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KRYSTYNA SZCZYGIEŁ 

Wpływ wilgotności powietrza na niektóre cechy 
siewek Świerka 

Влияние влажности воздуха на некоторые свойства сеянцев ели 

Influence of air moisture on some features of spruce seedlings 

WSTEP 

Niedobor wilgoci w środowisku określa się pojęciem suszy, przy czym 
rozróżnia się suszę atmosferyczną z niską wilgotnością względną 

powietrza oraz suszę glebową wywołaną długotrwałym brakiem opa- 
dów atmosferycznych. Występuje również zjawisko suszy fizjologicznej, 
gdy mimo dostatecznej ilości wody w glebie roślina nie jest w stanie 
jej pobrać (np. wskutek zasolenia). Suszy glebowej towarzyszy zwykle 
niedobór wilgoci w powietrzu i odwrotnie. Skutkiem każdej z nich jest 
zachwianie wodnego bilansu rośliny, a następnie deficyt wodny, powo- 
dujący zmniejszenie przyrostu i straty w produkcji biomasy. Wzrost ro- 
śliny zależy od podziału komórek i ich wydłużania się, ilości asymilatów 
dostarczanych w wyniku fotosyntezy oraz składników mineralnych po- 
bieranych z wodą z gleby. Wszystkie te procesy są nierozerwalnie powią- 
zane z bilansem wodnym. Pierwszą oznaką wodnego stresu jest więdnię- 
cie rośliny, wywołane zmniejszeniem turgoru komórek, co z kolei po- 
woduje zamykanie aparatów szparkowych w celu ograniczenia transpi- 
racji. Następstwem tego jest zmniejszenie przyswajania CO, i intensyw- 
ności fotosyntezy. Wyraźne zmniejszenie fotosyntezy i transpiracji w wa- 
runkach suszy glebowej stwierdził Brix u Pinus taeda L. (1). Były 
to jednak procesy odwracalne, po podlaniu bowiem rośliny odzyskiwały 
pierwotną zdolność asymilacji i parowania. - 

Przy suszy atmosferycznej obserwuje sie u roslin nadmierng transpi- 
rację, która prowadzi również do wystąpienia ujemnego bilansu wodnego 
1 zamknięcia szparek. Kramer (10) podaje, że hydroaktywne zamy- 
kanie aparatów szparkowych może spowodować gwałtowne zredukowanie 
fotosyntezy nawet do zera. Tranquillini (16) obserwował zmniej- 
szenie natężenia fotosyntezy wraz ze zmniejszeniem się wilgotności 
względnej powietrza także wówczas, gdy rośliny hodowano w glebie 
o optymalnej wilgotności; u cieniowytrzymałych świerków fotosynteza 
osiągała tylko 15% maksymalnej wartości, u sosny — 33%, a u modrze- 
wia — zaledwie 70%. | , | 

Fotosynteza jest bardziej zależna od stopnia uwodnienia tkanek niż 
oddychanie. Poniewa jednak na proces oddychania składają się głównie 
reakcje erzymatyczre, to odwodnienie komórek hamuje aktywność enzy- v > 
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mów. Według Curtisa i Cląrka (4) w wyniku stresu oddychanie 
w tkankach ulega zmniejszeniu; może ono jednak zwiększyć się w liś- 
ciach, w których wytworzyło się wysokie stężenie cukru wskutek po- 
gorszenia warunków odpływu produktów. Ubytek wody może poza tym 
bezpośrednio zwiększyć stężenie cukru i przyspieszyć ten proces. Podob- 
ne zależności stwierdził Brix (1) u Pinus taeda L. Zwiększenie natęże- 
nia oddychania tłumaczył on zwiększenie stężenia cukrów powstałych 

‚ 2 hydrolizy skrobi. | 
Stres wodny ma olbrzymi wpływ na wiele procesów biochemicznych 

i fizjologicznych oraz na fizykochemiczne właściwości komórek: | 
.  — dezorganizuje submikroskopową strukturę cytoplazmy, a szczegól- 
nie retikulum endoplazmatycznego, | 

