION 

Relevance of the Research 

Important evolutionary factors include mutations, gene drift, natural selection, gene 

migration, and phenotypic plasticity. The environmental conditions in which the reproductive 

processes of a species take place can also be considered as a factor modifying (usually 

increasing) the adaptation or distribution of the species. When restructuring the genetic 

resources system of Lithuanian forest trees, it is necessary to study and evaluate the specifics 

of adaptive and evolutionary tendencies of different species and populations under changing 

ecological conditions. There are no determined spread ranges of some forest tree species, the 

nature of the spread or the size of the introgression zone. 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. According 

to some authors, a clinalic shift of introgression to the north is even noticeable. For example in 

Iceland, Betula sp. crossbreed much more intensely compared to any region of their geographic 

range. The territory of Lithuania is on the northern edge of of the distribution range of sessile 

oak (Quercus petraea (Matt) Liebl.) and field elm (Ulmus minor Mill.). In this case, the degree 

of hybridisation of these species with native species is likely to be greater than in other regions 

of Europe. Hybridization issues are also relevant in assessing genetic diversity in populations 

and the potential for adaptation to changing conditions. It was determined that interspecific 

hybrids are found among different alder species, so hybridization may be an important strategy 

for species improvement. Ramanauskas  (1973) states that interspecific alder hybrids can be 

often found in forest stands where grey alder is growing close to black alder, and that these 

alder hybrids have increased growth rates. Increasing forest productivity is identified in the 

National Forest Sector Development Program as one of the priority areas and opportunities. 

Morphological traits of a tree leaf can be used to identify of interspecific hybrids, in which 

the variation of these traits indicates the genetic variation (Baliuckienė 2009). Baliuckienė 

(2009) concluded that: 1) the diversity of alleles is related to the morphological diversity of 

leaf traits; 2) the variation of the morphological leaf traits of the interspecific silver birch 

(Betula pendula Roth.) and downy birch (B. pubescence Ehrh.) hybrids is greater than that of 

silver birch; 3) morphological traits of leaves in the absence of species-specific molecular 

markers can be applied to group trees according to species dependence; 4) the morphological 
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diversity of birch leaves is partly related to the genotypic diversity of growth rhythm; 5) nine 

of the seventeen traits birch leaves had a fairly high inheritance. 

Until now, natural hybridization studies in Lithuania have been very fragmented. The 

hybridization of silver and downy birches was studied in A. Baliuckienė's dissertation. 

Research on hybridization of elm and alder species has also been initiated by researchers from 

the Forest Genetics and Breeding Department of the LAMMC Forest Institute. Currently, the 

State Forest Service selects plus trees of black alder, grey alder and their hybrids. However, no 

detailed studies have been performed on these species of hybrids. Studies have been performed 

to describe the phenological and morphological features of hybrids, and molecular methods 

have been applied to confirm hybridization. 

Research Hypothesis 

The morphological traits of the leaves and tree stems of the studied species are suitable for 

the identification of interspecific hybrids. 

Aim of the Research 

The aim of the study was to investigate the degree of introgression of sympatric Lithuanian 

species of Alnus and Ulmus genera and the suitability of morphological parameters of leaf and 

tree stems for their identification, as well as to select effective molecular markers for the 

identification of genetic diversity and hybrids. 

Research Tasks 

1. Identify interspecific hybrids using morphological traits specific to the species. 

2. Identify interspecific hybrids using species-specific DNA markers. 

3. Determine the categories of hybrids with the help of DNA markers. 

4. Perform the analysis of morphological traits of hybrids identified according to molecular 

markers. 

Defended Statements 

1. Interspecific hybridization of species of the genus Ulmus only slightly increases genetic 

diversity, and interspecific hybrids of the genus Alnus are characterized not only by much 

greater genetic diversity than in the groups of parental species, but also by lower inbreeding. 

2. The largest part of alder species hybrids in Lithuania belongs to F1 category, and that of 

elm species to the F2 category. 

3. Significantly more interspecific alder hybrids were identified using leaf morphometric 

analysis than genetic analysis, so only the application of both methods guarantees accurate 

results. 
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Scientific Novelty, Theoretical and Practical Significance 

Until now, natural hybridization studies in Lithuania have been very fragmentary and 

lacked complexity. At present, the State Forest Service carries out the selection of plus trees of 

black alder, grey alder and their hybrids, which is based exclusively on the morphological 

features of leaves and tree stems. The dissertation presents the results on the relationships 

between morphometric and molecular features, and for which species and to what extent 

morphological features can be used. A set of nuclear microsatellite markers for efficient 

identification of genetic diversity and hybrids of Ulmus and Alnus species has been developed. 

In alder studies, the compatibility of hybrids according to their categories was determined. The 

publications provide suggestions on how to conserve the genetic resources of the complexes of 

the studied species. 

Approval of the Research 

The research results of this dissertation were published in three scientific journals: Forests, 

2021 12: 653 (IF – 2,221; Q1), Miškininkystė 2019 2(84): 18–27, Miškininkystė 2019 2(84): 

37–45 and were presented at two international conferences in Russia and Latvia. 

A manuscript “Identification of Alnus glutinosa L. and Alnus incana (L.) Moench. hybrids 

in natural forests using DNA microsatellite and morphometric markers“ has been submitted to 

journal Tree genetics and genomes (FI – 2.297, Q1). 

Volume and Structure of the Work 

This dissertation consists of the Introduction, Literature Review, Research Objects, 

Materials and Methods, Study Results and Discussion sections, the Main Conclusions, and 

References. The results are presented in two sections. The list of references has 159 sources. 

The dissertation contains 152 pages, including 20 tables and 31 figures. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Objects and Material 

Ulmus spp. 

Both natural pure species samples from mixed forest of Lithuania and recognized natural 

hybrids samples between smooth-leaved elm (U. minor subsp. minor), field elm (U. minor), 

wych elm (U. glabra), and European white elm (U. laevis), were collected. The leaf 

morphology and DNA microsatellite of each sample was analysed following the methods 

developed by (Petrokas and Baliuckas 2012, 2014) for analysing elms. The most common field 

elm species in Europe is the smooth-leaved elm (U. minor subsp. minor) is  (Richens 1983; 

Mackenthun 2007). In Europe, this subspecies has a more southerly distribution than U. glabra, 

and it is un-known in Denmark, Sweden, and Norway as a wild tree, though it is said to occur 
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in the Baltic (Elwes and Henry 1913). The smooth-leaved elm is identified by mature leaves 

that are smooth, glossy, bright green from above, and very unequal at the base (Petrokas and 

Baliuckas 2014). These two species types of hybrid elm trees were identified using a visual 

assessment of leaf morphology traits and stem morphotypes on two study sites: (a) U. glabra × 

U. minor and (b) U. minor subsp. minor × U. glabra. Focussing on all Lithuania  we selected 

26 study site locations that contained elm species and the elm hybrid (Fig. 1). At each study 

site,   a 40 m radius plot was  established. These were usually located on moist rich fertile soils 

suitable which are suitable for elm species. During the summers of 2018–2020 in each sample 

plot, I sampled 5–10 leaves from mature elm trees (diameter > 15 cm) at a height of 5–8 m. 

Following sampling protocls I sampled approximately 30 trees for each of the four elm species 

and each of the two hybrid groups following (Tamošaitis et al. 2021). Jeffers (1999) suggested 

that the leaves on long shoots show far less sharp differentiation (in leaf length and width, 

petiole length, leaf base asymmetry, teeth number, teeth width, length, and depth) between 

different kinds of elm than those on short shoots. To avoid clones or closely related sampling, 

a minimum distance of 20 m between sample collections were applied. (Tamošaitis et al. 2021). 

 

Fig. 1. The sample collection sites of studied elm species and hybrids in Lithuania (Tamošaitis et al. 

2021). The pie charts colours indicate the elm species: 1 – U. glabra; 2 – U. minor; 3 – U. glabra × 

U. minor; 4 – U. minor subsp. minor; 5 – U. minor subsp. minor × U. glabra; and 6 – U. laevis 
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Alnus spp. 

