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Rozdzia³ V

ZRÓ¯NICOWANIE CECH ANATOMICZNYCH IGIE£

SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.)

JAKO WYRAZ ADAPTACJI DO ODRÊBNYCH WARUNKÓW 

ŒRODOWISKA W BORACH TUCHOLSKICH

Wstêp

Sosnê zwyczajn¹ jako gatunek eurosyberyjski cechuje bardzo rozleg³y obszar 

wystêpowania, najwiêkszy spoœród gatunków rodzaju Pinus, skutkiem czego 

osobniki pochodz¹ce z ró¿nych rejonów Europy ró¿ni¹ siê od siebie pod wzglêdem 

cech anatomiczno-morfologicznych i w³aœciwoœci fizjologicznych. W wielu pra-

cach (m. in. Bia³obok i in. 1993) potwierdzono, ¿e wiêkszoœæ cech morfolo-

gicznych, anatomicznych, fizjologicznych i odpornoœciowych zmienia siê w spo-

sób ci¹g³y, klinalny wzd³u¿ osi po³udników i równole¿ników równolegle ze zmia-

nami warunków siedliskowych, które kszta³tuj¹ ostatecznie dan¹ cechê.

Zdolnoœæ sosny zwyczajnej do zasiedlania skrajnie ró¿nych œrodowisk 

umo¿liwi³a temu gatunkowi rozprzestrzenienie na olbrzymim obszarze Eurazji. 

Istniej¹ dwa pogl¹dy dotycz¹ce ewolucji cech o znaczeniu adaptacyjnym u sosny 

zwyczajnej. Wright i Bull (1963) uwa¿aj¹, i¿ Ÿróde³ tej adaptacyjnej zmiennoœci, 

odrêbnej u populacji z ró¿nych czêœci zasiêgu, nale¿y doszukiwaæ siê w izolacji 

genetycznie odmiennych populacji, co mia³o miejsce w okresie glacjalnym. 

Natomiast Langlet (1959) uwa¿a, i¿ w cechach o znaczeniu przystosowawczym 

dominuje u sosny zmiennoœæ klinalna spowodowana przede wszystkim adaptacj¹ 

do klimatu, który w obszarze zasiêgu sosny zmienia siê w sposób ci¹g³y (Langlet 

1959). 

Informacje o jej zakresie pochodz¹ z doœwiadczeñ proweniencyjnych gdzie 

zwraca siê szczególn¹ uwagê na wartoœæ hodowlan¹ badanych populacji. Ale tak¿e 

z badañ cech morfologicznych szyszek, igie³, nasion i ich skrzyde³ek, fizjologii, 

analiz terpenów, polifenoli i flawonoidów, izoenzymów a ostatnio markerów DNA.

Materia³em badawczym niniejszej pracy s¹ cztery populacje sosny zwyczajnej 

pochodz¹ce z Tucholskiego Parku Krajobrazowego: Jelenia Wyspa - torfowisko 
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wysokie, Jeziorka Kozie - torfowisko wysokie i przejœciowe, Rzepiczna - bór 

œwie¿y i Skraj - las mieszany. Bory Tucholskie to kompleks leœny, drugi co do 

wielkoœci w Polsce, wystêpuj¹cy na utworach piaszczystych sandru Brdy i Wdy.        

W ramach tego kompleksu, u jego po³udniowych granic rozpoœciera siê Tucholski 

Park Krajobrazowy, z lasami zajmuj¹cymi ponad 86% jego powierzchni. 

Dominuj¹cym gatunkiem w drzewostanie jest sosna zwyczajna buduj¹ca 

najczêœciej bory œwie¿e, a na mniejszych powierzchniach bory mieszane, suche             

i bagienne  (R¹kowski i in. 2002). 

Pocz¹wszy od póŸnego glacja³u Vistulianu, przez ca³y holocen a¿ po czasy 

wspó³czesne sosna trwale, ale z ró¿nym natê¿eniem wystêpuje na tym terenie.  Ju¿ 

oko³o 12 tys. lat temu formowa³a razem z drzewiastymi brzozami zwarte i rozleg³e 

powierzchnie leœne.

Obszar Borów Tucholskich obejmuje rozleg³e oligotroficzne siedliska 

zasiedlane przez gatunki borowe, wrzosowiskowe i torfowiskowe. Stanowi zatem 

modelowy  teren do badañ mo¿liwoœci adaptacyjnych sosny zwyczajnej. Z tego 

regionu wytypowano cztery populacje, dwie torfowiskowe i dwie rosn¹ce na 

sandrach piaskowych. 

