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Streszczenie
Podstawowym celem niniejszych badań było ustalenie źródeł zmienności cech
biometrycznych igieł sosny zwyczajnej wśród czynników określających produkcyjność
siedlisk leśnych, których wpływ na zmienność tych cech igieł jest znaczący.
Badania zostały przeprowadzone na terenie całego zasięgu występowania sosny
zwyczajnej w Polsce. Materiał badawczy stanowiły igły drugiego rocznika pobrane z drzew
modelowych wybranych i pomierzonych na 310 powierzchniach badawczych. Opis
warunków troficznych sporządzono na podstawie danych z odkrywek glebowych
o głębokości 80 cm. Do charakterystyki warunków klimatycznych wykorzystano 21
zmiennych bioklimatycznych. Przestrzenną zmienność cech biometrycznych igieł sosny
zwyczajnej w skali kraju badano przy użyciu wielowymiarowych analiz (analiza skupień,
MDS i PCA). Wykorzystując uogólnione modele addytywne (GAM) przeanalizowano
wpływ czynników kształtujących siedlisko na zmienność długości i szerokości igieł sosny
zwyczajnej.
Średnia długość igieł sosny zwyczajnej ze wszystkich powierzchni badawczych
wynosiła 68,68 mm, a ich średnia szerokość - 1,17 mm. Biorąc pod uwagę długość i
szerokość igieł oraz współrzędne geograficzne za pomocą analizy skupień wyróżniono dwa
zbiory drzew modelowych o przewadze igieł o długości większej od średniej (długo-igielne)
oraz o długości mniejszej od średniej (krótko-igielne). Zbiory te podzieliły się na siedem
podzbiorów, przy czym ich rozmieszczenie okazało się w znacznym stopniu nawiązywać do
podziału kraju na krainy przyrodniczo-leśne.
Dla wyjaśnienia zmienności długości i szerokości igieł największe znaczenie miały
czynniki edaficzne, zarówno w odniesieniu do wszystkich drzew modelowych, jak i w
przypadku wyżej wymienionych, bardziej jednorodnych zbiorów drzew sosny zwyczajnej.
Wśród tej grupy czynników ważne okazały się być: typ gleby, uziarnienie, stosunek C/N
oraz pHKCl z poziomu organicznego. Drugie, co do ważności w wyjaśnianiu zmienności
cech biometrycznych igieł sosny, były czynniki klimatyczne, zwłaszcza w odniesieniu do
każdego ze zbiorów, co potwierdził fakt, że rozmieszczenie podzbiorów było w dużej
mierze zbieżne z wyróżnionymi w Polsce regionami dendroklimatycznymi. Przykładowo,
na zmienność szerokości igieł najbardziej znaczący wpływ miała temperatura
najchłodniejszego miesiąca. Podobnie jak w przypadku poprzedniej grupy czynników,
znaczenie czynników topograficznych w wyjaśnieniu zmienności cech biometrycznych igieł
okazało się być większe w przypadku zbiorów sosen długo- i krótko-igielnych niż w
przypadku wszystkich drzew modelowych.
Przestrzenna zmienność cech biometrycznych sosny zwyczajnej nie może być
tłumaczona wyłącznie czynnikami kształtującymi siedlisko, ponieważ ważną rolę
odgrywają także cechy osobnicze drzew (wiek, wysokość, położenie w drzewostanie) oraz
podłoże genetyczne drzew modelowych. Znaczenie cech osobniczych było szczególnie duże
w przypadku wyjaśniania zmienności długości igieł dla drzew modelowych ze wszystkich
powierzchni badawczych oraz dla drzew ze zbioru sosen krótko-igielnych.
Łącznie w tworzeniu finalnych modeli wykorzystano 16 zmiennych (czynników
siedliskowych i cech osobniczych drzew modelowych), które wyjaśniały od 27,8 do 52,1%
zmienności cech biometrycznych igieł sosny zwyczajnej. Obydwie wartości dotyczyły
zmienności szerokości igieł - w pierwszym przypadku ze wszystkich powierzchni
badawczych, a w drugim - ze zbioru sosen krótko-igielnych.
Ponadto zaobserwowano, że długość igieł sosny zwyczajnej zwiększała się
pomiędzy 510 - 530 szerokości geograficznej oraz z zachodu na wschód, natomiast szerokość
igieł w tych przedziałach była mniejsza zwiększając się począwszy od 530 szerokości
geograficznej. Stwierdzono ujemną korelację długości igieł z wiekiem drzew modelowych
oraz dodatnią - z ich wysokością. Igły sosen rosnących w drzewostanach II i III klasy wieku
były o 20 mm dłuższe od igieł sosen rosnących w drzewostanach starszych klas wieku.
Szerokość igieł była ujemnie skorelowana z wiekiem drzew modelowych i ich wysokością.
Słowa kluczowe: produkcyjność siedliska, sosna zwyczajna, cechy biometryczne igieł
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Summary
The purpose of the present study was to find out the sources of variability in
biometric traits of Scots pine needles among the factors determining the productivity of
forest sites, whose influence on the variability of these needle traits is significant
The study was carried out in the whole range of Scots pine distribution in Poland.
The research material consisted of needles of the second year collected from model trees
selected and measured on 310 research plots. The description of trophic conditions was
based on data from soil pits 80 cm deep. 21 bioclimatic variables were used to characterise
climatic conditions. Spatial variability of biometric traits of Scots pine needles at the
national scale was studied using multivariate analyses (cluster analysis, MDS and PCA).
Using generalized additive models (GAM), the influence of site productivity factors on the
variation in needle length and width of Scots pine was analyzed.
The mean length of Scots pine needles from all study plots was 68.68 mm and their
mean width was 1.17 mm. Considering needle length, needle width, and geographic
coordinates in the cluster analysis, two sets of model trees were distinguished, with the
predominance of needles with length greater than average (long-needle set) and with length
less than average (short-needle set). These sets split into seven subsets, the distribution of
which appeared to largely follow the division of the country into natural forest regions.
Edaphic factors were most important for explaining variability in needle length and
width, both for all model trees and for the aforementioned, more homogeneous sets of Scots
pine trees. Among this group of factors, soil type, grain size, C/N ratio, and pH KCl in the
organic horizon appeared to be important with this respect. Climatic factors were the second
most important in explaining the needle traits variability, especially for each of the two sets,
which was confirmed by the fact that the distribution of the subsets largely corresponded to
the dendroclimatic regions distinguished in Poland. For example, needle width variability
was most significantly influenced by the temperature of the coldest month. As with the
previous group of factors, the importance of topographic factors in explaining variability in
needle biometric traits appeared to be greater for sets of long- and short-needle pine sets
than for all model trees.
The spatial variability of biometric traits in Scots pine cannot be explained solely by
the site shaping factors, as the specimen traits (model tree age, height, and position in the
stand) and their genetic background also play important roles. The importance of specimen
traits was particularly high when explaining needle length variation for model trees from all
study plots and for trees from the short-needle pine set.
A total of 16 variables (site factors and specimen traits of model trees) were used in
developing the final models. They explained between 27.8 and 52.1% of the variation in
biometric traits of Scots pine needles. Both values concerned variation in needle width, the
former from all study plots and the latter from the set of short-needle pine trees.
Furthermore, it was observed that the length of Scots pine needles increased between
51o -53 o latitude and from west to east, while their width was smaller in these intervals
while it increased from 53 o latitude onwards. There was a negative correlation of needle
length with the age of model trees and a positive one with their height. The needles of pine
trees growing in stands of the IInd and IIIrd age classes were 20 mm longer than those of pine
trees growing in stands of older age classes. Needle width was negatively correlated with
the age of model trees and with their height.
Key words: site productivity, Scots pine, needle biometric traits
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1. Wstęp
Funkcjonowanie ekosystemów w dużym stopniu zależy od morfologicznych i
anatomicznych cech roślin ze względu na ich wpływ na obieg składników mineralnych,
węgla i wody, produkcję biomasy oraz rozkład materii organicznej. Biorąc pod uwagę fakt,
że liście są najbardziej wyspecjalizowanymi organami roślin i wykazują niezwykłą
różnorodność struktury zewnętrznej i wewnętrznej, odzwierciedlają one różnorodność
warunków środowiskowych w jakich się rozwijają, utrzymują i funkcjonują. Badania cech
liści (Hulshof i Swenson 2010) i ich reakcji na zmiany w środowisku, w ostatnich latach
zyskują coraz większą wagę (Liu i in. 2017).
Sosna zwyczajna jest uważana za jeden z gatunków, które charakteryzują się
wybitną zmiennością pod wpływem środowiska i m.in. dlatego stanowi ona przedmiot
bardzo licznych badań prowadzonych przez europejskich biologów i leśników (Boratyński
1991). Pierwsze badania morfologicznej zmienności sosny zwyczajnej występującej w
obrębie jej zasięgu w Europie zostało przeprowadzone w 1907 roku z inicjatywy
International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) (Barzdajn i in. 2016).
Na podstawie wyników szeregu badań można zaobserwować, że na poziomie
gatunkowym u podstaw zmienności aparatu asymilacyjnego leży zmienność warunków
klimatycznych. Zmienność ta dotyczy różnych jego parametrów, w tym długości igieł/liści
(Wright i in. 2017), gęstości osadzenia na pędach (Witkowski and Lamont 1991), ich
grubości (Niinemets i Kull 1995) oraz ale rzadziej, budowy anatomicznej (He i in. 2018). Te
parametry igieł/liści są wykorzystywane do badań dotyczących wymagań pokarmowych
poszczególnych gatunków (Parzych i in.2017), reakcji na zanieczyszczenie powietrza
(Boratyński 1993; Migaszewski i Gałuszka 1997, Chudzińska i in. 2014), rozkładu ściółki
(Lavorel i Garnier 2002), zmian genetycznych (Jasińska 2008), oceny stopnia uszkodzeń
drzew (Innes i Skelly 2002; Giertych 2002; Klánowá i in. 2009).
Wpływ czynników siedliskowych na właściwości liści jest szczególnie ważny w
przypadku gatunków zimozielonych, a więc i u sosny, które muszą przetrwać co najmniej
kilka sezonów w zmieniających się temperaturach (Sewerniak i Jankowski 2017).
Dotychczasowe badania zmienności sosny zwyczajnej w Polsce pod względem
morfologicznych i anatomicznych cech igieł, zazwyczaj były prowadzone na populacjach
rosnących w warunkach siedlisk zdecydowanie różnych pod względem żyzności i/lub
wilgotności, lecz znajdujących się w niewielkim oddaleniu od siebie (Woźniak i in. 2005;
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Urbaniak i in. 2003; Pawlaczyk i in. 2010, Urbaniak i in. 2018), i dotyczyły zwłaszcza tych
populacji, które są szczególnie interesujące z powodu ich tak zwanego „reliktowego”
pochodzenia (Androsiuk i Urbaniak 2006; Urbaniak i in. 2006; Urbaniak i in. 2008;
Urbaniak i Vončina 2008), ale także na wybranych populacjach reprezentujących niziny,
pogórza i góry (Łabiszak i in. 2017).
Prace badawcze dotyczące zróżnicowania parametrów biometrycznych igieł sosny
zwyczajnej na obszarze całego kraju pozwolą na ujawnienie reakcji tego gatunku
związanych z różnorodnością warunków jego wzrostu. Nie jest wykluczone, iż dzięki tym
badaniom możliwe stanie się również monitorowanie zmian warunków siedliskowych
powodowanych zmianami klimatycznymi wobec konieczności adaptacji sosny zwyczajnej
do tych zmian.
Celem niniejszych badań jest ustalenie źródeł zmienności morfologicznych
parametrów igieł sosny zwyczajnej w obszarze całego występowania badanego gatunku w
Polsce. Przy identyfikacji tych źródeł szczególna uwaga zostanie zwrócona na czynniki
określające produkcyjność siedlisk leśnych.

