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Straty drzew leśnych na skutek rozprzestrzeniania się chorób wywoływanych 

przez grzyby, jak również nowoczesna hodowla i plantacyjna uprawa wybranych ga

tunków drzew przyczyniły się do znacznego w ostatnich dwudziestu latach, rozwoju 

badań nad odpornościę drzew na choroby . W wielu przypadkach w ukierunkowanej i na

leżycie prowadzonej hodowli odpornościowej widzi się szanse ograniczenia znacz

nych szkód wyrzędzanych przez patogeniczne grzyby i bakterie. 

W kilku krajach r~częto badania nad odpornościę różnych gatunków drzew na 

choroby wywoływane przez wirusy, mikoplazmy, nicienie i szkodliwe owady [4]. 

We wstępnym okresie badań nad odpornościę drzew leśnych na choroby, wzorowa

no się zazwyczaj na metodach wypracowanych w hodowlach odpornościowych roślin rol

niczych . Jednak 5pecyfika hodowli drzew, duża zmienność genetyczna zarówno drzew

-gospodarzy jak i genetyczna zmienność ich patogenów, a także metody sztucznej 

infekcji patogenami i trudności w wegetatywnym mnożeniu niektórych gatunków drzew 

sę czynnikami utrudniajęcymi uzyskiwanie populacji drzew odpornych na choroby i 

szkodniki . Pomimo tych metodycznych trudności, dzięki szybkiemu postępowi między

dyscyplinarnych badań biologicznych w zakresie genetyki, fitopatologii i fizjolo

gii, prowadzonych w układach gospodarz - patogen poznano - w miarę dokładnie -

mechanizmy warunkujęce odporność drzew na niektóre choroby . 
W Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku, jak i w placówkach naukowych innych 

krajów , rozpoczęto prawie równocześnie badania nad odpornościę topoli na choroby . 

Badania dotyczyły także sosny zwyczajnej, która w większym stopniu odporna jest 

na porażenie wywoływane przez Lophodermium pinastri, oraz na grzyba Fames annosus 

- najgroźniejszego patogena naszych lasów. 

Jednym z najwybitniejszych mykologów i botaników w Polsce w okresie między

wojennym był Antoni Wróblewski, dyrektor Ogrodów Kórnickich w latach 1926-1954, 
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który prócz wszechstronnej działalności dendrologicznej, zapoczętkował w Kórniku 

badania w zakresie fitopatologii i mykologii leśnej. Stworzone przez fundatorów 
Kórnika, a kontynuowane przez A. Wróblewskiego, kolekcje drzew, poszerzone przez 

liczne grono pracowników Instytutu Dendrologii, sę podstawowym obiektem prowadzo

nych obecnie badań biologicznych nad odpornościę drzew na choroby, powodowane 

przez czynniki biotyczne i abiotyczne. 

Rozpoczęte jeszcze w latach sześćdziesiętych w Instytucie Dendrologii badania 

biologiczne nad odpornościę drzew na czynniki chorobotwórcze, prowadzono na boga

tych kolekcjach topoli, sosny zwyczajnej -, świerka, modrzewia, oraz na kolekcjach 

podstawowych gatunków drzew leśnych . Doświadczenia polegały m.in. na sztucznym 

infektowaniu drzew patogenami, badaniu mrozoodporności, tolerancji drzew na za

nieczyszczenia przemysłowe. 
I tak, prowadzone nad patogenami wywołujęcymi choroby pni, badania dotyczyły 

zwłaszcza Dothichiza populea, Xanthomonas populi, Pseudomonas syringae i Cerato

cystis fimbriata, oraz wywołujęcymi choroby liści: Melampsora larici-populina, 

Marssonina brunnea, a także wirusowej mozaiki topoli. 

