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Dendrochronologiczna analiza przyrostów 
rocznych świerka pospolitego 

na Pojezierzu Olsztyńskim 
A dendrochronological analysis of annual rings in Norway spruce 

of the Olsztyn Lake District 

Abstract. Chronologies of Norway spruce from the Baltic-Nordic area of the Olsztyn Lake District were set up, 
covering years 1840-1999. Environmental factors were studied, those that influenced annual rings in Norway 
spruce in that region. 

·~ 
Wstęp 

lt' wierk pospolity jest najważniejszym po sośnie gatunkiem lasotwórczym w Polsce. Ma 
,~ on doniosłe znaczenie zarówno z uwagi na zajmowaną powierzchnię, jak też na 
produkcję drewna. Lasy świerkowe odgrywają dużą rolę w regulowaniu bilansu wodnego 
·naszego kraju oraz chronią obszary wyżynne i górskie przed erozją gleb. W związku z 
rozległym i rozczłonkowanym zasięgiem naturalnym oraz wybitną zmiennością tego 
taksonu (liczne podgatunki, ekotypy klimatyczne itp.), nie udało się do dziś jednoznacznie 
oheślić wymagań klimatycznych świerka. W świetle obserwowanych, a także prognozo
wanych zmian w bilansie ciepła ziemi i atmosfery oraz przewidywanego wzrostu dynamiki 
pnocesów pogodotwórczych i corocznej zmienności warunków meteorologicznych, wiedza 
o warunkowaniach klimatycznych przyrostów rocznych drewna nabiera szczególnego 
z,naczenia. Różne gatunki drzew, dzięki odmiennym predyspozycjom genetycznym, ina
czej reagują na ten sam układ warunków meteorologicznych (ryc. 1). 

e~Iem tej pracy było określenie warunków środowiskowych, które mają największy wpływ 
n kształtowanie się wzoru przyrostowego u świerków z Pojezierza Olsztyńskiego. 

Teren badań, materiał i metody 

P ~ezierze Olsztyńskie jest częścią Pojezierza Mazurskiego - regionu geograficznego 
:pdłnocno-wschodniej Polski [14]. Jutrzenka-Trzebiatowski [12] cytując wielu autorów 
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- - - - - klimat kształtujący się pod wpływem Morza Bałtyckiego, 

6.6.~A - klimat o przewadze wpływów oceanicznych, 

• • • • -wpływ cech borealnych klimatu kontynentalnego, 

• • • • .. klimat o przewadze wpływów kontynentalnych, 

•••• - klimat kształtujący się pod wpływem gór i wyżyn. (W. Okołowicz za [12]) 

RYC. 1. Stanowiska świerka na tle stref klimatycznych 

napisał, że w północno-zachodniej części tego terenu wpływ cech klimatu Morza Bałtyc· 1 
kiego przejawia się: 
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O mniejszymi opadami letnimi, 

O zawężeniem amplitudy średnich rocznych temperatury powietrza, 

O skróceniem i obniżeniem temperatury zimy, 



TABELA 1 
Charakterystyka stanowisk świerka 

Nadleś- Leśnictwo Oddział Symbol Liczba Siedlisko Data pobrania 

nictw.o pobranych 

prób 

Kąd~py Sząbruk 343j kisz 22 LMśw 14 IX 1999 

Kudypy Kamienna Góra 241L klkg 22 LMśw 26 IX 1999 

Wichrowo Samy 432a wisi 24 BMśw 02 VI 2000 

Wjchrowo Dwa Stawy 450n wldl 24 Lśw 05 VI 2000 

Jedwabno Łysowo 128d jlcp 26 BMb 03 VII 2000 

O zmniejszeniem natężenia i czasu insolacji. 

W kierunku wschodnim wzrasta gradient kontynentalizmu z charakterystycznymi oznaka
mi w kierunku południowo - wschodnim. W kierunku północno-wschodnim rośnie zna
czenie cech borealnych klimatu kontynentalnego, na co wskazuje: 

, poszerzenie się amplitudy rocznych wartości temperatury, 
,- zwiększenie się udziału opadów letnich, 
1

- wzrost temperatury w okresie wegetacyjnym. 