Hipotezy badawcze:
1. Produkcyjność siedliska opisana właściwościami gleby, klimatu i topografii wpływa
na cechy morfologiczne igieł sosny zwyczajnej
2. W związku z wpływem warunków siedliskowych oraz zmienności proweniencyjnej
cechy morfologiczne igieł sosny zwyczajnej w Polsce wykazują zróżnicowanie
przestrzenne

8
8:1053805339

2. Przegląd piśmiennictwa
2.1.

Zasięg występowania sosny zwyczajnej i jej ekspansja

Na podstawie wyników badań, których celem było porównywanie zależności między
liniami genetycznymi z ich geograficznym rozmieszczeniem, stało się możliwe ustalenie
jakie czynniki w trakcie ewolucji najsilniej wpłynęły na obecne rozmieszczenie gatunków i
ich populacji (Tóth i in. 2017). W czwartorzędzie sosna zwyczajna była niezwykle
rozpowszechniona w Eurazji, występując nawet na obrzeżach obszarów zlodowaconych. W
południowych szerokościach geograficznych Europy sosna zwyczajna przetrwała ponadto w
kilku refugiach w postaci rozproszonych, izolowanych stanowisk. Po ustąpieniu lodowca, w
okresie między 14 000 a 8 000 lat p.n.e. nastąpiły migracje tego gatunku z niższych położeń
w wyższe oraz generalnie na tereny opuszczone przez lodowiec. Zachowane populacje
sosny zwyczajnej z Półwyspu Iberyjskiego, Apeninów, w Turcji i na Krymie praktycznie
nie uczestniczyły w procesie postglacjalnej kolonizacji tego gatunku, podczas gdy
kolonizacja

sosny

w

Europie

prawdopodobnie

pochodziła

z

obszarów

(sub)śródziemnomorskich, takich jak Półwysep Bałkański, ale także z okolic wschodnich
Alp i Niziny Naddunajskiej. Obszar Fennoskandii i północnoeuropejskie regiony bałtyckie
były z kolei najprawdopodobniej kolonizowane z dwóch głównych kierunków, z Europy
Zachodniej i z Niziny Rosyjskiej (Tóth i in. 2017).
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) to gatunek o wielkim znaczeniu
ekologicznym, społecznym i gospodarczym, który spośród wszystkich gatunków drzew
iglastych półkuli północnej jest drugim co do wielkości swego zasięgu występowania
(Hytteborn i in. 2005; Labra i in. 2006). Jednocześnie zasięg sosny zwyczajnej jest większy
niż zasięg któregokolwiek innego gatunku z rodziny Pinaceae, bowiem rozciąga się na
długości 14 000 km od Hiszpanii w Europie do wybrzeży Morza Ochockiego na Dalekim
Wschodzie Azji (Boratyński 1991). Zwłaszcza ogromne lasy sosny zwyczajnej na Syberii są
zaliczane do największych na świecie (Białobok i in. 1993; Urbaniak 1998).
Na naszym kontynencie zasięg występowania sosny zwyczajnej na osi północpołudnie wynosi 3 700 km, od północnej Skandynawii (700N) po hiszpańskie góry Sierra
Nevada (370N). Różnica między skrajnymi temperaturami na tym obszarze mieści się w
zakresie od -500C a +400C (Durrant i in. 2016).
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Na zachód i południe od zwartego zasięgu sosna zwyczajna występuje w formie
izolowanych wysp, w części których mogły się zachować stare formy tego gatunku
(Staszkiewicz 1966). W kontynentalnej części zasięgu takie jej odrębne populacje spotyka
się w Hiszpanii, Francji, Bośni, Grecji i Turcji, a rośne także w Szkocji (gdzie wcześniej
była uważana za odrębną odmianę Pinus sylvestris var. scotica) (Farjon 2005, Jaworski
2019) (Ryc. 1).
W większej części zasięgu swego występowania, sosna zwyczajna rośnie poza
obszarami nizinnymi, a w południowej części Europy i w Azji Mniejszej pojedyncze
stanowiska tego gatunku są ograniczone do strefy górskiej (Mátyás i in. 2004). W górach
Bałkanów sosna zwyczajna rośnie na wysokości 2 200 m n.p.m., w Alpach sięga do 2 400 m
n.p.m., a na Kaukazie do 2 700 m n.p.m. W pasmach górskich na południe od Alp, np. w
Apeninach, sosna zwyczajna zajmuje obszary niżej położone (Boratyński 1991).
Obecne rozsiedlenie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Europie jest wynikiem
przetrwania przez ten gatunek epoki lodowcowej, kiedy to jej zasięg ograniczał się do
obszarów panońskich i iliryjskich oraz wschodniego krańca Karpat (Urbaniak 1998, Labra i
in. 2006). Wskutek ocieplania się klimatu, w Europie Środkowej sosna zwyczajna
rozprzestrzeniała się wraz z brzozą, a następnie jej zasięg ulegał stopniowemu ograniczeniu
wskutek jej wypierania przez gatunki liściaste, takie jak dąb, wiąz, lipa, buk na zbyt suche
lub nadmiernie wilgotne siedliska dla w/w gatunków (Krakau i in. 2013).
Na terenie Polski w uprawie są sosny różnego, w wielu przypadkach niewiadomego
pochodzenia (rodzimego i obcego). Jest to spowodowane tym, że od połowy XIX wieku
nasiona sosny o nieznanym pochodzeniu były rozprowadzane przez firmy niemieckie,
austriackie, węgierskie i czeskie niemal po całej Europie. Okres zaborów sprzyjał
wprowadzaniu różnych pochodzeń sosny do polskich lasów (Zawierucha 1985). Brak
wiedzy na temat genetyki i ekologii drzew w ubiegłym wieku spowodowało sztuczne
przesiedlenie ekotypów i gatunków z różnych warunków środowiskowo-klimatycznych, o
różnych cechach hodowlanych, w większości posiadających cechy ujemne w stosunku do
możliwości produkcyjnych rodzimego ekotypu (Zawierucha 1985). Według licznych badań
ubiegłego wieku (za Sowiński 1937) obce ekotypy niedostosowane do nowych warunków
środowiskowych okazały się mało odporne na czynniki pogodowe, a zarazem były podatne
na szkodliwą działalność owadów i grzybów. Czynniki nowego środowiska powodowały
nieprawidłowy wzrost i rozwój drzew oraz obniżały produkcję masy i odporność
środowiska leśnego.
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Niemniej, stosunkowo szybki wzrost i umiarkowane wymagania siedliskowe sosny
zwyczajnej czynią ją idealnym gatunkiem do sztucznego odnawiania, dlatego też jej nasiona
były od wieków sprzedawane i wykorzystywane do tego celu w całej Europie (Mátyás i in.
2004). Wraz ze wprowadzeniem w XVIII wieku gospodarki leśnej, sosna zwyczajna w
Europie Środkowej była regularnie wysadzana i to także na siedliskach, gdzie uprzednio
występowała w drzewostanach mieszanych, albo nawet tam, gdzie jej poprzednio w ogóle
nie było, czyli na siedliskach mieszanych lub litych drzewostanów liściastych, bądź też na
osuszonych uprzednio bagnach (Endtmann 2007). Ta praktyka doprowadziła do powstania
w wielu krajach Europy rozległych połaci sztucznych, jednogatunkowych drzewostanów
sosnowych (Boratyński 1991). Ponadto - jako wysokoprodukcyjny gatunek egzotyczny –
sosna zwyczajna jest wprowadzana do upraw poza granicami Europy, m.in. w Korei,
Chinach, Meksyku i Nowej Zelandii (Boratyński 1991, Jaworski 2019).

