
ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 59 – 2011 • 37–61 

Charakterystyka przymrozków

Początek maja 2011 roku był bardzo zimny w całej Polsce,  
a w Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim 
– w szczególności. Silne wiosenne przymrozki odnoto-
wano na zachodzie, północy i w centrum kraju. Jedynie 
wschodnie regiony naszego kraju, gdzie zachmurzenie było 
duże i padał deszcz lub śnieg, uniknęły ujemnej tempera-
tury. „Zimni ogrodnicy” przyszli w tym roku wraz z masą 
arktycznego powietrza, która 4 maja napłynęła do Polski  
z północny. W Poznaniu ujemna temperatura utrzymywała się 
przez trzy noce: 3/4, 4/5 oraz 5/6 maja (ryc. 1 i 2). Bezchmur-
ne niebo powodowało, że mróz był szczególnie dokuczliwy. 

Najzimniej było nocą z 3 na 4 maja. Temperatura za-
częła spadać krótko po północy i mróz utrzymywał się do 
wczesnych godzin porannych. Termometr w stacji meteoro-
logicznej w Ogrodzie Botanicznym UAM wskazał spadek 
temperatury poniżej 0°C dwadzieścia minut po północy, 
a najniższą wartość, –3°C, odnotowano o godzinie 5.20. 
Temperatura podniosła się powyżej 0°C dopiero po godzi-
nie 7.00, zatem utrzymywała się poniżej zera przez prawie  
7 godzin. Dane te dotyczą najbardziej istotnej dla roślin tem-
peratury powietrza na wysokości 2 m.
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AbstrAct: The hard spring frosts, which affected the Greater Poland region between 4th and 6th May 2011, broke 
records not only due to the drop in temperature, but also in the damage caused. The article covers the frost damage 
caused in those few days to trees and shrubs at the Adam Mickiewicz University Botanic Garden in Poznań. The 
damage is presented on a scale of 1–10. Trees and shrubs from the boreal climatic zone and those from mountainous 
regions suffered most. Those plants that start their growing season late were also badly damaged, including those 
with a hollow core, or those with a lamellate or spongy pith. Some plants were so severely damaged by the spring 
frosts that they were not strong enough to begin the growing season again, and died.
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Na stacji meteorologicznej Poznań–Ławica, położonej  
w odległości 4 km od Ogrodu Botanicznego UAM, odnoto-
wano w nocy z 3 na 4 maja temperaturę minimalną –3,9°C 
(na wysokości 2 m). Na podstawie zachowanej dokumen-
tacji pomiarowej, sięgającej na stacji Poznań–Ławica roku 
1920, okazała się ona najniższą temperaturą, jaką kiedykol-
wiek odnotowano tu w maju. Jak dotąd absolutnym mini-
mum tego miesiąca było –3,0°C, zanotowane 8 maja 1953 
r. Za to najpóźniejszy przymrozek (–0,5°C) przydarzył się  
w Poznaniu 2 czerwca 1928 r. (Kasprowicz 2011). 

Tegoroczny maj okazał się również rekordowy pod 
względem sumy dobowych temperatur minimalnych <0°C, 
co w przypadku maja można określić jako siłę przymroz-
ków (dla przykładu: jeżeli 2, 3 i 8 maja wystąpiły odpowied-
nio temperatury –0,4, –1,6 i –0,1°C, to siła przymrozków  
wyniesie –2,1°C). Do tej pory pod tym względem najbar-
dziej dotkliwe były lata: 1935 (siła przymrozków –5,8°C), 
1957 (–5,4°C) oraz 1978 (–4,9°C). W roku 2011 wskaźnik 
ten osiągnął –7,3°C (Kasprowicz 2011; ryc. 3).

W nocy z 3 na 4 maja 2011 roku w Przybrodzie pod Po-
znaniem zanotowano temperaturę –5,7°C, a lokalna prasa 
donosiła o temperaturach w Poznaniu i okolicach sięgających 
–8°C, a pod Toruniem nawet –11°C (Domżał 2011). Według 
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Ryc. 1. Przebieg temperatury powietrza (średnia z 10 minut) na wysokości 2 m w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu  
w dniach 2–6 maja 2011 r.

Fig. 1.  Air temperature (average over 10 minutes) at a height of 2m at the Botanic Garden in Poznań, between 2nd–6th  May 2011
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Ryc. 2. Zakres wahań temperatury powietrza (obszar szary) ograniczony jej maksymalną i minimalną wartością (linia dolna, niebieska),  
w kolejnych godzinach (0:00–1:00, 1:00–2:00… itd.) w dniach 4–6 maja 2011 r. w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu

Fig. 2.  The range of fluctuation of the air temperature (grey area) bordered by the maximum and minimum temperatures (narrow blue line), hour by hour 
(0:00–1:00, 1:00–2:00… etc.) between 4th–6th May 2011 at the Botanic Garden in Poznań
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portalu twojapogoda.pl w nocy z 3 na 4 maja zanotowano: 
–7°C w Toruniu, –5°C w Bydgoszczy, –4°C w Poznaniu  
i Chojnicach, a –3°C w Zielonej Górze, Łodzi i Gdańsku.  
Tak silne spadki temperatury były spowodowane napływem 
nad Polskę znad Skandynawii mało przetransformowanych, 
świeżych mas powietrza arktycznego, co było skutkiem 
zablokowania cyrkulacji strefowej nad Europą Środkową  
i Północną przez stabilny wyż, jaki utworzył się nad Mo-
rzem Norweskim i powoli, przez kilka dni, przesuwał się 
przez Skandynawię w kierunku Morza Karskiego i Nowej 
Ziemi. Sprowadzał on po swojej wschodniej stronie chłodne 
masy powietrza w kierunku południowym. Układami wspie-
rającymi opisany południkowy spływ mas powietrza były 
niże z frontami atmosferycznymi, które lokalizowały się  
w tym okresie od Ukrainy przez środkową Rosję po Morze 
Białe (Kasprowicz 2011).

Ze względu na sposób ich powstawania wyróżnia się 
przymrozki adwekcyjne, radiacyjne i adwekcyjno-radiacyj-
ne. Przymrozek adwekcyjny spowodowany jest napływem 
(adwekcją) chłodnego powietrza. Występuje zwykle na du-
żym obszarze (nawet całej Polski). Przymrozek radiacyjny 
powstaje w wyniku wypromieniowania ciepła (radiacji)  
z podłoża i roślin do atmosfery. Cechuje go inwersja tem-
peratury – przy gruncie jest chłodniej niż wyżej; taki przy-
mrozek często ma charakter lokalny, związany z ukształto-
waniem terenu, brakiem zachmurzenia, słabym tylko wia-
trem lub ciszą wietrzną oraz niską zawartością pary wodnej  
w powietrzu. Przymrozek adwekcyjno-radiacyjny jest połą-
czeniem dwóch opisanych wyżej typów. Powstaje w masie 
chłodnego, arktycznego powietrza napływającego za fron-
tem chłodnym, przy jednoczesnym zaniku chmur i rozbu-
dowywaniu się klina wyżowego, co powoduje dodatkowe 

wypromieniowanie ciepła i ochłodzenie (Niedźwiedź 2003). 
Taki właśnie typ przymrozku miał miejsce w tym roku  
w Wielkopolsce (Szklarz 2011). 

Tak niskie temperatury były bardzo niekorzystne dla ro-
ślin, które były już w pełni rozwoju, i spowodowały duże 
szkody, szczególnie w sadownictwie, a także w szkółkach 
drzew i krzewów. Drzewa rosnące w naszej strefie klima-
tycznej charakteryzują się sezonową tolerancją mrozową. 
Jesienią obserwujemy u nich stopniowy wzrost tolerancji, 
a zimą rośliny osiągają maksymalną odporność na mrozy. 
Wiosną, kiedy rozpoczyna się proces wzrostu i rozwoju 
roślin, następuje deaklimatyzacja i odporność na mróz or-
ganów roślinnych maleje. W wyniku działania niskich tem-
peratur dochodzi do uszkodzeń mrozowych, a bezpośrednią 
przyczyną uszkodzenia tkanek roślinnych są kryształki lodu 
tworzące się w przestrzeniach międzykomórkowych oraz  
w cytoplazmie samych komórek. Najszybciej jądra krystali-
zacji powstają w miejscach o najwyższym potencjale wody, 
tj. na powierzchni organów roślin oraz w przestrzeniach 
międzykomórkowych, gdzie panuje zwykle duże wysyce-
nie parą wodną. W wyniku tworzenia się kryształów lodu 
wewnątrz cytoplazmy dochodzi do rozrywania błon cyto-
plazmatycznych i innych organelli komórkowych. Równo-
cześnie z tym zjawiskiem może dochodzić do odwodnienia 
cytoplazmy przez lód pozakomórkowy, co nosi nazwę desy-
kacji mrozowej (Pukacki i in. 1991, Floryszak-Wieczorek 
2007). 

Jeśli roślina była zahartowana i przez to przygotowana 
na działanie niskiej temperatury, to powstanie lodu w prze-
strzeniach międzykomórkowych najczęściej nie jest groź-
ne dla zamrażanej tkanki. Natomiast wykrystalizowanie 
się lodu wewnątrz komórki prawie zawsze prowadzi do jej 

no data

Rys. 3. Siła majowych przymrozków (w klatce meteorologicznej na wysokości 2 m n.p.g.; suma dobowych temperatur minimalnych ≤0°C) w Poznaniu  
w latach 1920–2011 (Kasprowicz 2011)

Fig. 3. The strenght of May frosts (at height of 2m) showing the sum of minimum daily temperatures (≤0°C) in Poznań between 1920-2011  
(Kasprowicz 2011)
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śmierci, ponieważ wiąże się natychmiastowym zniszczeniem 
wszystkich błon cytoplazmatycznych. Tworzenie się lodu  
w przestrzeniach międzykomórkowych narusza równowagę 
chemiczną roztworu komórkowego, a stopień naruszenia tej 
równowagi jest proporcjonalny do ilości zamarzniętej wody  
i temperatury panującej na zewnątrz tkanki. Przy stopniowym 
zamarzaniu wody w przestrzeniach międzykomórkowych  
i krytycznym odwodnianiu komórek uszkodzenia objawiają 
się dopiero po odtajaniu tkanki (Hołubowicz 2000).

