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Przyczynek do dyskusji o zasięgach 
i pochodzeniu świerka w Polsce 

По вопросу дискуссии об области распространения и происхождения ели в Польше 

A contribution to the discussion on the range and origin of Norway spruce in Poland 

Contribution a la discussion des rayons et de la provenance du sapin en Pologne 

O we8o czasu uważano, że świerk ma zasięg górski z granicą górną 
i dolną oraz zasięg północny z granicą polarną i ekwatorialną. Su- 

gestie Rivolego, że o przebiegu granicy ekwatorialnej przez Polskę 
decydują warunki klimatyczne zostały obalone przez Szafera (1921), 
który wykazał, że dane meteorologiczne nie pozwalają na taką interpre- 
tację. Zasugerował on więc, iż ,... granica ekwatorialna świerka nie jest 
granicą klimatycznie zamkmiętą, lecz że jest ona linią nie ukończonej 
jeszcze wędrówki”. Później Szafer (1935) rozwinął tę myśl w oparciu 
o dane palinologiczne. Za pomocą izopoli (linii łączących dla danego 
poziomu w profilach ten sam procent pyłku danego gatunku) ukazał on 
w bardzo plastyczny sposób przypuszczalny proces holoceńskiej wędrówki 
świerka po ziemiach polskich z trzech różnych kierunków: z Karpat 
Wschodnich, z Beskidu i ze Środkowej Rosji. W pierwszym etapie zna- 
lazły się zasięgi beskidzki i wschodniokarpacki, po czym nastąpiło zbli- 
żenie z zasięgiem północno-wschodnim na linii Wisły, Bugu i Prypeci. 
O ile zasięg północno-wschodni był w stałej ekspansji aż do linii tzw. 
„dysjunkcji”, o tyle, jak wynika z górnych warstw profilów pyłkowych, 
zasięg południowy wycofał się następnie z dorzecza Prypeci i Dniestru. 

len obraz przedstawiony przez Szafera został ogólnie przyjęty 
w polskiej literaturze botanicznej (3, 20, 17). Kwestionowano jedynie nie- 
kiedy fakt istnienia dysjunkcji, to znaczy zastanawiano się, czy tak 
zwany pas bezświerkowy powstał w wyniku niepełnego zlania się za- 
sięgu południowego z północno-wschodnim, czy też powstał po zlaniu się 
obu zasięgów w wyniku działalności człowieka i niekorzystnych warun- 
ków edaficznych dla świerka. Ostatnio Środoń (20) zebrał wszystkie 
argumenty w tej sprawie i wypowiedział się bardzo zdecydowanie, że 
„tzw. dysjunkcja środkowopolska świerka jest niczym innym, jak tylko 
przerwą w ciągłym zasięgu tego drzewa, wywołaną przede wszystkim 
działalnością człowieka”. Z drugiej jednak strony powiada on, że „Nic 
więc nie stoi na przeszkodzie w uznaniu wysp świerka w tzw. pasie bez- 
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świerkowym za ślady nie ukończonej jeszcze migracji tego gatunku 
drzewa postępującej z dwóch przeciwległych kierunków, migracji zabu- 
rzonej zmianami wywołanymi w składzie lasów nizowych przez czło- 
wieka”. 

Tak więc, niezależnie od opinii w sprawie istnienia dysjunkcji, linię 
dolnej Wisły i Bugu uważa się za teren ewentualnego spotkania dwóch 
fal migracji świerka. Stwierdzone niekiedy podobieństwa niektórych po- 
pulacji po obu stronach tej linii używane są jedynie jako argumenty 
świadczące o zetknięciu się obu zasięgów (13) lub o przelocie pyłku 
ponad dysjunkcją (3). 

Ostatnio w kilku pracach znaleźć można sugestie, że istnieje jakieś 
podobieństwo świerka z północnej części zasięgu południowego ze świer- 
kiem północno-wschodnim (1, 7, 8, 10, 17). W oparciu o te sugestie 
uznałem, że warto zadać sobie pytanie, czy świerk rosnący w północnej 
części zasięgu południowego jest bardziej podobny do górskiego czy też 
do północno-wschodniego. Rozpatrzeniu tego zagadnienia poświęcona jest 
niniejsza praca. 