Ryc.1 Zasięg obecnego występowania sosny zwyczajnej (na podstawie obserwacji terenowych
wynikających z danych z Krajowych Inwentaryzacji Lasu (NFI) (Caudullo i in. 2017)
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Następstwami masowego wprowadzania monokultur sosnowych jest ukształtowanie
się zwiększonego międzypopulacyjnego zróżnicowania gatunku oraz niepewność w
odniesieniu do pochodzenia niektórych drzewostanów sosny zwyczajnej, co z kolei wynika
z importowania jej nasion dla zakładania nowych upraw z oddalonych regionów
geograficznych, procesy mikroewolucyjne zachodzące podczas tych - spowodowanych
przez człowieka - migracji oraz dominujące krzyżowe zapylanie (Soranzo i in. 2000;
Cheddadi i in. 2006; Labra i in. 2006; Naydenov i in. 2007, Durrant i in. 2016).
Reasumując można powiedzieć, wskutek prowadzonej od kilku wieków gospodarki
leśnej sosna zwyczajna nie tylko zwiększyła swój udział w pokrywie leśnej Europy, ale
także zasięg swego występowania (Ryc. 1).
2.2. Aspekty ekologiczne i zmienność sosny zwyczajnej
Amplituda ekologiczna sosny zwyczajnej jest tak ogromna (Bueis i in. 2016), jak jej
zasięg geograficzny (Mátyás i in. 2004). Roczne opady, sprzyjające dobremu wzrostowi
drzew, wahają się w przedziale 200 – 2 000 mm, przy czym zasadniczo minimalna suma
opadów, wynosząca 300 mm jest uważana za niezbędną. U północnej granicy zasięgu
występowania sosny zwyczajnej taka właśnie suma opadów wystarcza do jej przetrwania,
natomiast u granic południowych czynnikiem ograniczającym występowanie sosny
zwyczajnej jest czas trwania okresów suszy (Mátyás i in. 2004). W przypadku obniżenia
tych granic gatunek ten może przeżyć tylko w przypadku występowania w pobliżu wód
gruntowych, w dolinach rzek, czy na glebach gliniastych (Boratyński 1991). Poza sumą
opadów, za ważny czynnik decydujący o wzroście drzew danego gatunku uważa się także
średnioroczną amplitudę miesięcznych temperatur.
Zróżnicowanie warunków glebowych, w jakich występuje sosna zwyczajna, waha
się od gleb bardzo ubogich do bogatych, przy czym jednak na stanowiskach żyznych jest
ona zazwyczaj zdominowana przez te lub inne gatunki drzew liściastych. Dlatego
naturalnymi miejscami występowania sosny zwyczajnej są siedliska ubogie w składniki
odżywcze (Durrant i in. 2016).
Interakcje między glebami i roślinami ekosystemów leśnych są bardzo silne i mają
charakter zwrotny. Gleba jako kluczowy składnik tych ekosystemów, tworzy określone
warunki odżywcze, wodne i tlenowe, wpływające na skład gatunkowy roślin. Z kolei rośliny
wpływają na właściwości gleby poprzez produkcję opadu ściółki, ilościową i jakościową
transformację wód opadowych, pobór wody i składników pokarmowych przez systemy
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korzeniowe, a także poprzez wpływ rosnących korzeni na strukturę gleby (Jonczak i in.
2015). Szczególną rolę wśród tych mechanizmów odgrywa opad ściółki roślinnej.
Trafiający do gleby materiał roślinny (liście i igły opadające na dno lasu, obumarłe
korzenie, wydzieliny korzeni) poszczególnych gatunków drzew jest zróżnicowany pod
względem właściwości chemicznych, co ma istotny wpływ na jakość gleb oraz na skład
ilościowo-jakościowy drobnoustrojów glebowych i przebieg mikrobiologicznych procesów
rozkładu substancji organicznej. Rozkład materii organicznej opadającej na dno lasu
zapewnia obieg makro- i mikroelementów w ekosystemach leśnych (Berg i Staaf 1980;
Dziadowiec 1987; Berg i McClaugherty 2008).
W Europie Środkowej wyróżnia się trzy rodzaje naturalnych siedlisk leśnych,
charakterystycznych dla występowania sosny zwyczajnej. Są to: suche, bogate w węglany
gleby zbudowane z wapienia lub dolomitu; suche, kwaśne stanowiska na piaskach
kwarcowych, zbudowanych albo ze skał krzemianowych lub złóż glacjalnych; oraz kwaśne
torfowiska oligotroficzne, zasilane głównie przez wody deszczowe (Heinken 2008).
W odróżnieniu od niewielkich wymagań glebowych, sosna zwyczajna ma duże
wymagania względem światła i należy do gatunków najbardziej światłożądnych, ustępując
pod tym względem tylko brzozie i modrzewiowi. Światłożądność sosny zwyczajnej jest
jednak zróżnicowana w zależności od ekotypu i warunków siedliskowych. Rosnąc na
siedliskach uboższych i suchszych sosna zwyczajna jest bardziej światłożądna, niż w
przypadku, gdy występuje na siedliskach żyźniejszych. W korzystnych warunkach
siedliskowych w pierwszych latach życia wytrzymuje lekkie ocienienie, lecz z wiekiem
staje się coraz bardziej światłożądna (Jaworski 2019).
System korzeniowy sosny zwyczajnej jest zmienny: na świeżych glebach
piaszczystych jest on głęboki z wyraźnym korzeniem palowym i dobrze rozwiniętymi
korzeniami bocznymi, podczas gdy zarówno na suchych piaskach z głębokim poziomem
wody gruntowej jak i na bagnach rozwija się system powierzchniowy bez korzenia
palowego. Na najsuchszych glebach piaszczystych boczne korzenie są bardzo szeroko
rozgałęzione tuż pod powierzchnią gleby, dzięki czemu mogą one dobrze wykorzystywać
wodę opadową (Krakau i in. 2013).
W Polsce sosna zwyczajna jest gatunkiem dominującym, lasotwórczym i
użytkowym w większości drzewostanów na terenach nizinnych i wyżynnych. Jej udział w
strukturze gatunkowej polskich lasów wynosi aż 58,2% (Raport o stanie lasów w Polsce
2017), a więc zdecydowanie więcej niż przeciętne 20% powierzchni, jakie ten gatunek
zajmuje w Europie (Durrant i in. 2016). W północno-wschodniej części Polski, na siedlisku
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boru wilgotnego sosna zwyczajna tworzy drzewostany świerkowo-sosnowe i sosnowoświerkowe, w północno-zachodniej i zachodniej części kraju (na siedliskach żyźniejszych
niż bór wilgotny) borach mieszanych, dodatkowo pojawiają się dąb szypułkowy oraz sporadycznie - dąb bezszypułkowy. W terenach wyżynnych w południowo-zachodniej i
południowo-wschodniej częściach Polski, na siedliskach boru mieszanego wyżynnego, lasu
mieszanego wyżynnego i lasu wyżynnego sosna zwyczajna ma charakter gatunku
panującego lub współpanującego z dębem i jodłą, a na siedliskach boru mieszanego
wyżynnego i lasu mieszanego świeżego – gatunku panującego lub współpanującego także
ze świerkiem (Jaworski 2019).
Po ostatnim zlodowaceniu, w górach sosna zwyczajna występuje na siedlisku boru
mieszanego górskiego, wyłącznie w sposób rozproszony. Przyczyną występowania
wyspowego sosny zwyczajnej w górach jest zróżnicowanie warunków klimatycznych i
ukształtowania terenu, co ogranicza możliwości rozprzestrzeniania się pyłku i nasion drzew
(Skrzyszewski 2004). W obrębie Karpat sosna występuje tylko wyspowo w Tatrach do 1570
m n.p.m., w Pieninach – co najmniej od okresu sub-borealnego – zajmuje stanowiska
reliktowe, a w Beskidzie Niskim i Sądeckim dochodzi do 750 m n.p.m., tworząc „wdziary”
sosnowe, czyli pionierskie stanowiska na terenie pierwotnie zajętym przez jodłę
(Staszkiewicz 1970).
Na całym obszarze występowania sosny zwyczajnej różnorodność genetyczna tego
gatunku jest ogromna (Mátyás i in. 2004). W Europie sosna zwyczajna jest bardzo zmienna
genetycznie i nie posiada jednorodnej puli genowej, bo np. populacje hiszpańskie i tureckie
różnią się od pozostałych populacji europejskich. Pomiędzy populacjami południowymi
została udokumentowana izolacja, będąca skutkiem znacznej odległości między nimi
(Wójkiewicz i Wachowiak 2016). Największą regionalną zmienność genetyczną
stwierdzono na peryferiach rozmieszczenia gatunku, zwłaszcza na Półwyspie Bałkańskim,
w Karpatach, Alpach, Apeninach i na Półwyspie Iberyjskim (Tóth i in. 2017).
W Polsce Wachowiak i in. (2014) przeprowadzili badania polimorfizmu
nukleotydów w zestawie 32 genów jądra komórkowego w 19 górskich, torfowiskowych i
nizinnych populacjach sosny zwyczajnej, rozsianych po całym kraju i reprezentujących
znane rasy fenotypowe oraz populacje o przypuszczalnie reliktowym charakterze dla tego
gatunku. Wzorzec zmienności genetycznej w 29 genach porównano z 11 populacjami
referencyjnymi z Europy Północnej, Zachodniej i Południowej. Uzyskane wyniki badań
pozwalają na stwierdzenie, iż w zakresie analizowanych markerów genowych wszystkie
polskie populacje mają to samo pochodzenie genetyczne. Jednocześnie populacje te
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wykazują znacznie bliższe pokrewieństwo genetyczne z populacjami północnoeuropejskimi
niż z populacjami z innych regionalnych grup populacji (Wachowiak i in. 2014).
Pomimo szerokiego zasięgu występowania, w odróżnieniu od dużej zmienności
genetycznej, sosna zwyczajna wyjątkowo jednolita morfologicznie. Obserwowane różnice
są większe w obrębie populacji niż pomiędzy nimi. Badaniom zmienności geograficznej
(zmienności klinalnej) sosny poświęcono wiele prac (np. Svoboda 1953; Pravdin 1964;
Białobok 1967; Przybylski 1970; Staszkiewicz 1970). Kilkaset lat badań tego gatunku
przyniosło opisanie ponad 140 podgatunków i odmian, najczęściej bez wystarczających
przesłanek. I tak np.: w swojej monografii Pravdin (1964) opisał występowanie w Europie
trzech podgatunków sosny zwyczajnej, mianowicie: Pinus silvestris ssp. lapponica, która
występuje w północnej części zasięgu, sięgając aż po wschodnią Syberię; od Kaukazu aż po
Krym występuje Pinus silvestris ssp. hamata; w pozostałej części Europy występuje Pinus
silvestris ssp. silvestris. Według Svobody (1953) w Europie można wyodrębnić dwa
podstawowe podgatunki sosny zwyczajnej: północny septentrionalis i południowy o
charakterze reliktowym – montana, które w różnych częściach Europy pozwalają na
wydzielenie niższych jednostek w randze klimatypów.
W roku 1998 powszechnie zaakceptowano tylko trzy (lub cztery) jednostki niższe
Pinus silvestris w randze zaledwie odmian (Farjon 1998, 2005; Earle 2018), a nie
podgatunków, chociaż i tak różnice między nimi są nieznaczne. Są to:
P. sylvestris var. sylvestris – występuje od Szkocji i Hiszpanii po centralną Syberię
P. sylvestris var. hamata C. Steven - występuje na Bałkanach, północnej Turcji i na
Kaukazie
P. sylvestris var. mongolica Litvinov - występuje w południowej Syberii, północnej
Mongolii i w północno-wschodnich Chinach.
Wymienia się także kilka dodatkowych odmian, które, być może, zostaną
zaakceptowane w przyszłości. Populacje hiszpańskie (Pinus sylvestris. var. nevadensis H.
Christ lub Pinus sylvestris var. iberica Svoboda), są genetycznie odmienne (Prus-Głowacki i
Stephan 1994) i wymagają dalszych badań nad ustaleniem dokładnej systematyki.
Populacje w zachodniej Szkocji różnią się genetycznie od tych w pozostałej części
Szkocji (wcześniej opisywane jako var. scotica (Willd.) Schott) ale nie na tyle, aby zostały
wyróżnione jako odrębne odmiany (Kinloch i in. 1986; Sinclair i in. 1999). Z kolei sosna
zwyczajna z Półwyspu Skandynawskiego na północ od około 65°N (dawniej opisywana
jako var. lapponica Hartm.), też nie zasługuje na wyróżnienie, bowiem zmienność jej
morfologii ma charakter przejściowy z północy na południe (a zatem nie można zdefiniować
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ich populacji), a ponadto ta rzekoma odmiana nie jest genetycznie odmienna od populacji
rosnących bardziej na południu. Obecnie uważa się, że populacje z północy reprezentują
adaptacje do surowych warunków środowiska (Sylven 1917; Langlet 1959; Pravdin 1964;
Mirov 1967; Szmidt i Wang 1993).
Ze względu na szeroki zasięg występowania sosny zwyczajnej, gatunek ten podlega
działaniu

różnych

warunków

środowiskowych,

co

powoduje

zmienność

wewnątrzgatunkową. W przypadku małych górskich populacji czynniki, które mają wpływ
na zmienność mogą mieć charakter przypadkowy – stanowiąc skutki dostosowań lokalnych
(Mitka 1997). I tak reliktowe populacje górskie posiadają wiele cech wyróżniających je
poprzez morfologię szyszek, nasion i igieł (Zajączkowski 1949; Staszkiewicz 1993).
Posiadają one również charakterystyczne cechy związane z przyrostem i długością okresu
wegetacyjnego, wysokością, żywotnością, budową pnia, korony i kory (Zajączkowski 1949;
Skrzyszewski 2004). Występujące formy tych populacji różną się nie tylko cechami
morfologicznymi, ale i właściwościami fizjologicznymi (Lewandowski i in. 2000; Sabor
2006; Hawryś i in. 2008; Sevik i in. 2010).
Na tle bardzo jednolitego tła genetycznego polskich populacji zidentyfikowano kilka
genów o nietypowych wzorcach zmienności haplotypów i częstości polimorfizmu, co
sugeruje rolę selekcji, różnicującej w gradientach środowiskowych.
Biorąc pod uwagę fakt, że północny i środkowy zasięg sosny zwyczajnej w Europie
obejmuje bardzo zróżnicowane środowiska, związane z równoleżnikowymi różnicami w
fotoperiodzie i temperaturze, to populacje tego gatunku z tej części jego zasięgu
występowania wydają się być szczególnie odpowiednie do asocjacyjnych badań
genetycznych zmierzających do poszukiwania powiązań między zmiennościami genetyczną
i fenotypową sosny zwyczajnej w szerokiej skali geograficznej (Wachowiak i in. 2014).
Doświadczenia L. Vilmorina (za Sabor 1993), który w 1821 r. we Francji jako
pierwszy zaczął badania nad zmiennością genetyczną sosny, potwierdziły dobrą jakość
drzew tego gatunku pochodzącego z Łotwy. To spostrzeżenie odegrało kluczową rolę dla
dalszego rozwoju doświadczeń proweniencyjnych i doprowadziło do wyróżnienia licznych
ras (odmian) (Daszkiewicz i Oleksyn 2005).
Na podstawie cech morfologicznych i właściwości fizjologicznych, Svoboda (1953)
wyróżnił ogółem 29 klimatypów sosny zwyczajnej, w tym 12 północnych i 17 górskic h.
Według Staszkiewicza (1970) w polskim zasięgu występowania sosny zwyczajnej
obecnie wyróżnia się cztery różne rasy:
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rasa mazurska z obszaru Pojezierza Mazurskiego, znana również pod innymi nazwami (jako
rasa pruska, północna lub ryska), która charakteryzuje się prostą strzałą, odpornością na
przymrozki i osutkę i cechuje się znacznymi walorami hodowlanymi;



rasy sosny górskiej z Tatr i Pienin są uznawane za rasę klimatyczna, charakteryzują się
indywidualną zmiennością cech dziedzicznych, ich korona jest nisko osadzona a igły krótkie
i lekkie;



rasa podhalańska rosnąca na silne storfiałych glebach w Kotlinie Nowotarskiej, o prostej,
łatwo oczyszczającej się strzale i wąskosłoistym drewnie;