W przeszłości w Ogrodzie Botanicznym UAM silne wio-
senne przymrozki odnotowano w latach 1962 i 1968 (Łuka-
siewicz 1963, 1970). Od 29 kwietnia do 6 maja 1962 r. tempe-
ratury minimalne na wysokości 2 m były stosunkowo niskie  
i wynosiły od –3,0 (1 maja) do 1,5°C (5–6 maja), z wyjąt-
kiem 4 maja, kiedy temperatura minimalna była wyższa  
i wyniosła 4,2°C. W roku 1968 ciąg dni z temperaturą mi-
nimalną poniżej 0°C trwał od 7 do 14 kwietnia, a minimum 
wystąpiło 9 kwietnia (–7,4°C).

To właśnie kwietniowe przymrozki powodują zwykle 
szkody. Od 1951 roku najniższą temperaturą kwietnia na 
Ławicy było –8,6°C (13 kwietnia 1986). Temperatury mi-
nimalne niższe lub równe –5,0°C zdarzyły się w kwietniu 
w 18 latach, w okresie ostatnich sześćdziesięciu lat (1951–
2010), czyli średnio co 3(–4) lata. Biorąc pod uwagę sumy 
temperatur minimalnych niższych od 0°C, liczonych łącznie 
dla kwietnia i maja, najniższe wartości notowano w latach 
1957, 1981, 1982 i 1997. Oczywiście o takich wartościach 
decydowały głównie temperatury kwietnia.

Uszkodzenia w latach 1962 i 1968 nie odzwierciedlały 
w pełni odporności na przymrozki wiosenne wszystkich 
gatunków rosnących na terenie Poznańskiego Ogrodu Bota-
nicznego, gdyż niektóre drzewa nie rozwinęły jeszcze wtedy 
liści, na przykład te z rodzajów Quercus i Sorbus (Łukasie-
wicz 1963, 1970).

W roku 1962 zmarzły całkowicie liście następujących 
gatunków (nazewnictwo uwspółcześniono): Ailanthus gi-
raldii, Castanea pumila, Cladrastis kentukea, Gymnocladus 
dioica, Juglans cathayensis, Juglans regia, Kalopanax sep-
temlobus, Paulownia tomentosa, Phellodendron japonicum, 
Pterocarya fraxinifolia, Rhus verniciflua. Częściowo zmar-
zły wówczas liście Acer rubrum, Hydrangea macrophylla, 
Hydrangea xanthoneura, Magnolia denudata, Magnolia 
macrpohylla, Prunus laurocerasus, Quercus dentata. W roku 
1968 przymrozki częściowo uszkodziły liście Rosa rugosa,  
a całkowicie zniszczyły je u Hydrangea macrophylla i Rubus 
cockburnianus; przemarzły wówczas kwiaty lub pąki kwia-
towe Cornus mas, Forsytha ×intermedia, Forsythia ovata, 
Forsythia suspensa, Magnolia acuminata i Magnolia kobus 
(Łukasiewicz 1963, 1970). 

Sądząc z opisów szkód wyrządzonych w tamtych latach, 
oraz z informacji uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej na temat temperatur minimalnych notowa-
nych w kwietniu i w maju, jak również zaawansowania roz-
woju roślin w 2011 r., można przypuszczać, że tak silnych 
wiosennych uszkodzeń roślin jak obecnie nie zanotowano  
w całej 86-letniej historii Ogrodu Botanicznego UAM (sta-
cja meteorologiczna działa w Ogrodzie dopiero od 2005 
roku). Przyczyniła się do tego również zła kondycja roślin 
wiosną 2011, na co miał wpływ wcześniejszy układ warun-

ków pogodowych, a szczególnie charakter ostatnich dwu 
zim – 2009/2010 oraz 2010/2011. 

Zima 2009/2010 była stosunkowo chłodna. Mrozy za-
częły się w połowie grudnia 2009 r. i, pomijając lekką od-
wilż pod koniec lutego, trwały do połowy marca. W Ogro-
dzie Botanicznym UAM minimalną temperaturę (–21,1°C) 
odnotowano 26 stycznia. Utrzymująca się bardzo długo po-
krywa śnieżna spowodowała to, że wiele roślin zniszczyły 
grzyby i pasożyty. Osłabione rośliny czekała w roku 2010 
sucha wiosna i bardzo mokra jesień. Od początku sierpnia 
do końca  listopada 2010 roku spadło 235,4 mm deszczu, 
przy przeciętnej z 50-ciu lat – 172 mm (Woś 2010). Ta mo-
kra jesień, wydłużając wegetację spowodowała, że rośliny 
nie były należycie przygotowane do kolejnej zimy, a wilgoć 
znowu sprzyjała rozwojowi chorób grzybowych. 

W roku 2010 pierwsze mrozy przyszły pod koniec listopa-
da (30 listopada odnotowano –12,7°C) i utrzymywały się do 
6 stycznia 2011 r. Styczeń był ciepły, ze średnią temperaturą 
0,7°C (0,3°C na Ławicy), przy średniej wieloletniej –1,6°C 
(Woś 2010), co spowodowało rozhartowanie roślin i zapocząt-
kowało wegetację. Najniższą temperaturę tej zimy zanotowa-
no 24 lutego, było to –19,7°C. Niskie temperatury, które na-
deszły od połowy lutego, po ciepłym styczniu, spowodowały 
kolejne straty, szczególnie dotkliwe w sadownictwie. Zmar-
zła większość kwiatów na morelach, część na brzoskwiniach  
i nektarynach. Mrozy skończyły się około 10 marca, w kwietniu 
nie odnotowano nawet przymrozków, a średnia temperatura  
w tym miesiącu wyniosła aż 12,2°C (11,7°C na Ławicy; śred-
nia 8°C), co spowodowało bujną i szybką wegetację roślin. 

Po przymrozkach, które nadeszły w nocy z 3 na 4 maja, 
już od 7 maja zaczęło się stopniowe i wyraźne ocieplenie  
i 31 maja zanotowano 31,6°C. Niestety wraz z ciepłem przy-
szła kolejna wiosenna susza. Na silnie osłabione przez mróz 
rośliny, które często czekało powtórne rozpoczęcie wege-
tacji, spadło w maju tylko 10 mm deszczu, przy średniej  
118 mm (Woś 2010). 

Na złą kondycję roślin w Ogrodzie Botanicznym UAM 
wiosną 2011 roku miały zatem wpływ dwie niekorzystne 
zimy (2009/2010 i 2010/2011), przyspieszony rozwój roślin 
w kwietniu i silne majowe przymrozki, a potem wiosenna 
susza.

Szkody spowodowane przez silne przymrozki obserwo-
wano już od 4 maja do końca czerwca. Największe straty 
odnotowano na niedawno zagospodarowanych, nieosłonię-
tych terenach, pozwalających na swobodne przemieszczanie 
się zimnego powietrza (ryc. 4–9). 

W momencie wystąpienia przymrozków wszystkie ro-
śliny rozpoczęły już wegetację i pąki liściowe wszystkich 
drzew i krzewów były rozwinięte. Większość miała w pełni 
rozwinięte liście; w fazie młodych, otwierających się bla-
szek liściowych się były buki, kłęki, winorośle, perukowce. 
Przekwitła już forsycji, a magnolie i orzechy kończyły kwit-
nienie. W pełni kwitnienia były jabłonie, lilaki, kasztanowce  
i krzewuszki. 

Przy obserwacji wiosennych uszkodzeń Łukasiewicz 
(1970) stosował skalę 8-stopniową, wspólną dla drzew, 
krzewów i bylin. Jednak ze względu na stopień uszkodzeń, 
które miały miejsce wiosną 2011 r., nie można było jej użyć 
i należało opracować nową – taką, która uwzględniałaby 
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wszystkie stopnie uszkodzeń, jakie miały miejsce tej wiosny. 
Zastosowano więc następującą skalę uszkodzeń (tab. 1):

0. Brak widocznych uszkodzeń
1. Częściowo przemarzły blaszki liściowe lub igły, najczę-

ściej tylko w części wierzchołkowej
2. Częściowo przemarzły liście, igły i wierzchołki tego-

rocznych przyrostów 
3. Całkowicie przemarzły liście, igły i częściowo wierz-

chołki tegorocznych przyrostów 

4. Przemarzła część kwiatów 
5. Całkowicie przemarzły kwiaty
6. Całkowicie przemarzły tegoroczne przyrosty
7. Całkowicie przemarzły tegoroczne przyrosty oraz  

częściowo pędy dwuletnie i starsze 
8. Przemarzły pędy jednoroczne i dwuletnie, ale z nieusz-

kodzonych pędów szkieletowych wyrastają nowe 
9. Roślina zmarzła całkowicie do powierzchni gruntu

Tabela 1. Uszkodzenia drzew i krzewów spowodowane przymrozkami majowymi 2011 r. (brak danych – b.d.)
Table 1. Damage to trees and shrubs caused by May frosts in 2011 (no data – b.d.)

Gatunek
Species

Stopień 
uszkodzeń
Level of 
damage

Procent 
uszkodzeń 

rośliny
Percentage 

of plant
damaged

Wiek roślin   
(w latach)

Age of 
plants in 

years

Uwagi
Comments

Abeliophyllum distichum Nakai 1 10 15  

Abies alba Mill. 0 0 15–35  

Abies cephalonica Loudon 0 0 20–80  

Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière 0 0 30  

Abies equi-trojani (Aschers. et Sint. ex Boiss.)  
Cullen et Code 0 0 80  

Abies homolepis Siebold et Zucc. 0 0 80  

Abies ×insignis Carrière ex Baill. 0 0 50  

Abies nordmanniana (Steven) Spach 0 0 b.d.  

Abies balsamea Mill. 1 20 10–60  

Abies concolor Lindl. ex Hildebr. 6 70–90 5  

Abies concolor Lindl. ex Hildebr. 0 0 85  

Abies holophylla Maxim. 6 80–100 20–60  

Abies koreana E. H. Wilson 6 40–100 20–60  

Abies nephrolepis (Trautv. ex Maxim.) Maxim. 2 10 10 uszkodzony tylko pęd szczytowy młodego 
egzemplarza na otwartym terenie

Abies pinsapo Boiss. 0 0 b.d.

