
Zale¿noœæ przyrostów promieniowych dêbu szypu³kowego
oraz jesionu wynios³ego od opadów atmosferycznych na
stanowisku po³o¿onym na terasie zalewowej doliny rzecz-
nej Warty

Bernard Okoñski, Marcin Koprowski

Abstrakt. W pracy przedstawiono wyniki badañ dotycz¹cych zale¿noœci miêdzy opa-
dami atmosferycznymi a przyrostami promieniowymi dêbu szypu³kowego oraz jesionu
wynios³ego ze stanowiska po³o¿onego na terasie zalewowej œrodkowego odcinka doli-
ny Warty w kompleksie leœnym „Lasy Czeszewskie” w przesz³o 130-letnim drzewosta-
nie. Ustalono, ¿e w przypadku opadów zale¿noœci pozytywne wyst¹pi³y dla maja
i czerwca roku bie¿¹cego dla obu gatunków oraz wrzeœnia (jesion) i sierpnia (d¹b) roku
poprzedniego. W przypadku tzw. okresu ciep³ego (kwiecieñ-paŸdziernik) dla jesionu
zale¿noœci dodatnie wyst¹pi³y w roku bie¿¹cym i pierwszym roku poprzednim, zaœ
w przypadku dêbu wy³¹cznie w roku bie¿¹cym. Z kolei przypadku okresu ciep³ego dla
wieloletnich œrednich opadów liczonych w przedzia³ach o górnej granicy po³o¿onej
w roku bie¿¹cego przyrostu oraz zmiennej dolnej granicy ustalono, ¿e dla dêbu zale¿no-
œci wyst¹pi³y wy³¹cznie dla œrednich 2- i 3-letnich, zaœ dla jesionu dla œrednich 2- do
13-letnich. Zale¿noœci miêdzy opadami oraz przyrostami promieniowymi w przypadku
jesionu by³y silniejsze ni¿ w przypadku dêbu. Ponadto jesion mo¿e byæ bardziej wra¿li-
wy w reakcji przyrostowej na przebieg warunków opadowych panuj¹cych nawet
w stosunkowo odleg³ej przesz³oœci, zaœ reakcja przyrostowa silniej zaznacza siê, jako
wypadkowa oddzia³ywania wieloletniego okresu opadów.

S³owa kluczowe: d¹b szypu³kowy, jesion wnios³y, przyrost promieniowy, opady,
dolina rzeczna

Abstract. The paper presents the results of research on relationships between
precipitation and radial growth of penduculate oak and common ash from a site
located on a flood terrace of a flood plain in Lasy Czeszewskie Forest, middle stage
of the river Warta course. The forest stand older than 130-year was examined.
Positive relationships were identified between radial growth and precipitation in
May and June in current year (both species); September (ash) and August (oak) in
previous year. Positive relationships between precipitation in so called warm period
(April-October) of the current, the 1st previous year and radial growth of ash were
also identified; as far as oak is concerned positive relationships for precipitation of
warm period were indicated only for the current year. The relationships between
mean backward 2- to 13-year precipitation and radial growth of ash were identified
and for oak relationship between mean backward 2-, 3-year precipitation and radial
growth were identified. The relationships between precipitation and radial growth
for ash were stronger than for oak. Ash seems to respond in the current radial
increment to precipitation of more distant past than oak and the radial growth reac-
tion appear to be the effect of interaction of multi-year precipitation.

Key words: pedunculate oak, common ash, radial increment, precipitation, river valley
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Wstêp
Doliny wielkich rzek s¹ wyj¹tkowym œrodowiskiem wzrostu drzew. Specyfika warunków

