
 

 

 Wyniki 

Results 

Cechy przyrostowe i przeżywalność sosny zwyczajnej, 

mają zmienność klinalną i wykazują potencjał dostoso-

wawczy do środowiska (Ryc. 3). Populacje najlepiej 

przyrastające są zlokalizowane w Europie środkowej, 

a te z Europy północnej cechują prostsze strzały. Model 

regresji wykazał, że wzrost i przeżywalność populacji 

maleje przy przenoszeniu jej wzdłuż gradientu równo-

leżnikowego. Stwierdzono dużą zależność między przy-

rostem a odległością transferu, mierzoną różnicą śred-

niej rocznej temperatury powietrza w miejscu pocho-

dzenia i miejscu posadzenia osobników badanej popu-

lacji (Ryc. 4). Przy czym populacje lokalne nie zawsze 

należały do najlepszych. 
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Rycina 1. Lokalizacja proweniencji (żółte punkty) i powierzchni badawczych (czerwone 

punkty) objętych doświadczeniem IUFRO 1982 

Figure 1. Provenances (yellow point) and field trials location (red point) in IUFRO 1982 Series 

Rycina 2. Drzewa reprezentujące trzy europejskie populacje sosny zwyczajnej 

Figure 2. Trees from three european populations of Scots pine 

 Szwecja, 60°N      Polska, 52°N      Turcja, 40°N 

Wstęp 

Introduction 

Doświadczenia proweniencyjne wskazują na duże zdol-

ności adaptacyjne drzew leśnych, również przy znacz-

nych zmianach w środowisku ich życia. Istnieje jednak 

granica takiej adaptacji, co mogłoby zagrozić cennym 

populacjom. Wyniki doświadczeń, w których leśny ma-

teriał rozmnożeniowy przemieszczany w odmienne wa-

runki klimatyczne, mogą być użyte do przewidywania 

wpływu zmian środowiskowych na wzrost i przeżywal-

ność populacji drzew. Doświadczenie proweniencyjne 

IUFRO 1982, które objęło europejskie populacje sosny 

doskonale nadaje się do takich analiz (Ryc. 1). 

Metodyka 

Methods 

Do oceny zależności przeżywalności i wzrostu europej-

skich populacji sosny zwyczajnej, w stosunku do różnic 

klimatycznych między lokalizacją pochodzenia a lokali-

zacją powierzchni doświadczalnych użyto metod regre-

sji. Analizowano wyniki pomiarów i obserwacji na pol-

skich powierzchniach po 25 latach wzrostu drzew  

(Ryc. 2). Uwzględniono też publikowane dane z pozo-

stałych powierzchni europejskich. Dane o klimacie  

uzyskano z serwisu WorldClim.org. 

Wnioski 

Conclusions 

Doświadczenia proweniencyjne mogą być wykorzysta-

ne do prognozowania reakcji wzrostowej populacji so-

sny na zmiany klimatu. Dobór populacji i genotypów 

odpowiednich do warunków wzrostu przewidywanych 

w przyszłości należy podjąć już dziś, gdyż od 

obecnego ukształtowania ekosystemów 

będzie zależeć ich odporność 

w przyszłości. 

Rycina 3. Przeżywalność (1) i przyrost miąższości (2) poszczególnych proweniencji 

wyrażona w jednostkach odchylenia standardowego 

Figure 3. Survival (1) and volume peformace (2) provenances expressed in standard devia-

tion units 
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Rycina 4. Zmiana średniej miąższości populacji (jedn. odch. stand.) w odniesieniu do 

różnicy średnich rocznych temperatur miejsca pochodzenia proweniencji i miejsca 

wysadzenia jej potomstwa 

Figure 4. Average volume changing as regards average annual temperature difference 

between maternal provenence region and progeny planting place 

- 1 odchylenie standardowe - 1 odchylenie standardowe 
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