Abies sachalinensis (F. Schmidt) Mast. 6 70 b.d. na młodych drzewach zmarzły tegoroczne 
przyrosty od strony pd.-zach.

Abies sibirica Ledeb. 6 30 25 zmarzły tegoroczne przyrosty od strony pn.-wsch.

Acer buergerianum Miq. 0 0 60  

Acer campestre L. 0 0 10–80  

Acer cappadocicum Gled. 1 20 15  

Acer cappadocicum Gled. 0 0 80  

Acer carpinifolium Siebold et Zucc. 1 70 80 bardzo silnie zmarzły blaszki liściowe

Acer circinatum Pursh 1; 4 70 80  

Acer cissifolium (Siebold et Zucc.) K. Koch 1; 4 liście 10–20, 
kwiaty 40 80 zakwitł i owocuje

Acer davidii subsp. davidii Franch. 1; 4 liście 10,  
kwiaty 90 40  

Acer davidii subsp. grosserii (Pax) de Jong 1; 5 10 15 na otwartej przestrzeni

Acer davidii subsp. grosserii (Pax) de Jong 1; 4 30 60  
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Acer diabolicum Blume ex K. Koch 0 0 25  

Acer griseum (Franch.) Pax 1 30 10  

Acer heldreichii subsp. trautvetteri (Medw.) Murray 9 100 10  

Acer heldreichii subsp. trautvetteri (Medw.) Murray 2 40 30  

Acer hyrcanum Fisch. et C. A. Mey. 2 40–50 15–20 zakwitł i owocuje

Acer japonicum Thunb. ex Murray 1 30 10 niewielkie uszkodzenia części blaszek liściowych

Acer macrophyllum Pursh 0 0 80  

Acer mandshuricum Maxim. 0 0 10–80  

Acer maximowiczianum Miq. 0 0 20–75  

Acer miyabei Maxim. 0 0 70  

Acer mono Maxim. 1 30 30–60  

Acer monspessulanum L. 0 0 15–80  

Acer negundo L. 0 0 b.d.  

Acer opalus subsp. obtusatum (Willd.) Gams 0 0 b.d.  

Acer opalus subsp. obtusatum (Willd.) Gams 2; 3; 6; 7 60 15 mocno uszkodzone blaszki liściowe i pędy, 
częściowo także starsze pędy

Acer palmatum Thunb. ex Murray 0 0 10–35  

Acer platanoides L. 0 0 b.d.  

Acer pseudoplatanus L. 0 0 25–60  

Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. 1 40 10  

Acer rubrum L. 0 0 60  

Acer rufinerve Siebold et Zucc. 1; 4 70–80 15  

Acer saccharinum L. 0 0 5–80  

Acer saccharum Marshall 0 0 20  

Acer shirasawanum Koidz. 1 15 5 niewielkie uszkodzenia części blaszek liściowych

Acer sieboldianum Miq. 0 0 10–30  

Acer stachyophyllum Hiern 1 20 30  

Acer tataricum L. 1 30–80 5  

Acer tataricum L. 0 0 25–60  

Acer truncatum Bunge 0 0 30–75  

Acer velutinum var. vanvolxemii (Mast.) Rehder 2 50 30 silne uszkodzenia tegorocznych przyrostów i liści, 
nie zakwitł

Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. 2 50 80 zakwitła i owocuje

Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.  
‘Dr Szymanowski’ 7 100 10  

Actinidia kolomikta Maxim. 6 50–60 15 nie zakwitła

Actinidia melanandra Franch. 6 80–90 10 nie zakwitła

Actinidia polygama (Siebold et Zucc.) Maxim. 6 60–70 15  

Aesculus ×carnea Hayne 0 0 50–80  

Aesculus flava Sol. 0 0 b.d.  

Aesculus hippocastanum L. (i odmiany) 1 10–20 5–10 na otwartym terenie

Aesculus parviflora Walter 0 0 70  

Aesculus turbinata Blume 1 30 25  

Alnus cordata (Loisel.) Desf. 3 40 10  

Alnus incana (L.) Moench 0 0 20–70  

Alnus japonica var. koreana Callier 0 0 80  

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 2 20 20 zakwitła i owocuje

Alnus maximowiczii Callier 2 40 10 szkody tylko na dolnych gałęziach, zakwitła

Alnus rhombifolia Nutt. 2 60 20  

Alnus rubra Bong. 2 60 5 owoców niewiele

Alnus tenuifolia Nutt. 2 70 20  
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Alnus viridis (Chaix) DC. 1 15 10  

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch 4 30 60  

Amorpha canescens Pursh 6 100 15 zakwitła

Amorpha fruticosa L. 3 80 20 na otwartym terenie; zakwitła

Ampelopsis aconitifolia Bunge 3 90 50 zakwitł i owocuje

Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy. 3 70–80 45 zakwitł i owocuje

Ampelopsis cordata Michx. 3 70 15 zakwitł i owocuje

Ampelopsis megalophylla (Veitch) Diels et Gilg 2 50–60 b.d.  

Aralia elata (Miq.) Seem. 3 100 b.d.  

Aristolochia macrophylla Lam. 1; 5 10 15  

Berberis ×carminea Ahrendt 3 30 b.d. uszkodzenia od strony pn.-wsch.

Berberis gagnepainii C. K. Schneid. 1 30–40 15  

Berberis thunbergii DC. (i odmiany) 0 0 10  

Berberis thunbergii DC. (i odmiany) 7 30 15 na otwartym terenie zmarzły całe pędy z jednej 
strony krzewów, inne krzewy bez uszkodzeń

Berchemia racemosa Siebold et Zucc. 6 60 15  

Betula ermanii Cham. 1 30 15  

Betula grossa Siebold et Zucc. 7 40 10  

Betula grossa Siebold et Zucc. 2 20 20 na otwartym terenie

Betula maximowicziana Regel 1 60 50 silnie zmarzły blaszki liściowe od strony pd.-wsch.

Betula utilis var. jacquemontii (Spach) Winkl. 1 10 15  

Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent. 1 20 30 owocuje

Buddleja alternifolia Maxim. 8 90 20
stary, okazały krzew tego gatunku zmarzł tak silnie, 
że musiał zostać przycięty do ziemi; pod koniec 
czerwca pojawiło się kilka nowych pędów

Buddleja davidii Franch. 8 90 10–20 dobrze się odradzają

Buxus sempervirens L. 7 100 5–10

zmarzły mocno wszystkie tegoroczne pędy, krzewy 
przez 1,5 miesiąca wyglądały źle, ale potem 
odrodziły się jak po mocnym cięciu; pojedyncze 
młode krzewy ucierpiały tak mocno, że wymagają 
przycięcia prawie do ziemi.

Buxus sempervirens L. 6 70–80 50  

Callicarpa bodinieri Lév. 7 80 15  

Callicarpa bodinieri Lév. 2 50 15
częściowo zmarzły blaszki liściowe i tegoroczne 
pędy, na innym krzewie zmarzły także starsze pędy, 
ale wybijają z dolnej części pędu

Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch 7 30–40 15 całkowicie zmarzły tegoroczne przyrosty  
i częściowo starsze pędy

Callicarpa japonica Thunb. 6 98 15  

Callicarpa japonica Thunb. 1 10 45 zakwitła

Calycanthus fertilis Walter 1 20 60 zakwitł i owocuje

Calycanthus floridus L. 6 90 15  

Calycanthus floridus L. 1 20 25 zakwitł

Calycanthus occidentalis Hook. et Arn. 6 100 10 na otwartej przestrzeni

Calycanthus occidentalis Hook. et Arn. 1 40–50 25 zakwitł i zaowocował

Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau 6 100 b.d. zmarzły tegoroczne przyrosty, ale dobrze regeneruje

Carpinus betulus L. 0 0 70  

Carpinus japonica Blume 1 20–30 70 zakwitł i zaowocował

Carpinus orientalis Mill. 1 30 30 zakwitł i zaowocował

Carpinus tschonoskii Maxim. 1 80 10  

Castanea sativa Mill. 6 100 15  

Castanea sativa Mill. 7 100 20 na otwartym terenie zmarzły także pędy starsze 
nawet do 0,5m
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Castanea sativa Mill. 2;4 60–70 30–75 drzewa dobrze regenerują, kwitną (!); owoce tylko 
w górnej części korony 

Catalpa bignonioides Walter 6 100 25–40  

Catalpa ×erubescens Carrière 6 100 b.d.  

Catalpa ×galleana Dode 6 100 30  

Catalpa ovata G. Don 6 100 10–80  

Celastrus angulatus Maxim. 6 80 15  

Celastrus orbiculatus Thunb. 6 100 10 na otwartym terenie

Celastrus scandens L. 1; 4 30 15 zakwitł i owocuje

Celtis biondii var. heterophylla C. K. Schneid. 1 5–10 70 bardzo niewielkie uszkodzenia, w połowie czerwca 
zupełnie niewidoczne

Celtis caucasica Willd. 6 100 10  

Celtis glabrata Planch. 6 60 20  

Celtis jessoensis Koidz. 2 60–70 70  

Celtis occidentalis L. 6 100 20 na otwartej przestrzeni

Cephalanthus occidentalis L. 2 30–40 15  

Cephalanthus occidentalis L. 6 100 15 na otwartej przestrzeni, owocują!

Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai 2 60 5 mocno zmarzły blaszki liściowe, częściowo 
tegoroczne i starsze pędy

Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. 7 90 5  

Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. 1 30 30  

Cercis canadensis L. 2 10 25 niewielkie uszkodzenia tegorocznych przyrostów

Chimonanthus præcox (L.) Link 7; 8 100 5–10
mocno zmarzły tegoroczne przyrosty a także 
pędy starsze, niektóre krzewy odradzają się z szyi 
korzeniowej, 

Chionanthus virginicus L. 2; 4 40 15 częściowo zmarzły tegoroczne przyrosty, blaszki 
liściowe i prawie wszystkie kwiaty

Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd 2; 3 80 80
zmarzły tegoroczne przyrosty, uszkodzenia 
widoczne na blaszkach liściowych; zakwitł  
i owocuje

Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. 2 50 15 kwitnie

Cornus alba L. ‘Spaethii’ 1; 4 30 b.d.  

