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Selekcja świerka — przedmiotem polsko-francuskiego 
współdziałania 

Селекция ели — предмет польско-французского сотрудничества 

Spruce selection as an object of Polish-French cooperation 

| 25У zajmują we Francji około 13 mln ha (23,2% ogólnego obszaru 
kraju). W składzie gatunkowym przeważają liściaste (około 70%) 

— dąb, buk, grab. Iglaste — świerk, jodła, modrzew, sosna — występują 
głównie w górach. Specyficzny kompleks leśny stanowią Landy w płd.-za- 
chodniej Francji, gdzie na powierzchni około 1 mln ha na ubogich gle- 
bach piaszczystych rośnie sosna 
nadmorska w litych drzewosta- 
nach z sadzenia. 

W następstwie stosunkowo 
szerokiego rozpowszechnienia w 
przeszłości gospodarstwa odro- 
ślowego na obszarach nizinnych 
lasy w znacznej części Francji 
nie odpowiadają dzisiejszym 
potrzebom gospodarczym. W 
wyższych położeniach przy od- 
nawianiu na miejsce drzewosta- 
nów rodzimych lub przy zale- 
sianiu wprowadzono wiele drze- 
wostanów nieodpowiedniego, 
obcego pochodzenia. W efekcie 
tego aż 8 mln ha zajmują obec- 
nie drzewostany mało produk- 
tywne, z czego 5 mln ha drze- 
wostanów wymaga jak najszyb- 
szej likwidacji i zastąpienia 

Ryc. 1. Wymagająca przemiany nis- 
koprodukcyjna buczyna koło Lure 
(Wogezy, 400 m n.p.m.) 
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wysoko produkcyjnymi gatunkami iglastymi. Jest to konieczne zarówno 
ze względów ekonomicznych jak i pozagospodarczych. 

Z sytuacji tej zdano sobie sprawę już w ostatnich latach przed II woj- 
ną. Zaczęto poszukiwać sposobów, a przede wszystkim gatunków najodpo- 
wiedniejszych do użycia przy przemianie drzewostanów negatywnych. 
Instytut Badań Leśnych (Centre National de Recherches Forestieres) 
w Nancy rozpoczął zakładanie powierzchni porównawczych z różnymi ga- 
tunkami i proweniencjami drzew iglastych. W ciągu ostatnich 30 lat zało- 
żono ogółem 78 takich powierzchni o łącznym obszarze 202,5 ha. Szcze- 
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Ryc. 2. Lokalizacja powierzchni 
(C.N.R.F.) z gatunkami iglastymi 
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gólne nasilenie tych prac zaznacza się od 1963 r. — od tego roku założono 
63 powierzchnie na obszarze 173,5 ha. Prowadzi się na nich badania nad 
świerkiem pospolitym (20 powierzchni, 52 ha), jodłą pospolitą (7 po- 
wierzchni, 18 ha), sosną pospolitą (6 powierzchni, 10 ha) oraz modrzewiem 
europejskim i sosną czarną. Z gatunków pozaeuropejskich najwięcej uwagi 
poświęca się jedlicy (15 powierzchni, 55 ha), jodle olbrzymiej, kalifornij- 
skiej, Lowa, kaukaskiej i Bornmiillera (razem 12 powierzchni, 29 ha). Bada 
się również modrzew japoński, eurojapoński i amerykański, świerk sitkaj- 
ski oraz sosnę Jeffreya i promienistą (Pinus radiata). Spośród badanych 
gatunków jednym z najbardziej obiecujących jest świerk pospolity. 

