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Dotychczasowe wyniki 
badań proweniencyjnych z jodłą olbrzymią 

(Abies grandis Lindl.) 
w Polsce ! 

Актуальные результаты исследований происхождений пихты великой 

(Abies grandis Глпа!.) в Польше 

Hitherto obtained results of provenance studies on grand fir (Abies grandis Lindl.) 

in Poland 

1. WSTEP I CEL PRACY 

JE z mniej dotychczas poznanych w Polsce obcych gatunków 
drzew, który zw: «1. na siebie coraz większą uwagę leśników, jest 

północnoamerykańska jodła olbrzymia. Ponieważ w obszarze naturalnego 
rozsiedlenia tego gatunku v.ystępuje bardzo duże zróżnicowanie warun- 
ków klimatyczno-glebowych, zachodzi konieczność uwzględniania przy jego 
introdukcji nie tylko wyodrębnionych przez Millera (12) ras geogra- 
ficznych, ale także określonych proweniencji (9, 10, 11, 14 i in). 

Podjęte w 1976 r., z inicjatywy IUFRO, wieloetapowe badania prowe- 
niencyjne z jodłą olbrzymią realizowane są w Polsce przez pięć ośrodków 
naukowych, a mianowicie: Katedrę Hodowli Lasu SGGW-AR w Warsza- 
wie (zakład wiodący), Zakład Nasiennictwa i Selekcji Wydziału Leśnego 
AR w Krakowie, Katedrę Hodowli Lasu AR w Poznaniu, Instytut Den- 
drologii PAN w Kórniku oraz Zakład Nasiennictwa i Selekcji IBL w War- 
szawie (koórdynator). 

Celem badań jest określenie przydatności hodowlanej wybranych po- 
chodzeń jodły olbrzymiej do uprawy w różnych rejonach naszego kraju. 

Zakres badań realizowanych w okresie 1976—1986 obejmował naste- 
pujące zagadnienia: sa 

' a) ocena zróżnicowania siewek i przesadek jodły olbrzymiej różnych 
proweniencji pod względem wydajności, wzrostu na wysokość, wykształ- 
cania pędów proleptycznych oraz odporności na działania czynników 
abiotycznych w szkółkach leśnych; | 
—— 

1 Referat wygłoszony na sympozjum pt.: „Doświadczenia proweniencyjne w Pols- 
ce”, odbytym we wrześniu 1987 r. w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. 
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b) określenie przeżywalności, wzrostu na wysokość oraz odporności 
na działanie czynników biotycznych i abiotycznych drzew badanych po- 
chodzeń w kolejnych latach życia w uprawach leśnych; 

c) poznanie rytmiki rozwojowej (rozwój pączków na wiosnę) oraz 
zmienności niektórych cech morfologicznych drzew badanych pochodzeń. 

Wyniki pierwszego etapu badań obejmującego ocenę zróżnicowania 
siewek i przesadek jodły w szkółkach leśnych (1976—1979) opublikowane 

_ zostały na łamach Sylwana (8) oraz w specjalnie wydanym biuletynie 
nr 138 Forestry Commission (2). 

Praca niniejsza zawiera podsumowanie wyników badań nad wzrostem 
i rozwojem oraz odpornością drzew jodły olbrzymiej różnych pochodzeń 
przeprowadzonych w okresie 1980—1985 na kilku powierzchniach doś- 
wiadczalnych założonych w różnych rejonach kraju. W opracowaniu wy- 
korzystane zostały między innymi materiały badawcze przedstawione 
w etapowej dokumentacji naukowej opracowanej przez autora przy współ- 
pracy prof. Bałuta, prof. Urbańskiego i doc. Steckiego. 