In total, 162 putative spontaneous hybrids of black (Alnus glutinosa L) and grey (A. incana 

(L.) Moench.) alders along with 13 and 14 individual samples of A. glutinosa and A. incana 

were collected from natural mixed forests of Lithuania. The leaf morphology and the DNA 

marker of each sample was analysed  and  . The putative hybrid alders were identified onsite 

based on a visual examination of the leaf morphology traits and stem morphotype 

(Mejnartowicz 1982; Banaev and Bažant 2007). After the morphological evaluation of the 

leaves was performed in the late summer (August), we used the degree of leaf injury by alder 

leaf beetle (Agelastica alni L.) as an additional trait for the morphological discrimination 

between the species groups. The degree of the leaf injury caused by Agelastica alni was the 

highest in grey alder, lowest in black alder and often reached an intermediate level in the group 

of putative hybrids. This injury may be related to phenolic compound concentration, that is the 

highest in black alder leaves (Peev et al. 2007). Nevertheless, we used this pest injury scores 

as a pure species indicator, but not for determination of the hybridisation degree. The study 

sites were selected through out Lithuania and based on the presence of natural alder species 

and stands with alder hybrids (Fig. 2). In total, two alders seed orchards (I – black alders, 

II – black, grey and hybrid alders), two black alder progeny field trials, four temporary research 

plots (500 m2) of juvenal alders, and individually selected black, grey and hybrid alders were 

sampled for the study. During summer in each sample plot, 5–10 leaves were collected from 

the southern side of the tree at a height of 5–8 m. 

 

Fig. 2. The leaf collection sites of alder species (Alnus spp.) in Lithuania 
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Leaf Characters Studied 

Ulmus spp. 

In total, the leaf morphology traits of 189 elm trees with 5–10 leaves per tree were scanned 

and measured with the WinFolia Leaf analysis program (2016): U. glabra (59 trees), U. minor 

(22 trees), U. glabra × U. minor (30 trees), U. minor subsp. minor (31 trees), U. minor subsp. 

minor × U. glabra (20 trees), and U. laevis (27 trees) (Fig. 3). Using the WinFolia program I 

analysed the mean values of of 16 leaf traits. In addition, I derived , four further leaf traits (No. 

17–20; Table 1), one trait was assessed visually (IS, No. 21; Table 1), and nine traits of 

pubescence character were scored on a microscope  using 4× digital zoom (No. 22–31; Table 1) 

(Tamošaitis et al. 2021). 

 

Table 1. The leaf morphology traits of elm species used in the analysis. The ID No. is a trait ID contained 

in the text for referencing (Tamošaitis et al. 2021) 

ID 

No. 
Leaf Morphology Traits Abbreviation 

Measured with Win Folia 2016 

1 Perimeter, cm Per 

2 Form coefficient (=4πA/Per2); A – leaf area; Per – perimeter) Fk 

3 Blade length, cm I 

4 Maximum blade width, cm PlMax 

5 Distance from the base to the point of maximum blade width, cm AMax 

6 Blade width measured at 90% blade length, cm Pl90 

7 The blade lobe angle at 10% blade length K10 

8 The blade lobe angle at 25% blade length K25 

9 The petiole length, cm KI 

10 The blade base difference, cm SPag 

11 The base left width, cm PagK 

12 The base right width, cm PagD 

13 The blade width at 10% blade length left side, cm Pl10K 

14 The blade width at 10% blade length right side, cm Pl10D 

15 The blade width at 25% blade length left side, cm Pl25K 

16 The blade width at 25% blade length right side, cm Pl25D 

Calculated characteristics 

17 Ratio (the blade maximum width and length ratio) (4/3) Pl/I 

18 The base asymmetry (|11–12|·100)/(11 + 12) Apag 

19 The asymmetry at 10% blade length (|13–14|·100)/(13 + 14) A10 

20 The asymmetry at 25% blade length (|15–16|·100)/(15 + 16) A25 

The visual characteristics set 

21 The secondary vein branching (0 – not branching; 1 – 1–4 branching veins;  

2 –5–10 branching veins; 3 – >10 veins) 

IS 

22 The main vein angles pubescence (0 – no pubescence; 3 – a lot of pubescence) GK 

23 The main vein pubescence (0 – no pubescencepubescence; 3 – a lot of 

pubescence) 

PG 

24 The second veins pubescence (0 – no pubescence; 3 – a lot of pubescence) AG 
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ID 

No. 
Leaf Morphology Traits Abbreviation 

25 The Blade pubescence (0 – no pubescence; 3 – a lot of pubescence) L 

26 The Second veins angles pubescence (0 – no pubescencepubescence; 3 – a lot 

of pubescence) 

GKA 

27 The petiole lower half pubescence (0 – no pubescence; 4 – a lot of pubescence) KA 

28 The petiole upper half pubescence (0 – no pubescence; 4 – a lot of pubescence) KP 

29 The upper blade half pubescencelength (1 – short; 2 – long) VP 

30 The main vein pubescencetype (0 – no pubescence; 1 – rare; 2 – more; 3 – 

much; 4 – overgrown on the sides of vein) 

GPP 

31 Pubescence character of corners of main vein (1 – closed; 2 – of veins sides; 

3 – from sides and angle) 

GKPP 

 

 

Fig. 3. The leaf blade measured traits. The abbreviations are explained in Table 1 (No. 3–16) 

(Tamošaitis et al. 2021) 
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Alnus spp. 

In total, leaf morphology/morphometric traits of 192 alder trees (5 to 10 leaves per tree 

sample) were scanned and assessed: A. glutinosa (13 trees), A. incana (14 trees), Alnus putative 

hybrids (162 trees). The mean values of the leaf traits were used in the data analysis. For the 

morphological investigation, we chose the key leaf traits for identifying the alder species 

(Mejnartowicz 1982; Banaev and Bažant 2007; Bašić et al. 2014). The WinFolia 2016 Leaf 

analyser program (2016) was used to score 6 leaf traits: blade length (A, mm), blade maximum 

width (B, mm), length to position where maximum blade (D, mm), petiole length (I, mm), blade 

width measured at 90% blade length (E, mm), upper angle of leaf (W) (Fig. 4). One trait was 

assessed visually: secondary veins pairs (N, un). Pubescence of lower half of the blade was 

determined in the 5-points scale by (Banaev and Bažant 2007) and was scored on microscope  

using 4x digital zoom (P, 0-5) and 4 leaf traits were derived (D/A, E/B, I/A, B/A).  

 

Fig. 4. Morphological traits of leaves (by Banaev and Bažant 2007) 
 

Microsatelite Analysis 

The total genomic DNA for both elm and alder were extracted from frozen leaf material 

according to an adjusted ATMAB DNA extraction method (Dumolin et al. 1995). The DNA 

analysis for elm used eight microsatellite markers (nSSR) analysed 175 samples in total. Four 

nSSRs were developed for U. laevis (Ulm2, Ulm3, Ulm6, and Ulm19) (Whiteley et al. 2003), 

three were developed for U. minor (Ulmi1-21, Ul-mi1-98, and Ulmi1-165) (Collada et al. 

2004), and one was developed for U. rubra (UR158) (Zalapa J. E. et al. 2008). For the alder 

DNA was analysed for 189 samples, which were further used for DNA analysis with 15 

microsatellite markers (nSSR): A2 (Wu et al. 2002), A7 (Ogyu et al. 2003); A10 (Kulju et al. 

2004); A22 (Gürcan and Mehlenbacher 2010); A26 (Lance et al. 2009); A35, A37 and A38 

(Tsuda et al. 2009); Ag01, Ag05, Ag09, Ag10, Ag13, Ag20, Ag30 (Lepais and Bacles 2011). 

The polymerase chain reaction analysis was conducted following Tamošaitis et al. (2021). 

The parameter values used in the analysis can be found in Table 2. 
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Statistical Analysis of Leaf Characteristics 

It was applied a One-way ANOVA using XLSTAT2020 to test leaves morphology 

characteristics (traits). The leaf morphology traits with the highest F values from the ANOVA 

were used in a multivariate principal component analysis (PCA) with PC-ORD5 software. The 

statistical analysis, identified the crucial leaf morphology traits used to identify the elm species 

hybrids (Tamošaitis et al. 2021). 

 

Molecular Data Analysis 

I applied a Bayesian model based clustering algorithm in STRUCTURE ver. 2.3.4 software 

(Pritchard et al. 2000). It was used to assess the genetic structure within the sampled groups of 

elms and alders with the number of genetic clusters (K) ranging from 1 to 6 and using 100,000 

Markov chain Monte Carlo iterations with a burning period of 100,000 and 20 replicates per run. 

To correlated allele frequencies among the species groups an admixture model was used. To 

determine the most likely number of clusters (K), the Delta K method by Evanno et al. (2005) was 

applied using STRUCTURE HARVESTER software v0.6.94 (Earl and vonHoldt 2012). 