Podstawowym celem pracy jest opis zró¿nicowania miêdzypopulacyjnego 

sosny zwyczajnej z Borów Tucholskich na podstawie oœmiu cech anatomicznych 

igie³. Zadania cz¹stkowe koncentruj¹ siê na odpowiedzi na pytania: 1. czy populacje 

sosny zwyczajnej wystêpuj¹cej na torfowiskach posiadaj¹ specyficzne cechy 

odró¿niaj¹ce je od populacji sosny zwyczajnej z boru œwie¿ego i lasu mieszanego, 

2. czy populacja Jeziorka Kozie, której osobniki wystêpuj¹ na ple mszarnym             

w ekstremalnie odmiennych œrodowiskach wyró¿niaj¹ siê w sposób szczególny,          

3. czy populacja Rzepiczna, która zasiedla relatywnie ubogie œrodowisko sandru 

piaskowego ma cechy pozwalaj¹ce jej siê wyró¿niaæ? Podstawy do postawienia 

tych pytañ znajdujemy w wynikach badañ dotycz¹cych morfologii igie³ populacji 

sosny wystêpuj¹cych w ró¿ni¹cych siê edaficznie œrodowiskach (Urbaniak i in. 

2003, WoŸniak i in. 2005). 

Materia³ i metody

Materia³ roœlinny

Materia³em badawczym niniejszej pracy by³y cztery populacje sosny 

zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z Borów Tucholskich (Ryc. 1). 

Jelenia Wyspa - na tym stanowisku, w charakterystycznym zag³êbieniu terenu, 

usytuowane jest torfowisko wysokie, na którym wystêpuje samosiew sosny. 

Towarzysz¹ mu olsza czarna (Alnus glutinosa L.), brzoza omszona (Betula 

pubescens Ehrh.) oraz bagno zwyczajne (Ledum palustre L.).
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Jeziorka Kozie - znajduj¹ siê tutaj typowe dla torfowiska wysokiego i przej-

œciowego zespo³y roœlinnoœci, a na pozbawionym dop³ywów i odp³ywów jeziorku 

dystroficznym wystêpuj¹ wysepki p³a mszarnego, na którym rosn¹ badane drzewa. 

Obok sosny miejscami wystêpuje  brzoza omszona (Betula pubescens Ehrh.) i olsza 

czarna (Alnus glutinosa L.), œwierk (Picea abies L.) i kruszyna ( Frangula alnus 

Mill.), a w runie bagno zwyczajne (Ledum palustre L.). 

Rzepiczna - to zdegradowany bór œwie¿y wykazuj¹cy pewne cechy boru 

suchego, w wieku oko³o 75 letnim. Wystêpuje tu gleba bielicowa w³aœciwa na 

piaskach eolicznych. W otoczeniu - brzoza omszona (Betula pubescens Ehrh.), 

ja³owiec (Juniperus communis L.), natomiast w runie mo¿na znaleŸæ chrobotki, 

g³ównie reniferowy (Cladonia rangiferina L.) i leœny Cladonia abruscula L).

Skraj - sosny tej populacji wchodz¹ w sk³ad lasu mieszanego wraz z brzoz¹ 

brodawkowat¹ (Betula verrucosa Ehrh), œwierkiem (Picea abies L.), lip¹ szero-

kolistn¹ (Tilia platyphyllos Scop.), modrzewiem (Larix decidua L.). W podszyciu 

wystêpuje œwierk (Picea abies L), czeremcha (Prunus padus L.) i leszczyna 

(Corylus avellana L.). Gleby s¹ tu brunatno rdzawe na piaskach wodnolodo-

wcowych (piaski œrednio g³êbinowe na glinie lekkiej piaszczystej).  