II. OBIEKT I METODYKA BADAŃ 

Przy wyborze proweniencji jodły olbrzymiej do badań w Polsce uwz- 
ględniono zróżnicowanie warunków klimatycznych panujących w obsza- 
rze jej rozsiedlenia, opierając się na rejonach wydzielonych zarówno przez 
Miullera (2) jak i Franklina (6) oraz biorąc pod uwagę różną wy- 
sokość n.p.m. (rycina). Klimat w strefie nadmorskiej (I rejon wg Millera) 
obejmującej wyspę Vancouver, półwysep Olimpic i zachodnie zbocza Gór 
Kaskadowych (proweniencje oznaczone numerami IUFRO — 040, 042, 
046, 01, 02, 03, 05) charakteryzuje się dużą ilością opadów, dochodzącą 
do 3000 mm rocznie (w Rogowie 600 mm, Krynicy 948 mm), przy czym 
w okresie lata występują często niedobory wilgotności. Ocean powoduje, 
że w rejonie tym średnia roczna temperatura powietrza jest wyższa od 
średniej w Polsce przy jednocześnie mniejszych amplitudach. W czasie 
ostrych zim temperatura powietrza nie spada tam poniżej -25'C, latem 
zaś nie występują upały. | 

Obszar wschodnich zboczy Gór Kaskadowych (II rejon wg Mullera), 
skąd pochodzi większość proweniencji objętych badaniami (proweniencje 
oznaczone numerami 006—020 oraz 290 i 291), charakteryzuje się surow- 
szym klimatem w porównaniu z rejonem nadbrzeżnym, a pod względem 
wielkości opadów oraz układu warunków termicznych zbliżony jest do 
warunków środkowej Polski. Średnia suma rocznych opadów waha się 
od 500 do 750 mm, jednak najwięcej opadów przypada tu także na okres 

„zimowy, a więc odmiennie niż w haszym kraju. Zróżnicowanie tempera- 
tur powietrza w okresie roku jest w tym obszarze dość znaczne, przy 
czym temperatury minimalne dochodzą 4о -34°С. 

- Badania proweniencyjne z jodłą olbrzymią w Polsce prowadzone były 
w latach 1976—1979 w szkółkach leśnych na terenie Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego SGGW-AR w Rogowie, w latach 1980—1986 zaś na 11 
powierzchniach doświadczalnych założonych w Krynicy, Zielonce k. Poz- 
nania, Kórniku, Miliczu, Rogowie i Janowie Lubelskim. Większość po- 
wierzchni na otwartej przestrzeni w warunkach siedliskowych lasu mie- 
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Obszar naturalnego występowania jodły olbrzymiej w Ameryce Płn. (podział na re- 
jony wg Miillera), z zaznaczeniem miejsc zbioru nasion do badań proweniencyjnych 
w Polsce 
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szanego świeżego. Jedną powierzchnię założono w warunkach siedlisko- 
wych lasu górskiego. Cztery z ww. powierzchni doświadczalnych założo- 
no pod osłoną górną drzewostanów o różnych składzie gatunkowym. 

| Nie udało się na poszczególnych powierzchniach doświadczalnych wy- 
korzystać wszystkich proweniencji jodły olbrzymiej objętych badaniami 
z uwagi na niedostateczną liczbę sadzonek będących do dyspozycji. 

Wszystkie powierzchnie założono w układzie bloków losowych (w 4 
powtórzeniach) przez wysadzenie w 1980 lub 1984 r. 4-letnich sadzonek 
(szkółkowych) w jamkę w więźbie 242 m. 

Dla porównania wysadzono na powierzchniach doświadczalnych w 
Krynicy, Zielonce i Rogowie sadzonki jodły pospolitej określonych po- 
chodzeń krajowych. | 

Prace badawcze prowadzone były na wszystkich powierzchniach doś- 
wiadczalnych corocznie w kilku seriach. Obserwacje fenologiczne wyko- 
nano w latach 1982—1985 na wybranych losowo 40 drzewkach w kaz- 
dym pochodzeniu, przyjmując trzy fazy rozwojowe pączka. Pomiary wy- 
sokości wszystkich drzewek wykonano jesienią każdego roku, rejestrując 
jednocześnie wypady oraz występowanie pędów proleptycznych. W latach 
1985—1987 przeprowadzono szczegółowe obserwacje nad szkodami mro- 
zowymi, stosując umowną skalę uszkodzeń. Na większości powierzchni 
rejestrowano każdego roku uszkodzenia spowodowane przez grzyby i owa- 
dy wg przyjętej metodyki. 