Na ,pojezierzu Suwalskim sąsiadującym od północnego-wschodu z Pojezierzem Mazur
skim klimat jest surowy- długa i ostra zima trwa I 00-130 dni, stąd okres bezprzymrozkowy, 
wegetacyjny i gospodarczy ulega znacznemu skróceniu. 

Materiał do badań pobrano za pomocą świdra Presslera na wysokości 1,30 metra od szyi 
korzeniowej na pięciu stanowiskach z 59 drzew (tab. 1.). W sumie wykonano 118 wywier
tów po 2 z jednego drzewa, ze strony wschodniej i zachodniej. Zmierzono szerokość 
przyrostów rocznych z zaokrągleniem do 0,01 mm na mierniku BIOTRONIK z kompute
rową rejestracją wyników pomiarów. Do synchronizacji i złożenia chronologii I dla danego 
obszaru został wykorzystany program CATRAS [l]. Podobieństwa sekwencji przyrostów 
poszczególnych prób obliczono porównując wartość t (istotność korelacji) według algoryt
mQ podanego przez Baillie i Pilchera [2] i współbieżność (%GL - Gleichlaufigkeit [ 1 O]) 
wetlług algorytmu Ecksteina [5], będącą miarą zgodności przebiegu dwóch krzywych 
przyrostowych. Próby o podobnej sekwencji słojów zostały użyte do złożenia średniej dla 
Rojezierza Olsztyńskiego. Kolejnym krokiem w sprawdzeniu poprawności złożenia chro
nologii było zastosowanie programu COFECHA [9] z pakietu DPL (Dendrochronology 
P..ogram Library - Uniwersytet w Arizonie, Tucson, USA) w celu wyeliminowania prób z 
fałszywymi bądź brakującymi przyrostami. Ostatecznie złożono chronologie z 52 drzew 
(Sg prób). Program ARSTAN [9] posłużył do złożenia chronologii residualnej - pozbawio
nej tendencji związanej z wiekiem i czynników poza klimatycznych, mających wpływ na 

1 Clllronologia - wewnętrznie skorelowany ciąg przyrostów rocznych uśredniony z dwóch lub więcej prób 
i Wfrażony jako funkcja skali czasowej (kalendarzowej)- datowanie bezwzględne [13]. 
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przyrost. Taka chronologia została użyta do budowy modelu response function (program 
RESPO - J.M. Lough w modyfikacji Holmesa [9] - pakiet DPL), który znajduje istotne 
zależności między szerokością słojów przyrostów rocznych a sumą miesięcznych opadów 
i średnią miesięczną temperaturą. Badany okres obejmował lata 1951-1996 co było limito
wane dostępnością danych klimatycznych. Wykorzystane pomiary parametrów klimatycz
nych zostały wykonane w stacji IMGW w Olsztynie (et> 53° 46'N, A 20° 25'E). 

Dla sekwencji przyrostów podano odchylenie standardowe, średnią wrażliwość i autoko
relację. Średnia wrażliwość s określa niską lub wysoką częstotliwość zmienności szeroko-

4,3 a) 

H---t-ł-ll-ł--ł---ł--ł-#-..L\-ł~łl-------M:V------11'1----+-ł---+-l~-f---ł-~-~--ł----ł----+-f· 2. 1 s I 

____________________________ ___...o 

o : -
o 
r-
00 -

o 
00 

~ 
~ 
00 

o o 
;: ~ - - -

o 
""' °' -

o 
~ -

o 
V\ 
O\ - 8 

M 
~ - ~ - -

-

2 b} 

-------.-----,..--~-~-r-----r---,--~--,,--~---------------+0 
~ ~ ~ .. - i - ~ -- i -

RYC. 2. Chronologie świerka pospolitego z Pojezierza Olsztyńskiego a) rzeczywista, b) residualna 
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1 śei słojów. Opisane miary statystyczne zostały szczegółowo przedstawione w pracy Frittsa 
l_ [8a i Schweingrubera [17]. 