Cornus amomum Mill. 1 10 10  

Cornus bretschneideri (L.) Henry 1; 4 30 b.d.  

Cornus florida L. 3; 5 90 5 na otwartej przestrzeni

Cornus florida L. 1 40 b.d.
na młodym krzewie zmarzły tegoroczne przyrosty  
i nie zakwitł, na starszym częściowo zmarzły 
blaszki liściowe

Cornus kousa (Miq.) Hance 5; 6 40 5  

Cornus kousa (Miq.) Hance 1 15 60 owocuje

Cornus macrophylla Wall. (młody) 3 70–80 15
na młodym krzewie zmarzły mocno tegoroczne 
przyrosty, zostały pojedyncze liście przy nasadzie 
pędów; nie zakwitł

Cornus mas L. 1; 4 10–20 15  

Cornus officinalis Siebold et Zucc. 1 15 15  

Corylopsis glabrascens Franch. 3; 4 90 15 silne uszkodzenia tegorocznych pędów, zmarzły 
liście i kwiaty

Corylopsis platypetala Rehder et E. H. Wilson 3 90 10  

Corylopsis platypetala Rehder et E. H. Wilson 1 70 40 zmarzły mocno tegoroczne przyrosty, na innym 
egzemplarzu częściowo zmarzły blaszki liściowe

Corylopsis veitchiana Bean 6 50 60  

Corylus colurna L. 1 10 20  

Corylus maxima Mill. ‘Purpurea’ 1 10 10–15 na otwartym terenie
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Cotinus coggygria Scop. (i odmiany) 2; 7 50–60 20 zmarzły mocno tegoroczne przyrosty, częściowo 
także pędy starsze; są pojedyncze kwiatostany

Cotoneaster boisianus G. Klotz 0 0 5–15  

Cotoneaster boisianus G. Klotz 1 70 15 na otwartym terenie

Cotoneaster discolor Pojark. 1 20 15  

Cotoneaster hjelmqvistii Flinck et B. Hylmö 0 0 15  

Cotoneaster hjelmqvistii Flinck et B. Hylmö 1 50 10 na otwartym terenie

Cotoneaster hsingshangensis J. Fryer et B. Hylmö 1 10 10  

Cotoneaster moupinensis Franch. 1; 4 60 10  

Cotoneaster purpurascens J. Fryer et B. Hylmö 1 15 10  

Cotoneaster salicifolius Franch. 1 30 20  

Cotoneaster simonsii Baker 1; 4 40 20  

Cotoneaster subacutus Pojark. 1 20 15  

Crataegus chlorosarca Maxim. 1; 4 20 50  

Crataegus crus-galli L. 2 20 20  

Crataegus maximowiczii C. K. Schneid. 3 30 10  

Crataegus pedicellata Sarg. 1 15 25  

Cunninghamia lanceolata Hook. 1 15 5 na młodym drzewku zmarzły częściowo igły

Cydonia oblonga Mill. 5 100 20–40  

Davidia involucrata var. vilmoriniana (Dode) Wangerin 2 70 75  

Decaisnea fargesii Franch. 6 100 45 silnie zmarzły wszystkie tegoroczne przyrosty; 
jedyny kwiatostan opadł

Deutzia ×hybrida Lemoine ‘Magicien’ 2; 4 70 5
zmarzły prawie wszystkie kwiaty (ocalało kilka na 
samej górze), mocne uszkodzenia liści, częściowo 
także pędów

Deutzia parviflora Bunge 2; 4 30 20  

Deutzia scabra Thunb. (i odmiany) 2; 4 50 20–60 zmarzły blaszki liściowe i kwiaty; zakwitły tylko 
pojedyncze kwiaty

Deutzia parviflora Bunge 2; 4 50 5 zmarzły tegoroczne przyrosty, liście i prawie 
wszystkie kwiaty

Diospyros lotus L. 8 100 15
bardzo mocno zmarzły osłabione już po zimie 
młode krzewy na odkrytym terenie, „odbijają”  
z pnia.

Diospyros lotus L. 1 10–20 50  w miejscu zacisznym 

Eleutherococcus henryi Oliv. 4; 6 15 40  

Eleutherococcus sieboldianus (Makino) Koidz. 3 60 15  

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. 1 60 50  

Eucommia ulmoides Oliv. 1 30 15  

Euonymus alatus (Thunb.) Siebold 4 90 15  

Euptelea pleiosperma Hook. et Thoms. 8 95 5 zmarzły całkowicie, ale dają pojedyncze, bardzo 
słabe nowe przyrosty na starszych pędach

Euptelea polyandra Siebold et Zucc. 9 100 15  

Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder 4 80 15 prawie wszystkie kwiaty

Fagus crenata Blume 1 20 75 owocuje

Fagus grandiflora Ehrh. 2; 3 60 15 mocno zmarzły tegoroczne przyrosty

Fagus orientalis Lipsky 2 40 15 na odkrytym terenie mocno zmarzły tegoroczne 
przyrosty i częściowo liście

Fagus sylvatica L. (Grupa Purpurea) 2 70–80 15  

Fagus sylvatica L. (i inne odmiany) 2 60–80 10–40 owocuje

Fontanesia phillyreoides Labill. 1; 4 10–15 25  

Forsythia ovata Nakai 1 10–15 b.d.  

Forsythia viridissima var. koreana Rehder 1 30 15  
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Franklinia alatamaha Marshall 9 100 2
dwa młode krzewy osłabione zimą zmarzły 
całkowicie, trzeci miał mocno uszkodzone 
przyrosty, ale odradza się

Franklinia alatamaha Marshall 8 90 2  

Fraxinus americana L. 3 60 20 nie zakwitł

Fraxinus angustifolia Vahl 6 100 10 zmarzły tegoroczne pędy, dobrze regeneruje

Fraxinus excelsior L. 6 100 bd  

Fraxinus latifolia Benth. 6 70 20 zmarzły całkowicie tegoroczne przyrosty, dobrze 
regeneruje; owocuje w górnej części korony

Fraxinus mandshurica Rupr. 7 100 20  

Fraxinus pennsylvanica Marshall ‘Argenteomarginata’ 1 60–70 b.d.  

Fraxinus potamophila Herder 3 100 20  owocuje

Fraxinus retusa Champ. ex Benth. 7 100 25  na otwartej przestrzeni

Fraxinus rhynchophylla Hance 6 100 20  

Fraxinus spæthiana Lingelsh. 6 40–50 80
zmarzły tegoroczne przyrosty, nowe są 
chlorotyczne, regeneruje najsłabiej ze wszystkich 
jesionów; słabo owocuje

Ginkgo biloba L. 6 100 10 na młodszych drzewkach zmarzły całkowicie nowe 
przyrosty

Ginkgo biloba L. 6 30–40 60 uszkodzenia w środku korony 

Gleditsia triacanthos f. inermis (L.) Zabel 3; 4 80–90 10 jest trochę kwiatów, ale kwiatostany zniekształcone

Gymnocladus dioica (L.) K. Koch 6 90 70 zmarzły prawie wszystkie tegoroczne przyrosty, 
tylko kilka przetrwało w środkowej części korony

Hamamelis mollis Oliv. 1 70 5  

Hamamelis mollis Oliv. 0 0 b.d. młody krzew miał silnie uszkodzone liście, starsze 
bez uszkodzeń

Hamamelis vernalis Sarg. 1 40 20  

Hedera helix L. 1 30 5 na młodych egzemplarzach zmarzły liście

Hedera helix L. 0 0 20–80 na starszych tylko częściowo lub wcale

Hedera helix L. ‘Arborescens’ 2 30 b.d. zmarzły liście, ale także pędy!

Heptacodium miconioides Rehder 1 10 15 nieduże uszkodzenia liści od strony pn.-wsch.

Hippocrepis emerus (L.) Lassen 1; 4 15 20  

Hydrangea heteromalla D. Don 6 100 5 na otwartym terenie

Hydrangea heteromalla D. Don 2; 4 40 10  

Hydrangea paniculata Siebold 2; 4 30 20–45  

Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. 2 30 10  

Jasminum fruticans L. 1 10 20  

Juglans ailantifolia Carrière ‘Cordiformis’ 6 90 80  

Juglans cathayensis Dode 6 80 55  

Juglans cinerea L. 2 40 b.d. owocuje

Juglans mandshurica Maxim. 6 80–90 80 najsilniejsze szkody od strony pd.-wsch. – tu 
przemarzła także część pędów starszych

Juglans mandshurica Maxim. 6 100 30 zmarzły tegoroczne przyrosty, kwiaty, liście, 
częściowo także pędy starsze; nie zakwitł

Juglans nigra L. 2 20 65  

Juglans regia L. 6 95–98 b.d.

całkowicie zmarzły nowe przyrosty; w połowie 
czerwca można było zauważyć pojedyncze orzechy 
(ø ok. 2 cm) dojrzewające na ocalałych pędach,  
ale także nowe świeżo zawiązane (ø ok. 0,8 mm)!

Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. 1 30–40 b.d. częściowo zmarzły blaszki liściowe; nie zakwitł

Koelreuteria paniculata var. apiculata (Rehder et E. H. 
Wilson) Rehder 7 100 10 zakwitły i zaowocowały
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Koelreuteria paniculata var. apiculata (Rehder et E. H. 
Wilson) Rehder 1 10–20 30  

Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. et J. Presl 1; 5 50 15 nie zakwitł

Laburnum anagyroides Medik. 2; 4 20 10  

Laburnum ×watereri (G. Kirchn.) Dippel 4 40 80  

Larix decidua Mill. 1 10 60  

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière 1 10 20  

Larix laricina (Du Roi) K. Koch 1 10 50 częściowo przemarzły igły, ale także pojedyncze 
pędy

Ligustrum quihoui Carrière 4 10 30  

Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg. 7 100 5 zmarzły blaszki liściowe oraz pędy, częściowo 
także starsze

Liriodendron tulipifera L. 2 30 15  

Liriodendron tulipifera L. 4 b.d. 80  

Lonicera alpigena L. 1; 4 liście 10, 
owoce 60 10 zmarzła część blaszek liściowych i kwiatów;. słabo 

owocuje

Lonicera caprifolium L. 1 30 20  

Lonicera henryi Hemsl. 1 10 45 częściowo zmarzły blaszki, pędy są zmarznięte 
najprawdopodobniej po zimie

Lonicera korolkowii Stapf 1; 4 50 20  

Lonicera vesicaria Kom. 1; 4 30 15  

Magnolia denudata Desr 5; 6 80 15  

Magnolia kobus DC. 4 80 45 owocuje

Magnolia sieboldii K. Koch 3 90 20  

Magnolia ×soulangeana Soul.-Bod. ‘Speciosa’ 5; 7 100 20  

Magnolia × soulangeana Soul.-Bod. ‘Alexandrina’ 5; 7 100 b.d.  