Zebrany materiał liczbowy dotyczący wysokości, przeżywalności oraz 
udziału drzew z pędami proleptycznymi poddano opracowaniu statystycz- 
nemu przy zastosowaniu analizy wariancji i testu Duncana (DP). 

Dla wartości odbiegających od rozkładu normalnego (%) analizę wa- 
riancji wykonano po uprzedniej transformacji kątowej (wg Blissa). 

ИТ. WYNIKI BADAŃ I WNIOSKI 

Krótki okres obserwacji oraz młody wiek badanych drzewostanów 

jodły olbrzymiej ograniczają możliwość dokonania pełnej oceny przydat- 
ności poszczególnych jej proweniencji do uprawy w określonych rejonach 
naszego kraju. | | 

Analizując wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań na wszystkich 

uprawach doświadczalnych, można stwierdzić znaczne zróżnicowanie jod- 
ły olbrzymiej pod względem wzrostu, przeżywalności i odporności na nis- 

kie temperatury oraz stosunkowo niewielkie różnice między pochodzenia- 

mi w rozwoju pączków i podatności na działanie czynników biotycznych. 
Wyróżnianie się młodych populacji w zakresie cech ilościowych nie 

zawsze miało charakter stały i ulegało zmianie wraz z wiekiem, często 

w zależności od czynników środowiska. Dowodzą tego przede wszystkim 

zmiany w uszeregowaniu proweniencji i gatunków jodeł pod względem 

wysokości w czasie. Należy przypuszczać, że po przejściu upraw w młod- 

'niki zróżnicowanie pochodzeń nabierze większej stałości, gdyż w najmłod- 

szym wieku duży wpływ mają przypadkowe często czynniki zewnętrzne. 

Jodła olbrzymia okazała się na wszystkich powierzchniach gatunkiem 

znacznie szybciej rosnącym aniżeli rodzima jodła pospolita, przy czym 
iT) 
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różnice między określonymi jej proweniencjami a jodłą pospolitą wzra- 

stały wraz z wiekiem, z wyjątkiem powierzchni doświadczalnej w Kry- 

nicy. W warunkach górskich okazało się, że niektóre pochodzenia jodły 

olbrzymiej z wyższych stanowisk po 5 latach wzrostu w uprawie nie róż- 

niły się istotnie od jodły pospolitej. Wyniki te dowodzą, że układ warun- 

ków panujących w Krynicy przyczynił się do wyrównania różnic między 

wolniej przyrastającymi pochodzeniami jodły olbrzymiej a jodłą pos- 

politą. 
Wśród badanych proweniencji jodły olbrzymiej najszybciej rosły w ba- 

danym okresie pochodzenia z I rejonu, najwolniej zaś z II rejonu wystę- 

powania tego gatunku. Wyniki te potwierdzają dane w tym zakresie w li- 

teraturze europejskiej (9 ,10, I1) i in. 
Dane z powierzchni porównawczych w Rogowie dowodzą, że w pier- 

wszych latach wzrostu na uprawie o pozycji jodły danego pochodzenia de- 
cydować może także materiał sadzeniowy. Po upływie 6 lat widoczna jest 
jeszcze nadal przewaga pod względem wysokości upraw założonych z prze- 
sadek wyhodowanych w szkółce w różnych warunkach ekologicznych. 
Sadzonki wyhodowane w szkółce na otwartej przestrzeni były niższe, 
a ich igliwie znacznie bardziej uszkodzone przez mróz w porównaniu 
z sadzonkami wyhodowanymi pod osłoną boczną drzewostanu sosnowego. 
Uszeregowanie pochodzeń po 5 latach wzrostu w uprawie jest bardzo po- 
dobne jak uszeregowanie przesadek w szkółce. 