— zwiększa stężenie soku komórkowego, 
-— wzmaga rozkład związków organicznych, zwłaszcza białek, i ogra- 

nicza ich syntezę, 
— zmniejsza zawartość RNA i DNA, | 
— powoduje hydrolizę tłuszczów złożonych na proste, 
— zmienia aktywność enzymów. 
— zmienia układ hormonalny roślin; powoduje zwiększenie zawartości 

kwasu abscysynowego (ABA), a zmniejszenie ilości cytokinin, 
—- przyspiesza proces starzenia się roślin. 
Biologiczny model zależności pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrzny- 

mi warunkami wodnymi a formowaniem się drewna, produkcją pędów 
i igieł u Pinus edulis, P. ponderosa i kilku innych gatunków iglastych 
opracował Fritts (6). Model ten, oparty na polowych pomiarach czyn- 
ników wpływających na formowanie się drewna, obrazuje współzależ- 
ność między warunkami metorologicznymi (np. upał i sucha pogoda), 
a tworzeniem się wąskiego słoja rocznego. | 

Stan uwodnienia rośliny określa się jej potencjałem wodnym. Wartość 
tego potencjału jest najlepszym wskaźnikiem wodnego stresu roślin (9, 
13, 15). Poszczególne gatunki wykazują ujemny bilans wodny przy od- 
miennych wartościach tego potencjału, co znajduje odzwierciedlenie w 
przebiegu procesów fizjologicznych. Stwierdzono np. że przyrost P. pon- 
derosa (18), sosny czerwonej (15) i jedlicy (3) zmniejszał się z obniżeniem 

potencjału wodnego; u tulipanowca amerykańskiego zmniejszenie poten- 

cjału wodnego z —6 do —7 barów powoduje zmniejszenie o 70% dłu- 
gości pędu (5), ale u jedlicy stwierdzono występowanie niektórych po- 
działów komórkowych nawet przy —18 barach (17)4 Beadle i in. (2) 
obserwowali, że przy niskim potencjale wodnym natężenie fotosyntezy 
netto zmniejszało się przy każdym stężeniu CO;. W wielu badaniach 
stwierdzono korelację między wartością potencjału wodnego a poziomem 
fotosyntezy netto i transpiracji (10, 12, 14, 19). Puritch (12) badał 

zależność między stresem wodnym, wyrażonym w wartościach potencjału 

wodnego igieł i pędów jodły balsamicznej, górskiej, wonnej i olbrzymiej, 

a natężeniem procesów fotosyntezy, oddychania i transpiracji. Fotosyn- 

teza i transpiracja zmniejszały się nawet do zera wraz z obniżaniem 

potencjału wodnego (zmniejszeniem uwodnienia roślin), natomiast oddy- 

chanie malało do połowy wartości przy optymalnym uwodnieniu rośliny 

i na tym poziomie utrzymywało się mimo dalszego obniżenia potencjału 
wodnego. 

i 
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Ponieważ niedobór wody w roślinie ma wszechstronny wpływ na jej 
prawidłowe funkcjonowanie, a przede wszystkim na zmniejszenie pro- 
dukcji biomasy, podjęliśmy w IBL próbę oceny wpływu niedoboru wil- 
gotności względnej powietrza na przyrost siewek świerka różnego po- 
chodzenia. | 

METODYKA 

Badańia prowadzono w kontrolowanych warunkach 2 komór fitotro- 
nowych. Siewki rosły w nich w rozproszonym świetle o natężeniu pro- 
mieniowania fotosyntetycznie czynnego — PAR — 70 Wm”? (+5 Wm-2) 
z lampy POLAM typu LRJD. Zastosowano stałą temp. dobową 20°C, 
długość dnia 16 godz. oraz wilgotność względną powietrza 85% (+ 5%) 

_ М jednym fitotronie i 60% w drugim. 
Skiełkowane nasiona, przeniesione w 5 dniu do doniczek z gruboziar- 

nistym piaskiem, żywiono pożywką Ingestad (8) o stężeniu 0,1%. W fito- 
tronach hodowano siewki przez 21 tygodni, tj. do czasu, gdy u więk- 

_szości pojawiły się pączki szczytowe. Badano zmienność siewek świerka 
górskiego z Istebnej Bukowca i nizinnego ze Zwierzyńca Białowieskiego. 
Siewki prezentowały drzewa bardzo różniące się wymiarami (tab. 1) i ja- 
kością. 