Magnolia stellata (Siebold et Zucc.) Maxim. 5; 7 100 5  

Magnolia tripelata (L.) L. 4; 6 90 10  

Magnolia tripelata (L.) L. 5; 7 100 5  

Magnolia ‘George Henry Kern’ 5; 7 90 5 zakwitła ponownie w sierpniu

Magnolia ‘Gold Star’ 3; 5 90 5  

Magnolia ‘Pink Glory’ 7 70 5  

Malus baccata (L.) Borkh. 4 80 b.d.  

Malus baccata var. jackii Rehder 2; 5 liście 10,  
kwiaty 90 45  

Malus coronaria (L.) Mill. 2; 4 liście 15,  
kwiaty 90 15  

Malus floribunda Siebold ex Van Houtte 1; 4 liście 10, 
kwiaty 90 30–70 nieliczne owoce

Malus ×purpurea (Barbier et al.) Rehder ‘Kobendzæ’ 1; 4 liście 10, 
kwiaty 80 45  

Malus ×purpurea (Barbier et al.) Rehder ‘Hoseri’ 4 80 45  

Malus ×soulardii (L. H. Bailey) Britton 4 50 73 częściowo zmarzły kwiaty; nieliczne owoce  
z bardzo dużymi pierścieniami mrozowymi

Mespilus germanica L. 1; 5 15 15  

Metasequoia glyptostroboides Hu et W. C. Cheng 1 20 20
zmarzły całe wyrośnięte już krótkopędy – opadły 
na początku czerwca, na innych drzewach tylko 
częściowo igły

Morus alba L. 6 100 b.d. pojedyncze owoce

Morus alba L. 7 100 10 na otwartym terenie

Myrica gale L. 2 15 b.d.  

Myrica pensylvanica Lam. 3 40 40 zmarzły prawie całkowicie tegoroczne przyrosty; 
owocuje
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Neillia thibetica Franch. 8 90 30 prawdopodobnie osłabiony po zimie krzew zmarzł 
prawie do ziemi, ocalały pojedyncze pędy

Nyssa sylvatica Marshall 2 80 15 zmarzły wierzchołki tegorocznych przyrostów

Ostrya carpinifolia Scop. 1 40–50 20 dość mocno uszkodzone liście; zakwitła

Parrotia persica (DC.) C. A. Mey. 1 20 15 częściowo zmarzły blaszki liściowe na młodych 
drzewach

Parrotiopsis jacquemontiana (Decne.) Rehder 2 30 15  

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 6 30 5  

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 0  b.d.  

Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. 0 0 10
na ciepłych, słabo izolowanych ścianach tylko 
niewielkie uszkodzenia blaszek liściowych lub 
uszkodzeń brak

Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. 8 100 10 na zimnych podporach zmarzły całkowicie 
wszystkie pędy

Paulownia tomentosa (Thunb. ex Murray) Steud. 7 100 10  

Paulownia tomentosa (Thunb. ex Murray) Steud. 6 80 20
na dolnych gałęziach, które zmarzły najmocniej, 
uschły całe gałęzie; pozostałe rozwijały się dobrze, 
ale nie kwitły (kwiatostany zmarzły zimą)

Periploca græca L. 2 50 b.d. od strony pn.-wsch. zmarzły wierzchołki 
tegorocznych przyrostów; zakwitła i owocuje

Petteria ramentacea (Sieber) C. Presl 2; 5 20 70 nie zakwitła

Phellodendron sp.    zmarzły mocno drzewa wszystkich gatunków 
rosnących w Ogrodzie, szczególnie młode

Phellodendron amurense Rupr. 6 100 10  

Phellodendron amurense Rupr. 3 80 20  

Phellodendron amurense Rupr. 1 10 b.d.  

Phellodendron japonicum Maxim. 2 30 55 owocuje

Phellodendron lavallei Dode 2 30 60 owocuje

Phellodendron lavallei Dode 6 100 5 na otwartej przestrzeni

Phellodendron piriforme E. Wolf 2; 4 30 70 zawiązał parę owoców

Phellodendron sachalinense (F. Schmidt) Sarg. 3 80 40  

Philadelphus sp. 2; 4 50 10–75

zmarzły mocno prawie wszystkie jaśminowce – 
uszkodzone wierzchołki tegorocznych przyrostów, 
blaszki liściowe, na niektórych krzewach 
częściowo kwiaty.

Photinia davidiana (Decne.) Cardot 1; 4 20 20 zmarzła mocno zimą, ale także w maju, częściowo 
zmarzły blaszki liściowe i kwiaty

Picea abies (L.) H. Karst. 0 20–90 10–60  

Picea abies (L.) H. Karst. ‘Nidiformis’ 6 100 20  

Picea alcoquiana (Veitch ex Lindl.) Carrière 0 0 b.d.  

Picea asperata Mast. 6 20 50  

Picea breweriana S. Watson 6 10 10 zmarzły częściowo tegoroczne pędy, ale tylko na 
dolnych gałęziach młodego drzewka

Picea engelmannii Parry ex Engelm. ‘Glauca’ 0 0 b.d.  

Picea ×hurstii De Hurst 0 0 70  

Picea glauca (Moench) Voss. 6 0–70 25–40  

Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière 0 0 70  

Picea koyamae Shiras. 0 0 25  

Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns et Poggenb. 6 10–70 5–10  

Picea obovata Ledeb. 6 15 25  

Picea omorika (Pančić) Purk. (młode) 6 10 5  

Picea orientalis (L.) Link 0 0 15–80  
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Picea pungens Engelm. 6 0–80 10–40 zmarzły częściowo tegoroczne pędy, ale nie  
na wszystkich drzewach

Picea rubens Sarg. 0 0 b.d.  

Picea ×saaghyi Gáyer 6 10 b.d.  

Picea schrenkiana Fisch. et C. A. Mey. 0 0 15  

Picea sitchensis (Bong.) Carrière 8; 9 100 5  

Picea sitchensis (Bong.) Carrière 6 20 20  

Picea torano (Siebold ex K. Koch) Koehne 0 0 60  

Picea wilsonii Mast. 6 100 15  

Platanus ×hispanica Mill. ex Münchh. ‘Acerifolia’ 3 90 10 na otwartym terenie 

Platanus ×hispanica Mill. ex Münchh. ‘Acerifolia’ 0; 1 0–30 b.d.

na otwartym terenie bardzo silne uszkodzenia 
nowych przyrostów; w miejscach osłoniętych,  
na starszych drzewach uszkodzone tylko liście  
lub uszkodzeń brak

Platanus occidentalis L.  70 30  

Platanus orientalis L. 1 70 30  

Platycarya strobilacea Siebold et Zucc. 2 70 45  

Poncirus trifoliata (L.) Raf. 2 5 5  

Poncirus trifoliata (L.) Raf. 0 0 35  

Populus violascens Dode 1 50 25  

Populus wilsonii C. K. Schneid. 1 50 20  

Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean 2; 4 10 75

zmarzły wierzchołki tegorocznych przyrostów, 
blaszki liściowe i prawie wszystkie kwiaty; dobrze 
regeneruje straty, po miesiącu prawie nie było ich 
widać

Prunus pumila L. 6 40 30  

Prunus ×hillieri (Hillier) ‘Kornicensis’ 2 20 b.d.  

Prunus laurocerasus L. ‘Schipkaensis Macrophylla’ 1; 4 80 15  

Prunus maximowiczii Rupr. 1 30 10 na młodym drzewie częściowo zmarzły blaszki 
liściowe

Prunus serrulata Lindl. ‘Ama-no-gawa’ 1; 5 10 10  

Prunus tenella Batsch 1 30 b.d.  

Pseudocydonia sinensis (Dum.-Cours.) C. K. Schneid. 1; 5 10 10–25 na 10 krzewach – jeden owoc

Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach 4; 6 70–80 b.d.
całkowicie zniszczone tegoroczne przyrosty  
w górze korony, w dole parę gałęzi ocalało, część 
kwiatostanów zmarzła, ale są owoce

Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. 7 100 20 bardzo mocno zmarzły nowe przyrosty, także część 
pędów starszych

Pterocarya stenoptera C. DC. 2 90 65  

Pterostyrax corymbosa Siebold et Zucc. 1; 4 50 10  

Pyrus betulifolia Bunge 1; 2; 4 80 5  

Pyrus caucasica Fed. 1 30 10  

Pyrus caucasica Fed. 0 0 20–30 na jednym drzewie zmarzły wierzchołki blaszek 
liściowych, inne bez uszkodzeń

Quercus ×leana Nutt. 0 0 70  

Quercus bicolor Willd. 0 0 45  

Quercus castaneifolia C. A. Mey. 1 30 40  

Quercus cerris L. 3 80–90 10 na młodym drzewie zmarzły mocno nowe przyrosty; 
nieuszkodzone – na samym wierzchołku drzewa

Quercus cerris L. 1 10 b.d. na starszym egzemplarzu nieznaczne uszkodzenia 
blaszek liściowych

Quercus coccinea Münchh. 0 0 45  

Quercus dentata Thunb. 0 0 10  
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Quercus frainetto Ten. 1 10–20 80 drobne uszkodzenia liści tylko od pn.-wsch. 

Quercus iberica Steven ex M. Bieb. 2; 3 80 10  

Quercus imbricaria Michx. 0 0 70  

Quercus libani Olivier 6 60 5 uszkodzenia także po zimie

Quercus libani Olivier 2 20 10  

Quercus macranthera Fisch. et C. A. Mey. ex Hohen. 0 0 b.d.  