Świerk pospolity jest we Francji gatunkiem rodzimym. Naturalne jego 
drzewostany istnieją jednak tylko na niewielkim obszarze w Alpach 
1 w Jurze, gdzie występują głównie w strefie powyżej 800 m n.p.m. Poje- 
dyncze naturalne drzewostany o niewielkiej powierzchni istnieją również 
w wyższych partiach Wogezów. Drzewostany te są przystosowane do wa- 
ruńków górskich i wysokogórskich. Nie można ich jednak porównywać 

z naszymi drzewostanami świerka 
południowego, zwłaszcza ze świer- 
czynami beskidzkimi, mają bo- © 
wiem inny charakter wynikający 
z dużej domieszki (często nawet 
przewagi) jodły i innych gatunków. 
Najlepsze z nich zostały uznane 
jako drzewostany nasienne i je 
przede wszystkim objęto badania- 
mi porównawczymi. Na podstawie 
rozwoju ich potomstwa w różnych 
warunkach ocenia się przydatność 
poszczególnych pochodzeń w róż- 
nych regionach kraju. Na powierz- 
chniach porównawczych reprezen- 
towane jest potomstwo 41 rodzi- 
mych drzewostanów świerka (w 
tym 22 z Alp, 16 z Jury i 3 z Wo- 
gezów) oraz 17 drzewostanów 
sztucznie założonych. Jak wynika 
z dotychczasowych kilkuletnich 
obserwacji z rodzimych pochodzeń 
najlepszy jest świerk z Gerardmer 
(Wogezy) i Bonnetage (Jura) oraz 
z Montriond (Alpy), z nierodzimych 
natomiast pochodzeń obiecujący 
jest świerk z Eclaches (Masyw 
Centralny). Wyróżniają się one ko- 
rzystnie pod względem przyrostu 
jednak podobnie jak wszystkie po- | 
zostałe świerki pochodzeń francu- 
skich bardzo wcześnie rozpoczy- 

nają wegetację i cierpią od przy- Ryc. 3. Naturalne występowanie świerka 
mrozków. we Francji 
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Na obszarach, na których licznie występujące drzewostany negatywne 
mają być w przyszłości zastąpione świerczynami, duże niebezpieczeństwo 
dla młodych upraw stanowią dwa czynniki — późne przymrozki i chwasty. 
Obszary te znajdują się głównie w strefie od około 300 do około 800 m 
n.p.m. Okres wegetacyjny w tej strefie rozpoczyna się znacznie wcześniej 
niż w położeniach górskich. Co 2 lub 8 lata występują tam krótkotrwałe, 
ale silne przymrozki zdarzające się nawet w końcu maja. Przymrozki te 
powodują całkowite zwarzenie wszystkich tegorocznych pędów, co pociąga 
za sobą silne obniżenie przyrostu sadzonek w danym roku. Drugim czyn- 
nikiem zagrażającym sadzonkom są chwasty, które w tamtych warunkach 
rozwijają się szybko. Aby zmniejszyć koszt zakładania i pielęgnowania 

upraw sadzi się we Francji sadzon- 
ki świerka w wieku 2/2 lata w wiez- 
bie 2X2 m. W takim wieku sadzon- 
ki przechodzą jednak silny szok 
po przesadzeniu i zaczynają przy- 
rastać dopiero po 3 lub 4 latach, 
jeżeli w tym okresie nie wystąpi 
przymrozek. Aby uchronić gospo- 
darstwo przed szkodami powodo- 
wanymi przez przymrozki, a jed- 
nocześnie w maksymalnym stop- 
niu zmniejszyć koszty upraw roz- 
poczęto poszukiwanie odmian póź- 
_noruszających i przy tym szyb- 
ko przyrastających na wysokość 
wkrótce po przesadzeniu. Obie te 
cechy w dużym stopniu wykazuje 
świerk z Polski. 

Swierk polski — mianowicie 
z Istebnej — zwrócił uwagę leśni- 
ków francuskich na powierzchni 
w Amance (koło Nancy), założonej 
w 1945 r. w ramach doświadcze- 
nia IUFRO z 1938 r., w którym 
uczestniczył Instytut Badawczy La- 
sów Państwowych w Warszawie. 
Na powierzchni tej reprezentowa- 

Ryc. 4. Drzewostan nasienny świerka ny Jest ró wnież świerk Z Finlandii, 
w Montriond (Alpy Zachodnie, 1100 m  OTWEegli, Szwajcarii, Włoch, Cze- n.p.m.) chosłowacji, Austrii, Jugosławii, 