wodnych stanowi¹ca o trwa³oœci ekosystemów leœnych dolin rzecznych, jest kszta³towana przez
uk³ad zmiennych w czasie przebiegów warunków hydrologicznych zwi¹zanych z oddzia³ywaniem
wód rzecznych i elementów klimatu. Powszechnie wiadomo, ¿e dostêpnoœæ wody jest jednym
z g³ównych czynników sprawczych moduluj¹cych przyrosty drzew i drzewostanów, a tak¿e kszta³-
tuj¹cych procesy siedliskowe i przemiany szaty roœlinnej (m.in. Czarnowski 1989; Puchalski, Pru-
sinkiewicz 1990; Chang 2003; Andressian 2004). Jednak interakcje miêdzy wzrostem drzew oraz
przebiegiem elementów klimatu i zjawisk hydrologicznych w rzece nie zosta³y dotychczas dosta-
tecznie rozpoznane w przypadku lasów dolinnych Polski i Europy. St¹d podjêto temat badawczy
wykorzystuj¹cy m.in. metodê dendrochronologiczn¹, którego cel stanowi objaœnienie procesów
kszta³tuj¹cych przyrosty drzew w ekosystemach leœnych dolin rzecznych. Niniejsza praca prezentu-
je wstêpne wyniki badañ dotycz¹ce zale¿noœci dendroklimatologicznych dla opadów atmosferycznych.

Celem pracy jest przedstawienie ró¿nic i podobieñstw dla zale¿noœci miêdzy opadami oraz
przyrostami promieniowymi dêbu szypu³kowego oraz jesionu wynios³ego wzrastaj¹cych na tym
samym stanowisku na terasie zalewowej doliny Warty.

Materia³ i metody
Stanowisko badawcze zlokalizowane zosta³o w dolinie œrodkowej Warty na obszarze Kotliny

Œremskiej w Nadleœnictwie Jarocin w kompleksie leœnym zwyczajowo zwanym „Lasy Czeszew-
skie”. Obszar ten porastaj¹ starodrzewie z dominuj¹cym udzia³em dêbu i jesionu. Zbiorowiska
reprezentuj¹ ³êgi dêbowo-wi¹zowo-jesionowe, gr¹dy oraz zbiorowiska o charakterze poœrednim
miêdzy ³êgami i gr¹dami (Kamiñski et al. 2011). Wybrano drzewostan po³o¿ony na terasie zalewo-
wej w strefie doliny o epizodycznym wystêpowaniu zalewów wodami rzecznymi (ryc. 1). Typ
siedliskowy lasu to las ³êgowy na madach brunatnych. Zbiorowisko roœlinne w miejscu poboru
próbek mia³o charakter poœredni miêdzy ³êgiem dêbowo-wi¹zowo-jesionowym oraz gr¹dem.
W drzewostanie wed³ug ewidencji leœnej w wieku 132 lat dominowa³ dêb szypu³kowy (udzia³
70%), jesion wynios³y (udzia³ 30 %) oraz pojedynczo wystêpowa³ grab. Zwarcie drzewostanu by³o
umiarkowane miejscami przerywane. Ponadto w drzewostanie miejscami wystêpowa³ wi¹z, klon,
lipa, grab w wieku 82 lata, zaœ, jako podrost g³ównie grab, lipa w wieku 52 lata oraz d¹b, jesion
w wieku 12-15 lat; warstwy podrostu ³¹cznie pokrywa³y ok. 20% powierzchni. W warstwie pod-
szytu by³ obecny grab i jesion na ok. 20% powierzchni (Plan... 2008).