Wyniki i dyskusja 

P,r:zebieg sekwencji surowych pomiarów oraz chronologię standaryzowaną i residualną 
pi:zedstawiono na rycinie 2. W wyniku analizy stwierdzono, że głównym czynnikiem 

; determinującym szerokość przyrostów słojów rocznych świerka pospolitego są parametry 
I 
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RMC. 3. Zależność przyrostów rocznych świerka pospolitego na Pojezierzu Olsztyńskim od a) temperatury i b) 
epadów. Kolumny oznaczają wartość korelacji a linie regresji. Szare kolumny i kwadraty na liniach oznaczają 

zależności istotne na poziomie ufności 95%. 
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klimatyczne - opady i temperatura. Wartość współczynnika determinacji R2 wynosi 
61,66%. Uzyskane rezultaty wskazują na znaczną rolę opadów końca wiosny i latam 
wartość szerokości słojów. Warunki termiczne listopada, marca i czerwca również wpły
wają na przyrosty, przy czym ujemną zależność stwierdzono w listopadzie i czerwcu (ryc. 
3). Podobne rezultaty podczas badań świerka na Pogórzu Wilamowickim uzyskali Feliksił 
i Wilczyński [ 6]. Świerki z zasięgu północnego reagują wąskimi przyrostami na niewielkie 
opady latem i niską temperaturę wczesnej wiosny i września [18]. Bednarz [3] Bednani 
in. [ 4] podczas badań świerków z Babiej Góry zwracają uwagę na bezpośredni związel 
przyrostów z temperaturą czerwca i lipca. Ci ostatni piszą również o pozytywnym efekcie 
opadów późnej zimy. Feliksik i Wilczyński [6] badając zależności przyrostów świerkaoi 
klimatu w Beskidzie Śląskim stwierdzili że, wraz ze wzrostem wysokości zwiększa się 
zależność przyrostów od temperatury. Na Pojezierzu Olsztyńskim warunki termiczne 
odgrywają rolę w czerwcu, ale wydaje się, że na tym terenie opady mają większe znaczenie 
gdyż świerk reaguje wąskimi przyrostami na ich niedobór przez dłuższy okres czasu -oi 
maja do sierpnia. Negatywny wpływ niskich wartości temperatury marca ma związek z 
początkiem okresu wegetacyjnego. Także badania nad hartowaniem się drzew potwierdza. 
ją, że w momencie rozpoczęcia tworzenia się tkanki waskularnej spada tolerancja drzewa 
na niską temperaturę (Larcher 1995 za [15]). Zastanawiająca jest odwrotna zależnoJ 
między temperaturą listopada i przyrostem rocznym. Ciepłe tygodnie końca jesieni otruł 
niają prawdopodobnie płynne wejście drzewa w fazę spoczynku zimowego i nagłe przy
mrozki grudniowe mogą mieć negatywny wpływ na przyrost następnego roku. Obmiństi 
[16] napisał, że stopniowy spadek temperatury w miesiącach zimowych powoduje, il 
roślina staje się w znacznym stopniu odporna na mróz. Podkreśla również negatywną rot 
łagodnych zim, gdyż świerk doznaje zakłócenia rytmu termoperiodycznego. Łagodnyni 
zimami należy tłumaczyć naturalną nieobecność świerka w Krainie Bałtyckiej i w półn~· 
nej części Krainy Wielkopolsko- Pomorskiej (Tyszkiewicz, Obmiński 1963 za Obmińskill 
[16]). 

Chronologia 

Rzeczywista 

Residualna 

TABELA2 
Wartości wybranych miar statystycznych dla chronologii rzeczywistej i residualnej 

Przedział Lata Średnia Średnia Odchylenie Autokorelacja 
czasu wrażliwość stand. I rzędu 