rasa sosny wdziarowej, spotykana w Beskidzie Niskim, Sądeckim i częściowo Wyspowym
do wysokości 750 m n.p.m., która, pochodząc z nizin, w procesie ewolucji przystosowała
się do warunków panujących w terenach pogórskich i niskich gór.
Ponadto w Polsce wyodrębniono wyraźnie adaptacyjne populacje - wyróżnione w
trakcie badań proweniencyjnych i nazwane od miejsca pochodzenia: sosna brandenburskozachodniopolska (Bolewice), taborska (Tabórz), janowska (Janów Lubelski), supraska
(Supraśl), świętokrzyska i wołyńska (Staszkiewicz 1970; Giertych 1980)
2.3. Wykorzystanie morfologicznych cech igieł sosny zwyczajnej w
dotychczasowych badaniach
Liście odgrywają fundamentalną role w tworzeniu i funkcjowaniu ekosystemów
lądowych, pobieraniu azotu i asymilacji węgła poprzez rośliny oraz zdolność liści do
rozkładu przyspieszając cykle biogeochemiczne (Wright i in. 2004).
Sosna zwyczajna charakteryzuje się dużą zmiennością cech morfologicznych i
fizjologicznych (Eckenwalder 2009), ze szczególnym uwzględnieniem części wegetatywnej,
przede wszystkim igieł, które odpowiadają za funkcję asymilacyjną, co z kolei decyduje o
wzroście i rozwoju innych organów (Novikova i Milyutin 2006).
Jako jeden z pierwszych, zmiennością igieł w obrębie korony pojedynczego drzewa
zajmował się Rinvall (1914) (za Pravdin 1964), który m.in. zauważył, że na grubszych
(mocniejszych) pędach długość igieł jest większa niż na cieńszych oraz że igły rosnące w
cieniu są krótsze od rosnących po stronie nasłonecznionej.
W przypadku sosny zwyczajnej (podobnie jak i innych drzew iglastych) igły drzew
rosnących w takich samych warunkach mają porównywalne rozmiary. Generalnie, długość
igieł waha się w szerokich granicach, nie tylko w obrębie korony jednego drzewa
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(zazwyczaj w dolnej jej części są one najdłuższe), ale nawet na poszczególnych pędach
(długość igieł na pędach, na których znajdują się kwiaty żeńskie, jest nieco większa niż na
pędach z kwiatami męskimi). Różnica długości między nimi wynosi 5 - 7 mm (Mamaev
1973). Ponadto, długość igieł z jednego rocznika może się różnić się od ich długości z
innego, np. sąsiedniego rocznika (Pravdin 1964; Mamaev 1973).
Poza tym długość igieł zależy również od zachodzących zmian środowiskowych, np.
obserwuje się znaczne zwiększenie się długości igieł wskutek zmiany stosunków wodnych,
np. odwodnieniu torfowisk (Pravdin 1964; Androsiuk i in. 2011). Wśród cech
morfologicznych, uważanych za przydatne do opisu jej zmienności, czy też reakcji na
zmiany środowiskowe, właśnie długość igły zajmuje pierwsze miejsce. Stwierdzono
bowiem, iż długość igieł sosny zwyczajnej w znacznym stopniu podlega wpływom
modyfikacyjnym środowiska (zarówno czynnikom klimatycznym jak i edaficznym, a także
antropogenicznym), wykazując dużą zmienność, która tylko częściowo może być
uwarunkowana podłożem genetycznym (Sokołowski 1931; Pravdin 1964; Mamaev 1973;
Novikova i Milyutin 2006; Bobowicz i in. 2007), a wyraża się także na poziomie
osobniczym (Pravdin 1964; Wood 1972).
Druga biometryczna cecha igieł sosny zwyczajnej, a mianowicie ich szerokość, nie
była przedmiotem zbyt licznych badań, ponieważ w porównaniu z długością igieł okazała
się być mniej przydatna do opisu zróżnicowania morfologii sosny. O mniejszym niż długość
znaczeniu szerokości igieł do celów porównawczych decyduje jej niewielka zmienność. Np.
w Szwecji średnia szerokość igieł tego gatunku zwiększa się z północy na południe od 1,57
mm, poprzez 1,71 mm, do 1,72 mm (Paule 1971), a w Polsce jest ona jeszcze mniej
zmienna - od 1,47 mm na północy, poprzez 1,48 mm w centrum, do 1,41 na południu kraju
(Żelewski i Niwiński 1966).
Igły sosny zwyczajnej utrzymują się na pędach od dwóch do czterech lat na nizinach
Europy Środkowej i osiem-dziewięć lat w Skandynawii, Syberii i Ałtaju (Pravdin 1964,
Krakau i in. 2013). Drzewa sosny rosnące w północnych lokalizacjach produkują mniejszą
ilość nowych igieł z powodu krótszego okresu wegetacyjnego, co oznacza większą
dostępność zasobów dla starszych igieł, które dzięki temu mogą przetrwać dłużej (Pensa i
Jalkanen 2005). W ciągu pierwszych dwóch lat obumieranie igieł jest nieznaczne, prawie
99% igieł przeżywa dwa sezony wegetacyjne, po czym liczba igieł z danego roku zaczyna
drastycznie się zmniejszać (Muukkonen 2005). Zatem, żywotność igieł jest tym dłuższa, im
mniej korzystne są warunki hydrotermiczne, im bardziej kontynentalny jest klimat i im
krótszy jest okres wegetacyjny (Novikova i Milyutin 2006). W warunkach panujących w
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Polsce igły zwykłe utrzymują się na drzewie przez trzy lata, a na drzewach rosnących na
siedliskach ubogich – cztery do pięciu lat (Przybylski 1970).
Dotychczasowe prace, dotyczące zmienności morfologii igieł u sosny zwyczajnej
często były prowadzone na drzewach różnych proweniencji, lecz reprezentujących
populacje rosnące na różnych, często nieznanych typach siedlisk (Bobowicz i in. 2007,
Pawlaczyk i in. 1999), podczas gdy badania dotyczące sosny z populacji reprezentującej ten
sam typ siedliskowy lasu (Bobowicz i in. 2005) należą do nielicznych. Jakkolwiek
zmienność morfologii igieł, mająca swoje źródło w proweniencji wydaje się być oczywista,
to jednak i u sosen pochodzących z różnych miejsc, ale rosnących na takim samym siedlisku
ta zmienność okazuje się być znaczna.
Wyniki wieloletnich eksperymentów proweniencyjnych wskazują na to, że populacje
sosny rosnącej w północnej części Polski i w sąsiednich krajach bałtyckich charakteryzują
się bardzo dobrym wzrostem i zdolnościami adaptacyjnymi (Barzdajn i in. 2016, Giertych
1979, Szeligowski i in. 2016). Populacje nizinne w Polsce charakteryzują się lepszymi
parametrami wzrostu i przyrostem w porównaniu z populacjami sosny z gór (Sabor 1993).
Wpływ środowiska jest widoczny w zróżnicowaniu morfologicznym i fizjologicznym
(Staszkiewicz 1961) oraz zmienności cech jakości drewna (Niedzielska i in. 2001).

2.4. Produkcyjność siedlisk leśnych
W gospodarce leśnej dokładne oszacowanie produkcyjności siedliska jest
warunkiem dominującym dla dobrego zarządzania zasobami leśnymi (Seynave i in. 2005).
Jakość siedliska, definiowana jako suma czynników ekologicznych, ma bezpośredni wpływ
na wzrost drzewostanów oraz jest związana z wartością cech biometrycznych drzewostanu,
warunkujących przenoszenie energii promieniowania słonecznego, osłabienie prędkości
wiatru wewnątrz drzewostanu i szereg innych komponentów jego bilansu wodnego
(Suliński 1993).
W kontekście gospodarki leśnej produkcyjność siedliska leśnego (ang. forest site
productivity) definiowana jest jako ilościowa ocena potencjału produkcyjnego określonego
drzewostanu na określonym typie siedliska i zależy zarówno od czynników naturalnych jak i
od czynników związanych z zarządzaniem (Hägglund 1981, Skovsgaard i Vanclay 2008,
2013).
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Sposoby oceniania potencjalnej produkcyjności siedliska można podzielić na dwie
zasadnicze grupy: metody geocentryczne i metody fitocentryczne. W leśnictwie wskaźniki
fitocentryczne często odnoszą się do drzewostanu, drzew wchodzących w jego skład lub
komponentów poszczególnych drzew, w związku z czym w danej metodzie znajduje
zastosowanie wskaźnik bonitacji (West 2004, Skovsgaard i Vanclay 2008).
Pomimo pewnych istotnych ograniczeń, najbardziej powszechnym i szeroko
akceptowanym sposobem ilościowego określania potencjalnej produkcyjności na poziomie
drzewostanu jest bonitacja wzrostowa (ang. site index, SI) (Weiskittel i in. 2011).
Podstawowym warunkiem określania wskaźnika bonitacji jest posiadanie danych o
wysokości i wieku drzewostanów. Na podstawie tych danych, korzystając z modeli
bonitacyjnych, określa się wysokość w wieku bazowym, która jest bonitacją (SI) wyrażoną
w metrach (Skovsgaard and Vanclay 2008, Sharma i in. 2012). Wskaźnik bonitacji jest
zatem miarą stopnia produkcyjności siedliska dla określonego gatunku (Bruchwald i in.
1999, Gatzojannis 2000).
Metody geocentryczne bazują na pomiarze środowiskowych charakterystyk
siedliska. Chodzi tu o czynniki, które - według Husha i in. (2003) (za Socha 2010) - mogą
być pogrupowane w cztery kategorie: edaficzne (głębokość i tekstura gleby, zawartość
składników pokarmowych, pH, wilgotność); klimatyczne (temperatura powietrza, opady,
wilgotność powietrza, długość sezonu wegetacyjnego, dostęp światła, wiatr); topograficzne
(wysokość nad poziomem morza, kąt nachylenia terenu, pozycja na stoku i długość stoku,
ekspozycja); konkurencyjne (inne drzewa i rośliny).
Zagadnienie wpływu czynników środowiskowych na cechy biometryczne aparatu
asymilacyjnego u iglastych, w tym sosny zwyczajnej, badacze dotychczas właściwie nie
poświęcali większej uwagę, bowiem natrafiono tylko na jedną pozycje (Niinemets and Kull
1995), w której autorzy zajmowali się wpływem dostępności rozproszonego światła
słonecznego oraz wysokości drzewa na cechy biometryczne igieł świerka pospolitego
(Picea abies (L.) H.Karst). Wykazali oni m.in., że i) nie ma miejsca żadna korelacja
pomiędzy wysokością drzewa a cechami biometrycznymi (długością, szerokością i
grubością) igieł świerka, ii) wraz ze wzrostem wysokości oraz zwiększającą się
dostępnością światła zwiększeniu ulega szerokość igieł, podczas gdy ich grubość pozostaje
niezmieniona, iii) stosunek suchej masy igieł do ich powierzchni zwiększa się zarówno wraz
ze zwiększającą się dostępnością światłą jak i ze wzrostem wysokości drzewa (Niinemets i
Kull 1995).
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3. Materiał badawczy i metodyka badań
3.1.

Charakterystyka materiału badawczego

W celu wybrania powierzchni badawczych reprezentujących cały zakres warunków
siedliskowych w zasięgu występowania sosny zwyczajnej w Polsce zastosowano
próbkowanie warstwowe. Powierzchnie badawcze zostały wybrane z 12 543 powierzchni
objętych

Wielkoobszarową

Inwentaryzacją

Lasów

(WISL),

zlokalizowanych

w

drzewostanach sosnowych. Wyselekcjonowane powierzchnie podzielono na osiem
regionów bioklimatycznych, 15 głównych typów siedliskowych lasu oraz sześć klas wieku.
Następnie z każdej kategorii wylosowano prostą próbę i ostatecznie pobrano próby z 312
powierzchni (Ryc.1).

Ryc. 1. Geograficzne rozmieszczenie powierzchni badawczych na tle krain przyrodniczo-leśnych
Krainy przyrodniczo-leśne: I – Bałtycka, II – Mazursko-Podlaska, III – Wielkopolsko-Pomorska, IV
– Mazowiecko-Podlaska, V – Śląska, VI – Małopolska, VII – Sudecka, VII – Karpacka (Zielony i
Kliczkowska 2012)
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3.2.