Próbki przyrostowe pobrano z 12 osobników dêbu i jesionu — wybranych losowo, drzew
panuj¹cych bez objawów chorobowych. Wykonano ³¹cznie po 24 wywierty. Zazwyczaj do analiz
dendroklimatycznych z jednego stanowiska pobiera siê, co najmniej 10-30 drzew. Liczba drzew 12
szt. na stanowisku wpisuje siê w podany wy¿ej zakres niemniej stanowi relatywnie niewielk¹ liczê
opróbkowanych drzew. Analizy dendrochronologiczne wykonano w Pracowni Dendrochronolo-
gicznej Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Chronologiê rzeczywist¹ z³o¿ono z uœrednio-
nych wartoœci szerokoœci przyrostów rocznych. Chronologiê rezydualn¹ otrzymano po zastosowa-
niu pakietu dplR ze œrodowiska R (Bunn 2008). Analizy dendroklimatologiczne prowadzono
z wykorzystaniem programu DendroClim2002 (Biondi, Waikul 2004). Wykorzystano wy³¹cznie
opady zgodnie z zamys³em by porównaæ ró¿nicê w reakcji przyrostowej obu gatunków drzew
wzrastaj¹cych na tym samym stanowisku na tle czynnika klimatycznego kszta³tuj¹cego przychody
wody dla ekosystemów leœnych. Przyrosty promieniowe drzew s¹ wspó³kszta³towane przez wiele
czynników m.in. temperaturê powietrza. Jednak dla potrzeb wynikaj¹cych z celu pracy zrezygnowa-
no z analizy zale¿noœci temperatura-przyrosty. Zmienne objaœniaj¹ce stanowi³y sumy opadów at-
mosferycznych dla poszczególnych miesiêcy roku bie¿¹cego (I-IX) i poprzedniego (IV-XII), sumy
opadów okresu ciep³ego IV-X, a tak¿e œrednie wieloletnie opady okresu ciep³ego.
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Ryc. 1. Po³o¿enie obszaru badañ oraz stanowiska badawczego (czerwony punkt)
Fig. 1. Location of research area and research site (red dot)

Za wyborem opadów okresu ciep³ego jako zmiennej objaœniaj¹cej przemawia fakt, ¿e g³ównie dla
miesiêcy okresu ciep³ego zidentyfikowano zale¿noœci dotycz¹ce przyrostów na rozpatrywanym sta-
nowisku. Okres ciep³y mo¿e byæ wykorzystywany do oceny warunków klimatycznych panuj¹cych
w okresie wegetacyjnym, decyduj¹cym o wzroœcie drzew (Czarnowski 1989; KoŸmiñski, Michalska
2001). Ma to uzasadnienie wówczas, gdy pocz¹tek i koniec okresu ciep³ego jest w przybli¿eniu
zbie¿ny z pocz¹tkiem i koñcem okresu wegetacyjnego. Taka sytuacja wyst¹pi³a w przypadku lokaliza-
cji stanowiska badawczego (Farat 2004). Analizowano zwi¹zki miêdzy sumami opadów okresu cie-
p³ego oraz przyrostami promieniowymi dla roku bie¿¹cego i 11 lat poprzednich tj. dla 12 okresów.
Wykorzystanie wielomiesiêcznych okresów, jako zmiennych objaœniaj¹cych jest ugruntowane w ba-
daniach dendroklimatycznych (Biondi 1997). Analizowano równie¿ zwi¹zki miêdzy kilkuletnimi opa-
dami okresów ciep³ych oraz przyrostami promieniowymi. Kilkuletnie opady obliczono na podstawie
œrednich o zmiennej dolnej granicy przedzia³u zaœ górnej granicy ustalonej na rok bie¿¹cego przyrostu
uzyskuj¹c w ten sposób œrednie od 2- do 13-letnich (³¹cznie 12 œrednich). Zastosowanie wy¿ej opisa-
nej nieskomplikowanej procedury przygotowania zmiennych, ze wzglêdu na celu pracy by³o wystar-
czaj¹ce. Zdecydowano, ¿e analiza zwi¹zków miêdzy przebiegiem opadów oraz przyrostami promie-
niowymi dla obu gatunków drzew zostanie przedstawiona dla najd³u¿szego wspólnego okresu obej-
muj¹cego chronologie rezydualne, tj. od 1880 do 2010 roku. Na wykresach przedstawiono wy³¹cznie
istotne statystycznie wartoœci wspó³czynników korelacji i funkcji odpowiedzi.