Metody biometryczne

Dwuletnie ig³y zebrano z 30 drzew ka¿dej populacji. Przekroje poprzeczne 

wykonano w po³owie d³ugoœci piêciu igie³ pochodz¹cych z ró¿nych krótkopêdów 

reprezentuj¹cych ka¿dego osobnika. Preparaty pó³trwa³e badano pod wzglêdem 

oœmiu nastêpuj¹cych cech anatomicznych: a. liczba kana³ów ¿ywicznych,                

Ryc. 1. Po³o¿enie 
Tucholskiego Parku 
Krajobrazowego
na terenie Polski wraz
z lokalizacjê badanych 
populacji w obrêbie parku. 
Oznaczenia: 1 - Jelenia 
Wyspa, 2 - Jeziorka Kozie, 
3 - Rzepiczna i 4 - Skraj.
•ród³o:
Opracowanie w³asne.
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b. gruboœæ epidermy wraz z kutikul¹ po stronie p³askiej ig³y, c. œrednia szerokoœæ 

trzech komórek epidermy po stronie p³askiej ig³y, d. szerokoœæ przekroju 

poprzecznego ig³y, e. gruboœæ przekroju poprzecznego ig³y, f. cecha e podzielona 

przez d, g. odleg³oœæ wi¹zek przewodz¹cych, h. wskaŸnik Marcet'a tj. szerokoœæ 

przekroju x odleg³oœæ wi¹zek przewodz¹cych podzielona przez gruboœæ przekroju 

(Marcet 1967). 

Metody statystyczne

Uzyskane dane biometryczne zosta³y nastêpnie wprowadzone do programu 

statystycznego STATISTICA PL firmy StatSoft, w którym obliczono: 

charakterystyki zastosowanych cech; wspó³czynniki korelacji miêdzy cechami 

rozk³ad F, analizê wariancji oraz test Tukeya; analizê zmiennych 

dyskryminacyjnych; odleg³oœci Mahalanobisa miêdzy drzewami wraz z dendrytem 

zbudowanym na podstawie najkrótszych odleg³oœci Mahalanobisa oraz grupowanie 

aglomeratywne metod¹ najbli¿szego s¹siedztwa na podstawie odleg³oœci 

Euklidesa.

Wyniki i dyskusja

Przedstawiona praca omawia fenotypow¹, miêdzypopulacyjn¹ zmiennoœæ 

sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z czterech populacji rosn¹cych w Borach 

Tucholskich pod wzglêdem 8 anatomicznych cech igie³. 

Analizy zmiennoœci cech anatomicznych igie³ wykonane w aspekcie popu-

lacyjnym pozwalaj¹ oceniæ zdolnoœci do potencjalnego zakresu ich zmiennoœci 

obserwowanej u drzew wystêpuj¹cych w zasadniczo ró¿nych œrodowiskach. Przy 

czym zakres zmiennoœci tych cech mo¿e byæ nastêpstwem, w wiêkszej lub 

mniejszej mierze, modyfikacji fenotypowych. Nie nale¿y jednak zapominaæ,             

¿e amplituda zmian fenotypu pozostaje pod kontrol¹ genetyczn¹. Dobrym 

przyk³adem ilustruj¹cym to zagadnienie jest d³ugoœæ ig³y sosny zwyczajnej. Cecha 

ta jest zmienna, co nie wyklucza znacznego wp³ywu genów na jej ekspresjê. 

Populacje górskie i pó³nocne w doœwiadczeniach porównawczych zawsze 

zachowuj¹ charakterystyczne dla siebie krótkie ig³y (Androsiuk 2008 praca 

doktorska). Niemniej cechy anatomiczne s¹ uwa¿ane za mniej podatne na wp³ywy 

œrodowiska od cech morfologicznych (Stace 1993). 

Charakterystyki 8 anatomicznych cech igie³ podano w Tabeli 1. Z obliczeñ 

wynika, ¿e zmiennoœæ ¿adnej z cech nie przekracza 38% i nie spada poni¿ej 4%. 

Najbardziej zmienn¹ cech¹ dla populacji: Jelenia Wyspa, Jeziorka Kozie i Skraj 

okaza³ siê wskaŸnik Marcet'a (cecha h) dla której wartoœæ wspó³czynnika 

zmiennoœci wynosi³a kolejno: 37,09%; 30,18% i 28,43%. Dla populacji Rzepiczna 

najbardziej zmienn¹ cech¹ okaza³a siê liczba kana³ów ¿ywicznych (cecha a), dla 
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której wspó³czynnik zmiennoœci wynosi³ 23.32%. Najmniejsz¹ zmiennoœci¹ 

charakteryzowa³y siê szerokoœæ komórki epidermy (cecha c) dla populacji: Jeziorka 

Kozie (4,64%) i Skraj (6,33%) oraz kszta³t ig³y (cecha f) dla  populacji: Jelenia 

Wyspa (4,77%) i Rzepiczna (5,21%).