Rumunii i Bułgarii. Świerk z Isteb- 
nej jest najlepszy pod względem 

jakości i ilości produkcji oraz udatności i zdrowotności. 
Inne pochodzenia świerka z Polski zjawiły się na francuskich po- 

wierzchniach porównawczych dopiero w 1966 r. W roku tym w Epinal 
(Wogezy, wys. n.p.m. 390 m) i w Labastide-Rouairoux (płd. Francja, wys. 
n.p.m. 670 m) wysadzono świerka z Białowieży, Zwierzyńca Białow., Pła- 
skiej, Borek, Górowa Iławeckiego, Sobowidzów oraz z Istebnej, Orawy 
i Tarnawy; nasiona tych świerków otrzymał C.N.R.F. zimą 1960/61 lub 
1961/62 z Zakładu Nasiennictwa i Selekcji IBL. Prócz świerka z Polski na 
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obu powierzchniach reprezentowany jest świerk 5 pochodzeń francuskich 
(w tym Gerardmer i Bonnetage) oraz świerk z Rumunii, Czechosłowacji 
i Litwy. Pomiary w szkółce wykazały, że pod względem przyrostu i póź- 
nego ruszania przoduje świerk polski z zasięgu nizinnego, zwłaszcza z Bo- 
rek i Białowieży; potwierdziły one również wyborny przyrost świerka 
z Karpat polskich (z Istebnej) i z Rumunii. Na oglądanej przeze mnie po- 
wierzchni w Epinal poletka z polskim świerkiem wyróżniały się z daleka 
jakością sadzonek. Były one znacznie wyższe a wypad mniejszy, szcze- 
gólnie na poletkach ze świerkiem białowieskim, boreckim i beskidzkim. 

Ten sam zestaw pochodzeń obejmuje również powierzchnia w Milleva- 
ches (Masyw Centralny, wys. n.p.m. 900 m), założona w 1967 r., oraz po- 
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Ryc. 5. Drzewostan świerka pospolitego Ryc. 6. Zahamowanie przyrostu sadzon- 

\11—Х kl. w. obcego pochodzenia w ki świerka po wysadzeniu do uprawy 

L’Eclaches (Masyw Centralny, 250 m 

n.p.m.) 

wierzchnia z 1968 r. w Perseigne (na płd.-zach. od Paryża, wys. n.p.m. 

110 m). Powierzchnia w Millevaches zasługuje na najwyższe uznanie ze 

względu na jej stan. Znajduje się ona na terenie 60 ha zakupionych 

w 1966 r. przez C.N.R.F. z przeznaczeniem na proweniencyjne i gatun- 

kowe powierzchnie porównawcze. I tutaj poletka ze świerkiem z Biało- 

wieży, Borek i Istebnej wyróżniają się z daleka; sadzonki przeszły szok 

przesadzeniowy dobrze i już w 1970 r. zaczęły pędzić w górę (u wielu 

roczny przyrost przekroczył 0,5 m). Swierk innych polskich pochodzen 

jest również lepszy niż francuskich, czeskich czy litewskich. Jeśli chodzi 
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o termin rozpoczynania wegetacji, to najpóźniej rusza świerk z Białowieży, 
Zwierzyńca i Borek. Świerk z Istebnej, Orawy i Tarnawy budzi się nieco 
wcześniej, bardzo wcześnie natomiast zaczyna wegetację świerk z Sobo- 
widzów. 

Swierk z Białowieży i Borek reprezentowany jest również na po- 
wierzchni w Ste Anastasie (Masyw Centralny, wys. n.p.m. 1200 m), wysa- 
dzono go tutaj jednak poza doświadczeniem. I w tych surowych warun- 
kach prezentuje się on pod względem przyrostu lepiej niż świerk fran- 
cuski z Alp, Jury czy Wogezów. 