METODY I WYNIKI 

Prace własne 

W roku 1964 dokonano zbioru szyszek świerka z 27 nadleśnictw 
z całego kraju. Szyszki i nasiona poddano badaniom biometrycznym (1, 7) 
oraz założono wiele doświadczeń szklarniowych i terenowych, z których 
wyniki stopniowo są lub będą publikowane (5, 6, 8, 9). Wszystkie uzyski- 
wane dane były zawsze poddawane analizie wariancyjnej i tylko istotne 
wyniki przygotowywano do publikacji. Zwykle posługiwano się testem 
Duncana w celu ustalenia różnic między populacjami. 

Test Scheffego 

Dysponując powyższym materiałem wraz z gotowymi analizami wa- 
riancyjnymi postawiono następujące pytania: 

1. Czy świerk niżowy (N) z Polski północno-wschodniej różni się 
istotnie od świerka z Polski środkowej ($), czyli północnej części zasięgu 
południowego? 

2. Czy świerk niżowy (N) różni się od górskiego (G), karpackiego 
1 sudeckiego ? 

3. Czy świerk górski (G) różni się od świerka z Polski środkowej ($)? 
Określenie „Polska środkowa” jest tu umowne. Chodzi o stanowiska 

świerka na południe od dolnej Wisły i Bugu, ale nie w Karpatach czy 
Sudetach. Są to Nadleśnictwa Brody (dolina Nysy), Szadek (k. Łodzi, 
Bliżyn (Puszcza Świętokrzyska), Garbatka (Puszcza Kozienicka) i Mię- 
dzyrzec (Podlasie). Stanowisko z Konstancjewa (znad Drwęcy), chociaż 
wyspowe, zaliczono do zasięgu północno-wschodniego, jako że znajduje 
się ono na północ od linii Wisły i Bugu. Współrzędne geograficze dla 
omawianych populacji opublikowano uprzednio (9). 

Poszukując odpowiedzi na postawione wyżej pytania, zastosowano 
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test Scheffego (16). Dla każdej cechy obliczono wartości średnie dla po- 
równywanych regionów oraz wyliczono różnice między średnimi: 

X, FXą... Ха, У! ТУ»... + У», 

Ny No 

  

  

gdzie X;, Xą...Xn to Średnie wartości dla populacji w ramach jednego 
regionu a yy, Yą...y„ to Średnie dla populacji regionu drugiego, n, i n, 
to odpowiednio liczebności populacji w porównywanych regionach. Róż- 
nicę tę uznano za istotną, jeżeli była większa (niezależnie od znaku) od 
wartości 

  

y e 1)F, Xe = 

gdzie a jest liczbą porównywalnych populacji w danej analizie warian- 
cyjnej; F, stanowi a-procentową (np. 5% lub 1%) wartość graniczną od- 
czytaną z tablic F Snedecora przy a-l i abk-ab stopniach swobody; 
Ve to średni kwadrat dla błędu w analizie wariancji; k to liczba powtó- 
rzeń; b to liczba innych zmiennych w klasyfikacjach krzyżowych (w ana- 
lizach porównujących wyłącznie populacje b= 1); oraz Sc? to suma 
kwadratów dowolnych wag c porównywalnych populacji ustawionych 
tak, żeby c, +c,..... "+ c, = 0. W naszym przykładzie 

1 \? 1 \? ] 1 
ze=n, | | + Ny m г oT 

ny Ny Ny Ny 
W tabeli 1 przedstawione są wyniki porównań trzech regionów na 

podstawie wszystkich badanych dotychczas cech. Świerk z regionu Środ- 
kowopolskiego jest wyraźnie bardziej zbliżony do niżowego niż do gór- 
skiego. 

