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STEFAN KOCIĘCKI 

Genetyka sosny tematem sympozjum IUFRO w Polsce 

Генетика сосны темой симпозиум ИУФРО в Польше 

Genetics of pine as a theme of IUFRO symposium in Poland 

G osna pospolita należy do podstawowych gatunków lasotwórczych 
nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach Europy środkowej, 

północnej i wschodniej. Gospodarcze znaczenie tego gatunku, a ostatnio 
również konieczność zwiększenia i ulepszenia produkcji drewna nakładają 
obowiązek zajęcia się także i sosną, chociaż nie jest ona zaliczana do ga- 
tunKów szybko rosnących. We wszystkich zainteresowanych krajach dąży 
się do zwiększenia produkcji drewna przede wszystkim przez selekcję. 
W zachodniej i północnej Europie realizuje się to przez selekcję indywi- 
dualną — wybór drzew doborowych jako najlepszych wyróżniających się 
populacjach, a następnie zakładania plantacji nasiennych jako bazy po- 
zyskiwania nasion. Po pewnym okresie postępowania tą drogą nasunęło 
się jednak pytanie o podstawowym znaczeniu dla gospodarstwa leśnego: 
czy wynikające z takiego postępowania ograniczenie puli genów wpłynie 
na produkcję, a jeśli tak, to w jakim kierunku i stopniu? 

zagadnieniu genetyki sosny ze szczególnym uwzględnieniem wyżej po- 
stawionego pytania poświęcone było sympozjum, które odbyło się w Pol- 
sce w dniach od 8 do 18 października 1973 r. Organizatorami sympozjum 
były: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN w Kórniku, Ko- 
mitet Nauk Leśnych PAN oraz Instytut Badawczy Leśnictwa. Sympozjum 
miało charakter konferencji terenowej, a prowadził je prof. dr S. Bia- 
łobok jako przewodniczący Grupy Roboczej S 2.03.5 IUFRO — Selek- 
cja sosny posopolitej. 

W sympozjum uczestniczyło 26 pracowników naukowych. Poza pra- 
cownikami AR w Krakowie, Poznaniu i Warszawie (po 1 osobie), IBL 
(3 osoby), NZLP (1 osoba) i Zakładu Dendrologii (7 osób) brali w nim 
udział: R.C.B. Johnstone z Edynburga (Anglia), K. Kańak z Pilzna 
i A. Laffers ze Zwolenia (Czechosłowacja), M. Hagman z Maisala 
(Finlandia), M. Vidaković z Zagrzebia (Jugosławia), C. Ehrenberg 
ze Sztokholmu i I Remród z Umea (Szwecja), G. Elicini M. Boy- 
dak ze Stambułu (Turcja) oraz E. Prokazin z Puszkino, D. Pirgas 
z Rygiil Patłaj z Charkowa (ZSRR). 

Otwarcie sympozjum odbyło się w IBL w Warszawie a uczestników 
witał wicedyr. prof. dr T. Molenda. Pierwszym zwiedzanym obiektem 
były powierzchnie Zakładu Nasiennictwa i Selekcji w Sękocinie — zalo- 
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żona w 1966 r. porównawcza powierzchnia sosny pospolitej 15 prowe- 

niencji polskich oraz założona w 1962 r. powierzchnia z potomstwami 

41 drzew sosony z 14 nadleśnictw. Powierzchnie te prezentował 

prof. dr S. Tyszkiewicz. Następnie trasa sympozjum prowadziła 

przez nadleśnictwa: Wyszków (Leszczydół i Jagiel), Białowieżę (BPN), 

Supraśl, Suwałki, Strzałowo, Dłużek, Iławę, Trzciel i Bolewice. Przedsta- 

wione uczestnikom drzewostany, reprezentujące najbardziej wartościową 

sosnę północno-wschodniej Polski, stanowiły odpowiednie tło do wymiany 

poglądów co do sposobów zagospodarowania, prowadzenia i wykorzysta- 

Ryc. 1. Uczestnicy Sympozjum 

w szkółce Zakładu Nasiennic- 

twa i Selekcji w Sękocinie   
nia tej bazy nasiennej dla gospodarstwa leśnego. Bardzo wysoko ocenili 

wszyscy drzewa doborowe sosny oglądane w nadl. Suwałki i Strzałowo. 

Przeciwstawieniem rodzimych drzewostanów w OZLP Siedlce, Białystok 

i Olsztyn były drzewostany sosny obcego pochodzenia w nadl. Iława (Smol- 

niki), założone w latach 1871—1935, złożone z drzew źle lub bardzo źle 

ukształtowanych i produkujące mniej drewna niż drzewostany rodzime. 

Interesującym obiektem była powierzchnia porównawcza w nadl. Trzciel, 

założona przez Bussego w 1914 r. z potomstwem drzewostanów sosny 

w wieku 16, 47, 74, 112, 140i 170 lat. 

W czasie sympozjum zapoznali się uczestnicy z 22 referatami dotyczą- 

cymi genetyki sosny. Były to (wg kolejności prezentowania): 

Ryc. 2. Dyskusja w nadl. 