Dzięki badaniom wyselekcjonowano odmiany topoli w dużym stopniu odporne na 

choroby, określono zasady postępowania przy hodowlach nowych odmian tych drzew, w 

znacznym stopniu odpornych na badane choroby. Poznano dokładnie etiologię i sym

ptomatologię tych chorób, ze szczególnym uwzględnieniem wirulencji 'i agresywności 
poszczególnych kultur patogenów. Na przykładzie topoli odpornych i podatnych na 

choroby ( w układzie gospodarz - patogen) ustalono mechanizmy warunkujęce odpor

ność, zwłaszcza na choroby wywołane przez Dothichiza populea, Melampsora larici

-populina i Ceratocystis fimbriata). Badano też sposoby wnikania i rozwoju pato

genu w tkankach żywicieli (odpornych i podatnych na chorobę), wykorzystujęc przy 

~ym nowe metody w zakresie mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej i elektronowej, 

a także fitopatologii, anatomii i cytochemii. Przeprowadzano w terenie lub w szklar

ni doświadczenia na topolach ukorzenionych lub nieukorzenionych oraz na kulturach 

tkankowych [1, 2, 5-13, 18-23, 26, 27, 29 31, 36, 37, 39-41]. 

Dzięki mikroskopii elektronowej (transmisyjnej i skaningowej) przebadano w 
tkankach gospodarzy wszystkie stadia rozwojowe rdzy Melampsora larici-populina i 

grzyba Ceratocystis fimbriata. W wyniku badań histologicznych poznano metabolizm 

skrobi, tłuszczy i tanin w procesach rozwoju patogenu w tkankach odpornych i po

datnych gospodarzy [14-17, 20-23, 34, 40]. 

W badaniach nad rdzę poznano przebieg procesów transpiracji i wymiany gazowej 

u odpornych i podatnych topoli. Określono rolę ruchu szparek w tych procesach [35, 

38]. Określono troficznę rolę saprofitycznych bakterii bytujęcych na powierzch

niach liści topoli, w czasie infekcji przez stadium uredinium rdzy [3]. 
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W latach 1966-67 wspólnie z prof. dr hab. K. Mańkę z Katedry Fitopatologii Leś
nej rozpoczęto w Poznaniu badania nad odpornością sosny zwyczajnej na poranienie 

przez hubę korzeni (Fames annosus) . Wyselekcjonowano osobniki sosny charakteryzu

jące się znaczną odpornością na porażenie tym grzybem. W specjalnych doświadcze

niach terenowych sprawdzono odporność potomstwa wyselekcjonowanych drzew odpor

nych i podatnych na hubę korzeni, a otrzymane po wieloletnich badaniach wyniki, 

pozwolę w przyszłości na selekcję osobników w większym stopniu odpornych [2B]. 

W ostatnich latach rozpoczęto też intensywne badania histologiczne i fitopa

tologiczne na siewkach (w laboratorium) oraz starszych drzewach (w terenie), ma

jące na celu wyjaśnienie mechanizmów odpornościowych. 
Badania nad odpornością sosny zwyczajnej na porażenie przez osutkę sosny (Lo

phodermium pinastri) były prowadzone przez kilka lat wspólnie z doc . dr K. Chwa

lińskim z Katedry Fitopatologii Leśnej AR w Poznaniu. W wyniku tych prac poznano 

reakcje wybranych proweniencji sosny zwyczajnej na działanie patogenu. W doświad

czeniach ze sztucznymi in~ekcjami, sprawdzono stopień porażenia siewek w wyniku 

wiosennej i jesiennej propagacji zarodników workowych. Określono wpływ warunków 

klimatycznych na rozwój patogenu, a przede wszystkim na jego zarodnikowanie. Wy

typowano krajowe proweniencje sosny zwyczajnej w większym stopniu odporne na po

rażenie patogenem [26, 32, 33]. 
Na koniec trzeba też wspomnieć o tym, że badania te, rozpoczęte w Instytucie 

Dendrologii, zatrudniającym wówczas jedynie 2 pracowników, kontynuowane były od 

roku 1980 w Zakładzie Odporności Drzew. Obecnie w Zakładzie tym pracuje wysoko 

kwalifikowana, 9-osobowa kadra pracowników naukowych i 6 pracowników inżynieryjno