Analiza składowych głównych 

Wyniki przedstawione w tabeli 1 opracowano osobno dla każdej cechy. 
Ponieważ cechy te mogą być wzajemnie ze sobą skorelowane, częstotli- 
wość istotnych różnic może wyniknąć z doboru cech. Przedstawianie 
różnic liczbowych między regionami mijałoby się z celem, bo każda 
cecha ma inne jednostki i inną wariancję. Natomiast postanowiono zasto- 
sować analizę składowych głównych (12) w celu ustalenia wielkości różnic 
między trzema regionami, niezależnie od korelacji między cechami i nie- 
zależnie od jednostek. W metodzie tej szukamy cech składowych z,, 
Zo ....Zp: 

21 Ay xX —- а1оХо + зоо. @ а1пХл 

Żo Ado, X + Ax9Xo + ооо Aon Xn 

Zn — Ap 1Х1 + AngXo + * 28 © © @ « an nŹn . 
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w których z, miałoby maksymalną wariancję, z, byłoby nie skorelowane 
z z, i miało maksymalną wariancję, zs byłoby nie skorelowane z z, i z, 
oraz miało maksymalną wariancję itd. Symbole x,, x,...... x to war- 
tości poszczególnych cech w jednostkach odchylenia standardowego, nato- 
miast Ay, Aya... Ag to Wektory (wagi) dla każdej cechy w celu zdefinio- 
wania Zy, Ag, Aga.... Ann to Wektory dla każdej cechy w celu zdefinio- 
wania Z, itd. 

Obrazowo proces przekształceń przedstawić można na przykładzie 
dwóch cech X i Y, dla których w dwuwymiarowej płaszczyźnie zebrano 
zbiór punktów odpowiadających różnym osobnikom, lub jak w naszym 
przykładzie, średnim dla różnych populacji. Przeprowadzając przez te 
punkty najlepszą linię prostą, możemy ją potraktować jako nową odciętą 
(oś X) a linię prostopadłą do niej jako nową rzędną (oś Y’). Na każdą tak 
zdefiniowaną cechę X i Y składają się informacje z cech X i Y z od- 

  

Tabela 1 

Istotność różnicy między porównywanymi regionami 

na podstawie różnych cech 

N $ Cecha NE N vs. G уз. а 
Vs. 

  

  
  

Wysokość 3-letnich drzew — — — 

5 cech wzrostowych na 1-rocznych siewkach — — — 

długość korzeni siewek ——- + LL 
kolor igliwia — — — 

%9K, %P, Na, Ca, %Mg w siewkach — — — 

% N w siewkach __ sa 9 

ciezar 1000 nasion 

%N, %P, %Mg, %Na w nasionach — — —_ 

%K w nasionach — LL L 

%Ca w nasionach — ++ + 
liczba liścieni — LL LL 

czas rozpoczęcia wzrostu — 4+ -- 

czas zakończenia wzrostu — — _ 

kształt szyszki — — LL 

odległość najszerszej części szyszki 

od jej podstawy — ++ + 

długość łuski nasiennej oo a — 

smukłość szyszki ==? TT 

pozycja najszerszej części szyszki 

na jej długości — + 

luźność ułożenia łusek +? — 

11 innych cech szyszek 

Objaśnienia: 

-- — istotne na poziomie ufności 0.05, 

+-++ — istotne na poziomie ufności 0.01, 

--? — różnice na pograniczu istotności, 

N — region nizinny, 

$ — środkowopolski 
G — górski. 
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powiednimi wagami (wektorami). Cechy X' i Y' nie są skorelowane, 
a wariancja X jest większa niż Y'. Mając trzecią cechę Z punkty wyjś- 
ciowe znajdowałyby się nie na płaszczyźnie dwuwymiarowej, lecz w prze- 
strzeni trójwymiarowej, a na każdą uzyskaną nową cechę X, Y i Z 
składałyby się informacje z cech X, Y i Z z odpowiednimi wektorami. 
Gdy cech jest n to operacja odbywa się w hyperprzestrzeni n-wymiaro- 
wej i uzyskujemy n cech składowych (24, Zs..... Zn) według definicji 
jak wyżej. Mając wektory dla każdej cechy w każdej składowej możemy 
te cechy składowe obliczyć dla każdego osobnika (lub jak w naszym wy- 
padku dla każdej populacji). 