The described STRUCTURE analysis above was performed on entire sample set from the 

three species groups. To detect the putative interspecific hybrids among the studied individuals, 

reference samples of pure genetic individuals of the respective parental species were applied. This 

method has been used in several studies (Brunet et al. 2013; Hirsch et al. 2017) to identify intra- 

and inter-specific hybridisation in trees. Each sample was then categorized by leaf and stem traits 

into two groups first, the pure individuals and second a group of putative hybrids using the 

STRUCTURE software program. When two pure parental species were sampled as references, it 

was expected that the optimal value of K would consist of two genetic clusters (K = 2). This could 

be confirmed by testing values of K from one up to the number of populations in the respective 

groups using the STRUCTURE HARVESTER software (Earl and vonHoldt 2012), and was 

selected the optimum K following the method of Evanno et al. (2005). The software generated an 

intermixture coefficient (q) that indicated the percentage of each individual’s genotype that 

originates from each of the K genetic clusters. The STRUCTURE program has built in options 

utilize the ANCESTDIST analysis function, which computes the 95% confidence interval for each 

q value. Following Blair and Hufbauer (2010), individuals were classified as hybrids if their q 

value was <0.90, if an individual’s percentage did not include one, introgression was likely to 

occurred. The online software CLUMPAK was used to identify clustering modes and packaging 

population structure inferences across the K values, as well as for graphical representation of the 

STRUCTURE results (Kopelman et al. 2015). 
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The Bayesian algorithms in NewHybrids v.1.1 beta (Anderson and Thompson 2002), which 

estimate the posterior probability and performed the independent classification of pure individuals 

or a hybrid based on their DNA genotypes was used. F1 and F2 first and second-generation hybrids 

and two backcrosses: with the first parental species (R1_Bx) and with the second parental species 

(R2_Bx). The NewHybrids algorithm was run with Jeffreys-like priors using 500,000 iterations 

following a 500,000-iteration burning. On completion, I output data from the Structure and 

NewHybrids anaylses to establish the precise hybrid class each individual tree may belong. 

The putative hybrids and pure species individuals were identified, the genetic diversity 

parameters were calculated for the all tree groups: number of different alleles (Na), number of 

effective alleles (Ne), observed (Ho)/expected (He)/unbiased (uHe) heterozygosity, and fixation 

index (F) based on 15 microsatellite loci using the GenAlEx 6.5 software (Peakall et al. 2012). 

Pairwise Nei’s genetic distance (Nei 1972) (was estimated among three groups identified by 

STRUCTURE analysis (Peakall and Smouse 2006, 2012). The assessment and visualization the 

number of private alleles were performed in the Poppr R package (Kamvar et al. 2014). Allelic 

richness (Ar) was estimated using FSTAT 2.9.3. software (Goudet 2001), the lowest number of 

samples was used for rarefaction. FSTAT estimated the allelic richness per locus, sample, and 

total samples set. Allelic richness was measure as the number of alleles independent of sample 

size, to allow for the comparison of different sample sizes among populations. Missing data were 

assessed among the loci and tree groups and visualized by the R package poppr (Kamvar et al. 

2014). Putative species – specific alleles were identified by manual examination of the GenAlEx 

output and GeneMapper profiles. Discriminant analysis of principal components (DAPC) was 

used to proof the clustering of individuals based on results from STRUCTURE analysis 

(R package adegent 2.0.0 (Jombart 2015; Jombart and Collins 2015). To test the associations 

among the species groups based on traditional Nei’s 1978 genetic distances, we ran UPGMA 

cluster analysis with the R package poppr with 10,000 bootstrap replicates (Nei 1978). 

RESULTS 

Ulmus spp. 

Variation in Leaf Morphology  

The ANOVA revealed significant species effects on all but two leaf morphology traits, the 

Pl/I and GKPP (pubescence character of the main vein corners; Table 2). The highest F values 

were obtained for the leaf blade pubescence score (IS), the secondary leaf vein branching score 

(L), and the leaf petiole lower half pubescence (KA), respectivly. 
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The PCA analysis of the morphology traits with the highest values of R2 and F (Table 2, 

rows 1–13), showed high correlation coefficients for the  –  characteristics mentioned above 

(Table 3). 

 

Table 2. ANOVA results showing the effect elms and hybrids species have on  leaf morphology traits. 

No. is a numeric ID of a trait. The model R2, F value, and Pr > F from ANOVA are given for 189 

individuals (Tamošaitis et al. 2021) 

No. Morphology Trait R2 F Pr > F 

1 IS 0.814 159.745 <0.0001 

2 L 0.768 121.395 <0.0001 

3 KA 0.761 116.689 <0.0001 

4 AG 0.687 80.502 <0.0001 

5 PG 0.686 80.082 <0.0001 

6 GKA 0.661 71.328 <0.0001 

7 KP 0.654 69.197 <0.0001 

8 AMax 0.634 63.525 <0.0001 

9 I 0.624 60.786 <0.0001 

10 Per 0.590 52.613 <0.0001 

11 PlMax 0.570 48.548 <0.0001 

12 GPP 0.562 46.934 <0.0001 

13 A25 0.533 41.765 <0.0001 

14 Kilg 0.462 31.453 <0.0001 

15 A10 0.410 25.466 <0.0001 

16 GK 0.299 15.635 <0.0001 

17 Pl90 0.292 15.078 <0.0001 

18 Apag 0.278 14.123 <0.0001 

19 K10 0.253 12.416 <0.0001 

20 Spag 0.246 11.969 <0.0001 

21 VP 0.219 10.262 <0.0001 

22 Fk 0.187 8.444 <0.0001 

23 K25 0.088 3.535 0.004 

24 Pl/I 0.042 1.599 0.163 

25 GKPP 0.016 0.589 0.708 

 

Table 3. The outputs of the three main principal components  of the Principal component analysis on 

leaf traits using the highest R2 value from the ANOVA. The Pearson’s (R) and Kendall’s correlations 

used in the PCA ordination axes; n = 189 (Tamošaitis et al. 2021) 

Morphologic 

Characteristics 

PC 1  PC 2  PC 3  

R R2 tau R R2 tau R R2 tau 

Per 0.985* 0.970 0.903 −0.168 0.028 −0.174 0.031 0.001 0.022 

I 0.945 0.893 0.791 0.033 0.001 −0.104 0.023 0.001 0.017 

PlMax 0.883 0.780 0.699 0.048 0.002 −0.017 0.091 0.008 0.068 

AMax 0.940 0.883 0.779 −0.102 0.010 −0.146 0.004 0.000 0.009 

A25 −0.442 0.196 −0.245 −0.891 0.793 −0.667 0.104 0.011 0.167 

PG 0.031 0.001 0.049 −0.323 0.104 −0.233 −0.850 0.723 −0.637 

G −0.003 0.000 0.040 −0.342 0.117 −0.253 −0.837 0.701 −0.606 

L −0.335 0.112 −0.022 −0.488 0.238 −0.307 −0.568 0.323 −0.445 



130 

Morphologic 

Characteristics 

PC 1  PC 2  PC 3  

R R2 tau R R2 tau R R2 tau 

IS 0.704 0.496 0.483 0.290 0.084 0.075 0.068 0.005 −0.073 

GKA 0.721 0.520 0.551 0.071 0.005 −0.002 −0.150 0.022 −0.125 

KA 0.076 0.006 0.085 −0.285 0.081 −0.199 −0.881 0.776 −0.674 

2KP 0.113 0.013 0.105 −0.225 0.050 −0.145 −0.962 0.925 −0.810 

GPP −0.116 0.013 −0.047 −0.332 0.110 −0.207 −0.692 0.479 −0.501 

* In bold – strong correlation 

 

 
 

(a) (b) 

 

 

 
(c) (d) 

Fig. 5. Principal component analysis Ordination plots of 13 elm species’ leaf morphology traits 

(Tamošaitis et al. 2021). (a) Distribution of trees on axes 1 and 2 of the PCA; (b) vectors of tree leaf 

morphological characteristics on axes 1 and 2 of the PCA. (c) Trees distribution on axes 1 and 3 of the 

PCA; (d) directions of tree leaf morphological characteristics on axes 1 and 3 of the PCA. The 

following parameters indicate the legend: Dashes = the spatial arrangement of vectors. ID = species  

1: U. glabra; 2; U. minor; 3: U. glabra × U. minor; 4: U. minor subsp. minor Richens; 5: U. minor 

subsp. minor × U. glabra; and 6: U. laevis. Morphological leaf characteristics: Per – perimeter; I – the 

blade length; PlMax – the blade maximum width; AMax – the distance from the base to the point of 

maximum blade width; A25 – the asymmetry at 25% blade length; PG – the main vein pubescence; 

AG – the pubescence of secondary veins; L – the blade pubescence; IS – the secondary vein stretch; 

GKA – the secondary vein angle pubescence; KA – the upper petiole half pubescence; KP – the 

petiole upper half pubescence; and GPP – the main vein pubescence type 
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The Principal component analysis of individual tree values opposed to the two major PCs 

accounted for 66.32%, 21.82%, and 9.66% of the total variance in the first, second, and third 

PC axes, respectively. The pure elm species were separated into three groups determined by 

the leaf morphology traits of U. glabra, U. laevis, and U. minor subsp. minor with U. minor. 