Wyró¿niono wiêc trzy klasy cech pod wzglêdem wspó³czynników zmiennoœci: 

cechy ma³o (c - 4.64 do 9.78% i f - 4.77 do 6.78%), œrednio (b - 7.75 do 13.98%,            

d - 8.84 do 11.30% i e - 9.36 do 12.24%) i zmienne w znacznym stopniu (a - 15.42 do 

26.88%, g - 21.94 do 31.77% i h - 22.47 do 37.09%) (Tab. 1). 

Porównanie œrednich arytmetycznych dla poszczególnych populacji sosny 

zamieszczono na Ryc. 2. Z rysunku wynika, ¿e populacja Jeziorka Kozie 

charakteryzuje siê najmniejsz¹ wartoœci¹ œredniej arytmetycznej dla: liczby 

kana³ów ¿ywicznych (cecha a), gruboœci komórki epidermy wraz z kutikul¹ (cecha 

b), szerokoœci komórki epidermy (cecha c), gruboœci ig³y (cecha e), odleg³oœci 

miêdzy wi¹zkami przewodz¹cymi (cecha g) i wskaŸnika Marceta (cecha h). 

Tab. 1. Charakterystyki zastosowanych cech czterech badanych populacji: œrednia 
arytmetyczna (X ), odchylenie standardowe (s.d.), wspó³czynniki zmiennoœci (V%), minima 
(min) i maksima (max).

•ród³o: Opracowanie w³asne.
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Ryc. 2. Porównanie œrednich arytmetycznych 8 anatomicznych cech igie³ pomiêdzy 
czterema badanymi populacjami sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). JW - Jelenia 
Wyspa, JK - Jeziorka Kozie, R- Rzepiczna, S - Skraj.
•ród³o: Opracowanie w³asne.
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Ryc. 3. Wynik testu Tukeya w jednoczynnikowej analizie wariancji 8 anatomicznych cech 
igie³ pomiêdzy czterema badanymi populacjami sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) 
JW - Jelenia Wyspa, JK - Jeziorka Kozie, R- Rzepiczna, S - Skraj
xx - zró¿nicowanie populacji istotne na poziomie istotnoœci a = 0.01
x   - zró¿nicowanie populacji istotne na poziomie istotnoœci a = 0.05
•ród³o: Opracowanie w³asne.

Szerokoœæ ig³y (cecha d) wykazuje najmniejsz¹ wartoœæ dla  populacji Rzepiczna,         

a kszta³t ig³y (cecha f) dla populacji Skraj.

W celu stwierdzenia wystêpowania istotnych ró¿nic pomiêdzy œrednimi cech 

igie³ sosny dla poszczególnych czterech populacji obliczono rozk³ad F. Na 

podstawie otrzymanego rozk³adu przeprowadzono analizê wariancji, a nastêpnie 

obliczono test Tukeya, oddzielnie dla ka¿dej z 8 anatomicznych cech igie³. Wyniki 

testowania przedstawiono na Ryc. 3. Z rysunku wynika, ¿e populacja Jeziorka 

Kozie ró¿ni siê wysoce statystycznie istotnie na poziomie istotnoœci a = 0,01 od 

pozosta³ych trzech populacji ze wzglêdu na: liczbê kana³ów ¿ywicznych (cecha a), 

gruboœæ komórki epidermy z kutikul¹ (cecha b), odleg³oœæ miêdzy wi¹zkami 

przewodz¹cymi (cecha g) oraz wskaŸnik Marcet'a (cecha h). Poza tym populacja 

Skraj ró¿ni siê istotnie statystycznie na poziomie istotnoœci a = 0,05 od populacji 

Rzepiczna cechami: szerokoœæ ig³y (cecha d), kszta³t ig³y (cecha f) oraz od populacji 

Jelenia Wyspa cechami: odleg³oœci¹ miêdzy wi¹zkami przewodz¹cymi (cecha g) 

oraz wskaŸnikiem Marcet'a (cecha h). Szerokoœæ komórki epidermy (cecha c) oraz 

gruboœæ ig³y (cecha e) nie ró¿ni³y statystycznie istotnie populacji miêdzy sob¹.