Analizę tę przeprowadzono na 12 cechach szyszek (z cech stosunko- 
wych zrezygnowamo, gdyż są one miarą zależności między cechami po- 
miarowymi, a niniejsza analiza właśnie te zależności eliminuje). Obliczeń 
dokonano w Centrum Obliczeniowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Z uzy- 
skanych 12 składowych już pierwsze dwie wnoszą przeszło 60% zmien- 
ności ogólnej, a pierwszych 6 przeszło 90%. 

Na ryc. 1 naniesiono średnie dla populacji na dwie osie odpowia- 
dające pierwszej (z,) i drugiej (z,) składowej głównej. Jak widzimy war- 
tości średnie dla regionu niżowego (N) i środkowopolskiego (Ś) są bliższe 
sobie niż średnie dla regionu górskiego (G). Również rozrzuty dla regio- 
nów N i Ś są podobniejsze niż dla regionu G. Wprowadzając trzecią 
składową główną (zs) uzyskalibyśmy obraz trójwymiarowy, a odległości 
między średnimi ulegną pewnej zmianie. Podobne przesunięcia nastąpią 
po uwzględnieniu dalszych składowych, ponieważ jednak każda następna 
składowa ma coraz mniejszą zmienność, poprawki te stają się coraz 
mniejsze. Na ryc. 1 naniesiono również w tej samej skali hyperpłaszczyznę 
z przestrzeni 12-wymiarowej, co obrazuje różnice między regionami w jed- 
nostkach odchylenia standardowego, przy uwzględnieniu wszystkich skła- 
dowych. Podobnie jak po uwzględnieniu tych dwóch składowych głów- 
nych regiony N i Ś są bliższe sobie niż region G. 

Prace obce 

Wszystkie powyższe obliczenia oparte były na materiale zebranym 
jednorazowo w roku 1964. Ponieważ uzyskane wyniki mogły być spowo-— 
dowane szczególnym zbiegiem okoliczności, postanowiono poszukać infor- 
macji w literaturze, które by rzucały nieco więcej światła na interesujące 
nas zagadnienie. 

Międzynarodowe doświadczenie proweniencyjne IUFRO z roku 1938 
uwzględniło między innymi populacje świerka z Istebnej (10), Brodów (8), 
Garbatki (35), Białowieży (34), a ponadto z sąsiednich regionów: Wilna 
(33), Stolpc (9), Griva (25) i Svinosic (27). Większość powierzchni do- 
świadczalnych ma tylko niektóre z tych proweniencji, tak że interesujące 
nas regiony reprezentowane są przez jeszcze mniejszą liczbę proweniencji 
niż by wynikało z powyższego wyliczenia. Autorzy opracowujący te do- 
świadczenia zwykle ograniczają się do podania informacji o przyroście. 
Podobnie jak w wypadku moich własnych badań (tab. 1) porównania do- 
tyczące cech wzrostowych niewiele wnoszą do omawianego zagadnienia. 
Zwykle wszystkie wyżej wymienione proweniencje znajdują się wśród 
najlepiej rosnących i jedynie świerk z Istebnej konsekwentnie odbija od reszty jako nieco lepszy. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie populacji świerka polskiego na współrzędnych odpowiadają- 
cych dwóm pierwszym składowym głównym wyliczonym na podstawie 12 znormali- 
zowanych cech szyszek. Populacje z poszczególnych regionów połączono liniami 
z punktami średnimi dla regionów. W tej samej skali naniesiono również odległości 
między punktami średnimi dla regionów w przestrzeni 12-wymiarowej odpowiada- 
jącej współrzędnym dla 13 składowych 
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Langlet (15) opracował dla kompletnego doświadczenia informacje 
o pędzeniu wiosennym na skali szacunkowej od 1 — późne do 5 — 
wczesne. Łącząc proweniencje dla interesujących nas regionów i oblicza- 
jąc średni szacunek pędzenia wiosennego uzyskujemy porównanie jak 
w tab. 2. Jak widzimy, populacje z regionu Ś zajmują pozycję prawie 
dokładnie pośrednią między świerkiem z regionów Ni G 