The putative spontaneous hybrids were located randomly throughout the sampled study sites 

between these elm species (Fig. 5 a, c). A strong statistical significance was found for A25 with 

Per and KP in the first, second, and third axes (Fig. 5 b, d). 

The values of all examined leaf morphology traits of wych elm were elevated, except for 

the asymmetry at 25% blade (25K) length and the pubescence of the underside of the leaf blade 

(L) (results not shown). Although both the field and smooth-leaved elm were found to occupy 

middle positions between wych elm and European white elm, Their L and underside of the 

petiole (KA) were found to be without pubescence. Field elm differed from the smooth-leaved 

elm, with the latter having a larger blade maximum width (PlMax) and secondary vein stretch 

(IS). The  characteristics of wych elm, field elm hybrids and smooth-leaved elm varied from 

extensivly from small to large. European white elm leaves were the most asymmetrical and 

found to have no branches on the secondary veins. 

 

Genetic Diversity 

In total, samples from six target tree groups containing133 trees were collected and 

analyzed using six microsatellite loci, which were polymorphic and amplified into 72 alleles. 

The number of alleles per locus differed from 7 at locus UR158 to 21 at locus Ulmi1165. Loci 

UR158 and Ulm6 were least polymorphic with the lowest heterozygosity (He), allelic richness 

(Ar), and number of effective alleles (Ne) (results not shown). 

 

Table 4. The six nSSR loci used to estimate the within-population genetic diversity parameters 

(Tamošaitis et al. 2021) 

Species Leaf Morphology Abbreviations N * Na Ne Ar Ho uHe Fis 

U. glabra × U. minor UG × UM 24 7.67 4.06 6.51 0.554 0.725 0.209 

U. minor subsp. minor × U. glabra UMm × UG 12 6.50 4.35 6.50 0.583 0.768 0.183 

U. minor subsp. minor UMm 23 7.33 4.14 6.28 0.648 0.726 0.063 

U. minor UM 19 7.50 4.43 6.68 0.632 0.771 0.136 

U. glabra UG 28 8.00 4.55 6.49 0.730 0.754 0.006 

U. laevis UL 27 4.33 2.53 3.60 0.595 0.577 −0.061 

Mean   6.89 4.01 6.00 0.624 0.720 0.089 

* N – sample size; Na – mean no. of different alleles; Ne – mean no. of effective alleles; Ar – allelic richness 

(based on min. sample size of 12 individuals); Ho – observed heterozygosity; uHe – unbiased expected 

heterozygosity; F – fixation index. 

 

The overall average of alleles (Na) was 6.89 andranged from 4.33 for U. laevis to 8.0 for 

U. glabra.  
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The overall average of effective alleles (Ne) was 4.01 and ranged from 2.53 in U. laevis 

to 4.55 in U. glabra. The average overall Allelic richness (Ar) was 6.0v and ranged from 3.6 

in U. laevis to 6.68 in U. minor. The recorded heterozygosity (He) was high for all sampled 

species, except for U. laevis which was 0.567. Most of the allelic diversity parameters were 

noticeably decreased in U. laevis in contrast to the other elm species (Table 4). The deviation 

from random mating was noticeably greater in the putative hybrid groups compared to pure 

purebred elm species (the Fvalue was 0.21–0.18 for hybrids vs. −0.06 to 0.13 for the pure 

species, Table 4). The six elm species recorded a total of  19 private alleles, with the U. laevis 

and U. glabra tree groups having the highest number of private alleles. 

 

Genetic Differentiation of Species 

Between the elm species Iidentified two microsatellite loci,U. laevis forming one group and 

and the remaining Ulmus species forming the other. Locus Ulm198 did not show in U. laevis, and 

locus Ulm19 was only apparent in U. laevis. There were some small exceptions in U. minor. 

 

 
 

Fig. 6. The upper plot: separation of elm species using Bayesian admixture clustering with K = 2 

(highest delta K value of 261.6 was for K = 2) (Tamošaitis et al. 2021). In the plot, everything is 

represented by a thin vertical line divided into K = 2 colored segments that represent the individual’s 

estimated membership fractions. The black vertical lines separate the species groups. The lower plot: 

discriminant analysis of principal components (DAPC) of six Ulmus spp. groups based on eight 

microsatellite markers. In the centre figure, the individuals are shown as dots and the groups are bount 

by ellipses. Eigenvalues of the PCs are displayed in the upper left bar chart (R package adegent 2.0.0) 

(Jombart 2015; Jombart and Collins 2015). 
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In agreement with the leaf morphology traits, the Bayesian clustering results based on the 

molecular data revealed a clear separation of U. laevis from the remaining elm species (Figure 

6, upper plot). K = 2 was nominated as the most probable number of genetic clusters (deltaK = 

261.6). The discriminant analysis of principal components (DAPC) showed there was clear 

genetic differentiation between U. laevis and the other elm species (Fig. 6, lower plot). 

 

Hybrid Identification 

Followingdata filtering and exclusion of U. laevis, I  subgroup of 106 individual samples 

to identifiy the maternal species of U. minor and U. glabra, and  their hybrids. This resulted in 

the classification of  the leaf morphology tree samples. These were recorded as follows;, 

U. glabra (UG) 28 samples, U. minor (UM) 19 samples, U. minor subsp. minor (UMm) 21 

samples, U. glabra × U. minor (UG × UM) hybrid group 25 samples, and  U. minor subsp. 

minor × U. glabra (UMm × UG) hybrid group 13 samples. The STRUCTURE clustering 

identified two genetic clusters that best elucidated the molecular genetic variation in the 106 

samples (delta K = 64.9). For two genetic clusters, the STRUCTURE clustering analysis clearly  

indicated a split between the U. glabra group of from the U. minor and the putative hybrid 

groups (Fig. 7, upper plot). Furthermore, the putative UG × UM hybrids (UG as the female 

parent) contained increased genetic associations with U. glabra compared to the UMm × UG 

hybrid group  withUG as the male parent (Fig. 7, upper plot). Thus, this method, only identified 

a few hybrid individuals , with equal relationships to the genetic UG and UM clusters. The 

results indicate that leaf morphological traits can be reliably used to distinguish the species of 

U. glabra and U. minor. However the results also show that the analysis also fails to 

differentiate further traits within U. minor. This may be caused by the sensitive of leaf traits to 

maternal identition of hybrids. 

The subsequent DAPC analysis of the five elm species subgroups divided by three major 

genetic groups (Fig. 7, lower plot). Thes groups were  first the U. glabra group (UG, rightmost 

group in the plot), second  the putative hybrids U. glabra × U. minor (intermediate group in the 

plot), and third  a U. minor group containing the UM, Umm, and UMm × UG species groups 

(the leftmost group in the plot). These results indicated that there are two key outcomes i) there 

is genetic separation between U. glabra and U. minor groups and ii) that leaf traits are a reliable 

indicators to identify putative hybridization between U. glabra and U. minor, with the former  

species as the father. However, a limitation of the DAPC was that it could not differentiate leaf 

marker traits to identifythe hybrids of U. minor as the mother tree species. 
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Fig. 7. The upper plot shows the inferred structure clusters (K = 2) (soft. STRUCTURE2.3.4 Pritchard 

et al. 2000) (Tamošaitis et al. 2021). In the CLUMPAK plot, everything is represented by a thin 

vertical line divided into K = 2 colored segments that represent the individual’s estimated membership 

fractions in these two clusters. Black lines separate individuals from different species groups. The first 

cluster (orange) displays the clear separation of the U. glabra (UG) group, and the second cluster 

(blue) indicates groups of U. minor (UM) and U. minor subsp. minor (UMm). The lower plot 

illustrates the genetic structure of five Ulmus species groups based on two major principal components 

from the DAPC analysis (R package adegent 2.0.0) (Jombart 2015; Jombart and Collins 2015) 
 

The UPGMA clustering well-reflected the results of the Bayesian clustering and DAPC via 

the highly reliable separation of the pure species of U. laevis, U. glabra, the UG × UM hybrid 

complex, and the UM species complex (Fig. 8). However,  a separation between  the UMm × UG 

hybrid cluster and the UM × UMm cluster with a 97% bootstrap significance was found (Fig. 8). 

