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Variability of domestic populations of European beech, final results 

of stage I of the GC 2234 1992-1995 provenance trial series 

at the Brzeziny Forest District experimental plots 

Abstract: In this paper, the results are reported and analyzed of survival, growth performance and relative time 

of bud burst of 6-years old beech trees (half-families) representing 27 top domestic provenances of European beech 

(Fagus sylvatica L.) from both the coastal region and the upland — montane region. 
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Cel pracy 

Cx niniejszych badań jest porównanie cech wzrostu i jakości hodowlanej pocho- 

dzeń buka zwyczajnego reprezentujących cały obszar występowania tego gatunku w 
Polsce, na powierzchni proweniencyjnej w centralnej Polsce w Nadleśnictwie Brzeziny 

(195 1-54'E, 51*42-47'N; 200 m n.p.m.). Docelowo, badania te mają wskazać pochodzenia 
najwłaściwsze do uprawy w lasach Polski centralnej, na obrzeżu zasięgu naturalnego, gdzie 

odnowienie buka napotyka trudności wynikające, m.in., z występującego tu deficytu 

a ion. Na obszarze tym brak jest bowiem drzewostanów nasiennych, bądź też są one słabej 

Jakości. 

  

  

* Prac | .. 
стс została sfinansowana ze środków grantu nr 5660594 C/2234 Komitetu Badań Naukowych i Dyrekcji 

, po calnej Lasów Państwowych. Wyniki referowano na konferencji "Zmienność buka zwyczajnego (Fagus 
syrvalica L.)", Poznań-Siemianice, 8-10 czerwca 1999 r. 
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Materiał 

Obserwacje przeprowadzono w 1998 roku, na porównawczej powierzchni założonej jesie- 
nią 1995 roku na terenie Nadleśnictwa Brzeziny. Obiektem badań było potomstwo z 
wolnego zapylenia (półrodzeństwa) 27 proweniencji reprezentujących całość polskich 
zasobów genowych tego gatunku, w tym również potomstwo lokalnego wyłączonego 
drzewostanu nasiennego. Obserwacje wykonano na drzewach buka w szóstym roku życia. 
Przeanalizowano ważne w hodowli selekcyjnej cechy adaptacyjne (przeżywalność, wyso- 
kość) i odpornościowe (pędzenie wiosenne). Szczegółowy opis metodyki badań został 
wcześniej opublikowany (Giertych 1990). Do celów niniejszej pracy opisano poszczególne 
pochodzenia pod względem przeżywalności i wysokości drzew na uprawie porównawczej 
oraz fenologii pędzenia wiosennego. Określono międzyproweniencyjne zróżnicowanie 
badanych cech. 

Wyniki 

Przeżywalność 

Uprawa porównawcza buka w wieku 6 lat (po trzech latach wzrostu na powierzchni 
doświadczalnej) wykazuje średnią przeżywalność równą 83,9% (tab.l). Wartość ta waha 
się pomiędzy poszczególnymi 5 blokami w zakresie od 80,1% w bloku IV do 87,2% W 
bloku I. Zmienność międzyproweniencyjna (tab.1) zawiera się w przedziale od 69,8% do 
93,1%. W grupie pochodzeń o największej przeżywalności dominują proweniencje: Ustroń 
(39): 93,1%, Łagów (34): 92,0%, Golub-Dobrzyń (22): 91,3% i Milicz (29): 90,6%. W 
grupie pochodzeń o najmniejszej przeżywalności znajdują się: Krucz (23): 69,8%, Lipinki 
(30): 69,8% oraz Młynary (18): 75,5% i Bieszczadzki Park Narodowy (42, 44): 77,7-19,2%. 
Potomstwo lokalnego pochodzenia Brzeziny (32) charakteryzuje sie przeżywalnością na 
poziomie średniej ogólnej (83,7%). | 

Wysokość drzew 

Średnia wysokość drzew (tab. 1) wszystkich pochodzeń łącznie wynosi 61,3 cm i wahasię 
w poszczególnych blokach w zakresie od 59,8 cm (blok III) do 63,5 cm (blok IV). Średnia 
wysokość poszczególnych pochodzeń zawiera się w zakresie od 51,4 cm do 74,7 i) 
Analiza wariancji wykazała istotne zróżnicowanie (przy poziomie istotności Qt = 0,000 ) 
średniej wysokości drzewek między pochodzeniami. Najwyższe są młode buki pochodze!” 
Kwidzyn (15): 74,7 cm i Gryfino (1): 74,2 cm. Te dwa pochodzenia różnią się isto 
wszystkich pozostatych (test Duncana, poziom ufności 95%). W grupie pochodzen 
najniższej wysokości znajdują się: Lipinki (30): 51,4 cm i Krucz (23): 51,8 cm. Równie” 

te dwa pochodzenia różnią się istotnie od wszystkich pozostałych pod względem an 
wanej cechy. Także w odniesieniu do wysokości drzew, potomstwo lokalnego wyłączone 
drzewostanu nasiennego Brzeziny (32) nie przekroczyło średniej wartości: 59,7 cm. 