Holst (11), który opracował obserwacje uszkodzeń na powierzchni 
doświadczalnej założonej w Kanadzie, miał 5 z powyższych proweniencji. 
Wyniki te zestawiono w tab. 3. Świerk z regionu Ś jest albo bardziej 
podobny do świerka z regionu N albo pośredni między świerkiem z re- 
glonów N i G. Nic nie wiemy o istotności różnic zaobserwowanych na 
podstawie materiału Langleta i Holsta. Ze względu na małą liczbę pro- 
weniencji reprezentującą każdy region nie można przypisywać tym wy- 
nikom zbyt wielkiego znaczenia, potwierdzają one jednak wyniki przed- 
stawione w tab. 1, a w każdym razie nie podważają ich. 

Tabela 2 Tabela 3 

Porównanie trzech regionów 

pod względem uszkodzeń świerka 

w warunkach kanadyjskich, 

w oparciu o dane Holsta (11) 

Porównanie trzech regionów 

pod względem pędzenia wiosennego 

na skali szacunkowej 

(1 — późne, 5 — wczesne)   

  

  

                
  

w oparciu o dane Langleta (15) o Procent uszkodzeń przez 
O = om 
Я и 

| sA . © D 2 N 

Prowenien- szacunkowa = < o c M 

cje IUFRO | Region | goes Pe = с о ® | ВЯ | ба 
se sennego 2 о = 3 GS | GA 5 a on x mn 2. - SN 

9, 25, 33,34 N 1.85 33, 34 N 11.5 2.5 3,0 6.5 
8, 35 S 2.55 8, 35 5 6.5 1.5 4.0 5.0 

10, 27 С 3.16 21 G 1.0 1.0 3.0 12.0 

Bardziej miarodajne mogą być wyniki opracowane przez Krutzscha 
(14). Są one oparte na dużej liczbie proweniencji a małej liczbie drzew 
wewnątrz każdej proweniencji. Autor podzielił naturalny zasięg świerka 
na strefy i przedstawia tylko wyniki średnie dla stref. Jego strefa 62 to 
Polska północno-wschodnia (N — 25 proweniencji), strefy 65, 67 i 68 to 
Karpaty i Sudety (G — 40 proweniencji) a strefa 66 to mniej więcej 
woj. lubelskie, kieleckie i łódzkie (S — 6 proweniencji). Strefy 61, 63 
1 64 obejmują tzw. pas bezświerkowy, ale ponieważ są w nich stano- 
wiska z regionów po obu brzegach górnej Wisły i Bugu nie mogłem ich 
tu wykorzystać. Krutzsch wykonał analizy wariancyjne, ale nie podaje 
średnich kwadratów dla resztowej, nie można więc zastosować do jego 
materiału testu Scheffego. Natomiast podaje on odchylenia standardowe 
dla każdej cechy. Stąd też różnice między średnimi wartościami dla re- 
glonów można wyrazić w jednostkach odchylenia standardowego (tab. 4). 
Nie znając wariancji błędu nadal nie możemy stwierdzić, które z tych 
różnic są istotne, ale przynajmniej dane są porównywalne. Możemy przy- 
jąć, że im większa różnica, tym prawdopodobieństwo jej istotności jest 
większe. I w tym przypadku świerk środkowopolski różni się bardziej od 
górskiego niż od nizinnego. 
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Dalej, podobnie jak po analizie składowych głównych, możemy potrak- 
tować każdą cechę jako współrzędną w przestrzeni wielowymiarowej 
i ustalić odległość w jednostkach odchylenia standardowego między śred- 
nimi dla porównywanych regionów. Cechy te użyte mogą oczywiście być 
skorelowane. Odległości w przestrzeni 9-wymiarowej przedstawiono 
w tab. 4. Hyperpłaszczyzna, którą z tych 3 odległości moglibyśmy utwo- 
rzyć, wygląda bardzo podobnie do tej, którą przedstawiono dla 12 wy- 
miarów na ryc. 1 i umieszczono liczbowo na dole tabeli 4. 