Quercus macrocarpa Michx. 0 0 b.d.  

Quercus michauxii Nutt. 0 0 5  

Quercus ‘Monument’ 2 30 35

częściowo zmarzły blaszki liściowe i tegoroczne 
przyrosty, a nawet część starszych; w Ogrodzie 
Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu po wiosennych przymrozkach uschło 
całkowicie młode drzewko tej odmiany

Quercus muehlenbergii Engelm. 3 50 10 mocno zmarzły tegoroczne przyrosty, na dolnych 
gałęziach

Quercus palustris Münchh. 0 0 60  

Quercus petræa (Matt.) Liebl. 1 40 10  

Quercus petræa (Matt.) Liebl. ‘Mespilifolia’ 1 40 b.d.  

Quercus pontica K. Koch 1 40 30 zmarzła część blaszek liściowych i kwiaty

Quercus prinus L. 2 20 10 częściowo uszkodzone tegoroczne przyrosty; 
dobrze regeneruje

Quercus pubescens Willd. 2 30 25 silnie uszkodzone nowe przyrosty, liście na 
dolnych gałęziach, także pędy starsze

Quercus robur L. 2 40 5 na młodych drzewach uszkodzenia tegorocznych 
przyrostów

Quercus robur L. 0 0 80 starsze drzewa bez uszkodzeń 

Quercus robur L. ‘Laciniata’ 1 50 12
silnie uszkodzone tegoroczne przyrosty, liście, 
cześć kwiatów; dobrze regeneruje, zawiązał 
żołędzie

Quercus rubra L. 0 0 80  

Quercus velutina Lam. 0 0 15  

Rhododendron sp. 1  15
zmarzły liście i kwiaty tylko tych różaneczników  
i azalii, które rosły na skraju grupy krzewów,  
od strony pd.; inne krzewy bez uszkodzeń

Rhus aromatica Aiton 2 20 30  

Rhus potaninii Maxim. 7 50 20  

Rhus potaninii Maxim. 2 20–30 b.d.
na młodym drzewie zmarzły tegoroczne przyrosty, 
także częściowo pędy starsze, na starszym zmarzły 
wierzchołki przyrostów i tu są owoce

Rhus typhina L. 3 90 50 mocno zmarzły wierzchołki tegorocznych 
przyrostów; zakwitł

Rhus verniciflua Stokes 2 50 b.d.  

Ribes nigrum L. 5 100 30  

Robinia sp.    zmarzły mocno tegoroczne przyrosty, w większości 
nie zakwitły

Robinia pseudoacacia L. ‘Karolina Zamoyska’ 3 80 5  

Robinia pseudoacacia L. ‘Rozynskiana’ 3 100 10 całkowicie tegoroczne przyrosty, także drobne 
pędy

Rosa davidii Crép. 2  10  

Rosa gallica L. 2 20 10 na otwartym terenie

Rosa rugosa Thunb. 1 15 70  

Rubus deliciosus Torr. 2 60 25  

Rubus odoratus L. 6 100 5 zakwitł

Rubus odoratus L. 1 70 60  
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Rubus phœnicolasius Maxim. 2 40–50 10–55  

Salix aurita L. 2 10 5  

Salix integra Thunb. 3 90 5  

Salix nakamurana var. yezoalpina (Koidz.) Figure 1 70 5  

Salix magnifica Hemsley 2 70 5  

Salix melanostachys Makino 1 50 5 na połowie krzewu zmarzły liście

Salix moupinensis Franchet 1 80 5  

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 2 20 15  

Securinega suffruticosa (Pall.) Rehder 6 100 10–60  

Sibiraea altaiensis (Laxm.) C. K. Schneid. 2 50 20–50  

Sinofranchetia chinensis (Franch.) A. Berger 1 20 5  

Sinofranchetia chinensis (Franch.) A. Berger 6 70–80 5
zmarzły prawie wszystkie tegoroczne przyrosty 
(zostały pojedyncze), na innym egzemplarzu 
częściowo zmarzły blaszki liściowe

Sophora japonica L. 6 100 10  

Sophora japonica L. 2; 4 90 55  

Sophora japonica L. ‘Hrynkiewicz’ 9 100 5 młody szczepiony egzemplarz

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun 3 40 10 zmarzła część młodych pędów; ale kwitnie obficie

Sorbus cashmiriana Hedl. 6 30 5  

Sorbus cashmiriana Hedl. 1 40 10  

Sorbus commixta Hedl. 6 80 5  

Sorbus commixta Hedl. 1 30 20  

Sorbus domestica L. 1 20 10  

Sorbus prattii (Koehne) C. K. Schneid. 6 5 5  

Sorbus rehderiana Koehne 6 40 5  

Spiræa elegans Pojark.      6 40 10 na otwartej przestrzeni na młodym krzewie zmarzła 
całkowicie część tegorocznych przyrostów

Spiræa chamædryfolia L. emend. Jacq. 1 15 15  

Spiræa pubescens Turcz. 1 30–40 20  

Spiræa trilobata L. 3; 5 40 10 na otwartej przestrzeni

Spiræa ‘Grefsheim’ 1 10 25  

Stachyurus præcox Siebold et Zucc. 2; 4 50 5 zmarzły końce młodych przyrostów, częściowo 
blaszki liściowe i kwiaty

Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. 8 98 10 zmarzły całkowicie tegoroczne przyrosty (także 
kwiaty) i zdecydowana większość pędów starszych

Syringa emodi Wall. ex G. Don 5; 7 40 b.d.
zmarzły tegoroczne przyrosty i sporo starszych 
pędów; nie zakwitł, źle regeneruje, tegoroczne 
pędy krótkie i chlorotyczne

Syringa komarowii C. K. Schneid. 3; 5 liście 30,  
kwiaty 90 15 zmarzły mocno tegoroczne przyrosty, nie zakwitł

Syringa reflexa C. K. Schneid. 3; 4 kwiaty i 
liście 60 5 częściowo tegoroczne pędy, prawie całkowicie 

liście i 2/3 kwiatostanów

Syringa reticulata (Blume) Hara 0 0 b.d.  

Syringa reticulata (Blume) Hara 1; 4 liście 10, 
kwiaty 80 15  

Syringa villosa Vahl 1; 4 liście 30, 
kwiaty 70 10 częściowo zmarzły blaszki liściowe, prawie 

wszystkie kwiaty

Syringa wolfii C. K. Schneid. 1; 4 kwiaty 98 15 zmarzły mocno blaszki liściowe i prawie wszystkie 
kwiatostany (zostały może dwa?)

Tamarix ramosissima Ledeb. 7 10 80  

Tamarix ramosissima Ledeb. 0 0 80 zmarzła część tegorocznych przyrostów, nawet 
niektóre pędy starsze w górze krzewu

Taxus baccata L. 7 90–100 5  
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Taxus baccata L. 6 80–100 10–50 zmarzły tegoroczne przyrosty, niektóre młode 
krzewy w szkółce 

Tetradium daniellii (Benn.) Hartley 6 100 5  

Tilia ‘Euchlora’ 0 0 b.d.  

Tilia ×europæa L. 0 0 b.d.  

Tilia americana L. 7 50 10 na otwartej przestrzeni

Tilia americana L. 1 10 75 młode drzewo w połowie zupełnie zmarzło, starsze 
prawie bez uszkodzeń

Tilia cordata Mill. 0 0 85  

Tilia dasystyla Steven 0 0 10–15  

Tilia henryana Szyszył. 3; 6; 7 60–80 10–45 nie zakwitły

Tilia insularis Nakai 7 20 15 na młodym drzewie uszkodzenia tegorocznych 
pędów i częściowo starszych

Tilia japonica (Miq.) Simonk. 1; 4 20–30 10  

Tilia japonica (Miq.) Simonk. 1; 4 30–40 80

od strony pn.-wsch. zmarzły blaszki liściowe i 
kwiaty na drzewie, które Ogród otrzymał  
z Kórnika jakoTilia amurensis Rupr. (być może  
o mieszańcowym pochodzeniu?)

Tilia maximowicziana Shiras. 1 30 75 w środku korony, od strony pd., częściowo zmarzły 
blaszki liściowe

Tilia mongolica Maxim. 1 30 5  

Tilia olivieri Szyszył. 1 30 75  

Tilia platyphyllos Scop. 1 10 10  

Tilia platyphyllos Scop. ‘Henryk Eder’ 1 20 10  

Tilia tomentosa Moench 0 0 15–80  

Viburnum carlesii Hemsl. 1; 4 kwiaty 30 10  

Viburnum macrocephalum var. keteleeri (Carrière) 
Rehder 1 30 20  

Viburnum sieboldii Miq. 2 15 10  

Vitis sp. 6 100     20–50

zmarzły tegoroczne pędy na wszystkich 
winoroślach, ale szybko i dobrze odrodziły sie 
nowe pędy i kwiatostany; owoców jest mniej niż 
zazwyczaj

Weigela coræensis Thunb. 2; 4 40 10 zmarzły blaszki liściowe i prawie wszystkie 
kwiaty, także częściowo pędy

Weigela decora (Nakai) Nakai 1; 4 30–50 15  

Weigela floribunda (Siebold et Zucc.) K. Koch 1; 4 40–50 30  

Weigela florida (Bunge) A. DC. 1 40 10–25  

Weigela praecox (Lemoine) L. H. Bailey 2; 4 40–50 10–35  

Wisteria floribunda (Willd.) DC. 2; 4 liście 15,  
kwiaty 90 15  

Zanthoxylum ailanthoides Siebold et Zucc. 8 80 10  

Zanthoxylum sp. 0 0 30

zmarzły mocno zimą (niektóre całkowicie), 
szczególnie młode krzewy posadzone na odkrytym 
terenie, jednak te z nich, które przetrwały zimę, 
doznały potem bardzo silnych szkód wiosną, 
starsze krzewy bez uszkodzeń
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Ryc. 4. Przemarznięte młode przyrosty roślin iglastych
Fig. 4. The frozen young shoots of conifers

Picea abies (L.) H. Karst. ‘Nidiformis’

Abies koreana E. H. Wilson

Picea sitchensis (Bong.) Carrière Taxus baccata L. ‘Repandens’
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Ryc. 5. Efekty przemarznięć drzew i krzewów liściastych
Fig. 5. The effect of frost on deciduous trees and shrubs  

Quercus robur L. ‘Posnania’ 

Fagus sylvatica L. ‘Atropurpurea’

Juglans mandshurica Maxim.