Fenologia rozwoju na wiosnę 
oo, | | | . ład W dniach 30 kwietnia i I maja 1998 roku oceniono stopień rozwoju wegetacji. Rozk о: oo | pti . poziom wartości tej cechy jest istotnie zróżnicowany między proweniencjami (test X : P% 
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ТАВЕГА 1 

Przeżywalność i wysokość 6-letnich drzew buka po trzech latach wzrostu na powierzchni proweniencyjnej w 

Nadleśnictwie Brzeżiny. Liczenie i pomiary przeprowadzono jesienią 1988 roku (październik) 
Survival and height of 6-years old trees of common beech after three years of growing on the provenance plot 

in Brzeziny Forest District. Count and measurements were conducted in autumn of 1998 (October) 

> 

  

Nazwa pochodzenia Numer pochodzenia Przezywalnosé [%] Wysokość [cm] 

Provenance Number of provenance = Survival Height 

Gryfino l 84,16 74,21 

Bierzwnik 3 88,54 59,25 

Karnieszewice 5 86,67 57,99 

Wejherowo 7 88,75 56,04 

Szczecinek 9 89,79 61,54 

Lipusz 10 85,62 57,78 

Gdańsk 11 80,42 57,56 

Kartuzy 12 83,54 68,38 

Kwidzyn 15 80,21 74,71 

Kwidzyn 16 88,77 67,86 

Młynary 18 75,51 61,20 

Golub-Dobrzyń 22 91,25 64,35 

Krucz 23 69,79 51,85 

Świebodzin 25 83,47 57,84 

Grodzisk 26 79,58 60,00 

Milicz 29 90,62 60,22 
- Lipinki 30 69,79 51,42 

- Prudnik 31 83,96 63,60 

Brzeziny 32 83,75 59,86 

Łagów 34 92,04 57,30 

Tomaszów 35 85,21 65,57 

Zdroje 38 82,92 61,56 

Ustroń 39 93,12 63,78 

Bieszczadzki PN 42 77,71 57,89 

Bieszczadzki PN 44 79,17 61,25 

Łosie 46 88,54 62,72 

Rymanów 47 82,29 57,10 

Średnio (Mean) A 8 3.90 a 61,34 
  

istotności O = 0,0000). Średnia wartość indeksu (tab. 2) oscyluje wokół klasy 2 "paki 

nabrzmiałe i wydłużone" i zmienia się w zakresie od 1,19 (pochodzenie 9 Szczecinek) do 

2,95 (pochodzenie 34 Łagów). Podobnie jak w sezonie 1997 (Tarasiuk i in. 1998), 
stosunkowo mała stwierdzona średnia wartość tej cechy (zakres obejmuje klasy 1-7) 
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TABELA 2 
Wyniki obserwacji fenologicznych wiosennego pędzenia buka 27 krajowych pochodzeń na powierzchni 

proweniencyjnej w Nadleśnictwie Brzeziny (podano liczbę drzew w poszczególnych fazach fenologicznych, 
dla każdego pochodzenia fenofazy określono na próbie 100 drzew). Klasyfikację przeprowadzono wiosną 

1988 roku (dn. 30.04 1 01.05) 

Results of the phenological observations of the bud burst of 27 beech provenances on the provenance plot 

in Brzeziny Forest District (number of trees at the particular phenological stage is presented, in the case of each 

provenance pheno-phases were defined on the base of 100 trees). Classification was conducted in spring 

of 1998 (day 30.04 and 01.05) 

  

  

  

Pochodzenie (nazwa 1 numer) Faza rozwojowa Srednia 

Provenance (name and number) Stage of the development wartos¢ 

l 2 3 4 5 6 7 Average 

value | 

Gryfino | 8 39 34 10 5 4 2,77 

Bierzwnik 3 68 30 2 1,34 

Karnieszewice 5 52 38 10 1,58 

Wejherowo 7 50 39 11 1,61 

Szczecinek 9 82 17 l 1,19 

Lipusz 10 31 54 15 1,84 

Gdansk 11 68 29 3 1,35 

Kartuzy 12 30 56 11 3 1,87 

Kwidzyn 15 20 57 19 2,07 

Kwidzyn 16 24 56 18 2 1,98 

Młynary 18 25 58 17 1,92 

Golub-Dobrzyń 22 30 55 14 l 1,86 

Krucz 23 7 46 38 9 2,49 
Swiebodzin 25 43 45 12 1,69 

Grodzisk 26 21 60 15 4 2,02 

Milicz 29 23 60 16 | 1,95 

Lipinki 30 36 54 9 I 1,75 

Prudnik 31 8 59 25 5 3 2,36 

Brzeziny 32 40 51 9 1,69 

Łagów 34 3 27 50 13 6 2,95 

Tomaszów 35 18 41 34 4 3 2,33 

Zdroje 38 И 55 32 6 I 2,36 
Ustroń 39 12 59 24 4 | 2,23 
Bieszczadzki PN 12 12 55 27 2 3 | 2,32 