Obserwacje z powierzchni francuskich co do przyrostu i terminu roz- 
poczynania wegetacji są zasadniczo zgodne ze spostrzeżeniami i danymi 
pomiarowymi z powierzchni IBL w nadl. Jegiel; reprezentowane są tutaj 
te same pochodzenia, a sadzonki wyhodowano z tych samych zapasów 
nasion, choć wysadzono je w 1963 lub 1965 r. jako nieszkółkowane dwu- 
latki. Na powierzchniach w nadl. Jegiel świerk białowieski i borecki rów- 
nież należą do przodujących pod względem przyrostu wśród pochodzeń 
nizinnych, ustępują jednak świerkowi z Istebnej. Podobna zbieżność wy- 
stępuje w terminie ruszania — najpóźniej rozpoczyna wegetację świerk 
z Białowieży i Zwierzyńca oraz z Borek i Przerwanek, świerk z Istebnej 
i Orawy rozwija się nieco wcześniej, a świerk z Sobowidzów budzi się 
najwcześniej z piętnastu rosnących tam proweniencji. 

Iakie wspólne badania nad drzewami leśnymi wydatnie zwiększają 
możliwości poznania naturalnej zmienności poszczególnych ekotypów 
i odmian, ich zachowania się w różnych warunkach i reakcji na różne czyn- 
niki. Wiele obiecujemy sobie z obecnie przygotowywanego doświadczenia 
nad świerkiem, które obejmie następujące pochodzenia: Zwierzyniec 
(2 drzewostany), Wigry, Borki, Przerwanki, Nowe Ramuki, Kartuzy, Bli- 
żyn, Stronie Śląskie, Międzygórze, Szklarską Porębę, Istebną (2 drzewo- 
stany), Wisłę, Rycerkę (2 drzewostany), Orawę, Tatry — dol. Chochołow- 
ską oraz Tarnawę. Od poprzedniego będzie się ono różnić nie tylko liczbą 
proweniencji, lecz także sposobem pozyskania nasion. W dawnym doświad- 
czeniu użyto nasion pozyskanych dla celów gospodarczych — wiadomy 
był drzewostan mateczny i jego operatowe dane opisowe. Do nowego 
doświadczenia pozyskuje się nasiona na stałych powierzchniach badaw- 
czych, które Zakład Nasiennictwa i Selekcji założył w latach 1965—1967 
w dojrzałych drzewostanach świerkowych reprezentatywnych dla poszcze- 
gólnych regionów kraju. Na powierzchniach tych. wszystkie drzewa do- 
kładnie opisano, a poza tym zostały przeprowadzone badania dendrome- 
tryczne i litosocjologiczne. Nasiona gromadzi się w miarę obradzania przez 
poszczególne drzewa, a po wyłuszczeniu odpowiednią część nasion przeka- 
zuje się do C.N.R.F. Po skompletowaniu niezbędnej ilości nasion z dosta- 
tecznej liczby drzew zostaną założone w Polsce i we Francji analo- 
giczne powierzchnie porównawcze przy zastosowaniu tej samej meto- 
dyki. Wszechstronne i dokładne dane o wszystkich drzewach matecznych 
umożliwią właściwe i szeroko udokumentowane wnioskowanie na podsta- 
wie rozwoju potomstwa w różnych warunkach o wartości populacji wyj- 
ściowych. 

Obok badań populacyjnych nad terminem rozpoczynania wegetacji pro- 
wadzi się we Francji również selekcję indywidualną pod tym kątem. 
W uznanych drzewostanach wybiera się drzewa dobrej jakości wyróżnia- 
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jące się spośród otoczenia późnym ruszaniem. Podobny wybór został 
wspólnie przeprowadzony również w Polsce w najbardziej pod tym wzglę- 
dem interesujących drzewostanach świerkowych. W 1970 r. wybrano 65 
późno rozwijających się świerków w zasięgu północno-wschodnim (w nadl. 
Zwierzyniec 35 sztuk, Leśna — 4 szt., Borki — 19 szt. i Przerwanki — 11 
szt.). W 1971 r. wybrano 33 takie świerki w Beskidzie (7 w Wiśle, 12 w 
Istebnej i 14 w Rycerce). Wybrane drzewa rozpoczynają wegetację dopiero 
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Ryc. 7. Powierzchnia porównawcza świerka pospolitego z 1966 r. 

w Epinal (Wogezy, 390 m n.p.m.) 