Metodyka prac terenowych i laboratoryjnych

3.2.1. Kryteria wyboru powierzchni badawczych i drzew modelowych
W sąsiedztwie każdej powierzchni WISL została założona jedna powierzchnia
badawcza, zlokalizowana 70 m bezpośrednio na północ od powierzchni WISL tak, aby te
powierzchnie nie stykały się ze sobą. Wielkość powierzchni badawczych wahała się między
0,01 a 0,24 ha. Powierzchnie badawcze były tak dobrane, aby w jednorodnym płacie
drzewostanu na każdej z nich znajdowało się co najmniej 30 drzew sosny zwyczajnej.
Pomiary przeprowadzono po zakończeniu okresu wegetacyjnego późną jesienią,
zimą lub wczesną wiosną w latach 2015 i 2016. Na powierzchniach badawczych
pomierzono średnice na wysokości 1,3 m (pierśnice) i wysokość wszystkich drzew. Dane
pomiarowe posłużyły do oszacowania wysokości górnej, zdefiniowanej jako średnia
wysokość 100 najgrubszych drzew na hektar oraz średniej pierśnicy drzew na powierzchni
badawczej. Opierając się na obliczonych parametrach dendrometrycznych drzew z każdej
powierzchni badawczej wybrano i ścięto jedno drzewo z grupy panujących lub
współpanujących, bez widocznych uszkodzeń, o wysokości zbliżonej do wyznaczonej
wysokości górnej i wyliczonej średniej - dla danej powierzchni - pierśnicy drzew, zwane
drzewem modelowym.

3.2.2. Zasady pobierania próbek aparatu asymilacyjnego i ich pomiar
Do badań cech biometrycznych igieł posłużyło 312 drzew, po jednym z każdej
powierzchni. Dla umożliwienia oznaczenia indywidualnej zmienności igliwia sosny
zwyczajnej, po ścięciu drzewa modelowego zebrano po 50 zarówno jednorocznych jak i
dwuletnich igieł. Według zaleceń ICP Manual Forest (Rautio i in. 2010), igły zbierano z
nasłonecznionej części korony, z kilku miejsc na wybranej gałęzi z siódmego okółka, licząc
od wierzchołka, czyli w górnej ⅓ długości korony (Ryc.2). W sumie pomiary cech
biometrycznych przeprowadzono na 31 200 igieł. Badania dotyczyły dwóch podstawowych,
powszechnie uznanych za najbardziej istotne, cech morfologicznych igieł sosny zwyczajnej
(Sokołowski 1931, Pravdin 1964, Boratyński 1993, Łabiszak i in. 2017) tj. ich długości i
szerokości.
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Ryc. 2. Położenie gałęzi w koronie i klasyfikacja wieku igieł
Po dostarczeniu igieł do laboratorium w pierwszej kolejności z pozyskanych igieł
odliczono 50 szt., pochodzących z różnych krótkopędów reprezentujących pojedyncze
drzewo. Następnie, przy użyciu skanera EPSON EXPRESSION 11000 XL o rozdzielczości
800dpi, igły zostały zeskanowane (Ryc.3).
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Ryc. 3. Plik komputerowy z zeskanowanym obrazem igieł
W kolejnym etapie uzyskane obrazki zostały przetworzone do postaci czarno-białej i
przy użyciu programu komputerowego „DigiShape” (Cortex Nova 2005) uzyskano długość
(mm) i szerokość (mm) każdej z igieł z dokładnością do 0,01mm.
Długość igieł określono wg zasady tzw. najmniejszego prostokąta zamykającego,
czyli prostokąta zawierającego obiekt i stykającego się z nim bokami. Dłuższy bok
prostokąta jest równoległy do tzw. głównego (dłuższego) wektora własnego. Dłuższy
(główny) wektor własny to kierunek, w którym kontur igły jest najbardziej rozciągnięty. W
ten sam sposób obliczano szerokość igieł. (Ryc.4).

Ryc. 4. Ilustracja miar morfometrycznych igieł programem „DigiShape”
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3.2.3. Zbiór danych do charakterystyki gleby
Do opisu warunków glebowych wybrano właściwości fizyczne i chemiczne gleb
oraz rodzaj podłoża geologicznego. W tym celu na powierzchniach próbnych wybierano w
miarę typowe, reprezentacyjne dla danego drzewostanu miejsce do wykopania odkrywki, na
podstawie których scharakteryzowano budowę profilu. Unikano lokalnych zagłębień albo
wyniesień, a szczególnie miejsc pozostałych po wykrotach itp. uszkodzeń powierzchni
ziemi. Głębokość odkrywek wynosiła 80 cm. Każda odkrywka składała się z poziomu
organicznego (FH) i trzech warstw mineralnych o stałej miąższości (0-10 cm, 10-40 cm i
40-80 cm) (Ryc.5).
Każda

próbka

została

do

worka

zapakowana
foliowego,

podpisana

i

dostarczona do laboratorium w
celu

wykonania

właściwości
chemicznych.

analiz

ich

fizykoW

pobranych

próbkach gleb oznaczono pH w
H2O i KCl, zawartość C i N,
obliczono stosunek C/N oraz
zawartość kationów zasadowych
(Ca, Mg, Na i K). Oznaczono
również skład granulometryczny
próbek według klasyfikacji PTG2008 (2009).
Ryc.5. Poziomy gleby z których były pobrane próby do analiz glebowych

Zastosowano standardowe metody analiz chemicznych.

Wszystkie analizy

chemiczne próbek igieł i gleb wykonano w Laboratorium Geochemii Środowiska Leśnego i
Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zgodnie z
obowiązującą w tym zakresie metodyką analityczną.
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3.2.4. Typologia siedlisk leśnych
Dane niezbędne dla określenia warunków glebowo-siedliskowych pozyskano z
opisów taksacyjnych poszczególnych wydzieleń oraz z danych GIS; mapę geologiczną
Polski w skali 1: 500 000 oraz mapę gleb Polski pozyskaną z Państwowego Instytutu
Geologicznego. Część danych dotyczących podtypów gleby oraz typów siedliskowych lasu
dla poszczególnych powierzchni próbnych pozyskano z bazy danych Biura Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej, sporządzonej na bazie danych SILP na potrzeby Wielkoobszarowej
Inwentaryzacji Stanu Lasów (WISL).
Biorąc pod uwagę dużą liczbę typów gleb, jej podtypów oraz rodzajów podłoża
geologicznego, dla zmniejszenia liczby parametrów modeli związanych z zastosowaniem
zmiennych jakościowych zastosowano uproszczoną informację o typie gleby – sześć
uproszczonych kategorii, podtypie gleby - pogrupowane do 12 uproszczonych kategorii oraz
podłoże geologiczne - 10 uproszczonych kategorii (Tab. 1.)
Tabela 1. Uproszczone typy i podtypy gleb oraz rodzaje podłoża geologicznego
zastosowane w analizach
Rdzawoziemne
Brunatnoziemne
Płowoziemne
Czarnoziemne
Bielicoziemne
Mady
Arenosole
Bielicowe
Glejo-bielicowe
Brunatne
Gruntowo-glejowe
Mineralno-murszowe
Opadowo-glejowe
Płowe
Rdzawe bielicowe
Rdzawe brunatne
Rdzawe właściwe
Rdzawe pozostałe
Piaski, żwiry sandrowe
Piaski, żwiry i mułki
Gliny zwałowe
Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i
namuły
Piaski eoliczne
Żwiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych
Piaskowce
Iły, mułki, piaski
Wapienie
Piaski i mułki kemów

Uproszczony typ gleby

Uproszczony podtyp gleby

Uproszczony rodzaj podłoża geologicznego
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3.2.5. Określenie warunków klimatycznych
Dla Polski charakterystyczna jest strefa klimatów umiarkowanych przejściowych,
znajdująca się pomiędzy strefą klimatu oceanicznego

na zachodzie

i klimatu

kontynentalnego na wschodzie.
Do scharakteryzowania warunków klimatycznych wykorzystano 21 zmiennych
bioklimatycznych, oszacowanych dla każdej powierzchni przy użyciu informacji zawartej w
bazie WorldClim (Hijmans i in. 2005). Okres, dla którego opracowano parametry
klimatyczne to 50-letnia seria danych z lat 1950-2000. Rozdzielczość terenowa danych
wynosiła 1 km x 1 km.
Wygenerowane zmienne bioklimatyczne opisują zarówno ogólne charakterystyki
klimatu jak i ekstrema klimatyczne:
– BIO1 – Średnia roczna temperatura (°C),
– BIO2 – Średnia amplituda dziennych temperatur (Średnia miesięczna (max. temp. – min.
temp.)); (°C),
– BIO3 – Izotermalność (stosunek amplitudy temperatur dziennych do amplitudy temperatur
rocznych wyrażony w procentach) ((BIO2/BIO7) (* 100)); (%),
– BIO4 – Sezonowość temperatur (stukrotność odchyleń standardowych średnich
miesięcznych temperatur); (°C * 100),
– BIO5 – Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (°C),
– BIO6 – Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca (°C),
– BIO7 – Zakres roczny temperatury (BIO5-BIO6); (°C),
– BIO8 – Średnia temperatura najbardziej wilgotnego kwartału (°C),
– BIO9 – Średnia temperatura najbardziej suchego kwartału (°C),
– BIO10 – Średnia temperatura najcieplejszego kwartału (°C),
– BIO11 – Średnia temperatura najchłodniejszego kwartału (°C),
– BIO12 – Roczna suma opadów (mm),
– BIO13 – Suma opadów najbardziej mokrego miesiąca (mm),
– BIO14 – Suma opadów najbardziej suchego miesiąca (mm),
– BIO15 – Sezonowość opadów (współczynnik zmienności); (%),
– BIO16 – Suma opadów najwilgotniejszego kwartału (mm),
– BIO17 – Suma opadów najsuchszego kwartału (mm),
– BIO18 – Suma opadów najcieplejszego kwartału (mm),
– BIO19 – Suma opadów najzimniejszego kwartału (mm),
– BIO20 – Średnia temperatura w sezonie wegetacyjnym (IV-IX); (°C),
– BIO21 – Suma opadów w sezonie wegetacyjnym (IV-IX); (mm).
Dane z indeksu (Hijmans i in. 2005) pobrano z serwera www.worldclim.org.
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3.2.6. Charakterystyka topografii terenu
Topografia terenu dla każdej powierzchni próbnej została opisana za pomocą
zestawu wskaźników topograficznych, wyliczonych na podstawie numerycznego modelu
terenu (NMT) dla Polski. Do dalszych prac wybrano wskaźniki pochodne z numerycznego
modelu terenu: SLOPE (spadek), ASPECT (wystawa) oraz TWI (ang. Topographic Wetness
Index) (Beven and Kirkby 1979, Sørensen i in. 2006).
Indeks TWI charakteryzuje wpływ rzeźby terenu na procesy powierzchniowego
obiegu wody, uwzględniając dane dotyczące wielkości lokalnej powierzchni, z której
odbywa się spływ wody oraz nachylenia terenu i wskazując obszary sprzyjające akumulacji
wody (Beven and Kirkby 1979, Sørensen i in. 2006). Wskaźnik ten oblicza się według
wzoru:
𝐴𝑠

TWI = 𝑙𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝑏

(1)

gdzie: As – właściwa lokalna powierzchnia zlewni,
tan b – kąt nachylenia (spadek) stoku
Najwyższe

wartości TWI

osiąga na płaskich obszarach o

największym

prawdopodobieństwie kumulacji wilgoci i największym obszarze zasilania (dna dolin,
rynien i zagłębień), a najniższe - na silnie nachylonych stokach i wierzchowinach
wysoczyzn, gdzie prawdopodobieństwo stagnacji wody jest minimalne (Kistowski 2018).
Oprócz powyższych danych topograficznych dla każdej powierzchni badawczej
podano również szerokość i długość geograficzną.
3.2.7. Określenie wskaźnika bonitacji
Na podstawie pomiaru wysokości drzew dla każdej powierzchni próbnej obliczono
wskaźnik bonitacji sosny zwyczajnej SI (ang. Site Index). W tym celu wykorzystano model
bonitacyjny dla sosny (Socha i in. 2021).