  

  

  

  

  

< Tabela 1 

. Dane o drzewach matecznych świerka 

| 

Wysokość > 2. . Szerokosé Nr Wysokość | Pierśnica 
Pochodzenie , geogr. io drzewa h cm 

Istebna = , 39 37,5 43,8 
49°34 630 

Bukowiec | 50 48,0 68,2 

Zwierzyniec , 180 9 © 32,0 - 43,5 
- 52°42 : 

Biatowieski 45 | 40,5 67,8 

Cotygodniowe pomiary i obserwacje dotyczyły: przyrostu uiglonej 
części głównego pędu siewki (dokładność do 1 mm), liczby i długości ре- 
dów bocznych, liczby pączków bocznych oraz wykształcania się pączków 
szczytowych. Jako wysokość pędu przyjęto długość uiglonej jego części 
bez hipokotyla. Mierzono również długość igieł i hipokotyla oraz okres- 
lano liczbę szparek w igłach. Po 21 tyg. mierzono grubość pędu w szyjce. 
korzeniowej. Natężenie fotosyntezy netto (w mg CO, gsm™h™) ozna- 
czano w układzie dyferencyjnym gazowego analizatora podćzerwieni typu 
„Infralyt IV” przy naturalnym stężeniu CO,. 

W sezonie wegetacyjnym 1984 obserwowano w szkółce wpływ wa- 
runków meteorologicznych na potencjał wodny sadzonek świerka, mo- 
drzewia, sosny i jedlicy; świerk reprezentował następujące pochodzenia: 
Wigry, Zwierzyniec Biał., Zwieńzyniec Lub., Bliżyn, Istebnę Bukowiec 
i jedno fińskie. Potencjał wodny mierzono przy użyciu „bomby Scholan- 
dera, wykonanej w naszym Zakładzie. Do pomiarów pobierano pędy z {I 
okółka w dwugodzinnych odstępach od godz. 6.00 do 18.00. Kazdorazowo 
notowano wilgotnóść względną powietrza oraz temperaturę i natężenie 
światła. 
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OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Zarówno w wilgotności względnej powietrza 85% jak i 60% (ryc. 1) 
siewki z Istebnej osiągały większą” wysokość niż siewki ze Zwierzyńca 
Biał. Różnice między potomstwem drzew nr 39 i 50 z Istebnej w obu 

   

wariantach wilgotności nie są duże (w wysokiej wilgotności — 2,3%, w 
niskiej — 3,8%); na obniżoną wilgotność względną powietrza bardziej 
zareagowały siewki ze Zwierzyńca Biał. — u potomstwa. drzew nr 9. róż- 
nica wynosiła aż 17,4%, a nr 45 — 7,1%. 
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Ryc. 1. WysokoSé siewek świerka z Istebnej' Bukowca i że Zwierzyńca Białowies- 
kiego, przy różnej wilgotności względnej powietrza. 
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Przebieg przyrostu (ryc. 2) wyraznie wykazuje, ze przy niedoborze 
wilgoci w powietrzu był on nie tylko w ogóle mniejszy, lecz także jego 
kulminacja była późniejsza niż przy wilgotności optymalnej. Niedostatek 
wilgoci w powietrzu powodował, że rozwój siewek uległ wyraznemu 
przedłużeniu; świadczy o tym 2-krotnie mniejsza liczba zawiązanych 
pączków szczytowych (tab. 2). Potomstwo świerków nizinnych — zwłasz- 
cza drzewa nr 9 — kończyło wegetację wcześniej niż świerków górskich. 
Siewki z wilgotności wysokiej miały ciemnozielone igły, natomiast jasno- 
zielona barwa igieł na wierzchołkach pędów u siewek z niskiej wilgotności 
świadczyła o trwaniu wzrostu. 
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% Jako wysokość pędu przyjętą wysokość uiglonej jego części bez hypokotyla 

Ryc. 2. Dynamika przyrostu wysokości siewek świerka proweniencji Istebna Bu- 

kowiec i Zwierzyniec Białowieski, w różnej wilgotności względnej powietrza 

— wysiew nasion 1 XII 1978. - 
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Tabela 2. 
Wpływ wilgotności względnej powietrza w komorze 
  

Grubość Suma 

  

  

  

  

  

  

  

  