Wyszków — Leszczydół. Ob- 

jaśnień udziela mgr inż. Choiń- 

ski, nadleśniczy   
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1. Badania proweniencyjne nad sosną pospolitą w Instytucie Badaw- 
czym Leśnictwa — S. Kocięcki; 

2. Sosnowe drzewostany nasienne, kryteria ich wyboru, prowadzenie 
i wykorzystanie — S. Kocięcki; 

3. Podstawy metod nasiennictwa selekcyjnego sosny pospaiite) — 
E. Prokazin; 

+ Zmiennosé fenotypowa sosny oraz organizacja produkcji nasion 
w Łotewskiej SRR — J. Gajlis (referował D. Pirgas); 

5. Geograficzne uprawy sosny pospolitej w Ukraińskiej SRR — 
I. Patłaj; 

6. Parki narodowe i rezerwaty przyrody jako banki genów, ich rola 
w hodowli lasu — S. Białobok; 

7. Zmienność sosny pospolitej w Turcji i jej zróżnicowanie morfolo- 
giczne — G. Elicin; 

8. Przyczynek do badań nad niezgodnością (incompatibility) przy krzy- 
żowaniu sosny pospolitej z sosną czarną — M. Vidaković; 

9. Wzrost i rozwój sosny pospolitej 16 polskich proweniencji na po- 
wierzchni porównawczej w Lipcach k. Rogowa — S. Gunia; 

10. Badania nad proweniencjami sosny pospolitej i wyniki, uzyskane 
na powierzchni doświadczalnej w Siemianicach — Z. Rzeźnik; 

(Referaty dra S. Gunii doc. dra Z. Rzeźnika, podobnie jak rele- 
rat mgra S. Kocięckiego, dotyczyły sosny pospolitej tych samych 

pochodzeń na powierzchniach, założonych w 1966 r. w ramach doświad- 
czenia zainicjowanego przez PAN a zorganizowanego przez IBL; do 
doświadczenia tego należy także powierzchnia IBL w Bliżynie oraz po- 
wierzchnia w Polanach (nadl. Grybów), prowadzona przez AR w Kra- 
kowie.) 

11. Rozwój sosny pospolitej kilku wschodnioeuropejskich prowenien- 
cji na powierzchniach doświadczalnych w Finlandii — M. Hagman; 

12. Fińskie drzewostany standardowe dla badań leśnych — M. Hag- 
man; 

13. Sosna pospolita z północno-wschodniej Polski i sąsiednich obsza- 
rów w świetle międzynarodowych doświadczeń — T. Przybylski; 

14. Wstępne sprawozdanie o sośnie pospolitej różnego pochodzenia na 
powierzchni doświadczalnej w Bolevecu — K. Kańak: 

15. Zmienność pod względem przeżywania i wzrostu u sosny pospo- 
litej z północnych populacji — I Remród; 

16. Drzewostany sosny pospolitej obcego pochodzenia na pojezierzu 
mazurskim — 5. В1лаТо Бок; 

17. Zmienność rasowa sosny pospolitej (przegląd literatury) — 

M. Giertych; 

18. Zagadnienia do dyskusji nad badaniem potomstwa sosny pospo- 

litej — M. Giertych; 

19. Genetyczny efekt w klasycznej hodowil lasu — W. Wilusz 

i M. Giertych; 

20. Konsekwencje redukcji puli genów w praktyce hodowli lasu — 

S. Białobok; 

21. Efekt wzmożonej heterozygotyczności w potomstwie sosny po- 

spolitej — C. Ehrenberg; 
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22. O próbie selekcji dla drugiego etapu klonowych plantacji nasien-. 

nych — R. C. B. Johnstone. | 

Prawie wszystkie referaty były w języku angielskim. Językiem oży- 

wionych dyskusji był również angielski. Wymianę poglądów i opinii bar- 

dzo ułatwiały świetne tłumaczenia na bieżąco przez kol. M. Giertycha 

a zwłaszcza przez „wielojęzycznego” kol. Z. Steckiego. 

Sympozjum należy ocenić jako bardzo udane zarówno pod względem 

fachowym, jak i organizacyjnym. Jest to opinia nie tylko gospodarzy, 

lecz także i gości. Pozwoliło ono na wielostronną wymianę zdań co do 

możliwości i potrzeb selekcji w odniesieniu do sosny pospolitej o tak 

wysokiej wartości, jaką ma nasza sosna północno-wschodnia. Należy wy- 

razić żal, że nie uczestniczyli w nim koledzy z terenu, nawet z zarządów, 

w których oglądano uznane drzewostany nasienne. Jeśli chodzi o pod- 

stawowy temat sympozjum, to można podsumować, że ograniczenie puli 

genetycznej w plantacjach nasiennych może powodować również nieko- 

rzystne następstwa. Z tego względu w naszych sprzyjających warunkach 

bardziej uzasadnione jest stosowanie przede wszystkim selekcji popula- 

cyjnej. Znajdzie to wyraz również w podsumowaniu z dyskusji, które 

ma być wraz ze wszystkimi referatami opublikowane w najbliższym czasie 
przez Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN w Kórniku. 
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