H 2  H1

T2 1 (T11 R   2 )
,
T11 (T21 R   2 )
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(2)

gdzie:

2 H 
R  Z 0   Z 02  21 1 
T1 


0,5

Z 0  H1   3

(2.1)

(2.2)

H1 – wysokość w wieku T1,
H2 – wysokość w wieku bazowym T2,
β1, β2 oraz β3 – wartości parametrów

3.2.8. Próba grupowania powierzchni badawczych w zbiory o zbliżonych cechach
biometrycznych igieł sosny zwyczajnej
Ponieważ oczekiwano, że dane dotyczące biometrycznych cech igieł sosny
zwyczajnej, pozyskane z terenu całego jej zasięgu występowania w Polsce mogą być
wysoce zróżnicowane, podjęto próbę uporządkowania tych danych poprzez wyodrębnienia
zbiorów o mniejszej amplitudzie zmienności. Jedną z korzyści, jaką spodziewano się
osiągnąć dzięki wyodrębnieniu bardziej jednorodnych zbiorów, było ich użycie - obok
danych z pełnej puli danych - w trakcie badania wpływu różnych czynników na wyjaśnienie
zmienności cech biometrycznych igieł sosny. Przyjęto, że do tego celu zostanie zastosowana
metoda analizy skupień, w oparciu o uśrednione wartości biometrycznych cech igieł,
oddzielnie dla każdego drzewa modelowego. Metoda ta była wykorzystywana przez innych
autorów, którzy badali cechy morfologiczne igieł sosny (np. Bobowicz and Radziejewska
1989; Urbaniak i in. 2003; Androsiuk i Urbaniak 2006; Łabiszak i in. 2017).
Dla

uniknięcia

niepożądanych

następstw

wynikających

z

możliwej

niejednorodności cech biometrycznych igieł sosny z pierwszego rocznika, mogących być
skutkiem ich mniej lub bardziej zaawansowanego procesu rozwoju w chwili zbioru, do
analizy skupień wykorzystano długość i szerokość igieł drugiego rocznika oraz współrzędne
geograficzne, określające położenie poszczególnych powierzchni badawczych. Do
przeprowadzenia analizy wykorzystano średnie wartości dwóch cech biometrycznych igieł,
a mianowicie ich długości i szerokości, obliczane z próbki składającej się z 50 sztuk igieł.
Poza tym, ponieważ obiektem badań są cechy biometryczne igieł sosny zwyczajnej
w całej Polsce, a nie identyfikacja powierzchni, na których przyjmują one średnie wartości
29
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skrajnie niskie lub skrajnie wysokie, w dalszych analizach zostały wykluczone
powierzchnie z średnią długością igieł 31,4 mm oraz 108,7 mm. Tym samym, liczba
powierzchni badawczych uległa zmniejszeniu z 312 do 310.
Analizę skupień przeprowadzono za pomocą oprogramowania Orange Visual
Programming

przy użyciu

metody pełnego

wiązania,

opartej na odległościach

euklidesowych. Jakość tak utworzonych skupień została oceniona za pomocą skalowania
wielowymiarowego (ang. Multi-Dimensional scaling, MDS). Powyższa metoda ma na celu
reprezentowanie

danych wysokowymiarowych

w

przestrzeni

niskowymiarowej z

zachowaniem podobieństw pomiędzy obiektami, zachowując te same odległości
euklidesowe utworzone w procesie analizy skupień. Punkty, które znajdują się bliżej siebie
na mapie przestrzennej, reprezentują podobne obiekty, podczas gdy te, które są bardziej od
siebie oddalone, reprezentują obiekty odmienne. Miara dobroci dopasowania w
wielowymiarowym skalowaniu Average Stress, który mierzy różnicę między obserwowaną
(nie)macierzą podobieństwa, przyjmując wartości pomiędzy 0 a 1, a im niższy poziom, tym
lepsze dopasowanie i mniejsza utrata informacji.
Jak już wspomniano, w celu wyróżnienia zbiorów oraz ewentualnych podzbiorów
sosny zwyczajnej na terenie Polski, analiza skupień była przeprowadzona na podstawie cech
biometrycznych igieł oraz współrzędnych geograficznych. Takie podejście wymaga jednak
określenia wielkości wpływu poszczególnych danych biometrycznych i geograficznych w
obrębie wyodrębnionych podzbiorów. Wykorzystanie tej metody pozwoli orzec które cechy
decydują o otrzymanym obrazie zmienności. W tym celu wykorzystano metodę analizy
składników głównych (principal component analysis (PCA). Klasyfikacji dokonano za
pomocą pakietu oprogramowania Orange Data Mining 2.7., który został pobrany ze strony
internetowej http://orange.biolab.si.
Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów drzew modelowych oraz cech
biometrycznych igieł podzielonych na zbiory za pomocą analizy skupień obliczono
statystyki podstawowe. Obliczenia wykonano przy użyciu programu Statistica 13.0
(StatSoft). Charakterystyki stosowanych cech obejmowały: średnią arytmetyczną, wartości
minimalne i maksymalne, odchylenie standardowe, a także współczynnik zmienności.
Wizualizacje rozmieszczenia powierzchni badawczych oraz wyników na mapach
przedstawiono za pomocą programu QGIS Desktop 2.18.16 with GRASS 7.2.2.
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3.2.9. Opracowanie modeli statystycznych za pomocą metody GAM
Czynniki siedliskowe opisane za pomocą ilościowych i jakościowych zmiennych,
wskutek czego może wystąpić współliniowość zmiennych, co z kolej może utrudnić
spełnienie kryteriów normalności rozkładu reszt analizowanych zmiennych. W celu
uniknięcia wymienionych trudności, do modelowania wykorzystano metodę uogólnionych
modeli addytywnych (GAM, z ang. generalized additive models), która zapewnia jakość i
efektywność modelu (Aersten at al. 2010). Zastosowanie wymienionej metody pozwala na
wyjaśnienie wpływu zmiennych niezależnych poprzez analizę krzywych częściowych reszt
funkcji sklejanej modelu w zależności od wartości tych zmiennych niezależnych (Hastie and
Tibshirani 1990), co z kolei pozwala ustalić związek pomiędzy długością/szerokością igieł a
czynnikami kształtującymi siedlisko, przy zachowaniu stałości wszystkich pozostałych
zmiennych. W modelach GAM przyjęto, że zmienną zależną Y będzie –długość / szerokość
igieł sosny zwyczajnej. Zmienna zależna Y jest wyrażana jako suma n funkcji (f1, ... fn)
zmiennych niezależnych (X1, ..., Xn) zgodnie z ogólnym wzorem:

G( E (Y ))    f 1 ( X 1 )  f 2 ( X 2 )  f 3 ( X 3 )  f n ( X n )  

(3)

gdzie:
Y – zmienna zależna – długość i szerokość igły,
Xi – zmienne wyjaśniające,
G – funkcja wiążąca (do analiz wykorzystano funkcję identycznościową),
fi – funkcje wygładzające,
β – wyraz wolny,
ε – błąd (zakłada się stałą wariancję błędów oraz średnią wynoszącą 0).
Wpływ poszczególnych zmiennych wyjaśniających na cechy morfologiczne igieł
zilustrowano na rycinach przedstawiających krzywe sklejane kształtowania się reszt
cząstkowych modelu. W analizach sprawdzono w różnych kombinacjach zmienne
objaśniające skategoryzowane w następujące grupy:


topograficzne (wzniesienie nad poziomem morza, nachylenie terenu, ekspozycja
terenu, TWI, współrzędne geograficzne),



edaficzne (skład granulometryczny gleby, zawartość składników pokarmowych w
glebie, pH gleby),
31
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klimatyczne (temperatura minimalna i maksymalna, suma opadów, długość sezonu
wegetacyjnego),



potencjalna produkcyjność wyrażona wskaźnikiem bonitacji (SI).
W kolejnych etapach analiz budowano modele, w których dodawano kolejne

zmienne wyjaśniające istotnie analizowane cechy biometryczne igieł. O tym, czy daną
zmienną włączano do modelu czy też nie, decydowała wartość skorygowanego
współczynnika

determinacji.

Jeżeli

po

uwzględnieniu

danej

zmiennej

wartość

współczynnika determinacji istotnie rosła, zmienna ta była uwzględniana w modelu.
Zmienne dobierano tak, aby uniknąć nadmiarowości.
Dla każdego modelu obliczono współczynnik determinacji R2 oraz R2 skorygowany
(R2adj,):
2
Radj
 1  (1  R 2 )  (

n 1
)
n  k 1

(4)

gdzie:
R2 – współczynnik determinacji,
k – liczba parametrów równania,
n – liczba obserwacji.
Dodatkowo przeanalizowano wartości resztowe modelu oraz kształtowanie się reszt
cząstkowych w zależności od wartości poszczególnych zmiennych.
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4.

Wyniki

4.1. Charakterystyka drzew modelowych
Wiek drzew modelowych mieścił się w przedziale od 12 do147 lat (tab. 2), przy
czym najliczniej reprezentowane były drzewostany III klasy wieku (ryc. 6). Wskaźnik
bonitacji wynosił średnio 31,2 m. Zakres obserwowanego wskaźnika bonitacji na
powierzchniach próbnych mieścił się w przedziale od 20,6 do 42,9 m (Tab.2).
Tabela 2. Wartości pomiarów biometrycznych drzew modelowych

Cechy biometryczne

średnia

minimum

Maksimum

Odchylenie
stand

Współczynnik
zmienności

Wiek (lat)

66,6

12

147

26,8

40,2

Wysokość (m)

22,9

6,3

32,8

5,01

21,9

Przeciętna pierśnica (cm)

25,3

8,05

40,3

6,9

27,2

Wskaźnik bonitacji (m)

31,2

20,6

42,9

4,1

13,9

100
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Ryc. 6. Histogram rozkładu wieku drzew modelowych
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4.2. Charakterystyka

wyróżnionych

zbiorów

i

podzbiorów

powierzchni

badawczych
4.2.1. Podstawy wyróżnienia zbiorów
Wynikiem przeprowadzonej analizy skupień jest dendrogram (Ryc. 7.), na którym
uwidaczniają się dwa zbiory powierzchni badawczych wyróżnione na podstawie długości i
szerokości igieł drzew modelowych oraz długości i szerokości geograficznej na jakich są
położone poszczególne powierzchnie badawcze. Obydwa zbiory są prawie równie liczne. W
każdym zbiorze można wyróżnić podzbiory o różnej liczebności.

Ryc. 7. Dendrogram wykonany metodą pełnego wiązania na podstawie najkrótszych odległości
euklidesowych, na średnich wartościach biometrycznych igieł sosny zwyczajnej oraz współrzędnych
geograficznych wszystkich powierzchni badawczych

Numery podzbiorów zostały przydzielone odpowiednio do średnich długości igieł w
nich. Rozmieszczenie utworzonych w wyniku analizy skupień podzbiorów, zostały
przedstawione na mapie Polski (Ryc. 8).
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Ryc. 8. Geograficzne rozmieszczenie podzbiorów igieł utworzonych na podstawie analizy skupień na tle krain
przyrodniczo-leśnych (Zielony i Kliczkowska 2012)

Jakosć uzyskanych skupień (czyli podobienstwo badanych elementów utworzonych
grup) została potwierdzona skalowaniem wielowymiarowym (MDS) (Ryc. 9). Wynikiem
MDS jest "mapa", na której, w ujęciu przestrzennym, są uwidocznione skupienia,
wyróżnione na podstawie cech biometrycznych igieł sosny zwyczajnej oraz współrzędnych
geograficznych powierzchni badawczych. Uzyskano niski poziom Average Stress
wynoszący 0,082, co oznacza, że reprezentacja 2D próbek wiąże się z małą utratą
informacji. Na „mapie” elementy podobne są położone stosunkowo blisko siebie, a
elementy niepodobne - proporcjonalnie dalej od siebie, co pozwala potwierdzić utworzenie
w/w zbiorów za poprawne.
W wyniku przeprowadzonej analizy zmiennych składowych głównych (PCA)
wykazano, że pierwsza główna składowa (PC1) wyjaśnia 38% informacji zawartych
głównie w cechach biometrycznych igieł oraz w mniejszym stopniu szerokości
geograficznej, zaś druga składowa (PC2) wynosi 32% i jest dodatnio skorelowana z
długością geograficzną (Tab. 3). Można powiedzieć, że przy podziale na grupy, głównym
składnikiem różnicującym zbiory wyodrębnione podczas analizy skupień były cechy
biometryczne igieł (zawarte w pierwszej głównej składowej analizy PCA).
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Ryc.9. Graficzna reprezentacja wyników wielowymiarowego skalowania (MDS) uzyskanych zbiorów igieł
sosny