  
Ryc. 8, Powierzchnia porównawcza świerka pospolitego 2 1967 г. 

w Millevaches (Masyw Centralny 900 m n.p.m.). Na pierwszym 

planie świerk z Białowieży



w ostatnich dniach maja, przy czym mimo tak skróconego okresu przyra- 
stania nie ustępują masą otaczającym je drzewom wcześnie ruszającym. _ 

Przy wyborze świerków późno rozwijających się czynnikiem równie 
ważnym jak termin ruszania jest gęstość drewna. Cecha ta decyduje 
o mechanicznych właściwościach drewna i o jego wydajności jako surowca 
celulozowego. Zależy ona przede wszystkim od udziału drewna późnego 
w przyroście rocznym, a jej wskaźnik kształtuje się różnie w poszczegól- 
nych drzewostanach. W warunkach polowych określa się ją przy użyciu 
torsjometra. Na wkręcony do odpowiedniej głębokości świder przyrostowy 
(Presslera) nakłada się torsjometr; przy dalszym obrocie świdra strzałka 

na skali torsjometra przesu- 
wa się w stopniu zależnym od 
oporu drewna wynikającego 
z jego gęstości. 

Obie te cechy — termin 
rozpoczynania wegetacji i gę- 
stość drewna — są dziedzicz- 
ne w bardzo dużym stopniu, 
większym niż np. cechy przy= 
rostowe. [o sprawia, że selek- 
cja indywidualna pod ich ką- 
tem daje znaczną pewność 
uzyskania pożądanych efek- 

     

tów. 

' Z wybranych późno ru- 
jadł Zwierzyniec Biatostocki 1. nad Rycerka Zwardęń szających świerków zostaną 
2 | Uróklónki (orzermonwi) 2 : Rycerka 12° _ zebrane nasiona oddzielnie 
e ИИ 2: Witow.dol Chechotowske Z Każdego drzewa, aby można 

а "чо в + - Zwierzyniec Lub. było następnie sprawdzić sto- 
o bios slaskie a: kady pień dziedziczenia cech i wy- 
a o: lilebna Zapowiedz.  Uóżw  pasbezswierkowy eliminować potomstwa lub 

e siedziba OZLP siewki słabiej je dziedziczące 
Ryc. 9. Lokalizacja stałych powierzchni badaw- (np. pod wpływem wcześnie czych świerka, reprezentowanych w przygoto- rozwijających się ojców). Sa- 
wywanym doświadczeniu polsko-francuskim dzonki odpowiadające wyma- 

ganiom użyje się do założenia 
upraw, które staną się w przyszłości bazą dostarczającą nasion do dalszej 
reprodukcji. Ten sposób reprodukcji uważany jest we Francji jako wła- 
Sciwszy niż plantacje nasienne, gwarantuje bowiem dostarczanie potom- 
stwa o znacznie bogatszej puli genetycznej niż potomstwo szczepów kilku- 
dziesięciu klonów. 

Przedstawione wspólne badania nad świerkiem, bardzo korzystne dla 
obu stron, prowadzone są w oparciu o porozumienie z dnia 24.V.1969 r. 
między francuskim Ministerstwem Rolnictwa a polskimi Ministerstwami 
— Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. W 1971 roku (24.V.) 
zostało zawarte porozumienie między Instytutem Badań Leśnych (C.N.R.F.) 
w Nancy i Instytutem Badawczym Leśnictwa, w którym szczegółowo spre- 
cyzowano tematykę badań nad świerkiem. Współpraca została rozszerzo- 
na a z korzyścią dla strony polskiej — również na badania nad topolą 
1 jedlica. 
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Краткое содержание 

Исследования над увеличением производительности лесов и введением высоко- 

производительных хвойных пород были начаты во Франции еще до войны. Активизи- 

руются они особенно в последние годы, при чем главным предметом исследований 

являются хвойные породы а среди них — ель. Начиная с 1963 г. Институт Иссле- 

дований Леса (С.М.В.Е.) в Нанси заложил 63 сравнительные площади, общая по- 

верхность которых — 173,5 га, в том числе еловых 20 (52 га). 