Dane termiczno-opadowe za okres 1951-2010 pochodzi³y ze stacji klimatologicznej IMGW
Kórnik po³o¿onej 30 km od stanowiska badawczego. Wartoœci temperatury i opadów dla lat
1872-1950 obliczono na podstawie prostoliniowych zwi¹zków regresyjnych. Do obliczeñ tych
wykorzystano pomiary miesiêczne ze stacji klimatologicznej IMGW w Kórniku i stacji meteorolo-
gicznej IMGW w Poznaniu za okres od 1951 do 2010 roku. Niewielka zmiennoœæ typów pogody
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oraz warunków meteorologicznych wynikaj¹ca ze stosunkowo ma³ej odleg³oœci miêdzy obiema
stacjami meteorologicznymi (27 km w linii prostej) zosta³a potwierdzona przez wysokie wartoœci
wspó³czynnika korelacji liniowej (r), który dla miesiêcznych wartoœci temperatury wynios³ 0,9992,
zaœ dla miesiêcznych sum opadów 0,8833. Na obszarze centralnej Wielkopolski, na której zlokalizo-
wany jest obiekt badawczy oraz wymienione wy¿ej stacje stwierdzono niewielk¹ zmiennoœæ
temperatury i opadów. St¹d zastosowana procedura wyd³u¿ania szeregów termiczno-opadowych
wydaje siê zasadna. Wszystkie analizy statystyczne prowadzono dla poziomu istotnoœci 0,05.

Wyniki
Chronologia rzeczywista z³o¿ona dla jesionu obejmuje lata od 1872 do 2010, œrednia szerokoœæ

s³oja to 1,58 mm, wartoœæ EPS, tzw. „wyra¿ony sygna³ populacji” (ang. expressed population
signal) wynosi 0,915. Wartoœæ ta, wiêksza ni¿ 0,85, wskazuje na jednorodny sygna³ reprezentowany
przez poszczególne próby (McCarroll, Loader 2004). W przypadku dêbu d³ugoœæ chronologii obej-
muje 133 lata (1878-2010), œrednia szerokoœæ wynosi 1,95 mm, a wartoœæ EPS to 0,934.

Wartoœci wspó³czynników korelacji miêdzy opadami miesiêcznymi i przyrostami promieniowy-
mi w przypadku dêbu wynosi³y dla maja, czerwca roku bie¿¹cego 0,22; 0,24, zaœ dla sierpnia roku
poprzedniego 0,18 (ryc. 2). Wartoœci wspó³czynników funkcji odpowiedzi dla zale¿noœci miêdzy
opadami miesiêcznymi oraz przyrostami promieniowymi w przypadku dêbu wynosi³y dla maja,
czerwca roku bie¿¹cego odpowiednio 0,20 oraz 0,14. Z kolei wartoœci wspó³czynników korelacji
dla zale¿noœci miêdzy opadami miesiêcznymi oraz przyrostami promieniowymi w przypadku jesio-
nu wynosi³y dla maja, czerwca roku bie¿¹cego 0,38; 0,35, zaœ dla wrzeœnia roku poprzedniego 0,25.
Wyst¹pi³a równie¿ zale¿noœæ negatywna - wspó³czynnik  -0,21 dla stycznia roku bie¿¹cego. Warto-
œci wspó³czynników funkcji odpowiedzi dla zale¿noœci miêdzy opadami miesiêcznymi oraz przyro-
stami promieniowymi w przypadku jesionu wynosi³y dla maja, czerwca roku bie¿¹cego odpowied-
nio 0,30 oraz 0,18.
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Ryc. 2. Wspó³czynniki korelacji oraz funkcji odpowiedzi dla jesionu oraz dêbu w przypadku zale¿no-
œci miêdzy sumami opadów miesiêcznych oraz rocznymi przyrostami promieniowymi, wartoœci istot-
ne statystycznie dla p=0,05
Fig. 2 Indexes of correlation and response function for the relationship between monthly precipitation
and annual radial growth of ash and oak, significant values p=0.05