Tabela 3. Wartość współczynników głównych zmiennych składowych analizowanych
charakterystyk igieł sosny
Zmienna
PC1
PC2
Długość igieł

0,709858

0,159632

Szerokość igieł

0,695601

-0,0624701

Długość geograficzna

0,0136137

0,699148

Szerokość geograficzna

0,109797

-0,694124

Wariancja, %

37,66

32,47
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4.2.2. Zróżnicowanie zbiorów i podzbiorów
Średnia długość igieł sosny zwyczajnej, wyliczona na podstawie danych z drzew
modelowych ze wszystkich 310 powierzchni badawczych wynosi 68,68 mm. Drzewa
modelowe z poszczególnych zbiorów (I i II), jak i podzbiorów (1-7), wyróżnionych na
podstawie analizy skupień, zdecydowanie różnią się od siebie udziałem drzew o średniej
długości igieł dłuższych niż wynosi średnia ich długość w Polsce (Tabl. 4). W dalszej części
pracy dla opisu wyróżnionych zbiorów przyjęto stosowanie umownych określeń
nawiązujących do dominacji igieł dłuższych niż średnia, a mianowicie zbiory: z sosną
długo-igielną (I) i z sosną krótko-igielną (II) (Tab. 4).
Tabela 4. Udział drzew modelowych o igłach dłuższych niż wartość średnia (68,68 mm) w
poszczególnych zbiorach i podzbiorach powierzchni badawczych
Charakterystyka utworzonych grup
Udział drzew
Ilość
Ilość
Zbiory
Podzbiory
modelowych o
powierzchni
powierzchni
dłuższych igłach (%)
1
66
74,2
I
Sosna
151
2
44
70,0
65,9
długo-igielna
3
41
61,0
4
61
43,1
II
5
38
31,6
Sosna
159
21,2
6
43
4,9
krótko-igielna
7
17
0,0
W ramach wyróżnionych podzbiorów (1-7) powierzchni badawczych zróżnicowanie
udziału drzew modelowych o igłach dłuższych niż wartość średnia dla całego kraju jest
znacznie większa niż w zbiorach I i II, waha się bowiem od 74,2% w podzbiorze 1 do
całkowitego braku dłuższych igieł w podzbiorze 7. Warto przy tym zaznaczyć, że ma tu
również miejsce zbieżność między w/w udziałem, a średnią długością igieł dla
poszczególnych podzbiorów - im mniejszy udział dłuższych igieł w danym podzbiorze, tym
mniejsza jest ich średnia długość (por. Tab. 6).
Podstawowe dane dotyczące cech biometrycznych igieł sosny na badanych
powierzchniach badawczych w ramach wyróżnionych zbiorów i podzbiorów zestawiono w
Tab. 5 i 6.
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Tabela 5. Statystyki podstawowe cech biometrycznych igieł sosny na powierzchniach
badawczych w ramach wyróżnionych zbiorów
Zmienna
Długość

Ilość
Średnie
Minimum Maksimum Odchylenie
powierzchn wartośc
(mm)
(mm)
standardowe
i
i (mm)

Zbiory

Sosny
długo-igielne

151

Sosny
Szerokość krótko-igielne

159

Szerokość
Długość

Współczynnik
zmienności

74,58

50,80

99,87

10,98

14,72

1,27

1,01

1,52

0,10

8,30

62,05

41,20

89,14

10,12

16,31

1,08

0,86

1,35

0,09

8,44

Tabela 6. Statystyki podstawowe cech biometrycznych igieł sosny na powierzchniach
badawczych w ramach wyróżnionych podzbiorów
Zmienna

Długość
Szerokość
Długość
Szerokość

Podzbiory

Ilość
powierzchni

1

66

2

44

3

41

4

61

5

38

6

43

7

17

Długość
Szerokość
Długość
Szerokość
Długość
Szerokość
Długość
Szerokość
Długość
Szerokość
Długość
Szerokość

310

Średnie
wartości
(mm)

Minimum Maksimum Odchylenie
(mm)
(mm)
standardowe

Współczynnik
zmienności

77,69

55,82

100,48

10,98

14,13

1,23

1,01

1,52

0,10

8,22

74,74

51,82

97,25

11,00

14,72

1,28

1,10

1,48

0,10

8,01

71,35

51,21

95,20

10,25

14,37

1,34

1,18

1,52

0,09

6,80

66,85

44,49

89,42

10,22

15,29

1,13

0,93

1,35

0,09

7,69

63,24

41,53

77,81

9,70

15,34

1,09

0,90

1,21

0,07

6,59

58,95

42,16

76,34

8,57

14,54

1,05

0,87

1,18

0,08

7,60

54,62

43,58

67,00

6,58

12,05

0,99

0,86

1,09

0,07

6,89

68,68

41,53

100,48

12,32

17,92

1,17

0,86

1,52

0,13

11,58

W trzech podzbiorach powierzchni badawczych ze zbioru I, o wyraźnej przewadze
sosen długo-igielnych, wraz ze zmniejszaniem się średnich długości igieł w podzbiorach 1
do 3 średnia szerokość igieł zwiększa się odpowiednio od 1,23 mm do 1,34 mm (Tabl. 6).
W pozostałych czterech podzbiorach 4 do 7, wchodzących w skład zbioru II, czyli o
zdecydowanej dominacji sosen krótko-igielnych, relacja między średnimi długością i
szerokością igieł jest odmienna. W tych podzbiorach wraz ze zmniejszaniem się średniej
długości igieł zmniejsza się także ich szerokość, odpowiednio od 1,13 mm do 0,99 mm
(Tabl. 6).
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Podsumowanie podstawowych statystyk opisowych cech morfologicznych igieł
(Tabl. 6) pozwala na stwierdzenie, iż średnia zmienność długości i szerokości igły dla
wszystkich badanych podzbiorów, wyrażona jako współczynnik zmienności, wynosi
odpowiednio

17,92%

i

11,58%;

największa

zmienność

długości

igieł

została

zaobserwowana w podzbiorze 5, w którym waha się ona między 41,53 do 77,81 (15,34%), a
największa zmienność szerokości - w podzbiorze 1, tj. od 1,01 do 1,52 mm (8,22%);
najmniejsza zmienność długości igły miała miejsce o w podzbiorze 7 (12,05%) a szerokości
igieł – w podzbiorze 5 (6,59%). Liczebność poszczególnych podzbiorów powierzchni
badawczych jest zróżnicowana, przy czym najmniejszą liczebnością charakteryzuje się
ostatni, czyli 7 podzbiór powierzchni badawczych, którego specyfiką jest występowanie w
nim sosen z najmniejszymi średnimi wartościami zarówno długości jak i szerokości.

4.2.3. Geograficzne rozmieszczenie zbiorów i podzbiorów
Utworzone w wyniku analizy skupień zbiory i podzbiory powierzchni badawczych
zostały przedstawione na mapie Polski (Ryc. 10-11).
Poszczególne podzbiory powierzchni badawczych, zgrupowane w zbiorze I, w
których drzewa modelowe były określane mianem długo-igielnych, ewidentnie różnią się
miejscem występowania w obrębie zasięgu występowania sosny zwyczajnej w Polsce, a
obszary ich występowania nie pokrywają się ze sobą. I tak: w podzbiorze 1 znalazły się
prawie wszystkie powierzchnie badawcze rozmieszczone w obrębie Krain PrzyrodniczoLeśnych II (Mazursko-Podlaskiej) i IV (Mazowiecko-Podlaskiej), w podzbiorze 3 powierzchnie badawcze występujące w Krainie I (Bałtyckiej), w północno-wschodniej i
zachodniej części Krainy III (Wielkopolsko-Pomorskiej) oraz (nielicznie) w zachodniej
części Krainy V (Śląskiej). Powierzchnie badawcze z podzbioru 2 mieściły się we
wschodniej części Krainy V (Śląskiej) oraz w Krainie VI (Małopolsko-Podlaskiej), a tylko
dwie powierzchnie z tego podzbioru były reprezentowane w Krainie VIII (Karpackiej).
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Ryc. 10. Geograficzne rozmieszczenie zbioru powierzchni badawczych z sosną długo-igielną z ich podziałem
na podzbiory na tle krain przyrodniczo-leśnych (Zielony i Kliczkowska 2012)

W II zbiorze powierzchni badawczych, w których drzewa modelowe są określane
mianem krotko-igielnych - podobnie jak w I - obszary, na których występują powierzchnie
badawcze poszczególnych podzbiorów 4 - 7 - ściśle odgraniczają się od siebie nawzajem.
Natomiast zasięgi ich występowania całkowicie lub częściowo nakładają się na obszary
zajmowane przez powierzchnie badawcze podzbiorów z wchodzących w skład I zbioru. W
szczególności dotyczy to podzbioru 7, którego wszystkie powierzchnie badawcze znajdują
się w obrębie obszaru zajmowanego przez powierzchnie z podzbioru 1, czyli na obszarze
Krain Przyrodniczo-Leśnych II (Mazursko-Podlaskiej) i IV (Mazowiecko-Podlaskiej). Z
kolei

Krainy:

I

(Bałtycka)

i

III

(Wielkopolsko-Pomorska)

stanowią

obszar

współwystępowania powierzchni badawczych z podzbiorów 3 (zbiór I) i 4 (zbiór II).
Powierzchnie badawcze z podzbioru 6 są rozrzucone w obrębie aż czterech Krain: III
(Wielkopolsko-Pomorskiej), V (Śląskiej), VI (Małopolskiej) i VII (Sudeckiej). W obrębie
Krain V i VI współwystępują z nimi powierzchnie badawcze z podzbioru 2 (zbiór I).
Powierzchnie badawcze z podzbioru 5 skupiają się przede wszystkim w pasie wyżyn
(Kraina VI - Małopolska) i gór (Kraina VIII - Karpacka) i obszar ich występowania prawie
nie zazębia się z obszarami występowania powierzchni badawczych z innych podzbiorów.
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Ryc. 11. Geograficzne rozmieszczenie zbioru powierzchni badawczych z sosną krótko-igielną z ich
podziałem na podzbiory na tle krain przyrodniczo-leśnych (Zielony i Kliczkowska 2012)