Bieszczadzki PN 44 24 65 10 | 1,88 
Łosie 46 3 43 35 И 5 3 2,81 
Rymanów 47 20 57 19 31 Sz 
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oznacza, że obserwacje przeprowadzono w początkowym okresie aktywności wegetacyjnej 

buka na badanej powierzchni. Pochodzenia najwcześniej rozpoczynające wegetację wiosną 

1998 r. w warunkach przyrodniczych Nadleśnictwa Brzeziny to: pochodzenie 34 (Łagów), 

46 (Łosie), 1 (Gryfino) i 23 (Krucz) — tabela 2. Do najpóźniej rozpoczynających aktywność 

wegetacyjną należą: pochodzenie 9 (Szczecinek), 3 (Bierzwnik) i 11 (Gdańsk). 

W grupie pochodzeń najwcześniej rozpoczynających wzrost znalazły się zatem prowenie- 

ncje zarówno nizinne (Gryfino Kraina I dzielnica 2, Krucz Kraina III dzielnica 4) jak też 

wyżynno-górskie (Łagów Kraina VI dzielnica 2, Łosie Kraina VIII dzielnica 7), reprezen- 

tujące szeroki zakres wysokości nad poziomem morza: od 80 m do ponad 500 m n.p.m., 

oraz zróżnicowane warunki klimatyczne. Natomiast w grupie pochodzeń najpóźniej rozpo- 

czynających wegetację w warunkach uprawy porównawczej w nadleśnictwie Brzeziny 

znalazły się wyłącznie proweniencje pomorskie (Kraina I, dzielnice 3 1 5); drzewostany 

mateczne rosną na wysokości od 70 do 193 m n.p.m. 

W porównaniu z analogicznymi wynikami uzyskanymi wiosną 1997 (Tarasiuk 1 in. 1998) 

nastąpiły niewielkie zmiany kolejności poszczególnych proweniencji oraz składu grup 

jednorodnych, co świadczy o utrzymywaniu się tendencji fenologii badanych populacji w 

uprawie proweniencyjnej w Nadleśnictwie Brzeziny. 

Podsumowanie wyników 

Wzrost uprawy porównawczej w warunkach otwartej powierzchm wpływa na uzyskane 

wyniki przeżywalności oraz wzrostu na wysokość drzew. Powierzchnia porównawcza w 

Nadleśnictwie Brzeziny, położona przy granicy zasięgu naturalnego buka, charakteryzuje 

się stosunkowo niskimi wartościami temperatury powietrza w okresie zimowym, np., 

średnia wieloletnia temperatura powietrza w styczniu wynosi -3,2 C, zaś absolutna tempe- 

ratura minimalna często spada poniżej -20”C. Szczególnie niekorzystne dla wiosennego 

rozwoju roślin jest częste występowanie na tym obszarze przymrozków na wysokości do 

dwóch metrów od powierzchni gruntu (Bednarek 1993) — dane dla stacji meteorologicznej 

w Rogowie). Brak odpowiedniego dla buka mikroklimatu, zwłaszcza na obrzeżach zasięgu 

naturalnego, sprzyja powstawaniu przemrożeń pędów i deformacjom pokroju stosunkowo 

niskich drzew, znajdujących się jeszcze w strefie oddziaływania zimnego powietrza. 

Przeżywalność drzew określona na obecnym etapie badań, oddaje na analizowanej powie- 

rzchni porównawczej zdolność przetrwania drzew w nietypowych dla buka warunkach 

odkrytej przestrzeni i gleb porolnych, bez właściwej dla gleb leśnych mikroflory 1 mikro- 

tauny. Należy przypuszczać, że zwłaszcza warunki mikroklimatyczne mogły wpłynąć 

Istotnie na otrzymane wyniki, gdyż średnia ogólna przeżywalność sześcioletnich drzewek 

po trzech sezonach wzrostu na ogrodzonej powierzchni wynosi zaledwie 83,9%. 