Tabela 4 
Różnice między regionami w jednostkach odchylenia standardowego 

dla 9 różnych cech świerka rosnącego w uprawach porównawczych w Szwecji 

oraz odległość między średnimi dla regionów 

w przestrzeni 9-wymiarowej, 

w oparciu o materiały Krutzscha (14) 
  

    
  

  

  

  

  

Cecha N—S N—G G—Ss 

1 Wielkość nasion „15 .28 12 
2 Ciężar 1000 pełnych nasion 17 1.20 1.03 
3 Ciężar 1000 nasion 1.14 ol 1.65 
4 Procent kiełkowania 13 „67 .80 
5 Wysokość siewek „50 33 17 
6 Wariancja wysokości „08 .15 .23 
7 Przyrost 4 roku .26 .15 .11 

8 Pędzenie wiosenne .41 73 1.14 

9 Wariancja pędzenia .14 .05 .19 

Odległość w przestrzeni 9-wymiarowej | 1.37 1.71 2.42 

Odległość w przestrzeni 12-wymiarowej 

— z гус. 1 1.44 1.96 2.58 

OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA 

Dane przedstawione w tab. 1 mogą być jedynie interpretowane jako 
silny argument za podobieństwem świerka z regionów północno-wschod- 
niego (N) i środkowopolskiego (Ś$) pod względem zarówno cech fenotycz- 
nych jak i genotypowych, natomiast świerk górski (G) jest inny. Cechy 
nie różnicujące regionów lub różnicujące wszystkie trzy, jak ciężar 
nasion i długość korzeni siewek, nie wnoszą żadnych informacji do 
omawianych porównań, można je więc w dyskusji pominąć. 

Irudno przypisywać wielkie znaczenie wynikom Langleta (15) 
i Holsta (11) (tab. 2 i 3) ze względu na małą liczebność populacji, ale 
w każdym razie wyniki te nie stoją w sprzeczności z otrzymanymi z ma- 
teriałów własnych (tab. 1). Natomiast wyniki Krutzscha (14) (tab. 4) 
już bardzo wyraźnie potwierdzają dane przedstawione w tab. 1. Właści- 
wie tylko wysokość siewek świadczy o większym podobieństwie świerka 
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środkowopolskiego z górskim niż z nizinnym. Jest to jednak wynik odo- 
sobniony i o nieznanej istotności. We wszystkich pracach własnych (tab. 1) 
cechy wzrostowe nie różnicują omawianych regionów lub różnicują wszy- 
stkie trzy (jak w wypadku długości korzeni siewek), a więc nie wpływają 
na wnioski. Podobnie w literaturze dotyczącej doświadczenia prowenien- 
cyjnego IUFRO z roku 1938 nie ma wyraźnych danych odnośnie do różnic 
w przyroście świerków z omawianych regionów. 

O różnicy w ciężarze nasion między świerkami górskimi a niżowymi 
pisano już wielokrotnie (2, 7, 21). Nasiona niżowe są lżejsze. Ciekawe 
jednak, że z regionu 5 są one jeszcze lżejsze (tab. 4), ale różnica między 
świerkiem z regionów 5 1 М dotyczy tylko ogólnego ciężaru 1000 nasion 
a nie ciężaru 1000 nasion pełnych (tab. 4), co zapewne wynika z większego 
procentu nasion pustych z regionu $Ś, tzn. tam gdzie świerk występuje do- 
mieszkowo. Pod względem ciężaru pełnych nasion świerk z regionu śnodko- 
wopolskiego nie różni się od niżowego, co potwierdza ogólny wniosek 
niniejszego studium, ale jest sprzeczne z wynikami Tyszkiewicza (21) 
opartymi na bogatych gospodarczych zbiorach nasion. 