Graficznie wykryt¹ zmiennoœæ czterech badanych populacji sosny przedsta-

wiono na wykresach analizy zmiennych dyskryminacyjnych (AZD) (Ryc. 4), 
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Ryc. 4. Wynik analizy zmiennych 
dyskryminacyjnych czterech badanych 
populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris 
L.): A - w uk³adzie pierwszych dwóch 
zmiennych U  i U  zawieraj¹cych ³¹cznie 1 2

95,44% informacji, B - w uk³adzie pierwszej i 
trzeciej zmiennej dyskryminacyjnej U  i U  1 3

zawieraj¹cych ³¹cznie 91,82% informacji i C - 
w przestrzeni pierwszych trzech zmiennych 
dyskryminacyjnych U , U  i U  zawieraj¹cych 1 2 3

³¹cznie 100% informacji z u¿ytego zespo³u 8 
anatomicznych cech igie³.
•ród³o: Opracowanie w³asne.
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Tab. 2. Odleg³oœci Mahalanobisa (du¿e 
litery) wraz z obliczon¹ statystyk¹ F (ma³e 
litery) pomiêdzy czterema badanymi 
populacjami sosny zwyczajnej (Pinus 
sylvestris L.). 
** - wartoœæ statystycznie istotna na 
poziomie istotnoœci a = 0,01, 
JW - Jelenia Wyspa, JK - Jeziorka Kozie,
R -  Rzepiczna, S - Skraj.
•ród³o: Opracowanie w³asne.

dendrycie zbudowanym na podstawie najkrótszych odleg³oœci Mahalanobisa        

(Ryc. 6) oraz na dendrogramie (Ryc. 7).

Obraz zmiennoœci miêdzypopulacyjnej wykryty na podstawie analizy 

zmiennych dyskryminacyjnych i odleg³oœci Mahalanobisa (Tabela 2) wskazuje na 

wysoce istotne zró¿nicowanie populacji miêdzy sob¹. Najwiêksza odleg³oœæ 

Mahalanobisa wystêpuje pomiêdzy populacjami Jeziorka Kozie a Rzepiczna           

i wynosi D = 3,90, najmniejsza natomiast pomiêdzy populacjami Jelenia Wyspa        

a Skraj i wynosi D = 1,26. 

Wykres analizy zmiennych dyskryminacyjnych w uk³adzie pierwszych dwóch 

zmiennych dyskryminacyjnych U  i U  zawieraj¹cych ³¹cznie 95,44% informacji          1 2

z zastosowanego zestawu 8 cech igie³ (Ryc. 4A) wskazuje na du¿y rozrzut drzew 

tworz¹cych badane populacje. Osobniki z populacji Jeziorka Kozie wykazuj¹ 

najwiêksz¹ odrêbnoœæ od pozosta³ych populacji. Drzewa tworz¹ce populacjê 

Jelenia Wyspa le¿¹ na rysunku pomiêdzy pozosta³ymi trzema populacjami                

i pokrywaj¹ siê czêœciowo z osobnikami tworz¹cymi populacje Rzepiczna oraz              

w mniejszym stopniu Skraj. Na wykresie analizy zmiennych dyskryminacyjnych           

w uk³adzie pierwszej i trzeciej zmiennej dyskryminacyjnej U  i U  zawieraj¹cych 1 3

³¹cznie 91,82% informacji z zastosowanego zestawu 8 cech igie³ (Ryc. 4B) widaæ 

równie¿ du¿y rozrzut drzew tworz¹cych badane populacje. Podobnie jak na Ryc. 4A 

osobniki z populacji Jeziorka Kozie wykazuj¹ najwiêksz¹ odrêbnoœæ od 

pozosta³ych populacji, jednak zaznacza siê równie¿ odrêbnoœæ drzew z populacji 

Rzepiczna. Drzewa tworz¹ce populacje Jelenia Wyspa i Skraj le¿¹ na rysunku 

pomiêdzy populacjami Jeziorka Kozie a Rzepiczna. Osobniki z populacji Jelenia 

Wyspa i Skraj pokrywaj¹ siê czêœciowo miêdzy sob¹. Dodatkowo zamieszczono 

wykres analizy zmiennych dyskryminacyjnych w przestrzeni pierwszych trzech 

zmiennych dyskryminacyjnych U , U  i U  zawieraj¹cych ³¹cznie 100% informacji z 1 2 3