Gymnocladus dioica (L.) K. Koch
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Ryc. 6. Pierścienie mrozowe na owocach grusz i jabłoni
Fig. 6. Frost rings on pears and apples 
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Ryc. 7. Powtórne kwitnienie grusz, jabłoni i wiśni, i jego efekty
Fig. 7. Repeat flowering of pear, apple and cherry trees and its effects
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Ryc. 8. Przemarznięcie i regeneracja miłorzębu chińskiego

Fig. 8. Frost damage and regeneration of the Maidenhair Tree
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Ryc. 9. Przemarznięcie i regeneracja kasztana jadalnego
Fig. 9. Frost damage and regeneration of the Sweet Chestnut 
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Uwagi o charakterze ogólnym:

Abies – na wielu gatunkach zmarzły tegoroczne przyro-
sty, szczególnie na młodych drzewkach – najsilniej na  
A. holophylla i A. koreana. 

Acer – przymrozki spowodowały uszkodzenia aż 17 gatun-
ków klonów!

Actinidia – bardzo mocno zmarzły wszystkie krzewy  
(A. deliciosa zmarzła już zimą do powierzchni ziemi), 
niekiedy zostały uszkodzone nie tylko tegoroczne przy-
rosty ale i pędy starsze. Wszystkie krzewy zregenerowa-
ły się bardzo dobrze i szybko.

Æsculus – niewielkie uszkodzenia, w większości tylko  
częściowo zmarzły blaszki liściowe na młodych egzem-
plarzach.

Alnus – większość olch w Ogrodzie doznała uszkodzeń.
Amelanchier – uszkodzenia nieznaczne, tylko części kwia-

tów. Świdośliwy w tym roku pięknie zaowocowały!
Ampelopsis – przymrozki uszkodziły wszystkie winniki ro-

snące w Ogrodzie.
Betula – zdecydowana większość brzóz uniknęła skutków 

przymrozków, nieliczne uszkodzenia tylko na kilku drze-
wach czterech gatunków.

Buddleja – wszystkie krzewy zmarzły mocno zimą, a słabe 
tegoroczne przyrosty, pojawiające się wiosną – zmarzły  
w maju; pod koniec czerwca krzewy dobrze regenerowały.

Buxus sempervirens – zmarzły mocno wszystkie tegorocz-
ne pędy, krzewy przez 1,5 miesiąca wyglądały źle, ale 
potem odrodziły się jak po mocnym cięciu; pojedyncze 
młode krzewy ucierpiały tak mocno, że wymagają przy-
cięcia prawie do ziemi. 

Callicarpa – osłabione po zimie krzewy doznały wiosną 
silnych uszkodzeń, całkowicie zmarzły tegoroczne przy-
rosty wszystkich krzewów pięknotek, częściowo zmarzły 
także pędy starsze.

Carpinus – niezbyt duże uszkodzenia blaszek liściowych; 
grab pospolity bez uszkodzeń.

Castanea sativa – mocno zmarzły tegoroczne pędy, blaszki 
liściowe, kwiaty, częściowo także pędy starsze (na młodych 
drzewach do wysokości 0,5 m); drzewa silnie regenerują 
i kwitną!

Catalpa – całkowicie zmarzły tegoroczne pędy wszystkich 
drzew surmii, ale dobrze zregenerowały i kwitną.

Celastrus – zmarzły tegoroczne przyrosty; dobrze regene-
rują, niektóre krzewy bardzo obficie owocują.

Celtis – zmarzły całkowicie tegoroczne przyrosty na mło-
dych drzewach, szczególnie w terenie odkrytym, a na 
starszych drzewach, w miejscach osłoniętych – uszkodze-
nia są nieznaczne lub ich brak; drzewa dobrze regenerują, 
zakwitły i owocują.

Cornus – na większości dereni nie było szkód, uszkodzone 
zostały głównie blaszki liściowe.

Corylopsis – silnie zmarzły tegoroczne przyrosty wszyst-
kich krzewów leszczynowca; krzewy słabo regenerują, 
nowe przyrosty są niewielkie i chlorotyczne.

Corylus – niewielkie uszkodzenia liści; obficie owocują.
Cotoneaster – na wielu krzewach irg widoczne były wiosną 

szkody mrozowe po zimie, w maju nieznacznie zmarzły 
blaszki liściowe niektórych gatunków.

Deutzia – zmarzły mocno tegoroczne przyrosty, liście  
i kwiaty. Krzewy słabo regenerują, liście są silnie uszko-
dzone, a nowe przyrosty są chlorotyczne; rozwinęły się 
pojedyncze kwiaty.

Fagus – silne uszkodzenia liści wszystkich buków. 
Ginkgo biloba – doznały bardzo silnych uszkodzeń, na 

młodszych drzewkach zmarzły całkowicie nowe przyro-
sty, na starszych – na przykład tylko środkowa część koro-
ny. Regenerują wolno, na niektórych młodych drzewkach 
tylko z pnia i starszych pędów. Na starszych drzewach 
w połowie czerwca uszkodzenia były jeszcze bardzo wi-
doczne.

Juglans – zmarzły mocno wszystkie orzechy. Całkowicie 
zmarzły nowe przyrosty; tylko niekiedy, wewnątrz koro-
ny, zachowały się nieuszkodzone gałęzie. 

Koelreuteria paniculata var. apiculata – całkowicie zmarz-
ły tegoroczne przyrosty na młodych drzewach, na starszych 
częściowo zmarzły blaszki liściowe; drzewa zakwitły.

Laburnum – uszkodzenia nowych przyrostów i zniszczone 
kwiaty, ale tylko na młodych krzewach, starsze na terenie 
osłoniętym kwitły obficie.

Larix – częściowo przemarzły igły po jednej stronie drzew, 
szczególnie rosnących na otwartym terenie, uszkodzenia 
są z daleka dobrze widoczne.

Magnolia – ucierpiały bardzo mocno wszystkie magnolie, 
zmarzły kwiaty, liście, tegoroczne przyrosty i częściowo 
starsze pędy. Młode drzewka dopiero po ponad miesiącu 
dały oznaki życia.

Malus – częściowo zmarzły blaszki liściowe i kwiaty, na 
niewielu owocach, które się wykształciły, widać pierście-
nie mrozowe.

Phellodendron – zmarzły mocno drzewa wszystkich gatun-
ków rosnących w Ogrodzie, szczególnie młode.

Picea – na świerkach zmarzły tegoroczne przyrosty, szcze-
gólnie wrażliwe okazały się – świerk czarny, świerk sit-
kajski i świerk Wilsona.

Pterocarya – zmarzły mocno tegoroczne przyrosty na 
wszystkich skrzydłorzechach.

Quercus – w większości zmarzły wierzchołki tegorocznych 
przyrostów i liście.

Rhododendron – w grupie różaneczników i azalii zmarzły 
liście i kwiaty tylko krzewów rosnących na brzegu kępy, 
od południowej strony, pozostałe krzewy bez uszkodzeń.

Sorbus – mocno zmarzły młode drzewka jarzębów różnych 
gatunków w szkółce, starsze drzewa krajowych gatunków 
bez uszkodzeń.

Syringa – bez uszkodzeń S. vulgaris i jego odmiany; 
na wielu innych gatunkach – uszkodzenia duże, krze-
wy słabo regenerują, a tegoroczne pędy są krótkie  
i chlorotyczne.

Taxus baccata – zmarzły tegoroczne przyrosty, niektóre 
młode krzewy w szkółce zmarzły całkowicie i już nie od-
rosły!

Tilia – największe szkody na T. henryana, z krajowych ga-
tunków niewielkie uszkodzenia blaszek liściowych tylko 
na niektórych drzewach T. platyphyllos.

Vitis – zmarzły tegoroczne pędy na wszystkich winoroślach; 
krzewy szybko i dobrze się odrodziły, dając nowe pędy  
i kwiatostany. Owoców jest mniej niż zazwyczaj. 
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Weigela – uszkodzenia blaszek liściowych widoczne na 
wszystkich krzewuszkach, większość z nich prawie nie 
kwitła (zostały tylko pojedyncze kwiaty).

Zanthoxylum – zmarzły mocno zimą (niektóre całkowicie), 
szczególnie młode krzewy posadzone na odkrytym terenie, 
jednak te z nich, które przetrwały zimę, doznały bardzo 
silnych szkód wiosną (starsze krzewy bez uszkodzeń).

Dla sadowników tak silne majowe przymrozki to prawdzi-
wa katastrofa. W największych zwartych rejonach sadowni-
czych, gdzie wystąpiły w 2011 r. majowe przymrozki, to jest 
w Białośliwie koło Piły, Sompolnie koło Konina i Pyzdrach 
koło Wrześni, straty mają charakter klęski żywiołowej i do-
tyczą większości gatunków sadowniczych (jabłoni, czereśni, 
truskawek, wiśni, śliw, grusz, porzeczek, agrestu, brzoskwiń 
i moreli). W wielu sadach i na plantacjach kwiaty i zawiązki 
owoców zostały praktycznie w całości zniszczone (Szklarz 
2011). 

W sadach rolniczo-sadowniczego gospodarstwa do-
świadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Przybrodzie 
straty istniejące lub prognozowane wynoszą: w czereśniach 
prawie 100% (jedynie mniej niż 1% owoców na wysoko-
ści powyżej 3 m), w brzoskwiniach i nektarynach – 100%, 
wiśniach – około 70%, w jabłoniach – 95% (w przypadku 
odmian wczesnych – 100%), w gruszach – 98% (straty dla 
odmiany ‘Konferencja’ – 80%). Mrozy spowodowały wy-
tworzenie, na przykład na truskawkach i owocach ziarn-
kowych, pierścienia przymrozkowego. Tak zniekształcone 
owoce nadają się tylko dla przetwórstwa (J. Mazur, L. Za-
wodni – informacje ustne).