Cechy o znaczeniu przystosowawczym najszybciej powinny ulec 
zmianom pod wpływem środowiska i dlatego należałoby przypuszczać, 
że mają najmniejsze znaczenie dla omawianego zagadnienia. Zawartość 
potasu i wapnia w nasionach może być odbiciem warunków glebowych 
i stąd podobieństwo świerka niżowego i środkowopolskiego w odróżnieniu 
od górskiego (tab. 1) może nie mieć nic wspólnego z historią zasięgu. 
Podobnie procent kiełkowania, który jest zależny od warunków dojrze- 
wania nasion może być inny w populacjach górskich niż w pozostałej 
części kraju (tab. 4). Trudniej natomiast wyjaśnić podobieństwo świerka 
niżowego i środkowopolskiego w terminie pędzenia wiosennego (tab. 1 i 4), 
gdy rosną w tych samych warunkach na powierzchniach porównawczych, 
ponieważ pod względem warunków na wiosnę Polska północno-wschodnia 
jest bardziej podobna do regionu gór niż do Polski środkowej. Poza tym 
absolutny brak dla tej cechy interakcji między pochodzeniem nasion 
a miejscem wysadzenia (10) świadczy o bardzo silnym utrwaleniu gene- 
tycznym tej cechy. Stąd też historia migracji świerka mogła tu być czyn- 
nikiem decydującym. | 

W dyskusji nad historią zasięgu główną wagę przykładać powinniśmy 
nie do cech wzrostowych i przystosowawczych, ale właśnie do cech szyszek 
czy takich jak liczba liścieni. W tym względzie wyniki są absolutnie jed- 
noznaczne. Jeżeli któraś z tych cech różnicuje omawiane regiony, to nie 
dotyczy to różnic między świerkiem środkowopolskim a północnowschod- 
nim, tylko między tymi regionami a regionem Karpat i Sudetów. Fakt, 
że odnośnie do tych cech dysponujemy tylko informacjami fenotypowymi 
(uprawy proweniencyjne jeszcze nie owocują), nie ma większego znacze- 
nia, bo cechy te nie ulegają większym zmianom pod wpływem warunków 
środowiska. _ | |, 

Wyniki analizy składowych głównych (dla cech szyszek) potwierdzają 
wniosek, że świerk z regionu środkowopolskiego jest bardziej podobny 
do niżowego niż do górskiego. Nie zajmuje on jednak pozycji pośredniej, 
a nawet bardziej odbiega od górskiego niż niżowy. Wynik ten znajduje 
potwierdzenie w materiale K rutzscha (14) po porównaniu łącznym na 
podstawie 9 cech (tab. 4). Nasuwa się więc przypuszczenie, że na ufor- 
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mowanie się populacji środkowopolskich wpływ miał nie tylko świerk 
z Polski północno-wschodniej — co wydaje się nie ulegać wątpliwości — 
ale również świerk inny niż górski. Może ma rację Staszkiewicz (17), 
sugerując udział w omawianym regionie świerka wschodnio-karpackiego. 
2 drugiej strony, jeżeli na tym właśnie terenie nastąpiło spotkanie za- 
sięgów niżowego i górskiego (z dominacją tego pierwszego), z bogatej 
puli genów mógł się wyłonić nowy typ świerka zbliżony do niżowego, ale 
mocno odbiegający od górskiego na zasadzie analogicznej do zjawiska 
heterozji. Jakkolwiek patrzeć na to zagadnienie, znaczne przekroczenie 
linii Wisły i Bugu przez świerk niżowy wydaje się być udowodnione. 