Wysokość sześcioletnich drzew wykazuje silne zróżnicowanie. Zmienność tej cechy waha 

się dla poszczególnych proweniencji w szerokim przedziale od około 51 cm do ponad 74 

cm. Nalezy przypuszczaé, ze na tym etapie wzrostu drzew na uprawie, wysokość drzew 

zależy nie tylko od właściwego poszczególnym pochodzeniom tempa wzrostu wysokości 

ky akże, jest pochodną stopnia obserwowanych uszkodzeń, zwłaszcza powtarzającego SIę 

J Wiosny przemarzania pędów i aparatu asymilacyjnego. 
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Dynamika rozwoju na wiosnę jest cechą bardzo silnie uwarunkowaną genetycznie (Gier- 

tych 1990), należy zatem wnosić, iż otrzymane wyniki szeregują prawidłowo badane 
proweniencje pod względem relatywnego czasu rozpoczęcia aktywności wegetacyjnej w 
warunkach przyrodniczych powierzchni proweniencyjnej, zaś przyszłe obserwacje, w 
warunkach zmniejszonego oddziaływania niekorzystnego dla buka mikroklimatu odkrytej 

powierzchni, pozwolą upewnić się co do poprawności wyboru pochodzeń dobrze znoszą- 

cych warunki klimatyczne Nadleśnictwa Brzeziny. 

Wnioski 

M Przeżywalność 6-letnich drzew na powierzchni porównawczej w Nadleśnictwie 

Brzeziny wyniosła średnio 83,9% dla analizowanych 27 proweniencji i wahała 

się miedzy poszczególnymi pochodzeniami od 69,8% do 93,1%. 

m Wysokość sadzonek po trzech latach wzrostu w uprawie wyniosła średnio 61,3 

cm, zaś zmienność międzyproweniencyjna tej cechy zawiera się w przedziale od 

51,8 cm do 74,7 cm. 

Mi Obserwacje fenologiczne początku wegetacji wykazały istotne zróżnicowanie W 

analizowanej grupie 27 pochodzeń. 

MI Wśród pochodzeń najwcześniej pędzących są proweniencje zarówno nizinne 

(Gryfino Kraina I/2, Krucz III/4) jak też wyżynno-górskie (Łagów VI/2, Łosie 

VIIV7), reprezentujące szeroki zakres wysokości nad poziomem morza: od 80 do 

ponad 500 m n.p.m. oraz zróżnicowane warunki klimatyczne. 

Mi W grupie pochodzeń rozpoczynających najpóźniej wegetację w warunkach upra” 

wy porównawczej w Nadleśnictwie Brzeziny znalazły się wyłącznie proweniencji 

pomorskie (Szczecinek, Bierzwnik, Gdańsk — Kraina I, dzielnice 3 1 5): drzewo” 

stany mateczne rosną na wysokości od 70 do 193 m n.p.m. 

rodzimego M Utrzymuje się, zauważona od pierwszego roku obserwacji, tendencja dowlanej. 
owlane). pochodzenia Brzeziny utrzymywania zaledwie przeciętnej jakości ho 

przeżywalności i wysokości. 

Katedra Hodowli Lasu SGGW 

ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa 

Literatura 

w Doświad- 
Bednarek, A. 1993. Warunki fizjograficzne. W: Warunki przyrodnicze Lasó 1903, 

a, >: czalnych SGGW w Rogowie. R. Zielony (red.). Wyd. SGGW Warszaw 

24-41. 

| a © 193-236 
Giertych, M. 1990. Genetyka. W: Białobok, S. (red.). Buk zwyczajny, Kórnik, s. 193 23 

a: ; ien- 
Tarasiuk, S., Bellon, S., Szeligowski, H. 1998. Dotychczasowe wyniki badań nad ej 

nością krajowych proweniencji buka zwyczajnego na powierzchni doświadcza 

Nadleśnictwie Brzeziny. Sylwan 12: 83-91. 

40  



Summary 

Variability of domestic populations of European beech, 

final results of stage I of the GC 2234 1992-1995 provenance trial series 

at the Brzeziny Forest District experimental plot 

In this paper, the results are reported and analyzed of survival, growth performance and 

relative time of bud burst of 6-years old beech trees (half-families) representing 27 top 

domestic provenances of European beech (Fagus sylvatica L.) from both the coastal region 

and the upland-montane region. The study plots arranged according to the complete random 

block design with five replications were situated at the Brzeziny Forest District, near the 

beech distributional limit: 19°51’-54’E, 51°42’-47’N; 200 m above sea level). It is conclu- 

ded that substantial inter-population variability exists in either attribute analyzed. Particu- 

larly important finding has been that of the phenological differentiation of the beech 

populations: contrary to the earlier suggestions, among the provenances characteristic of 

relatively latest time of bud burst were only the coastal provenances; while among those 

early bursting were both the coastal and mountainous ones. 
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