Wartoœci wspó³czynników korelacji dla zale¿noœci miêdzy opadem w okresie ciep³ym roku bie¿¹-
cego oraz przyrostem promieniowym dêbu wynosi³ 0,26 zaœ dla 2-giego roku poprzedniego -0,17
(ryc. 3). Natomiast wartoœæ wspó³czynnika funkcji odpowiedzi dla zale¿noœci miêdzy opadem
w okresie ciep³ym roku bie¿¹cego oraz przyrostem promieniowym dêbu wynosi³ 0,22. Wartoœci
wspó³czynników korelacji dla zale¿noœci miêdzy opadem w okresie ciep³ym roku bie¿¹cego i 1-szego
poprzedniego oraz przyrostem promieniowym jesionu wynosi³y odpowiednio 0,38 i 0,28. Wartoœci
wspó³czynników funkcji odpowiedzi dla zale¿noœci miêdzy opadem w okresie ciep³ym roku bie¿¹cego
i 1-szego poprzedniego oraz przyrostem promieniowym jesionu wynosi³y 0,31 i 0,27.
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Ryc. 3. Wspó³czynniki korelacji liniowej i funkcji odpowiedzi dla jesionu i dêbu w przypadku
zale¿noœci miêdzy opadami w okresie ciep³ym (IV-X) w roku bie¿¹cym i 11 latach poprzednich oraz
rocznymi przyrostami promieniowymi, wartoœci istotne statystycznie dla p=0,05
Fig. 3. Indexes of correlation and response function for the relationship between precipitation of warm
period (IV-X) and annual radial growth of ash and oak for the current year and 11 previous years,
significant values p=0.05

Ryc. 4. Wspó³czynniki korelacji liniowej i funkcji odpowiedzi dla jesionu i dêbu w przypadku
zale¿noœci miêdzy opadami œrednimi 2-,3-,4-,5-,6-,7-,8-, 9-, 10-, 11-,12- 13-letnimi oraz rocznymi
przyrostami promieniowymi w okresie ciep³ym (IV-X), wartoœci istotne statystycznie dla p=0,05
Fig. 4. Indexes of correlation and response function for the relationship between mean backward 2-,
3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-,12- 13-year average precipitation of warm period (IV-X) and annual
radial growth of Ash and Oak, significant values p=0.05
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Wartoœci wspó³czynników korelacji dla zale¿noœci miêdzy œrednim opadem 2- i 3- letnim okresu
ciep³ego oraz przyrostem promieniowym dêbu wynosi³y odpowiednio 0,31 i 0,18. Wartoœæ wspó³-
czynnika funkcji odpowiedzi dla zale¿noœci miêdzy œrednim opadem 2-letnim oraz przyrostem
promieniowym dêbu wynosi³a 0,40 (ryc. 4). Z kolei wartoœci wspó³czynników korelacji dla zale¿-
noœci miêdzy œrednim opadem 2-,3-,4-,5-,6-,7-,8-, 9-, 10-, 11-,12- 13-letnim oraz przyrostem pro-
mieniowym jesionu wynosi³y 0,47; 0,33; 0,29; 0,30; 0,27; 0,28; 0,30; 0,29; 0,27; 0,27; 0,26; 0,22.
Wartoœæ wspó³czynnika funkcji odpowiedzi dla zale¿noœci miêdzy œrednim opadem 2-letnim okresu
ciep³ego oraz przyrostem promieniowym jesionu wynosi³a 0,41.

Dyskusja
Analizowano wy³¹cznie wp³yw czynnika opadowego na przyrosty promieniowe dêbu i jesionu