Отечественных еловых насаждений во Франции немного, наблюдаются они только 

в горах (Альпы, Юра, Вогезы), а в низких партиях — где находится больше всего 

площадей для реконструкции — французская ель сильно страдает от поздних (майских) 

заморозков. Очень большое заинтересование французских лесоводов вызывает ель из 

Польши, выращенная из семян переданных ИИЛ, а особенно из низинной области. 

Представленная на площадях ель из Беловежской и Борецкой Пущ отличается самой 

поздней вегетацией при одновременном большом годовом приросте (похоже ведет себя 

ель на параллельных площадях ИИЛ в надлесничестве Егель около Варшавы). Осно- 

вываясь на результатах исследований популяций Институт Исследований Леса в Нанси 

и Институт Исследований Леса в Варшаве начали совместную индивидуальную селекцию 

ели. В 1970 г. было выбрано 65 деревьев поздноразвивающейся ели с высокой плот- 

ностью древесины в Беловежской и Борецкой Пущах, а в 1971 г. — 33 такие дерева 

в Шлёнском Бескиде. В текущем году хорошего урожая, собранные с них семена 

будут использованы для сравнительных исследований, а в последующие годы черенки 

для подсадки. Одновременно Институт Исследований Леса в Варшаве собирает ма- 

териал семян с 22 площадей выбранных в спелых насаждениях разных районов Польши 

в целях заложения широкого сравнительного эксперимента во Франции и в Польше. 

Эти работы осуществляются на основании польско-французского соглашения с дня 

24.\.1969 г., а разработанное соглашение с дня 24.\.1971 г. между обоими Институтами 

расширяет это сотрудничество также в области селекции тополей и дугласии. 

Summary 

Studies on the improvement of forest productivity and on the introduction of 

highly productive coniferous species were initiated in France already before the war. 

Their particular intensification occurred during recent years and their main object 

provided coniferous species and among them — spruce. Since 1963 the Forest Rese- 

arch Institute (C.N.R.F.) in Nancy established 63 comparative areas with the total 

area of 173.5 ha, including 20 (52 ha) spruce plantations. 

France has a few native spruce stands. They occur exclusively in mountains 

(Alps; Jura, Vosges Mts), while at low elevations, where most areas for rebuilding 

are situated, the French spruce suffers severely from late (May) slight frosts. Spruce 

from Poland raised from seeds sent by the Forest Research Institute in Warsaw, 

particularly that from lowland range, raises great interest of French foresters. Repre- 

sented on experimental areas spruce from the Białowieża and Borecka Forests 

distinguishes itself with the latest initiation of vegetation and a simultaneous great 

annual growth (it reveals similar properties on parallel areas of the Polish Forest 

Research Institute situated in the forest district Jegiel near Warsaw). Based on 

results of population studies forest research institutes in Nancy and in Warsaw 

undertook a common individual selection of spruce. In 1970 there were selected 65 

trees of spruce with late development and high compactness of wood in the Bia- 
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łowieża and Borecka Forests, while in 1971 — 33 such trees in the Beskid Śląski. 

During this year with heavy crop seeds for comparative studies will be collected 

from them, while during following years — scions for grafting. At the same time 

the Forest Research Institute in Warsaw collects seed material from 22 areas selected 
in mature stands in various regions of Poland in order to establish a broad compa- 

rative experiment in France and in Poland. These activities are conducted on the 

basis of Polish-French agreement signed on May 24, 1969. Detailed treatise between 

the two Institutes from May 24, 1971 extends the cooperation to include the selection 

of poplar and Douglas-fir. 
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