Zaobserwowano również, że pod względem wzrostu, a także przeży- 
walności drzew, lepsze wyniki uzyskano w uprawach założonych pod osło- 
ną górną drzewostanów, niezależnie od proweniencji. 

Ponieważ jodła olbrzymia, jak podkreśla to wielu autorów (6, 12, 18 
i in.) jest wrażliwa na działanie niskich temperatur, w badaniach dużą 

"uwagę zwrócono na przejawy fenologiczne oraz uszkodzenia występujące 
u poszczególnych pochodzeń tego gatunku. Z obserwacji nad rozwojem 
pączków wykonanych w latach 1983—1985 wynika, iż różnice między po- 
chodzeniami były praktycznie nieistotne, zarówno co do terminu rozpo- 
częcia, jak też nasilenia występowania określonych faz. Stwierdzono na- 
tomiast, że okres rozwoju pączków uzależniony jest w znacznym stopniu 
od warunków pogodowych panujących w okresie poprzedzającym pędze- 
nie wiosenne. 

Największy stopień uszkodzeń przez niskie temperatury zimowe zano- 
towano na ogół wśród pochodzeń z I rejonu występowania rosnących 
w. uprawach na otwartej przestrzeni, chociaż można było spotkać w tym 
zakresie także wyjątki. 

Stosunkowo niewielkie uszkodzenia mrozowe wystąpiły u wolniej 
przyrastających pochodzeń jodły olbrzymiej z II rejonu występowania, 
a zwłaszcza z obszarów wyżej położonych (powyżej 700 m n.p.m.). 

Nie stwierdzono natomiast u wszystkich badanych proweniencji jodły 
olbrzymiej większych uszkodzeń przez przymrozki wiosenne, ponieważ 
u tego gatunku pączki szezytowe rozwijają się znacznie później aniżeli 
u jodły pospolitej. Uszkodzenia pędów wytworzonych z pączków bocz- 
nych nie stanowią zagrożenia dla życia drzew. Jodła olbrzymia wykazała 
bardzo dużą zdolność regeneracyjną nawet w stosunku do uszkodzonych 
pędów głównych, odtwarzając je z pączków śpiących. Nie zarejestrowano 
również uszkodzeń pędów proleptycznych przez niskie temperatury (mro- 
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zy zimowe i przymrozki jesienne). Występowanie takich pędów u jodły 
olbrzymiej wydaje się bardziej związane z dynamiką wzrostu poszczegól- 
nych drzew aniżeli z określonym pochodzeniem. Ponieważ szkody mrozo- 
we jak też występowanie pędów proleptycznych wpływać mogą na po- 
krój drzew jodły olbrzymiej, wymagane są dalsze badania w tym za- 
kresie. 

. Odrębnym zagadnieniem w realizowanych badaniach były obserwacje. 
nad uszkodzeniami jodły olbrzymiej różnych pochodzeń w uprawach przez 
czynniki biotyczne. 

Stwierdzone na obecnym etapie badań niewielkie szkody grzybowe 
u jodły olbrzymiej, spowodowane głównie przez patogeny korzeni, nie 
mogą upoważniać do zaniechania dalszych dociekań w tym kierunku. Li- 
teratura światowa wymienia bowiem ok. 70 gatunków grzybów, które 
mogą u Abies grandis powodować groźne choroby o znaczeniu gospo- 
darczym (7). W Polsce występuje ok, 40 gatunków grzybów chorobotwór- 
czych mogących porażać zarówno: siewki jak i dorosłe drzewa (Grzy- 
wacz — 3). 