Przedstawiony tu wniosek przeczy informacjom zebranym przez 
Szafera (19) a częściowo także i Firbasa (4) na podstawie danych 
palinologicznych opracowanych metodą izopoli. Nie czuję się kompetent- 
ny, żeby wypowiadać się jak miarodajna jest metoda izopoli, odnoszę 
jednak wrażenie, że w badaniach nad historią zasięgów nie jest ona zbyt 
często stosowana, a ze względu na plastyczność obrazu jaki daje byłaby 
zapewne szeroko w użyciu, gdyby nie zastrzeżenia co do je] wiarygod- 
nosci. Srodon (20) okregla ja jako wysoce zgeneralizowaną. Metoda ta 
opiera się na procentowym udziale pyłku danego gatunku w profilach, 
daje więc przede wszystkim obraz procentowego udziału gatunku w zbio- 
rowiskach roślinnych, co może się składać na obraz migracji litych 
drzewostanów, ale nie świadczy o migracji gatunku jako takiego. Świerk 
w Polsce środkowej jest i przypuszczalnie był w czasie całego holocenu 
gatunkiem domieszkowym, a więc niski procent pyłku w profilach nie musi 
oznaczać istnienia dysjunkcji ani przeczyć migracji gatunku przez ten 
teren. | 

Niezależnie od tych wątpliwości metodycznych już w ostatnim z przed- 
stawionych przez Szafera (19) obrazie izopoli wyraźnie widać cofanie 
się świerka południowego z regionu Prypeci i Dniestru i to przed zetknię- 
ciem się ze świerkiem nizinnym. Natomiast świerk północno-wschodni 
jest w stałej ekspansji. Jest więc możliwe, że świerk górski rzeczywiście 
osiągnął dolną Wisłę i Bug, ale się potem wycofał, a na jego miejsce wkra- 
czą świerk nizinny. Potwierdza to omawiana przez Karpińskiego (13) mi- 
gracja korników świerka raczej z północnego-wschodu na południe niż od- 
wrotnie. | | 

Tak więc wygląda na to, że tzw. granica „ekwatorialna* świerka spot- 
kała się z granicą dolną, ale raczej u podnóża Karpat i Sudetów niż na linii 
dolnej Wisły i Bugu. 
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Краткое содержание 

На основании данных, касающихся многих признаков шишек, семян и сеянцев ра- 
стущих в сравнительных культурах автором рассматривалось сходство ели из района 
центральной Польши с елью северо-восточной и горной. Сравнения проведённые по 
тесту Шеффе (ЗспеЁе) и по методу основных составных, показывают отсутствие суще- 
ственных разниц между центрально-польской елью и северо-восточной и большие 
разницы между ними и горной елью. Это наблюдение находит подтверждение в ма- 
териалах зарубежной литературы. Это подсказывает, что низменная ель из северо- 
востсчных районов Польши перешла линию рек Висла и Буг (территория так наз. 
«раздела») и в очень большой степени участвовала в формировании еловых популя- 
ций на всей территории севернее Карпат и Судет. 

Summary 

On the basis of data concerning many characters of cones, seeds and seedlings 
grown under experimental conditions the similarity is evaluated between spruce from 
three regions, northeastern Poland (N), central Poland (Ś) and the mountain re- 
gion (G). Using the Scheffe Test and the Principal Components analysis it was found 
that there are no significant differences between regions Ś and N but many between 
these and region G. This observation is confirmed by evidence deduced from the 
available literature. It suggests that the lowland spruce from the region of North- 
eastern Poland has crossed the lini of the lower Vistula and Bug rivers (the so called) 
disjunction) and has substancially participated in the formation of spruce populations 
throughout the region north of the Carpathian and Sudety Mts. 

Résumé 

En vertu des renseignements concernant les traits caractéristique de beaucoup 
de cones, semences et plantes seminals dans les cultures comparatives, |’auteur discute 
la ressemblance du sapin de la région centrale de Pologne avec la sapin du nordést 
et le sapin de montagne. Les comparaisons a l’aide du teste de Scheffe et la métode 

des integrants principales denotent le manque de différences réelles entre le sapin de 

la Pologne centrale et celui du nord-est et des grandes differences entre eux et le 

sapin de montagne. Cette observation se confirme dans les matériaux de la litérature 

étrangere, qui conviennent au compte. Ca suggére, que le sapin du bas-fond de la 

Pologne nord-est a passé la ligne de la Vistule et du Bug (domaine de la si nommé 

disjonction) et a participé en grand dégré dans les formations des populations du sapin 

sur toute la domaine au nord des Karpaty et Sudety. 
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