-technicznych. W Zakładzie istnieję trzy pracownie: Chorób Biotycznych, Chorób 

Abiotycznych i Pracownia Mrozoodporności. W okresie ostatnich 15 lat w Zakładzie 

opublikowano osiem prac doktorskich i dwie rozprawy habilitacyjne. Dwie dalsze 

prace habilitacyjne i dwa doktoraty sę w fazie końcowych badań i opracowań. Spo

śród tych prac cztery doktoraty [10-12, 20-23, 27, 39, 40] i jedna rozprawa ha

bilitacyjna [30] związane były bezpośrednio z badaniami nad odpornością topoli na 

choroby, wywoływane przez grzyby i bakterie. Trzy doktoraty dotyczyły fizjologicz

nych i biochemicznych badań nad zwiększoną tolerancję drzew na gazowe zanieczysz

czenia powietrza, a jeden doktorat poświęcony był badaniom nad mrozoodpornościę. 

Wyniki badań były publikowane w zagranicznych i krajowych czasopismach leś

nych i biologicznych. Do końca 19B2 r. opublikowano 136 opracowań, w tym 75 doty

czyło badań nad odpornością drzew na choroby, 44 - tolerancji drzew na zanieczy

szczenia przemysłowe i 17 - odporności drzew - leśnych na niskie temperatury. Trze

ba też wspomnieć o naukowej współpracy między zagranicznymi ośrodkami, prowadzą

cymi podobne badania, jak też między Międzynarodową Komisję FAO i dwiema grupami 

roboczymi IUFRO. Właśnie w ramach tych dwóch organizacji międzynarodowych, w ro-
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ku 1980, Polska była organizatorem w Kórniku międzynarodowego sympozjum pt. "Me

chanizmy odpornościowe w chorobach topoli" [24]. 
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P. CHBeUKH 

HCCJIE.lIOBAHl1H no YCTOHY:11BOC'r.11 JIECH!lX ,Il,EPEBbER K BOJIE3HHM 

P e 3 10 M e 

B Haqan~ CT8ThH npe~cTaBneHO B oqeHh o6o6~eHHOM H coKpameHHOM 
BH~e 6WCTpoe 8KTyanbHOe pa3BH THe ÓHO~OrHqecKHX HCCne~OBBHHH no yCTO
ttąHBOCTH necH~X Aepes&eB K 6HOTHqecKHM H a6HOTHąeCKHM q>aKTopaM. 

OnHCJ»BaeTCR H8CTORmaR opr8HH38UHOHH8R CTPYKTypa OTĄe~a ycTo~qH-
BOCTH AepeB&eB MHCTHTyTa ĄeH~ponorHH n. A. H. B KypHHKe, a TaK~e 
pa3BHTHe HayqHHX Ka~pos B nocne~Hee speMR. B 6on&moM coKpa~eHHH npe
~cTasneH~ sa•HettmHe ~OCTH*eHHR pa60THHKOB OT~ena B o6naCTH ycTOHqH
BOCTH TOTIOAH H COCHH o6~KHOB8HHO~ nopa~eHHHX rp03HHMH 6one3HRMH,or
p8HHąHB8~~HMH B 3H8ąHTeAbHO~ CTeneHH B03~enHB8HHe 3THX BHĄOB ~epe
BheB. 

R. Siwecki 

INVESTIGATIONS ON RESISTANCE OF FOREST TREES TO DISEASES 

S u m m a r y 

The present quick development of biological investigations on the resistance 
of forest trees to biotic and abiotic factors is presented at the beginning of the 
paper in a very generał and shortened form. 

The present organizational structure of the Department of Tree Resistance, Insti
tute of Dendrology at Kórnik, and the development of scientific staff in the re
cent years are outlined. Same important achievements of research workers of the 
Department concerning resistance of poplar and Scotch pine infested with various 
diseases, resulting in considerable limitation of the culture of trese tree spe
cies are presented in short . 