 

Fig. 8. Results of UPGMA clustering based on Nei's (1978) genetic distances. The significance of 

branch nodes was tested with 10,000 bootstraps among loci (indicated by % of bootstraps separating a 

given branch) (Tamošaitis et al. 2021) 
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Lastly, the NewHybrids program found nine F2 hybrids between UG × UM (with p ≥ 0.90) 

and an extra 22 individuals as putative F2 hybrids with a lower p value (p ≥ 0.50). In total, 11 

hybrids were detected among the 36 morphology-based putative hybrids. Moreover, 20 

individuals were detected as F2 hybrids among U. minor, U. minor subsp. minor, and U. glabra 

groups. In contrast the analyses had different results. The STRUCTURE clustering, identified 

three hybrids within the U. glabra (UG) group, whereas the NewHybrids identified 10 hybrids. 

It should be noted that all the hybrids detected by the NewHybrids software were classified as 

second (F2) generation hybrids (with p ≥ 0.50). 

 

Discussion 

Lithuania is situated in the hemi-boreal foest ecoregion which is formed by the the norther 

limits of the temperate ecoregion and southern limits of the boreal ecroregion. For the three 

natural Ulmus tree species (U. glabra, U. minor, and U. laevis), Lithuania hosts the natural 

northern distribution limit  

Our morphology traits analysis of Ulmus sp from within the Lithuania distribution range 

of in Lithuania did not indicate any spontaneous hybrids between U. laevis and other Ulmus 

species., This support the findings of other studies on U. laevis hybridization. U. laevis belongs 

to the Blepharocarpus section of the genus, but the other two European elm species, U. glabra 

and U. minor, belong to the subgenus Ulmus. U. laevis does not easily hybridize with the other 

European elm species and is self-incompatible (Mittempergher and Porta 1991). Townsend 

(1975) determined that U. laevis is a diploid that exhibits reproductive isolation. This means 

that regardless of belonging to the same Blepharocarpus group,the interspecific pollinations 

and fertilization of U. americana with U. laevis is thwarted by a reproductive barrier that 

inhibits pollen tube growth at a stigmatic surface.. Non the less, This study found many hybrid 

individuals can occur between U. minor and U. glabra. Indeed, Hybridization of these species 

has also been found throughout Europe, including Spain, Belgium, England, France, and 

Slovenia (Jeffers 1999; Collada et al. 2004; Cox et al. 2014). The taxonomy of European elm 

trees is highly debated, with the U. minor species complex and the nature and frequency of the 

hybridization of U. minor and U. glabra forming the topics of this debate. 

Petrokas and Baliuckas (2012) used 14 leaf morphological parameters, and revealed that 

natural hybrids between field elm and wych elm (U. × hollandica) do occur in the naturally 

mixed forests of Central Lithuania. My study expanded on this knowledge by covereing more 

elm species (field elm and European white elm wereadditionally studied) and an increased 

number of leaf morphological traits (i.e., pubescence of leaves). This study confirmed that elms 

can easily be identified by leaf morphometric traits. For instance, the inclusion of leaf 
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pubescence strength into this morphological study helped characterize each individual elm 

species better. This study found thatthe leaves of U. laevis haveincreased pubescence on the 

main and secondary veins, and on the underside of the leaf. The top side of the petiole recorded 

a decrease of pubescence, and on the the lower half pubescence was less frequent. Secondary 

veins wer not branched U. laeviswasthe most asymmetrical of elms. However for U. glabra 

secondary veins were branched andboth the primary and secondary veins as well as the petiole 

were highlypubescence. U. minor and U. minor subsp. minor were found to be closer related 

toU. glabra because the leaf petioles and veins have decreased pubescence compared to  

U. glabra. The U. glabra and U. minor (and U. minor subsp. minor) hybrids were found to 

similar leaf traits to U. minor (or U. minor subsp. minor). However, this was in contrast to the 

pure species, as the pubescence in the hybrids was absent along the edges of the main veins. 

The morphological and genetic boundaries of hybrid elm did not fit, as their genetic 

boundaries were much wider than the phenotypic. To distinguish elm species elm and to 

evaluate the abundance of hybrids morphological investigations were undertaken, but this were 

not adequate to examine the extent of elm species hybridization . 

To efficiently study genetic diversity and hybridization of Ulmus species complex, a set 

of eight nuclear microsatellite markers were detected.. This findings supports similar results 

found in a number of studies that use microsatellites or other DNA markers to research the 

hybridization in Ulmus species (Cogolludo-Agustín et al. 2000; Zalapa et al. 2010; Brunet et 

al. 2013; Bertolasi et al. 2015; Buiteveld et al. 2016; Hirsch et al. 2017). The results presented 

by Mittempergher and Porta (1991) on the crossability and rate of selfing from artificial mating 

trials among 11 elm species showed that hybridization barriers among Ulmus species were 

weak, with the success of several combinations dependent on male–female interactions and the 

parental individual. However, a unique cross-ability barrier was found between U. laevis and 

other Ulmus species and thus suggeststhere is significant genetic differentiation between 

U. laevis and the other Ulmus species. In addition, this low interspecific crossing rate may have 

led to relatively lower genetic diversity and high frequency of private alleles in U. laevis in our 

study (Table 4). A similar genetic diversity with a low mean number of alleles and a low 

heterozygosity (He) in U. laevis was observed at its northern distribution range in Denmark by 

Nielsen and Kjær (2010). A significantly higher genetic diversity among other two parental 

Ulmus species and their possible hybrids was observed in our study. In contrast, Martín del 

Puerto et al. (2017) found lower genetic diversity (He) among  U. glabra populations in the 

Iberian Peninsula, which were explained by both small populations size and isolation. 

Comparing the  estimates of expected heterozygosity (He) in our Ulmus species groups 

(U. minor, U. minor subsp. minor, U. glabra, and their hybrids) with other European field elm 
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populations similar results were found. , For instance, the He results were Brunet et al. (2013) 

0.59 in Italy, Fuentes-Utrilla et al. (2014) 0.333–0.592 in Balearic Islands, Bertolasi et al. 

(2015) 0.671 in Italy, Zebec et al. (2016) 0.418–0.642  in Croatia, Buiteveld et al. (2016) 0.483–

0.628 in the Netherlands, and Collada et al. (2004)  0.49–0.73 Spain. In addition, Venturas et 

al. (2013) recorded a He of 0.43–0.45 in two U. laevis populations in the Iberian Peninsula, and 

Whiteley et al. (2003) recorded a He of 0.08–0.74 in a group of U. laevis from Öland, Sweden 

. However, when comparing the results, there was a variation in sample sizes, number of loci 

used and geography. 

This study, morphological and genetic backgroundevidence was found to distinguish the 

hybridization between U. glabra and U. minor s. Similarly, hybridization of U. glabra and 

U. minor has been found in other studies (Petrokas and Baliuckas 2012; Cox et al. 2014), as 

well as between U. minor and U. pumila, e.g., (Cogolludo-Agustín et al. 2000; Zalapa et al. 

2010; Brunet et al. 2013; Bertolasi et al. 2015; Buiteveld et al. 2016; Hirsch et al. 2017). The 

absence of reproductive barriers between U. glabra and U. minor, in combination with  

overlapping distribution, and their genetic proximity promote spontaneous hybridization 

(Mittempergher and Porta 1991; Jeffers 1999; Fuentes-Utrilla et al. 2014; Martín del Puerto et 

al. 2017). The results of the Bayesian clustering identified the putative hybrids constituted 

28.3% (30 out of 106 individuals). The is comparable with results of wych elm in Belgium, 

where Cox et al. (2014) identified significant introgression (46%) in natural stand populations. 