W połowie maja 2011 r. przewidywano w Wielkopol-
sce wzrost cen orzechów o 300% (!) w związku z silnym 
przemarznięciem kwiatów i liści orzechów włoskich. Spo-
dziewane są także straty ziemniaków wczesnych, kukury-
dzy na ziarno, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, zbóż 
jarych, głównie jęczmienia, oraz niektórych upraw warzyw-
niczych.

W Ogrodzie Botanicznym UAM po opadach, które 
nadeszły w drugiej połowie czerwca i na początku lipca, 
skutki wiosennych przymrozków są jeszcze gdzieniegdzie 
widoczne, jednak większość roślin szybko nadrabia straty,  
a pomimo niekorzystnych przewidywań rok 2011 okazał 
się jednym z lepszych sezonów miodnych (E. Buczyński – 
informacja ustna)!

Można przypuszczać, że pełen obraz skutków tych 
rekordowych, wiosennych przymrozków będzie jednak 
widoczny dopiero po kolejnej zimie. Dopiero wtedy 
okaże się, czy wznawiające wegetację z miesięcznym 
opóźnieniem rośliny zdołały należycie przygotować się 
do przezimowania oraz czy wiosenne przymrozki nie 
spowodowały jeszcze jakichś innych niekorzystnych 
zmian, których skutki będą widoczne dopiero w przyszłych 
latach. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono 
na przykład, że niska temperatura może być czynnikiem 
współdziałającym w zamieraniu jesionu w Polsce, blizny 
powstałe po przedwczesnym opadnięciu martwych pąków 
i liści stają się bowiem najczęściej miejscem infekcji dla 
wielu patogenów grzybowych i bakteryjnych (Przybył, 
Pukacki 2003, Pukacki, Przybył 2005). 

Wnioski

1. Od wiosennych przymrozków ucierpiały gatunki z bo-
realnej strefy klimatycznej, które w swojej ojczyźnie 
(na przykład na Syberii i w Kanadzie) mają zdecy-
dowany, nieprzerwany okres spoczynku i rozpoczy-
nając wzrost nie są narażone na przymrozki. Wśród 
świerków najmocniej ucierpiał świerk sitkajski (Picea  
sitchensis), którego północna granica zasięgu w Kan-
dzie sięga Alaski, wśród brzóz Betula ermanii po-
rastająca obrzeża tajgi modrzewiowej poza północ-
ną granicą lasu, już w strefie przejściowej do tundry.  
Z borealnej części Ameryki Północnej uszkodzone były  
ponadto Abies balsamea, Larix laricina, Picea glauca, 
Picea mariana, a z tajgi czyli borealnych lasów igla-
stych Rosji – Abies sibirica i Picea obovata. Nie ucier-
piała natomiast jodła hiszpańska – Abies pinsapo, ani 
grecka, A. cephalonica.

2. Podobnie jak gatunki strefy borealnej, również rośliny 
wysokogórskie, przystosowane do krótkiego okresu we-
getacji, ucierpiały bardziej niż rośliny rosnące na niżu; 
na przykład wśród klonów, na 17 gatunków uszkodzo-
nych przez przymrozki – aż 12 rośnie w górach. Są to: 
A. cappadocicum (do 2000 m n.p.m.), A. carpinifo-
lium (600–1500 m n.p.m.), A. cissifolium (do 1300 m 
n.p.m.), A. davidii (1200–3000 m n.p.m.), A. heldreichii 
subsp. trautvetteri (1800–2500 m n.p.m.), A. hyrcanum,  
A. japonicum 900–1800m n.p.m.), A. opalus (1000–
1800 m n.p.m.), A. rufinerve (do 2500 m n.p.m.) A. shi-
rasawanum (1200–1800 m n.p.m.), A. stachyophyllum 
(do 3000 m n.p.m.) i A. velutinum (600–1800 m n.p.m.). 
Wśród jodeł zmarzły również jodły pochodzące z gór: 
Abies concolor, A. koreana, a wśród świerków rosną-
cy w zachodnich Chinach na wysokości 1300–3000 m 
n.p.m. – Picea wilsonii.

3. Zimowa odporność roślin na mróz bardzo mocno zmie-
nia się z nastaniem wiosny, gdy rozpoczyna się wegeta-
cja. Okazy takich gatunków jak Ginkgo biloba, Fagus 
sylvatica, Hamamelis mollis, Phellodendron amurense, 
Betula utilis var. jacquemontii, Malus baccata, Quercus 
robur, które doznały uszkodzeń w czasie przymrozków, 
są wszak w stanie, przy pełnej aklimatyzacji, wytrzy-
mać temperatury od –40˚C do –50˚C, a ich pąki podda-
ne 3-tygodniowej desykacji mrozowej (odwodnieniu) 
przeżywają potem temperaturę –196˚C i to bez udzia-
łu krioprotektantów! (niepublikowane wyniki badań  
Pracowni Fizjologii Stresów Abiotycznych Instytutu 
Dendrologii PAN w Kórniku, P. M. Pukacki – infor-
macja ustna).

4. Wśród uszkodzonych przez przymrozki drzew rodzi-
mych gatunków znajdują się Fagus sylvatica, Fraxinus 
excelsior, Quercus petræa, Quercus robur, Taxus bacca-
ta, Hedera helix. Niewielkie uszkodzenia stwierdzono 
na Alnus glutinosa, Larix decidua, Myrica gale, Picea 
abies, Tilia platyphyllos. Mocno ucierpiał Quercus  
pubescens, którego „rodzimość” jest jednak kwestiono-
wana (M. Leda, niepubl.).

5. Szczególnie wrażliwe okazały się rośliny z rodzin 
Anacardiaceæ, Araliaceæ, Bignoniaceæ, Ginkgoaceæ, 
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Fabaceæ, Juglandaceæ, Lardizabalaceæ. Wrażliwość 
roślin z takich rodzin jak Araliaceæ, Bignoniaccæ, 
Juglandaceæ, Magnoliaceæ stwierdził już w 1962 r. 
Łukasiewicz (1963). 

       Do najbardziej uszkadzanych przez przymrozki nale-
żą rośliny późno rozpoczynające wegetację, z rodzajów: 
Catalpa, Buddleja, Cladrastis, Gymnocladus, Fagus, 
Quercus, Juglans, Pterocarya, Decaisnea, Phelloden-
dron, Fraxinus, Paulownia i Ailanthus. Można przy-
puszczać, że jest to związane z większym uwodnieniem 
młodych liści i pędów, a co za tym idzie – z ich większą 
wrażliwością na działanie niskich temperatur .

   Od przymrozków ucierpiały także silniej rośliny  
o pędach pustych wewnątrz albo o blaszkowatym lub 
gąbczastym rdzeniu, z rodzajów Juglans, Pterocarya, 
Hydrangea, Philadephus, Deutzia, Ailanthus, Rhus,  
Actinidia, Paulownia, Catalpa, Buddleja.

6. Niektóre rośliny doznały tak silnych uszkodzeń po wio-
sennych przymrozkach, że nie były w stanie powtórnie 
rozpocząć wegetacji i całkowicie uschły. Szczególnie 
dotyczy to roślin młodych, osłabionych po zimie: Frank- 
linia alatamaha, Euptelea polyandra, Zanthoxylum pi-
peritum, Abies concolor (prawdopodobnie dodatkowo 
osłabiona przez choroby grzybowe). Całkowicie zmar-
zły również młode egzemplarze Picea sitchensis, Acer 
heldreichii subsp. trautvetteri, Sophora japonica ‘Hryn-
kiewicz’. Duża zawartość wody wewnątrz komórki 
zwiększa wrażliwość na mróz, dlatego liście młodsze, 
silniej uwodnione, o cienkiej skórce – zmarzły mocniej 
od dojrzalszych, o skórce grubszej, pokrytej woskiem.

7. Od przymrozków nie ucierpiały gatunki z rodzin 
Rhamnaceæ i Elaeagnaceæ. Stosunkowo niewielkie 
uszkodzenia stwierdzono u gatunków z rodzin Rosaceæ, 
Corylaceæ, Salicaceæ. Gatunki z rodziny Rosaceæ oka-
zały się również odporne w roku 1962, kiedy w ogóle 
nie ucierpiały od przymrozków (Łukasiewicz 1963).

8. Duży wpływ na stopień uszkodzeń miała również kon-
dycja roślin, ich stan zdrowotny – na przykład niewiel-
kie, wysokie na 0,5 m jodły jednobarwne w szkółce  
(z oznakami chorób grzybowych) zmarzły bardzo moc-
no, niekiedy nawet całkowicie, podczas gdy dojrzałe 
drzewa tego gatunku nie ucierpiały wcale. 

9. U roślin o słabych zdolnościach regeneracyjnych, źle 
znoszących cięcie, na przykład – świerków, uszkodzenia 
spowodowały bardzo poważne zahamowanie wzrostu 
w najbliższym sezonie. Dawały one tylko pojedyncze 
przyrosty, a w przypadku świerka sitkajskiego wiosenne 
przymrozki spowodowały jego całkowite uschnięcie.

10. Rośliny dobrze znoszące cięcie (cisy, bukszpany) zre-
generowały bardzo dobrze i w tym przypadku można 
wręcz powiedzieć, że majowe przymrozki zaoszczędziły 
pracy ogrodnikom przy przycinaniu tych roślin. Niekie-
dy jednak zmarzły tak mocno, że z trudem regenerują,  
a kilka młodych, rosnących na otwartym terenie buksz-
panów zmarzło nawet do powierzchni ziemi. 

11. Niektóre drzewa były w stanie powtórnie zakwitnąć  
i wydać „drugie” owoce, na przykład orzechy. To samo 
zjawisko zaobserwowali sadownicy na gruszach, szcze-
gólnie na partenokarpicznej odmianie ‘Amphora’, oraz 

na niektórych jabłoniach i wiśniach. Wcześniej zdarza-
ło się to jedynie u jabłoni ‘Pinowa’, której późniejsze 
kwiaty nie dawały jednak nigdy owoców. Tym razem 
– szczególnie na gruszach – można było zobaczyć jed-
nocześnie owoce już wyrośnięte, długości około 4 cm,  
i kilkumilimetrowe zawiązki (ryc. 7). Takiego zjawiska 
nie obserwowano w sadach od kilkudziesięciu lat.
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