1840-1999 160 2,15 0,256 0,994 0,734 
1841-1999 159 1,00 0,222 0,195 0,02 

Wartości podstawowych miar statystycznych zestawiono w tabeli 2. Odchylenie stan~ 
ardowe wskazuje na dużą coroczną zmienność pierścieni rocznych (współczynnik zmie~ · 
ności = 46,23 % ) Przyrosty świerka na Pojezierzu Olsztyńskim są znacznie szersze nil 
drzew z Pogórza Wilamowickiego [6] i z Babiej Góry [11], [ 4], ale nieznacznie wężSze oi 
świerków z Białowieskiego Parku Narodowego [11]. Większe wartości średniej wrażliwo
ści mogą wskazywać na istnienie krótkookresowych zmian klimatycznych [8] na Pojez~~ . 
rzu Olsztyńskim, jak również na Pogórzu Wilamowickim [6] i w Puszczy Białowieski~ 
[11] a mniejsze na Babiej Górze [11], [4]. Bardzo mały współczynnik autokorelacji 1 
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1 eh.ronologii residualnej (tab. 2.) wskazuje na wyeliminowanie fluktuacji oraz tendencji 
1 em,arakterystycznych dla chronologii rzeczywistej. 
I 

Wnioski 

• Złożono chronologię regionalną pierścieni rocznych świerka pospolitego od 1840 
do 1999 roku dla Pojezierza Olsztyńskiego (ryc. 4.). 

• Wpływ warunków klimatycznych (termiki powietrza i opadów atmosferycznych) 
na kształtowanie corocznych przyrostów jest istotny - zmienność tłumaczona 

przez klimat wynosi 61,66%. Może to być podstawą rekonstrukcji klimatu na tym 
obszarze. 

Badane drzewa reagują wąskimi przyrostami na niedobór opadów w miesiącach 
wiosennych i letnich - od maja do czerwca. 

IOOLSZ89 I 840 257 187 207 134 204 168 261 246 144 144 

1 IOOLSZ891850 224 194 146 180 263 316 196 209 138 105 

i 'OOLSZ89 l 860 132 267 330 206 204 225 239 218 247 201 

156 197 258 214 206 155 159 161 235 185 

175 144 151 112 155 137 124 97 104 81 

138 146 150 163 170 159 161 195 203 199 

197 174 183 221 205 229 204 231 218 257 

!ROOLSZ891910 253 265 258 292 303 289 379 252 276 331 

)OOLSZ891920 290 219 197 235 266 280 323 306 277 286 

POOLSZ89 l 93 O 250 240 299 288 248 291 303 239 234 199 

, POOLSZ891940 167 180 232 278 225 231 256 196 202 228 

IOOLSZ891950 257 201 154 163 108 155 153 222 248 259 

OOLSZ891960 242 272 246 192 157 167 192 257 218 160 

i IOOLSZ891970 179 165 211 208 248 215 141 163 183 11 O 

OOLSZ891980 13 I 166 174 170 164 218 267 248 251 232 

i i OOLSZ891990 234 202 88 140 154 161 166 206 170 231 

i R C. 4. Wyniki pomiarów szerokości słojów rocznych (średnie arytmetyczne). Wyniki zapisano w wierszach 
od lewej do prawej. Wartość 81 oznacza 0,81 mm, wartość 239-2,39 mm 
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• Stwierdzono odwrotnie proporcjonalną zależność szerokości słojów od tempm
tury w listopadzie i czerwcu. W marcu wyższe wartości temperatury wpływ~ 
natomiast korzystnie na wielkość przyrostu. 
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Summary 

A dendrochronological analysis of annual rings in Norway spruce 
of the Olsztyn Lake District 

Gmonologies of Norway spruce from the Baltic-Nordic area of the Olsztyn Lake District 
1were set up, covering years 1840-1999. Environmental factors were studied, those that 
1inftuenced annual rings in Norway spruce in that region. The response function model (8) 
/was used, and basie statistical parameters were calculated, as follows: mean ring span, mean 
sensitivity, and auto-correlation of the first rank. lt was f o und that precipitation and 
.temperature were main factors participating in the shaping of the ring width. The climate
~jnfluenced variability, as defined from the value of determination coefficient was 61.66%. 
1The high size of spring and summer precipitation (from May to August) influences on the 
1oc~urrence of annual rings with considerable width. Higher temperatures in November 
~im11act negatively on hast activity; this can be linked with disturbance of smooth entering 
of·ttees into the winter sleep period. The width of annual rings is also directly proportional 
to temperature in March. Warm June in however responsible for the occurrence of narrow 
1rings. This is connected with the f act that warm summ er at the same time is rainless period. 
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