In contrast, Martín del Puerto et al. (2017) only identified 13% putative hybrids among elms in 

the Iberian Peninsula. The higher percentage of putative hybrids in Belgium may be explained 

by the increased abundance of both species U. glabra and U. minor at a similar altitude. In 

contrast, the Iberian Peninsula U. glabra and U. minor distributions partially overlap, are 

psomewhat divided, and have limited altitude variation, thus hybridization is relatively weaker. 

Therefore, results showing 28.3% of putative hybrids were similar elms in Belgium (Cox et al. 

2014). 

Finally, 31 individuals out of 106 in total were identified as possible F2 hybrids (with 

p ≥ 0.5),. However, in this study the threshold level of p ≥ 0.5 to consider individuals as putative 

hybrids was lower in in contrast to other studies, e.g., (Vähä and Primmer 2006; Cox et al. 

2014). However, this study did, not find a significant increase in genetic diversity due to 

hybridization between U. glabra and U. minor (data not shown)as was found in other studies 

(Zalapa et al. 2010; Martín del Puerto et al. 2017).  

The  number of pure reference samples per maternal species was low (e.g., 28 of U. glabra 

and 40 of U. minor and U. minor subsp. minor). This couldeffect  the genetic ctergorisation 

and allocation of samples into hybrid groups. However, the combination of molecular data and 
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morphological characteristics supports the classification of the genus Ulmus, especially in 

hybrid individuals, e.g., (Cogolludo-Agustín et al. 2000; Zalapa et al. 2010; Brunet et al. 2013; 

Bertolasi et al. 2015; Buiteveld et al. 2016; Martín del Puerto et al. 2017). Annalysing leaf 

morphology and genetic characteristics this study showed there is differentiation between 

U. laevis and the other Ulmus species, as well as U. minor and U. glabra hybrid groups. In 

contrast, the leaf morphology categorization of trees within the U. minor groups did not match 

well with the genetic clustering based on eight microsatellite markers. Therefore, field 

identification of  morphological leaf characteristics used in this study did not reliably 

distinguish taxonomy within the U. minor complex . Similar conclusions have reported by 

several authors e.g., (Brunet et al. 2013; Cox et al. 2014; Bertolasi et al. 2015; Buiteveld et al. 

2016). Thus, further research and genetic analysis is required to within the U. minor to improve 

knowledge of species differentiation, which is the basis for in situ and ex situ conservation. 

Pure species group possessed less pronounced deviation from random mating compared 

to hybrid group. Different mating groups were identified by leaf morphology suggesting 

spontaneous hybrid formations where U. glabra × U. minor hybrid group clustered separately 

using genetic parameters.  

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. Strong genome sharing among U. minor and U. minor subsp. 

minor species was found. This confirms the need for a single taxonomic reference for U. minor 

and U. minor subsp. minor. Separation of gene conservation units of U. laevis, U. glabra, 

U. glabra × U. minor and the U. minor species complex based on leaf and stem morphology 

should be considered for conservation of genetic resources. 

 

Alnus spp. 

Species genetic differentiation 

Based on the on-site morphologic identification according to leaves and stem traits it was 

be grouped all alder individuals into three groups: A. glutinosa (13 trees), A. incana (14 trees) 

and putative A. × hybrid (162 trees). In total 189 trees from three target groups were analysed 

using 15 microsatellite loci. Each microsatellite loci were polymorphic and amplified 162 

alleles in total. The mean number of alleles varied from 2.67 at loci A2 to 12.33 at loci A26. 

The STRUCTURE Bayesian clustering revealed two genetic clusters, that best explains 

the molecular variation (delta K = 975.007). A clear separation of A. glutinosa (AG) and 



139 

A. incana (AI) as pure reference samples was observed with a few exceptions. And among the 

remaining group of alder hybrids (AH) were clearly visible (Fig. 9). STRUCTURE program 

identified 24 individuals as A. incana, 132 – A. glutinosa and 33 – hybrids, of which 

5 individuals are closer to A. glutinosa, 6 – to A. incana and 22 are F1 hybrids. 

 

Fig. 9. Genetic differentiation of the alder species groups based on the Bayesian admixture clustering 

with K = 2 (highest delta K value of 975.007 was for K = 2). In the plot, individuals are represented 

by a thin vertical bar divided into K = 2 coloured segments that represent the individual’s estimated 

membership fractions. The black vertical lines separate the three species groups 

The analysis by NewHybrids program allowed to verify the species and hybrids 

assignment. NewHybrids have identified 20 individuals of A. incana, 132 – A. glutinosa and 

37 as hybrids of which: 15 are pure F1 hybrids (q>0.9), 9 F1 hybrids with 0.9<q>0.7, 3 hybrids 

are closer to A. incana, 5 – to A. glutinosa, other 5 hybrids as first- or second- generation 

backcrosses. 

Following the Bayesian clustering of species identification a discriminant analysis of 

principal components (DAPC) was used to further confirm the A. incana, A. glutinosa and 

A. × hybrid genetic differentiation on the ordination axes based on SSR scores (Fig. 10). The 

results showed a clear speciation of the tree species groups as identified by the NewHybrids 

analyses (Fig. 10).  

 

 
 

Fig. 10. Discriminant analysis of principal components (DAPC) of three Alnus spp. groups based on 

fifteen microsatellite markers. The graph shows the individuals as dots and the groups as inertia 

ellipses. Eigenvalues of the PCs are displayed in the upper left bar chart (R package adegent 2.0.0). 

AG – Alnus glutinosa, AI – A. incana, AH – A. hybrids 
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The UPGMA clustering based on Nei’s (1978) genetic distances showed closer genetic 

ties between the hybrid group and A. incana (Fig. 11). Similar results were obtained based on 

pairwise genetic distance according to Nei (1972). 

 

Fig. 11. Results of UPGMA clustering based on Nei’s 1978 genetic distances (Nei 1978). The 

significance of branch nodes was tested with 10,000 bootstraps among loci (indicated by percentage 

of bootstraps separating a given branch) 

Finally, after successful hybrid identification based on genetic markers it was be sorted all 

the individuals into three groups of pure A. glutinosa (132 individuals), A. incana 

(24 individuals) and A. × hybrid (33 individuals) and have identified two microsatellite loci 

discriminating A. incana from A. glutinosa and their hybrids. Putative species-specific alleles 

were identified by manual examination of the GenAlEx output of loci Ag01 and Ag30. Locus 

Ag01 was monomorphic and amplified only one allele (129/129) in A. incana. When in 

A. glutinosa and their hybrids this locus amplified 11 and eight alleles respectively. And at 

locus Ag30 for A. incana have amplified only two alleles (96 and 98), and for A. glutinosa, and 

their hybrids seven and six respectively (results not shown). 

Genetic diversity 

The genetic diversity indices were calculated after the Bayesian assignment of 189 

individuals into three groups of pure A. glutinosa (132 individuals), A. incana (24 individuals) 

and A. × hybrid (33 individuals) (Table 1). Interestingly, the hybrid group possessed marked 

higher values for most of the genetic diversity indexes, including the observed and expected 

heterozygosity (Table 5). The mean number of alleles (Na) ranged from 5.07 in A. incana to 

10.07 in A. glutinosa, the overall average of Na was 7.76. The mean number of effective alleles 

(Ne) ranged from 2.96 in A. incana to 4.47 in A.×hybrid, the overall average of Ne was 3.94. 

Allelic richness (Ar) ranged from 5.03 in A. incana to 7.58 in A. × hybrid, the overall average 

of Ar was 6.63. Unbiased expected heterozygosity (uHe) ranged from 0.586 in A. incana to 

0.726 in A. × hybrid, the overall average was 0.649. Most of the allelic diversity parameters 
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were markedly lower in A. incana in comparison with the other alder species (Table 5). The 

inbreeding coefficient (FIS) was highest in A. incana followed by A. glutinosa (FIS = 0.057) and 

A. × hybrid (FIS = -0.066) with an overall average 0.063 (Table 5). In total, 39 private alleles 

were present and differently distributed over three alder species groups, with the highest 

number of private alleles observed in the group of A. glutinosa (Np = 34) (Table 5). 