zastosowanego zestawu 8 cech igie³ (Ryc. 4C). Wykres ten wskazuje na odrêbnoœæ 

populacji Jeziorka Kozie od pozosta³ych populacji pod wzglêdem wszystkich 

trzech zmiennych dyskryminacyjnych oraz na podobieñstwo populacji Rzepiczna          

i Jelenia Wyspa pod wzglêdem pierwszej i drugiej zmiennej dyskryminacyjnej. 
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udzia³ mia³y nastêpuj¹ce cechy: wskaŸnik Marcet'a (cecha h), odleg³oœæ miêdzy 

wi¹zkami przewodz¹cymi (cecha g) i szerokoœæ ig³y (cecha d), a dla trzeciej 

zmiennej dyskryminacyjnej U  cechami, które najbardziej decydowa³y o otrzy-3

manym obrazie zmiennoœci by³y: kszta³t ig³y (cecha f), liczba kana³ów ¿ywicznych 

(cecha a) oraz  szerokoœæ ig³y (cecha d).

Cztery cechy (a. liczba kana³ów ¿ywicznych i b. gruboœæ komórki epidermy 

wraz z kutikul¹, g. odleg³oœæ miêdzy wi¹zkami przewodz¹cymi i h. wskaŸnik 

Marcet'a) decyduj¹ o szczególnej odrêbnoœci populacji torfowiskowej Jeziorka 

Kozie (Ryc. 5). Dwie z tych cech (a i b) wymagaj¹ szerszego komentarza. Zwracano 

uwagê na znaczn¹ zmiennoœæ liczby kana³ów ¿ywicznych w ramach zasiêgu sosny, 

jednoczeœnie jednak podkreœlano stabilnoœæ ich liczby w kolejnych latach, mimo 

wyraŸnie ró¿nych warunków klimatycznych (Pravdin 1964, Vidâkin 1981). Co 

wed³ug Vidâkina (1981) œwiadczy o znacz¹cym determinizmie genetycznym 

kszta³tuj¹cym sta³¹ liczbê kana³ów ¿ywicznych. Populacja Jeziorka Kozie ma 

najmniejsz¹ liczbê kana³ów ¿ywicznych 5.59 (Tab. 1, 2). Co odró¿nia j¹ od innych 

polskich populacji sosny posiadaj¹cych ich œrednio 12.3 (Soko³owski 1931), 10.3-

10.8 (Bobowicz i in. 2007), 10.5 (Urbaniak 1998) a tak¿e od P. sylvestris subsp. 

sylvestris, z ca³ego zasiêgu europejskiego, gdzie wystêpuje ich od 8 do 12 (Pravdin 

1964). Podobnie niewielk¹ liczbê kana³ów ¿ywicznych obserwuje siê jedynie                

Ryc. 5. Wspó³czynniki determinacji (wartoœci wspó³czynników zaznaczone na osi Y) 
pomiêdzy 8 anatomicznymi cechami igie³ sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)                    
i pierwszymi trzema zmiennymi dyskryminacyjnymi U , U  i U dla badanych czterech 1 2 3 

populacji.
•ród³o: Opracowanie w³asne.
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Pierwsza zmienna dyskryminacyjna niesie za sob¹ najwiêkszy procent informacji,    

a mianowicie (87,26%).

Na podstawie obliczonych wspó³czynników determinacji miêdzy 8 anato-

micznymi cechami igie³ i pierwszymi trzema zmiennymi dyskryminacyjnymi U1         

i U  i U . (Ryc. 5) mo¿na orzec, które cechy decyduj¹ o otrzymanych na Ryc. 4 2 3

obrazach zmiennoœci drzew sosny. Dla badanych populacji dominuj¹cymi cechami 

w kszta³towaniu pierwszej zmiennej dyskryminacyjnej U  by³y cechy: liczba 1

kana³ów ¿ywicznych (cecha a), gruboœæ komórki epidermy wraz z kutikul¹ (cecha 

b), odleg³oœæ miêdzy wi¹zkami przewodz¹cymi (cecha g) i wskaŸnik Marcet'a 

(cecha h), w kszta³towaniu drugiej zmiennej dyskryminacyjnej U  najwiêkszy 2

Ryc. 7. Dendrogram czterech populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) zbudowany 
metod¹ najbli¿szego s¹siedztwa na podstawie najkrótszych odleg³oœci Euklidesa.
JW - Jelenia Wyspa, JK - Jeziorka Kozie, R - Rzepiczna, S - Skraj.
•ród³o: Opracowanie w³asne.