Wyniki uzyskane w trakcie przegladu upraw wskazuja na niewielki 
stopień uszkodzeń spowodowanych do chwili obecnej przez owady. Do 
groźniejszych szkodników zaliczyć należy szeliniaka sosnowca (Hylobius 
abietis), który znacznie częściej uszkadzał sadzonki jodły olbrzymiej ani- 
żeli jodły pospolitej. Zanotowano także wystąpienie uszkodzeń wywoła- 
nych przez Mindarus abietinus (tylko w uprawach podokapowych), który 
może stanowić potencjalne zagrożenie dla upraw jodły olbrzymiej w Pols- 
ce (4, 5). Z innych szkodników owadzich mogących zagrozić jodle olbrzy- 
miej w uprawach wymienia się w literaturze pędraki chrabąszczy oraz 
Choristoneura murinana (4, 5, 7). 

Uzyskane wyniki w II etapie badań proweniencyjnych z jodłą olbrzy- 
mią w Polsce, obejmujących okres pierwszych lat życia w uprawach leś- 
nych pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Duże różnice we wzroście, przeżywalności oraz wrażliwości na nis- 
kie temperatury drzew określonych proweniencji jodły olbrzymiej wska- 
zują na konieczność uwzględniania przy uprawie tego gatunku zmienności 
ekotypowej. 

2. Szybki wzrost przy jednocześnie zmniejszonej odporności na mróz 
wykazały w warunkach Polski pochodzenia jodły olbrzymiej z I rejonu : 
występowania (wyspa Vancouver, półwysep Olimpic), natomiast nieco 
wolniejsze tempo wzrostu przy większej odporności na niskie tempera- 
tury proweniencje z II rejonu występowania (wschodnie zbocza Gór Kas- 
kadowych). 

3. Dla terenów niżowych zachodniej i środkowej Polski najbardziej 
odpowiednimi wydają się pochodzenia jodły olbrzymiej ze wschodnich 
zboczy Gór Kaskadowych (II rejon wg Millera — 12), jak też z wyż- 
szych stanowisk zachodnich zboczy tego pasma górskiego. Dla terenów 
górskich należałoby dobrać proweniencje tylko z wyższych stanowisk 
II rejonu występowania. 

4. W celu zmniejszenia zagrożenia ze strony mrozów wskazane jest 
zakładanie upraw z jodłą olbrzymią pod silnie przerzedzonym okapem 
lub pod osłoną boczną drzewostanów sosnowych, dębowo-sosnowych lub 
modrzewiowych. 
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о 5. Szybki. wzrost na wysokos¢ jodły olbrzymiej w młodości wymaga 
luźnej więźby sadzenia. Wydaje się, że najbardziej odpowiednią więżbą 
może być taka, jaką stosuje się w naszych warunkach dla modrzewia 
(2X3 m, 3X3 m). W celu wykorzystania przestrzeni, w uprawach z jodłą 
olbrzymią można czasowo wprowadzić świerka, który usunięty winien 
być po 7—8 latach na choinki lub stroisz. 

6. Uprawy jodły olbrzymiej wymagają zabezpieczenia przed zwierzy- 
ną płową oraz owadami. Duże zagrożenie stanowić może szeliniak sosno- 
wiec, pędraki chrabąszczy oraz Mindarus abietinus. = 

7. Z uwagi na zwiększające się wraz z wiekiem różnice w zdrowotnoś- 
ci oraz pokroju drzew określonych pochodzeń jodły olbrzymiej konieczne 
są dalsze obserwacje nad wzrostem i rozwojem tego gatunku, celem uściś- 
lenia zasad jego uprawy w Polsce. 