 

Table 5. The estimated within-population genetic diversity parameters for 15 nSSR loci 

Speaces based on 

Basyan clustering 

analysis A
b

b
re

v
i-

a
ti

o
n

s 

N Na Ne Np Ar Ho uHe Fis 

Alnus glutinosa AG 132 10.07 4.39 34.00 7.28 0.589 0.636 0.057 

A. incana AI 24 5.07 2.96 2.00 5.03 0.498 0.586 0.197 

A. × hybrid AH 33 8.13 4.47 3.00 7.58 0.764 0.726 -0.066 

Total mean   7.76 3.94 13.0 6.63 0.617 0.649 0.063 

* N – sample size; Na – mean no. of different alleles; Ne – mean no. of effective alleles; Np – no. of private alleles; 

Ar – allelic richness (based on min. sample size of 23 individuals); Ho – observed heterozygosity; uHe – unbiased 

expected heterozygosity; FIS – inbreeding coefficient. 

When comparing the two pure species of A. glutinosa and A. incana, for all the genetic 

diversity indices, A. incana had the lowest values. 

 

Variation in Leaf morphology 

After assigning the individuals into the species groups based on the DNA markers, 

morphological analysis of leaves according to twelve morphological traits was performed. The 

ANOVA revealed significant species effects on all the leaf morphology traits except for A and 

I/A (blade length and ratio of petiole length and blade length) (Table 6). 

The PCA analysis of morphology traits used the highest values of R2 and F from the 

ANOVA (Table 6, rows 1–6). The PCA results showed high correlation and determination 

coefficients between the above-mentioned leaf traits and the PC1 from the PCA (Table 7). 

The PCA plots of the individual tree values against two major PCs accounted for 95.55%, 

4.10%, and 0.28% of the total variance in the first, second, and third PC axes, respectively. The 

leaf morphology traits of pure elm species obtained extreme PC1 scores and where clustered at 

opposite ends of the PC1 axis whereas, the putative spontaneous hybrids were mainly located 

in between of the pure species (Fig. 12 a, b).  
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Table 6. Descriptive statistics and results of ANOVA on the effect of species and leaf morphology traits 

of alders and their hybrids. The model R2, F value, and Pr > F from ANOVA are given for n = 189 

individuals 

Morphological 

traits* 

Alnus 

glutinosa 
Alnus incana 

Alnus × 

hybrid 
R² F Pr > F 

Min-max 

Mean ±Standart deviation (n-1) 

P 
0.00-5.50 

0.30±0.59 

1.00-4.00 

3.66±0.74 

0.00-4.00 

1.88±1.16 
0.719 237.570 

< 

0.0001 

N 
5.00-8.83 

7.21±0.65 

8.00-11.80 

10.04±1.05 

6.40-10.20 

8.17±0.91 
0.612 146.400 

< 

0.0001 

W 
64.46-159.75 

93.21±18.13 

33.84-67.03 

48.22±9.94 

46.39-151.85 

77.40±25.22 
0.397 61.242 

< 

0.0001 

E/B 
0.26-0.67 

0.40±0.09 

0.07-0.34 

0.20±0.08 

0.15-0.59 

0.31±0.11 
0.373 55.207 

< 

0.0001 

E 
3.73-58.50 

26.55±7.86 

4.74-20.00 

11.47±4.22 

7.58-49.69 

19.20±8.81 
0.326 44.913 

< 

0.0001 

D/A 
0.46-0.70 

0.57±0.04 

0.39-0.58 

0.49±0.05 

0.45-0.61 

0.53±0.04 
0.320 43.756 

< 

0.0001 

B/A 
0.66-1.03 

0.82±0.07 

0.62-0.85 

0.73±0.06 

0.67-0.95 

0.82±0.07 
0.134 14.404 

< 

0.0001 

D 
4.95-68.20 

46.52±8.82 

23.24-57.30 

39.47±7.93 

25.71-62.27 

40.34±7.59 
0.113 11.840 

< 

0.0001 

B 
5.75-112.35 

66.78±13.62 

39.35-75.53 

59.16±10.09 

43.69-87.20 

62.43±10.80 
0.046 4.459 0.013 

I 
2.08-38.88 

24.94±6.00 

14.86-39.02 

22.65±5.24 

10.38-35.90 

22.63±5.79 
0.032 3.048 0.050 

A 
7.83-122.98 

81.81±14.96 

54.69-103.86 

81.00±13.76 

50.30-106.43 

76.58±13.21 
0.018 1.717 0.182 

I/A 
0.05-0.70 

0.31±0.07 

0.19-0.45 

0.28±0.06 

0.12-0.48 

0.30±0.08 
0.016 1.495 0.227 

* P -pubescence of lover half of the blade (0-5), N – secondary veins pairs (un), W  –  upper angle of leaf (degree), 

E – blade width measured at 90% blade length (mm), B – blade maximum width (mm), I – petiole length (mm), 

D – length to position where maximum blade (mm), A – blade length (mm). 

 

Table 7. Results of three main principal components analysis of leaf traits with the highest R2 from the 

ANOVA. Pearson’s (R) and Kendall’s (tau) correlations with the PCA ordination axes; n = 189 

Morphologic traits 
PC 1  PC 2  PC 3  

R R2 tau R R2 tau R R2 tau 

W -0.998 0.995 -0.958 -0.068 0.005 0.057 -0.002 0.000 -0.033 

E -0.845 0.714 -0.672 0.535 0.286 0.427 -0.001 0.000 0.018 

N 0.502 0.252 0.386 0.044 0.002 -0.057 -0.741 0.549 -0.509 

P 0.586 0.343 0.351 -0.017 0.000 -0.044 -0.734 0.538 -0.548 

D/A -0.457 0.209 -0.342 0.086 0.007 0.111 0.347 0.012 0.195 

E/B -0.870 0.757 -0.703 0.112 0.012 0.166 0.083 0.007 0.040 

* In bold – strong correlation. 
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a 

 

b 

 

Fig. 12. Ordination plots (PCAs) of six leaf morphology traits of alder species. (a) Distribution of 

trees on axes 1 and 2; (b) Distribution of trees on axes 1 and 3. Species ID: 1 –  Alnus glutinosa,  

2 – A. incana, 3 – A. × hybrid. 

 

For black alder, the values all investigated leaf morphology traits were high, except for the 

pubescence (P), secondary veins pairs (N) and blade width and length ratio (B/A). Though the 

hybrid alder were found to occupy intermediate positions between black and grey alder. The 

grey alders had more pubescence and secondary veins pairs (Table 6).  

 

Discussion 

This study focused on two autochthonous Alnus species – A. glutinosa and A. incana with 

overlapping ranges in Lithuania. Grey alder is inhabiting drier sites than black alder and is less 

largely found with increased distribution in the north west of Lithuania. Meanwhile, black alder 

is most common on wet rich soil types in the lowlands of central and southwestern Lithuania. 

However, climate change has alter the site moisture regime, thus providing better chances for 

co-occurrence and hybridisation among tree species that may lead to sympatric speciation 

events following the global environmental change (e.g. Li et al. 2021). This study provides 

strong evidence for such sympatric speciation events among alder species complex in 

overlapping natural habitats. Assuming climatic predictions for northernly Europe towards 

frequent incidence of high precipitation over short time in otherwise dry ecosystems, we may 

expect diverse moisture regime within a single site. Here a desiccation and moisture stress may 

occur on the same site, where alders possessing integrated genepools of A. glutinosa × incana 
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could be an example of an adaptive species introgression for better tolerance such complex 

stresses (e.g. Cannon and Scher 2017).  

For this study, it was be collected leaves mainly from those alders that were 

morphologically different from the usual morphometric traits of black and grey alder (bark 

colour, number of leaf vein pairs, tooths of leaf edging, Mejnartowicz 1982; Banaev and Bažant 

2007; Voronova et al. 2015). The leaves of most of the trees which were assigned to the  

A. × hybrid group had 7–9 vein pairs and the leaf edge was slightly serrated and double-toothed, 

and form of leaf was not traits to pure black or grey alder. However, only about 30 trees of the 

morphology-based 162 putative hybrids proved to be such based on the DNA markers. Thus, 

the accuracy of the onsite morphology identification of alder hybrids is low. 