pomijaj¹c czynnik hydrologiczny. Oba gatunki drzew wzrasta³y razem, tworzy³y równowiekow¹
najwy¿sz¹ oraz najstarsz¹ warstwê drzew o równomiernym rozmieszczeniu drzew na stanowisku
wystêpuj¹c w jednostkowej formie zmieszania wed³ug kryteriów urz¹dzania lasu. Oddzia³ywanie
wód rzecznych dotyczy³o jednoczeœnie obu gatunków. Podobnie, inne czynniki œrodowiska rów-
nie¿ oddzia³ywa³y na badany drzewostan dêbowo-jesionowy jednoczeœnie. Ze wzglêdu na inny
zakres wymagañ ekologicznych dêbu i jesionu efekt oddzia³ywania ró¿nych czynników na przyrost
mo¿e byæ inny dla ka¿dego z nich. Niemniej zastanawia fakt, ¿e przyrosty promieniowe jesionu
wykazywa³y silniejsz¹ zale¿noœæ pozytywn¹ od przebiegu opadów ni¿ przyrosty dêbu, a ponadto
zale¿noœci ta dla jesionu dotyczy³a d³u¿szych okresów przesz³ych. Manifestuje siê to szczególnie
wyraŸnie w przypadku opadów okresów przesz³ych rozpatrywanych ³¹cznie na podstawie œrednich
o ziemnej dolnej granicy okresu. Ustalono, ¿e przyrosty promieniowe jesionu zale¿¹ od ³¹cznych
opadów wystêpuj¹cych w okresie ciep³ym (kwiecieñ-paŸdziernik) nawet przez 13-lat, zaœ przyrosty
dêbu przez 3-lata. Wiêksze wymagania wodne jesionu ni¿ dêbu oraz wiêksz¹ podatnoœæ na stres
hydrologiczny mog¹ potwierdzaæ silniejsze oraz obejmuj¹ce d³u¿sze okresy zwi¹zki miêdzy opada-
mi i przyrostami w przypadku jesionu ni¿ dêbu.

W przypadku dêbu dla zale¿noœci dotycz¹cych opadów miesiêcznych wyniki niniejszych badañ
nie odbiegaj¹ do rezultatów uzyskanych przez innych badaczy z ró¿nych stanowisk po³o¿onych na
obszarze Polski (Wa¿ny 2006). W przypadku jesionu brak analogicznych danych porównawczych.
Uwa¿a siê, ¿e jesion wynios³y jest bardziej wymagaj¹cym gatunkiem odnoœnie uwilgotnienia siedli-
ska w porównaniu z dêbem szypu³kowym i jego prawid³owy wzrost silniej mo¿e zale¿eæ od wp³y-
wów wód rzecznych (Puchalski, Prusinkiewicz 1990; Faliñski, Pawe³czyk 1995; Modrzyñski et al.
2006; Danielewicz 2008). Jednak jesion s³abiej toleruje, w odró¿nieniu od dêbu, stanowiska
w dolinach z wod¹ stagnuj¹c¹ oraz epizody powodziowe poci¹gaj¹ce za sob¹ d³ugotrwa³e stagno-
wanie wody w dolinie rzecznej (m.in. Faliñski, Pawe³czyk 1995; Ubysz 2001; Modrzyñski et al.
2006; Jaeger 2008). Niemniej niektórzy badacze twierdz¹, ¿e jesion mo¿e byæ odporny na suszê
(Marigo et al. 2000; Köcher 2009). W dolinach rzecznych dobry wzrost i witalnoœæ drzewostanów
jesionowych uzale¿nione s¹ od wody przemieszczaj¹cej siê w profilu gruntowym, przede wszyst-
kim poziomo (Faliñski, Pawe³czyk 1995; Ubysz 2001; Kerr, Cahalan 2004). Jesion w du¿ych
dolinach rzecznych preferuje stanowiska po³o¿one nieco wy¿ej ni¿eli d¹b w stosunku do rzeki
(Jaeger 2008). Mo¿na postawiæ tezê, ¿e w przypadku analizowanej w pracy lokalizacji opady nie
tylko bezpoœrednio dostarczaj¹ wodê dla drzewostanów i kompensuj¹ ewentualny brak oddzia³ywa-
nia wód zalewowych, lecz równie¿, mog¹ stanowiæ czynnik hydrologiczny uruchamiaj¹cy prefero-
wane przez jesion procesy przemieszczania siê wody w gruncie, szczególnie w przypadku d³u¿-
szych i intensywnych epizodów opadowych przy znacznej saturacji gruntu. Przemawiaj¹ za tym
lokalne uwarunkowania hydrologiczne i hydrogeologiczne tj. p³ytkie zaleganie zwierciad³a wody
gruntowej, interakcja wody gruntowej z wodami rzecznymi oraz wodami s¹siaduj¹cej wysoczyzny
(Kamiñski et al. 2011). St¹d mo¿na przypuszczaæ, ¿e wyniki planowanego modelowania hydrolo-
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gicznego i hydrogeologicznego, w szczególnoœci analiza przebiegu zjawisk hydrologicznych
w rzece Warcie, dynamiki rozk³adu obszarów zalewowych oraz zmiennoœci zalegania wody grunto-
wej w obszarze doliny dadz¹ podstawê do pe³niejszego objaœnienia wp³ywu warunków wodnych na
przyrosty drzew dla rozpatrywanego stanowiska i innych stanowisk w obszarze doliny Warty
objêtej projektem badawczym. Wyjaœnienia wymaga równie¿ wystêpowanie negatywnych zwi¹z-
ków miedzy opadami oraz przyrostami promieniowymi dêbu i jesionu w niektórych okresach.
Weryfikacji wymaga równie¿ przypuszczanie, ¿e jesion jest bardziej wra¿liwy w reakcji przyrosto-
wej na przebieg warunków opadowych panuj¹cych nawet w stosunkowo odleg³ej przesz³oœci ni¿
d¹b, a ponadto reakcja przyrostowa silniej zaznacza siê, jako wypadkowa oddzia³ywania wielolet-
niego okresu opadów. Jeœli przypuszczenie to zostanie potwierdzone, mo¿e stanowiæ kolejny
przyczynek do objaœniania podnoszonego czêsto w badaniach problemu obni¿enia siê witalnoœci
drzewostanów jesionowych i zamierania jesionu (Dmyterko et al. 2005; Kowalski 2009; Tulik
2009). Relatywnie niewielka liczebnoœæ drzew pochodz¹cych wy³¹cznie z jednego stanowiska,
wykorzystanych w analizach mog³a wp³ywaæ na rezultat opisanych wy¿ej badañ. St¹d wyniki badañ
nale¿y traktowaæ jako wstêpne. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e sposobnoœæ stawiania bardziej pewnych
konkluzji bêdzie wynikaæ z kontynuacji badañ i realizacji tematu badawczego.