Ryc. 6. Dendryt czterech populacji sosny zwyczajnej (Pinus 
sylvestris L.) zbudowany na podstawie najkrótszych 
odleg³oœci Mahalanobisa (du¿e litery) wraz z obliczonymi 
wartoœciami statystyki F (ma³e litery).
xx - wartoœæ istotna statystycznie na poziomie istotnoœci
a = 0,01,
JW - Jelenia Wyspa, JK - Jeziorka Kozie, R - Rzepiczna,
S - Skraj.
•ród³o: Opracowanie w³asne.
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w populacjach górskich, reliktowych sosny zwyczajnej wystêpuj¹cych w Karpa-

tach, pó³nocnej Hiszpanii i Pirenejach i na terenie Francji w Masywie Centralnym 

(Gaussen 1960). Ta niska liczba kana³ów ¿ywicznych populacji Jeziorka Kozie 

kontrastuje wyraŸnie z form¹ torfowiskow¹ sosny P. sylvestris fo. turfosa 

posiadaj¹c¹ z kolei bardzo wysok¹ liczbê kana³ów ¿ywicznych, œrednio 14.71 

(Urbaniak i in. w druku). Ponadto im wiêksza liczba kana³ów ¿ywicznych 

wystêpuje u drzew danej populacji tym ig³y s¹ szersze i grubsze a odleg³oœæ miêdzy 

wi¹zkami przewodz¹cymi jest wiêksza (Tab. 2.). Szerokoœæ (d) i gruboœæ igie³ (e) 

nie wyró¿niaj¹ populacji Jeziorka Kozie, natomiast posiada ona znacz¹co bli¿ej 

po³o¿one wi¹zki przewodz¹ce (Tab. 1., Ryc. 3). Zatem mniejsza liczba przewodów 

¿ywicznych (5.59) jest w tej populacji umiejscowiona na zbli¿onej powierzchni 

przekroju poprzecznego ig³y jak u  sosen ze znacznie ¿yŸniejszego siedliska 

(Rzepiczna), gdzie ich obserwuje siê wiêcej (9.13). Równie¿ krótkie ig³y odró¿niaj¹ 

populacjê Jeziorka Kozie (30.26 mm) od sosen z boru œwie¿ego  Rzepiczna (58.41 

mm). Chocia¿ drzewa populacji Jelenia Wyspa, torfowiskowej, równie¿ posiadaj¹ 

krótkie ig³y (32.75 mm) (Karliñski i Urbaniak badania w³asne). Wystêpuje tutaj 

podobna zbie¿noœæ z górskimi reliktowymi populacjami jak¹ obserwowano w przy-

padku kana³ów ¿ywicznych. Bowiem d³ugoœæ igie³ reliktowych sosen tatrzañskich 

wynosi od 33.1 do 36.4 mm (Urbaniak i in. 2001), ojcowskiej - Ska³y Wernyhory - 

35.8 mm (Urbaniak in. 2006), a pieniñskich od 32.4 do 36.7 mm (Urbaniak i in. 

2006).  

Gruboœæ komórki epidermy wraz z kutikul¹ (b) jest znacz¹co cieñsza w  popu-

lacji Jeziorka Kozie (Tab. 1., 3.). Aspekt lokalnego zró¿nicowania obu tkanek               

w kontrastowych œrodowiskach nie by³ dotychczas brany pod uwagê. Chocia¿ 

zwracano uwagê na mniejsz¹ gruboœæ obu tkanek w populacji nara¿onej na zanie-

czyszczenia, zakres zmiennoœci tej cechy przedstawiano przede wszystkim w szer-

szym kontekœcie zró¿nicowania w skali Polski a tak¿e europejskiego i azjatyckiego 

zasiêgu sosny. 

Analizy wielocechowe oparte na odleg³oœciach Euklidesa oraz odleg³oœciach 

Mahalanobisa, pokazuj¹ odrêbnoœæ populacji Jeziorka Kozie. 

Na podstawie najkrótszych odleg³oœci Mahalanobisa narysowano dendryt  

(Ryc. 6), z którego wynika, ¿e odleg³oœci Mahalanobisa na dendrycie s¹ wysoce 

statystycznie istotne. Populacja Jeziorka Kozie ³¹czy siê z populacj¹ Jelenia Wyspa  

i jest to najwiêksza odleg³oœæ Mahalanobisa (D = 2,95) na rysunku. Nastêpnie 

Jelenia Wyspa ³¹czy siê z populacj¹ Skraj najmniejsz¹ odleg³oœci¹ (D = 1,26),            

a do populacji Skraj do³¹cza siê populacja Rzepiczna (D = 1,38). 