In this study it was be identified a set of 15 nuclear microsatellite markers for an efficient 

genetic discrimination within the Alnus specie complex. These findings are in agreement with 

a number of studies where microsatellites or other DNA markers were used to study the level 

of genetic diversity and hybridisation in Alnus species (Bosquet et al. 1990, King and Ferris 

2000, Zhuk et al. 2008, Šmid et al. 2020, Villani et al. 2021). First of all, based on Bayesian 

clustering analysis (STRUCTURE soft.) each individual was assigned to either pure A. incana, 

pure A. glutinosa or a hybrid, thus it was be identified 24 individuals as A. incana, 132 as 

A. glutinosa and 33 as putative hybrids. The analysis with NewHybrids software assigned each 

individual to either pure species of A. incana, or A. glutinosa and different orders of hybrids 

(F1, F2 and Backcrosses) as follows: 20, 132 and 37 individuals as A. incana, A. glutinosa and 

putative hybrids, respectively. For the hybrid populations 24 individuals were F1 hybrids and 

13 have F2, backcrosses or mixed traits. Namely these multiple backcrossing events usually 

complicate the morphology-based identification of the hybrids. However, most of the hybrids 

identified in our study belonged to the F1 generation. In contrast Villani et al. (2021) in southern 

Italy have not found any F1 hybrids and most of the hybrids was F2 hybrids among Alnus 

cordata and A. glutinosa with low frequency of backcrosses toward the parental species. 

Moreover, in pilot plantation, where we have collected alders as a putative hybrid, genetic data 

analysis recognised only one hybrid. All other trees were identified as black alders. 

Furthermore, from other leaf collection sites we identified 82 putative hybrids by morphometric 

traits, however, genetic analysis determined 32 hybrids. These results shows that their 

morphological and genetic boundaries do not fit and are much wider than the phenotypic, or 

vice versa. The variation of hybridisation rate among the sampled trees suggests that natural 

crossing between the two species occurs at lower frequency than we were expecting and 

probably depends on diverse local factors such as synchronise, which favours hybridisation. 
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The morphological and genetic analysis of this study provides inconsistent evidence of 

hybridisation between A. glutinosa and A. incana . on the outputs of the Bayesian clustering 

showed, putative hybrids constituted 17.5% (33 out of 189 individuals).This is comparable with 

results of Villani et al. (2021), where significant introgression ranged from 9.1% to 50.0% in 

natural Alnus spp. populations in southern Italy.  

However, the initial number of pure reference samples per parental species was not high 

in our study (e.g., A. glutinosa – 13 trees and A. incana  – 14 trees), which may have an effect 

on the genetic assignment into hybrid groups. Furthermore, morphological leaf traits typically 

used to identify alders in the field did not reliably distinguish taxonomy within the Alnus 

complex (Banaev and Bažant 2007). However, these results show, that a combination of 

molecular data and morphological traits have high potential and could help the classification 

of the genus Alnus, especially in hybrid individuals. Therefore, further autochthonous Alnus 

species conservation, breeding and management measures should take a more detailed genetic 

examination to enable better species discrimination, which is the basis for in situ and ex situ 

conservation and for successful breeding programs. 

After clear pure species and hybrids identification the level of genetic diversity was 

assessed on the three groups: A. glutinosa, A. incana and their hybrids were compared based 

on 15 nSSR markers. These results agreed with previous studies of Alnus spp. and showed 

moderate level of genetic diversity among three groups. In the group of pure A. incana trees 

the inbreeding coefficient (Fis = 0.197) was highest and all genetic variation indices were lower 

(e.g. mean values of mean number of alleles (Na), mean number of effective alleles (Ne), allelic 

richness (Ar) and expected heterozigosity (He)) in comparison to A. glutinosa and their hybrids. 

Overall, despite unequal sample size Alnus spp. hybrids contained higher values of Na, Ne, Ar 

and He. In comparison, results presented by Šmid et al. (2020), which used nuclear and 

chloroplast DNA markers to study hybridisation zone and find putative hybrids among 

A. glutinosa and A. rohlena, showed clear separation of the two Alnus species based on both 

marker types. Genetic diversity was moderate (Na = 4.78 and He = 0.72), but inbreeding 

coefficient was high (Fis = 0.33 – 0.42). The results presented by Villani et al. (2021) showed 

low genetic diversity among and within A. cordata, endemic tree species, populations in 

comparison with A. glutinosa or A. cordata x glutinosa hybrids. For example, A. cordata × 

glutinosa hybrids showed higher values for the number of alleles (Na = 6.904) and observed 

heterozygosity (Ho = 0.489), compared to pure populations of A. cordata and A. glutinosa 

(Na = 3.107, Ho = 0.396, Na = 5.286, Ho = 0.468 respectively). Furthermore, all populations 

with admixture of putative hybrids indicated significant positive inbreeding coefficient 
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(Fis = 0.237 - 0.461). However, when comparing the results, we should consider peculiarities 

of each species, the variation in sample size, geography, and number of loci used. 

Black alder leaves vary in their forms and they are emarginate, rounded or acute at tip, 

cuneate, obtuse, or acute at base, and their margins are entire, serrate with a slightly wavy edge 

or double serrate. There were found many interesting morphological forms between alders in 

our sampling sites. These results may be related to natural variability within the species, or it 

may be a result of backcross-breeding or heritability. Morphological investigations in this study 

were performed to help to distinguish the species of A. glutinosa from A. incana and their 

hybrids. However, morphometric data gives just first insights to interspecific hybridisation but 

are not sufficient to assess the level of hybridisation among the alder species. Although, our 

morphological assessment in many cases showed alders as pure black or grey alder, the genetic 

analysis showed that it is a putative hybrid. 

In the temporary research plots black alder accounted 88.4, grey alder – 10.3, and alder 

hybrids 1.3% of all alders (results not shown). Similarly, hybridisation events have been 

reported in other studies on A. glutinosa and A. incana (Mejnartowicz 1982; Hall and Burgess 

1990; Paus-Glowacki and Meinartowicz 1992; Banaev and Bažant 2007; Lepais and Bacles 

2011; Bašić et al. 2014; Olshansky 2014; Voronova et al. 2015; Viljevac 2020). These results 

are in line with other studies that by a complex of morphometric traits hybrids of alders holds 

an intermediate position. 

In conclusion, 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. There are concerns for genetic drift effects 

in the populations of A. incana. The climate change effects on elevated hybridisation rates 

between the alder species are discussed.  
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CONCLUSIONS 

Research hybothesis confirmation 

Defended statements Verification 

1. Interspecific hybridization of species of 

the genus Ulmus only slightly increases 

genetic diversity, while interspecific 

hybrids of the genus Alnus are not only 

characterized by much greater genetic 

diversity than in the groups of parental 

species, but also lower inbreeding. 

Approved. This showed major genetic 

parameters. 

2. The largest part of alder species hybrids 

in Lithuania belongs to the F1 category, 

and that of elm species to the F2 category. 

Approved. 65% of Alnus hybrids were 

classified as F1 category. All elm hybrids 

were assigned to category F2. 

3. Significantly more interspecific alder 

hybrids were found using leaf 

morphometric analysis than genetic 

analysis, so only the use of both methods 

guarantees accurate results.  

Approved. Molecular studies of Alnus 

species confirmed only 23% of interspecific 

hybrids identified by leaf morphological 

traits. 

 

The main conclusions 

1. In Wych elm, all morphological parameters of the leaves were higher compared to other 

elm species, except for the asymmetry at 25% of the blade length and the pubescence of the 

underside of the blade. The field elm and smooth-leaved elm occupied an intermediate 

position between the Wych elm and European white elm. Their underside of the leaf blade 

and the underside of the petiole were without pubescence. The smooth-leaved elm differed 

from the field elm by a larger maximum leaf width, secondary veins branching, and 

asymmetry at 25% of the leaf blade length. 

2. All genetic diversity parameters of European white elm were significantly lower than those 

of other elm species. Hybrid elms had the highest inbreeding coefficient. Wych elm was 

distinguished by the highest number of private alleles and the observed heterozygosity. 

3. Two microsatellite loci have been identified that distinguish the European white elm from 

other species of the elm genus: the Ulm198 locus does not amplify U. laevis, and the Ulm19 

locus amplifies only U. laevis, with a small exception U. minor. For the identification of 

hybrids of Ulmus species and the study of genetic diversity, a set of eight nuclear 
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microsatellite markers was developed: Ulm2, Ulm3, Ulmi1–21, Ulmi1–98, Ulmi1–165, 

Ulm19, Ulm6, UR158. 

4. The traits of the leaves of the Ulmus species reliably indicate the origin of the hybrids. 

Based on the molecular results, 29% of the elm hybrids were classified as F2. 

5. 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. 

6. 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. 

7. The values of black alder morphological traits of all studied leaves were high, except for 

the perimeter, the number of secondary vein pairs and the ratio of leaf width to length. 

Hybrid alder was found to occupy intermediate positions between black alder and grey 

alder. Grey alder leaves were more covered with pubescence and had more pairs of 

secondary veins. 
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