*)jako wysokość pędu pr 

58 

o. Nr Wysokość *) . długości Pochodzenie drzewa em Ww szyjce pędów 

bocz. cm 

a) w wilgotności względnej 

Zwierzyniec 9 19,5 4,2 30,4 

Białowieski 45 18,4 _ 41 29,0 

średnio 18,95 415 | 29,70 

Istebna 39 21,3 38 381 

Bukowiec 50 20,8 4,3 38,5 
‘ i . / 

średnio 21,05 4,05 38,30 

- średnio 20,00 4,10 34,00 

b) w wilgotności względnej 

Zwierzyniec 9 16,1 _ 42 17,5 

Biatowieski 45 17,1 _ 4,3 25,4 

średnio 16,6 4,25 21,45 

Istebna 39 - 208 41 ‘зал 
Bukowiec 50 20,0 4,30 30,4 

średnio 20,40 4,20 32,55 

średnio 18,50 4,22 32,00 

zyjęto wysokość wilgotnej jego części bez hipokotyla



na przyrostowe i morfologicme cechy siewek Swierka 

  

Liczba bocznych 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Diugosé Diugosé Liczba 0 siewek 
igieł hipokotyla szparek na z pączkami 

. pędów pączków cm cm 1 mm? szczytowy mi 
szt. szt. 

, powietrza 85%, 

9,0 8,0 23,1 1,9 10,3 83 

9,8 || 9,4 22,8 1,8 9,7 41 

9,40 8,70 _ 22,95 1,85 10,00 62 

10,8 7,2 23,6 2,0 11,1 17 

12,4 8,1 27,1 2,2 11,4 32 

11,60 7,65 25,35 2,10 11,25 24,5 

10,50 8,18 24,15 1,97 10,62 43,2 

powietrza 60% 

7,2 6,6 21,5 1,9 11,4 57 

9,3 8,5 22,4 1,7 10,6 33 

8,25 7,55 21,95 1,8 11,0 45 

11,7 5,7 22,7 1,9 , 11,8 0 

12,4 ‚8,3 24,5 2,0 12,0 7 

12,05 7,00 _ 23,60 1,95 11,9 3,5 

^ 10,15 7,28 22,28 1,87 11,45 24,2



\ 

Potomstwo obu drzew górskich w obu wariantach wilgotności prze- 
wyższało potomstwo drzew nizinnych we wszystkich cechach przyros- 
towych prócz grubości w szyjce korzeniowej (tab. 2). W niskiej wilgot- 
ności powietrza igły były krótsze, ale miały nieco więcej szparek na 
I mm?, mniejsza była także długość pędów bocznych oraz liczba pączków 
bocznych. | 

U siewek z wilgotności 85% stwierdzono nieco większe natężenie foto- 
syntezy netto, przy czym potomstwo z Istebnej reagowało słabiej na nie- 
dosyt wilgotności niż nizinne ze Zwierzyńca (tab. 3). Na niskie natężenie 
światła (12 Wm”?) silniej reagowały siewki hodowane w optymalnej wil- 
gotności powietrza. W obniżonej wilgotności potomstwa drzew gorzej 
przyrastających w drzewostanie wykazywały mniejsze natężenie fotosyn- 
tezy netto. | 

С | Tabela 3 

Natężenie fotosyntezy netto u siewek Swierka hodowanych w roznej 
wilgotnosci wzglednej powietrza (w mg CO, gsm-th-}) 

  

Wilgotnosé wzgledna powietrza 
  

  

      
  

  

  

  

  

  

| a 850/, | 60% 
Pochodzenie drzewa , 

natężenie światła—PAR(Wm-”2) 

| 2 | 0 | 2 | m 
Zwierzyniec | 9 0,39 4,86 0,13 3,45 

- Białowieski | 45 0,36 4,11 0,33 4,67 

średnio 0,37 4,48 0,23 4,06 

Istebna 39 037 4,63 0,28 4,05 
Bukowiec | 50 0,29 = 4,38 0,23 4,63 

średnio | 0,33 4,50 025° 4,33 

Kształtowanie się potencjału wodnego w pędach sadzonek niektórych 
gatunków leśnych wyraźnie wykazuje wpływ niedoboru wilgotności po- 
wietrza (ryc. 3). Obniżenie względnej wilgotności powoduje natychmia- 

_stowe zmniejszenie potencjału wodnego w roślinie i uwodnienia tkanek. 
Średni minimalny potencjał tych sadzonek w sezonie wegetacyjnym 
1984 r. wynosił u modrzewia — 14,3 atm, świerka — 13,0, jedlicy — 11,7 
i sosny 10,4. W okresie dobowym rośliny wykazują duże uwodnienie 
i wysoki potencjał wodny (świerk — 1,7, jedlica — 2,1 sosna — 2,9, mo- 
drzew — 3,4 atm.) w godz. 6—8, w godz. 12—14 zawartość wody osiąga 
minimum, a w godz. 18—19 rośliny ponownie wykazywały większe uwod- 
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potlencjat wodny 
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LEGENDA : 