Wnioski
l Pozytywne zale¿noœci miêdzy opadem miesiêcznym oraz przyrostami promieniowymi wyst¹pi-

³y w maju i czerwcu roku bie¿¹cego dla obu gatunków drzew oraz sierpniu roku poprzedniego
dla dêbu i wrzeœniu roku poprzedniego dla jesionu.

l Pozytywne zale¿noœci miêdzy opadem okresu ciep³ego (kwiecieñ-paŸdziernik) oraz przyrostem
promieniowym jesionu wyst¹pi³y dla roku bie¿¹cego i pierwszego roku poprzedniego. Pozy-
tywne zale¿noœci miêdzy opadem okresu ciep³ego oraz przyrostem promieniowym dêbu wyst¹-
pi³y wy³¹cznie dla roku bie¿¹cego.

l Zidentyfikowano pozytywne zale¿noœci miêdzy œrednim opadem 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-,
11-,12- 13-letnim okresu ciep³ego oraz przyrostem promieniowym jesionu oraz miêdzy œrednim
opadem 2-, 3-letnim okresu ciep³ego oraz przyrostem dêbu.

l Si³a zwi¹zków miêdzy opadami oraz przyrostami promieniowymi we wszystkich analizowa-
nych okresach w przypadku jesionu jest wiêksza ni¿eli w przypadku dêbu. Mo¿na postawiæ
tezê, ¿e jesion jest bardziej wra¿liwy w reakcji przyrostowej na przebieg warunków opadowych
panuj¹cych nawet w stosunkowo odleg³ej przesz³oœci ni¿ d¹b, a ponadto reakcja przyrostowa
silniej zaznacza siê jako wypadkowa oddzia³ywania wieloletniego okresu opadów w przypadku
jesionu.
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