Z Katedry Hodowli Lasu 
SGGW-AR w Warszawie 
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KpaTrkoe cozepKaune 

\ 
R 

Исследования IHPOACXOKAĄGHKA NAXTBI BEIUKOŃ (Abies grandis Lindl.) uauarbie 
ИЮФРО в 1976 году, реализируются в Польше в пяти научных центрах. Веду- 
щим Отделом в этих исследованиях является кафедра лесоразведения ШГСХ- 
-СХА, а координатором Отдел семеноводства. и селекции НИИЛХ в Варшаве. 

Целью исследований было определение лесоводческой пригодности избран- 

ных происхождений этой быстрорастущей породы для выращивания в разных 

районах нашей страны. | 
На основании до сих пор проведённых исследований можно констатировать 

значительную популяционную дифференциацию пихты великой с точки зрения 

роста, здравосостояния деревьев и устойчивости против низких температур, а 

также сравнительно небольшие разницы между происхождениями в развитии 

почек и восприятия воздействия биотических факторов. Быстрый рост в высоту 

при одновременно уменьшенной устойчивости против морозов зимой, показали 

до сих пор происхождения из {1 района произрастания пихты великой с острова 

`Ванкувер, полуострова Олимпик и западных склонов Каскадных гор, в тоже 

время более медленные темпы роста при большей устойчивости против морозов 

происхождения со П района, т.е. с восточных склонов Каскадных гор. Конста- 

тированные разницы указывают‘ на необходимость соответствующего отбора 

происхождений при выращивании этой породы. 

Для низменных территорий западной и центральной Польши наиболее соот- 

ветствующими могут быть происхождения с восточных склонов Каскадных гор, 

а также с вышерасположенных мест западных склонов этого горного массива. 

Для горных территорий следует выбирать происхождения только из более 

высоких мест восточных склонов Каскадных гор. В целях уменьшения угрозы 

морозов рекомендуется закладывать культуры пихты великой, независимо OT 

происхождения, под сильно прореженным пологом или под боковым прикрытием 

насаждений. | 

Из-за увеличивающихся с возрастом разниц в росте, здравосостоянии и га- 

битусе деревьев определенных происхождений пихты великой, необходимы 

дальнейшие наблюдения в целях уточнения принципов выращивания этой по- 

роды в Польше. 

Summary 

Provenace studies on the grand fir (Abies grandis Lindl.) initiated by IUFRO 
in 1976, are in Poland realized by five scientific centres. The Chair of Silviculture 
of Agricultural University of Warsaw is the leading unit of these studies and the 
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Section of Seed Science and Selection of the Forest Research Institute in Warsaw 

is the co-ordinating unit. The studies are aimed at determining the silvicultural 

usefulness of chosen provenances of this fast growing species for cultivation in 

various regions of Poland. 

On the basis of studies conducted so far, one can state a great differentiation 

of the populations of grand fir with regard to growth, survival of trees and re- 

sistance to low temperatures and relatively inconsiderable differences between the 

provenances with regard to the development of buds and susceptibility to biotic 

agents. A fast height growth with simultaneously decreased resistance to winter 

frost was manifested up to the present by provenances from region I of the occur- 

rence of grand fir from island Vancouver, peninsula Olympic and west side of 

Cascade Range, and a slower growth rate with simultaneous higher resistance to 

frost by provenances from region II, i.e. from east side of Cascade Range. Found 

differences show the necessity of suitable choice of provenances at plantation of 

this species. 

For lowland territories of west and central parts of Poland provenances from 

the east side of Cascade Range and from higher altitudes of this mountain range 

seem to be the most suitable ones. For mountains, one should choose only prove- 

nances from higher altitudes of the east side of Cascade Range. For the purpose 

of reducing the danger of frost, one should establish plantations with the grand 

fir, independently of provenance, under strongly thinned oanopy or in side shade 

of stands. 

Because of increasing with the "age differences in the growth, healthiness and 

form of trees of given provenances of grand fir, it is necessary to continue the 

observations with the aim to state more precisely the principles of cultivation of 

this species in Poland.