Na podstawie grupowania aglomeratywnego metod¹ najbli¿szego s¹siedztwa 

na odleg³oœciach Euklidesa narysowano dendrogram (Ryc. 7). Na dendrogramie 
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widaæ, ¿e populacje Rzepiczna i Jelenia Wyspa tworz¹ jedn¹ grupê, do której 

przy³¹czaj¹ siê kolejno populacje Skraj i z najwiêksz¹ odleg³oœci¹ Euklidesa - 

Jeziorka Kozie. 

Wnioski koñcowe: niew¹tpliwie na dzisiejszy obraz znacznego zró¿nicowania 

w wielu cechach morfologicznych i anatomicznych, w³aœciwoœciach 

fizjologicznych i strukturze genetycznej populacji na terenie olbrzymiego zasiêgu 

jaki zajmuje sosna zwyczajna mia³ wp³yw kompleks czynników. Zarówno te 

postulowane przez Wrighta i Bulla (1963) zwi¹zane z izolacj¹ w okresie 

zlodowaceñ jak i uwarunkowane klimatem, którego zmiennoœæ w gradiencie 

pó³noc-po³udnie jak i wschód-zachód by³y czynnikiem wyzwalaj¹cym na 

przestrzeni holocenu selekcjê w kierunku zmiennoœci klinalnej (Langlet 1959).

Innym czynnikiem, o znaczeniu lokalnym, promuj¹cym zmiennoœæ wielu cech  

i zró¿nicowanie miêdzypopulacyjne sosny zwyczajnej jest stres œrodowiska. 

Wyzwala on zmiany o znaczeniu adaptacyjnym (Urbaniak i in. 2003).  Dotycz¹ one 

tak¿e prezentowanej zmiennoœci w budowie anatomicznej igie³ co stanowi 

adaptacyjn¹ odpowiedŸ sosny na warunki ¿ycia w skrajnym pod wzglêdem 

warunków ¿ywieniowym œrodowisku.

Streszczenie

Celem badañ niniejszej pracy jest okreœlenie zmiennoœci miêdzypopulacyjnej 

cech igie³ sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), pochodz¹cej z czterech stanowisk 

wystêpuj¹cych w odmiennych pod wzglêdem ¿ywieniowym i re¿imu wodnego 

œrodowiskach Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Materia³ stanowi³y dwuletnie 

ig³y sosny zebrane ze 120 drzew pochodz¹cych z nastêpuj¹cych populacji: Jeziorka 

Kozie, Jelenia Wyspa, Rzepiczna i Skraj. Dane uzyskane z pomiarów 8 

anatomicznych cech igie³ pos³u¿y³y do wykonania analizy statystycznej. Do 

najwa¿niejszych metod zastosowanych w niniejszej pracy nale¿¹: analiza 

zmiennych dyskryminacyjnych, odleg³oœci Mahalanobisa miêdzy drzewami 

(populacjami) wraz z dendrytem zbudowanym na podstawie najkrótszych 

odleg³oœci Mahalanobisa, a tak¿e grupowanie aglomeratywne metod¹ najbli¿szego 

s¹siedztwa na podstawie odleg³oœci Euklidesa oraz rozk³ad F i jednoczynnikowa 

analiza wariancji. Stwierdzono, ¿e badane populacje ró¿ni¹ siê statystycznie 

wysoce istotnie pod wzglêdem zastosowanych cech. Cztery cechy (a. liczba 

kana³ów ¿ywicznych, b. gruboœæ komórki epidermy wraz z kutikul¹, g. odleg³oœæ 

miêdzy wi¹zkami przewodz¹cymi i h. wskaŸnik Marcet'a) decyduj¹ o szczególnej 

odrêbnoœci populacji torfowiskowej Jeziorka Kozie. Populacja Jeziorka Kozie ma 

najmniejsz¹ liczbê kana³ów ¿ywicznych, co odró¿nia j¹ istotnie od innych populacji 
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z terenu ni¿u. Podobnie niewielka liczba kana³ów ¿ywicznych znajduje siê jedynie 

w populacjach górskich, reliktowych sosny zwyczajnej. Postulowanym czynnikiem 

wyzwalaj¹cym to zró¿nicowanie jest stres œrodowiska prowadz¹cy do daleko 

id¹cych zmian adaptacyjnych w budowie anatomicznej igie³. 
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