1 - modrzew 
2 - świerk 
3 - jedlica 
4 - sosna 

Ryc. 3. Dynamika potencjału wodnego w sadzonkach niektórych gatunków drzew 

leśnych (4 IX 1984 r.). | \. 
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nienie i potnecjał osiągał wartości zbliżone do potencjału w godzinach 
rannych. Wartość potencjału wodnego wiąże się z warunkami meteorolo- 
gicznymi, a także ze stadium wegetacji roślin. Po zakończeniu okresu 
intensywnego wzrostu u wszystkich roślin obserwowano mniejsze uwod- 
nienie tkanek, szczególnie w godzinach rąnnych i wieczornych. Potom- 
stwo z Bukowca zarówno przy wilgotnej i zimnej pogodzie jak i przy” 
bezdeszczowej upalnej wykazywało zawsze większe uwodnienie (wyższy 
potencjał wodny) niż siewki z Białowieży. Podobny potencjał wodny jak 
siewki z Bukowca stwierdzono także u siewek świerka fińskiego. 

Wilgotnościowe wymagania świerka są wysokie i decydują'o występo- 
waniu tego gatunku na określonych siedliskach. Obmiński (11) podaje 
przy tym, że świerk jest mniej wrażliwy na suszę atmosferyczną niż na 
suszę glebową. Nasze badania wskazują jednak na znaczny wpływ nie- | 
doboru wilgoci w powietrzu na wzrost i rozwój siewek świerka. Przyrost 
siewek, ich wysokość, długość i liczba pędów bocznych oraz długość igieł 
były przy wilgotności względnej powietrza 60% wyraźnie mniejsze niż 
przy wilgotności 85'%, późniejszy był także termin kończenia wegetacji. 
Wpływ niedoboru wilgoci (choć obniżono ją tylko 90.60%) zaznaczył sie 
tak u potomstwa świerka górskiego jak i nizinnego. W obu wariantach 
doświadczenia świerk z Istebnej wykazywał jednak lepszy przyrost. Nie- 
jednokrotnie podkreślana duża plastyczność świerka beskidzkiego (7) zna- 
lazła potwierdzenie i w tym doświadczeniu. Podobna była reakcja siewek 
na zmniejszenie natężenia światła w okresie ich rozwoju w fitotronie 
— 1 w tym przypadku świerk beskidzki był także bardziej plastyczny. 

Z Zakładu Nasiennictwa i Selekcji 
Instytutu Badawczego Leśnictwa 
w Warszawie 
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Краткое содержание 

Представлены результаты исследований сеянцев ели из Звежинца Бяло- 

вежского и Истебной Буковца, вырашенных в фитотронных камерах при силе 

‘света — ПАР — 70 \им-?, темп. --20°С и длительности дня — 16 часов. Примен- 

ялись два варианта относительной влажности воздуха — 60 и 85%. Констати- 

ровано значительное влияние недостатка влажности в воздухе на рост и раз- 

витие сеянцев как у наследников горной ели, так и низменной. Прирост высоты, 

длина и количество боковых побегов, а также длина хвои у сеянцев, которые: 

росли при влажности воздуха 60%, были значительно меньше, чем при 850%, 

более поздним был также срок закончения вегетации. В обоих вариантах опыта | 

ель из Истебной показала лучший прирост. Рассмотрено также использование. 

водного потенциала как показателя состояния наводнения растений. 
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Summary 

The author presented results of investigations on spruce seedling from Zwie- 
zzyniec Białowieski and Istebńa Bukowiec cultivated in growth chambers at light 
intensity PAR — 70 Wm-?”, temperature +20°C and 16 hours’ day. Two variants 
of relative air moisture were applied: 60 and 85%/y. A great influence of moisture 
deficiency in the air on the growth and development of seedlings both of progeny 
of mountain spruce and of progeny of lowland spruce. The height increment, the 
jlenght and the number of lateral shoots as well as the lenght of needles in seedlings 
growing in air moisture of 60%) were distinctly smaller than in seedlings growing 
in air moisture of 85°/. Also their time of the ceasing of vegetation was later. In 
both experimental variants, the spruce from Istebna (mountain spruce) showed 
better increment. The author also discussed the water potential as index of the 
state of hydration of plants. |