4.3. Analiza ziemności cech biometrycznych igieł sosny zwyczajnej pod wpływem
czynników siedliskowych oraz cech biometrycznych drzew modelowych
4.3.1. Analiza zmienności długości igieł
Przyjęto, że przedmiotem analizy będzie w pierwszej kolejności długość igieł, jako
ta cecha morfologiczna, która powszechnie jest uważana za najbardziej zmienną.
W celu wyjaśnienia wpływu poszczególnych zmiennych siedliskowych na
zróżnicowanie długości igieł sosny zwyczajnej występującej na obszarze Polski wykonano
modelowanie przy użyciu uogólnionych modeli addytywnych. Podstawowa jednostką
obejmującą powierzchnie leśnie o zbliżonych właściwościach gleb, podobnych warunkach
klimatycznych oraz ukształtowania terenu jest typ siedliskowy lasu (TSL), i dlatego w
pierwszej kolejności przeanalizowano TSL, który wyjaśniał zmienność długości igieł sosny
w 11%.
W kolejnych etapach sprawdzano wpływ na zmienność długości igieł zmiennych z
poszczególnych grup czynników kształtujących siedlisko. Spośród zmiennych ciągłych
charakteryzujących właściwości gleby, 5% udział wariancji wyjaśnionej uzyskano przez
zastosowanie informacji o rodzaju gleby (Tab.7). Następnie sprawdzono wpływ na
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zmienność długości igieł właściwości fizycznych i mineralnych gleby z poszczególnych
poziomów mineralnych oraz z warstwy organicznej. W wyniku analizy stwierdzono, iż
największy wpływ na zmienność długości igieł ma zmienna pHKCl z poziomu organicznego,
bowiem procent wyjaśnianej zmienności przy zastosowaniu powyższej zmiennej zwiększył
się do 11 (Tab.7). W porównaniu z udziałem stosunku C/N, wartości C i N rozpatrywane
oddzielnie wyjaśniały mniejszą część zmienności długości igieł niż C/N w poziomie
organicznym, w związku z czym w dalszych analizach stosowano iloraz C/N. Ujęcie w
modelu ilorazu C/N zwiększyło początkowy udział wariancji wyjaśnionej do 14%.
Uwzględnienie składu granulometrycznego przez zastosowanie w modelu GAM zmiennej
PTG-2008 (Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych) spowodowało wzrost
wariancji wyjaśnionej do 18% (Tab.7, model 5).
Kolejnymi zmiennymi do wyjaśnienia zmienności były czynniki topograficzne.
Zastosowanie w modelu nachylenia terenu spowodowało zwiększenie wyjaśnienia
zmienności długości igieł sosny o modelu 2%, ekspozycji terenu – 1,5%, a wzniesienie nad
poziomem morza oraz wskaźnika wilgotnościowy (TWI) – o 1%. Przy jednoczesnym
stosowaniu czynników topograficznych oraz edaficznych udział wariancji wyjaśnionej
wyniósł 22% zmienności badanej cechy (Ryc.13) (zestaw zmiennych wyjaśniających
oznaczono jako model 6).
W związku z małym udziałem czynników topograficznych w wyjaśnianej
zmienności długości igieł sosny, w dalszych analizach zrezygnowano z ich zastosowania.
Próbując w dalszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, które zmienne kształtujące siedlisko
wpływają na zmienność długości igieł do czynników edaficznych dobierano zmienne z
pozostałych grup czynników siedliskowych.
Wśród czynników klimatycznych zmienność igieł zmienia się przy dodaniu do
modelu temperatury średniej najcieplejszego i najzimniejszego miesiąca w roku
(temperatury lipcowe i styczniowe) oraz suma rocznych opadów, przy czym dzięki dodaniu
tych czynników procent wyjaśnionej wariancji stanowił już 24% (model 7).
Jako miara ilościowa wyznaczania produkcyjności siedliska SI dodatkowo wyjaśnia
3% zmienności długości igieł sosny zwyczajnej w Polsce. Po dodaniu tej zmiennej do
modelu z czynnikami edaficznymi i bioklimatycznymi współczynnik determinacji
zwiększył się do 27% (Tabl. 7).
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Tabela 7. Modele GAM wyjaśniające zmienność długości igieł (NL) sosny zwyczajnej na
podstawie czynników siedliskowych i cech biometrycznych drzew modelowych

R2

Liczba
parametr
ów
równania
(bez
wyrazu
wolnego)

R2adj

Model

Zmienna
zależna

1

NL

TSL

0,104

1

0,101

2

NL

typ gleby

0,054

1

0,051

3

NL

typ gleby, pHKClP0

0,115

2

0,109

4

NL

typ gleby, pHKClP0, C/NP0

0,143

3

0,135

5

NL

typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby

0,187

4

0,176

6

NL

typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby,
nachylenie i ekspozycja terenu, TWI,
wzniesienie nad poziomem morza

0,235

8

0,215

7

NL

typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby,
min i max temperatura, roczne opady

0,256

7

0,239

8

NL

SI

0,033

1

0,030

9

NL

typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby,
min i max temperatura, roczne opady, SI

0,290

8

0,271

10

NL

0,334

9

0,314

11

NL

0,353

10

0,331

12

NL

współrzędne geograficzne

0,060

2

0,054

13

NL

typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby,
min i max temperatura, roczne opady, wiek,
pierśnica i wysokość drzew, współrzędne
geograficzne

0,378

12

0,353

14

NL

typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby,
min i max temperatura, roczne opady,
współrzędne geograficzne

0,281

9

0,256

Zmienne objaśniające

typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby,
min i max temperatura, roczne opady, wiek i
wysokość drzew
typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby,
min i max temperatura, roczne opady, wiek,
pierśnica i wysokość drzew
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Spośród analizowanych modeli najlepszy pod względem udziału wariancji
wyjaśnionej okazał się zestaw zmiennych objaśniających oznaczony jako model 13 (Tab. 7).
Po uwzględnieniu w modelu cech biometrycznych drzew modelowych (wiek, wysokość i
pierśnica drzewa) oraz współrzędnych geograficznych model wyjaśnił 35,3% wariancji
długości igieł. Wartości resztowe modelu zasadniczo nie przekraczają 20 mm (Ryc. 12)
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Ryc.12. Rozkład wartości resztowych długości igieł względem wartości przewidywanych (model 13)

Zastosowanie modelu GAM, w którym z założenia zakłada się addytywność
poszczególnych zmiennych pozwala na przeanalizowanie kształtowania się reszt
cząstkowych modelu w zależności od wartości poszczególnych zmiennych niezależnych.
Wśród czynników edaficznych opisujących zmienność długości igieł kwasowość
wymienna (pHKCl) pomiędzy wartościami 3,0 – 4,2 jest dodatnio skorelowana z długością
igieł (Ryc.11). Wartości stosunku C/N przy których długość igieł ulega zwiększeniu
znajduje się pomiędzy 25 a 32 (Ryc.14).
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Ryc.13. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM zmienności długości igieł względem
wybranych czynników topograficznych (model 6)
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Ryc.14. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM zmienności długości igieł względem
kwasowości wymiennej (pHKCl) oraz stosunku C/N w poziomie organicznym (model 13)

Spośród czynników klimatycznych, które powodują zmienność igieł, suma opadów
rocznych w zakresie od 560 mm do 650 mm powoduje niewielkie zmniejszenie się ich
długości (Ryc. 15). Wydłużanie się igieł zauważa się, gdy roczna suma opadów przekracza
650 mm.
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Ryc.15. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM długości igieł w zależności od rocznej
sumy opadów (model 13)

Temperatura najcieplejszego miesiąca (lipiec) wykazuje ujemną korelację długości
igieł ze zwiększeniem się temperatury od 18,5oC oraz z obniżeniem się temperatury
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najchłodniejszego miesiąca (stycznia) (Ryc.16).
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Ryc.16. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM długości igieł w zależności od najniższych i
najwyższych temperatur (model 13)

Ciekawe wyniki otrzymano w wyniku kształtowania się reszt cząstkowych długości
igieł w zależności od współrzędnych geograficznych (Ryc.14). Wartości resztowe modelu
wskazują, iż długość igieł sosny zwiększa się w zakresie szerokości geograficznej od 51 o do
53o o około 4 mm w stosunku do południowej i północnej części występowania sosny. W
przypadku długości geograficznej można zauważyć, że do 21o następuje zmniejszenie się
długości igieł o prawie 3 mm, po czym im dalej na wschód tym długość igieł ulega
zwiększeniu (Ryc. 17).
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Ryc.17. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM długości igieł w zależności od
współrzędnych geograficznych (model 13)

Oprócz czynników siedliskowych wpływ na zmienność długości igieł znaczenia
miały również cechy biometryczne drzewa.
Dodanie do modelu cech biometrycznych drzew modelowych zwiększyło udział
wyjaśnionej wariancji (model 13). Długość igieł jest dodatnie skorelowana z
wysokością, bowiem im wyższe drzewa tym igły są dłuższe (Ryc.18) oraz ujemnie
skorelowana z wiekiem drzew. Drzewostany II i III klasy wieku wykazują igły dłuższe o
prawie 20 mm w stosunku do drzewostanów starszych klas wieku (Ryc.19).
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Ryc.18. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM długości igieł w zależności od wysokości
drzew modelowych (model 13)
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Ryc.19. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM długości igieł w zależności od wieku drzew
modelowych (model 13)

Przyjęto, że byłoby interesujące zbadanie, czy wyżej opisany model dla całej populacji
sprawdza się w przypadku długości igieł sosny w bardziej jednorodnych zbiorach
określanych jako długo-igielne i krótko-igielne, rozmieszczonych w bardziej określonych
warunkach lokalnych. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że ogólny model
łączący wpływ czynników siedliskowych oraz cech biometrycznych drzewa dla zbioru z
sosną długoigielną wyniósł 39 % (Tab.8), a dla zbioru z sosną krótkoigielną – 46% (Tab.9),
a zatem więcej niż model dotyczący igieł wszystkich objętych badaniami drzew
modelowych sosny zwyczajnej.
Kolejnym etapem modelowania jest sprawdzenie w jakim stopniu czynniki
topograficzne wpływają na już wyodrębnione zbiory. Zmienność długości igieł na
podstawie współrzędnych geograficznych jest dobrze widoczna w modelach opracowanych
dla zbiorów. Długość igieł w zbiorze sosen długo-igielnych jest dodatnio skorelowana z
długością geograficzna - im dalej na wschód tym igły są dłuższe (Ryc.20), natomiast w
zbiorze sosen krótko-igielnych korelacja jest ujemna, w kierunku wschodnim długość igieł
zmniejsza się.
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Tabela 8. Modele GAM opisujące zmienność długości igieł (NL) sosny zwyczajnej w zbiorze z
sosną długo-igielną na podstawie czynników siedliskowych i cech biometrycznych drzew
modelowych

Model

1

Zmienna
zależna

NL

2

NL

3

NL

4

NL

5

NL

Zmienne objaśniające

Liczba
parametrów
równania
(bez wyrazu
wolnego)

R2adj

12

0,386

13

0,444

10

0,418

0,502

12

0,459

0,448

10

0,409

R2

typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby, min i max
temperatura, roczne opady, wiek, pierśnica i
0,435
wysokość drzew, współrzędne geograficzne
typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby, min i max
temperatura, roczne opady, wiek i wysokość drzew,
0,492
współrzędne geograficzne, nachylenie i ekspozycja
terenu
typ gleby, uziarnienie gleby, min temperatura, roczne
opady, wiek, wysokość drzew, współrzędne
0,457
geograficzne, nachylenie i ekspozycja terenu
typ gleby, uziarnienie gleby pHKClP0, C/NP1, min
temperatura, roczne opady, wiek i wysokość drzew,
współrzędne geograficzne, nachylenie i ekspozycja
terenu
typ gleby, uziarnienie gleby pHKClP0, C/NP1, min
temperatura, roczne opady, współrzędne
geograficzne, nachylenie i ekspozycja terenu

Tabela 9. Modele GAM opisujące zmienność długości igieł (NL) sosny zwyczajnej w zbiorze z
sosną krótko-igielną na podstawie czynników siedliskowych i cech biometrycznych drzew
modelowych

Model

Zmienna
zależna

1

NL

2

NL

3

NL

4

NL

5

NL

Zmienne objaśniające

typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby, min i
max temperatura, roczne opady, wiek, pierśnica i
wysokość drzew, współrzędne geograficzne
typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby, min i
max temperatura, roczne opady, wiek i wysokość
drzew, współrzędne geograficzne, nachylenie i
ekspozycja terenu
typ gleby, uziarnienie gleby, min temperatura, roczne
opady, wiek i wysokość drzew, współrzędne
geograficzne, nachylenie i ekspozycja terenu
typ gleby, uziarnienie gleby, pHKClP0, C/NP0, min i
max temperatura, roczne opady, wiek i wysokość
drzew, współrzędne geograficzne, wskaźnik
wilgotnościowy
typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby, min i
max temperatura, roczne opady, współrzędne
geograficzne, wskaźnik wilgotnościowy
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R2

Liczba
parametrów
równania
(bez wyrazu
wolnego)

R2adj

0,497

12

0,456

0,507

13

0,463

0,447

10

0,410

0,514

12

0,474

0,401

10

0,361
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Ryc.20. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM długości igieł w zależności od długości
geograficznej w zbiorze długo-igielnym i krótko-igielnym (z lewa na prawo)

W przypadku zbioru sosen długo-igielnych długość igieł zwiększa się w paśmie
pomiędzy 51o a 53o szerokości geograficznej, po czym zaczyna się zmniejszać, a w zbiorze
sosen krótko-igielnych długość igieł mniej więcej w tym samym paśmie (51o a 54o)
zaznacza się jej zmniejszanie (Ryc. 21).
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Ryc.21. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM długości igieł w zależności od szerokości
geograficznej w zbiorach sosen długo-igielnych i krótko-igielnych (z lewa na prawo)

Znaczenie czynników topograficznych na zmienność długości igieł sosny
zwyczajnej w modelach dla zbiorów przejawia się w różny sposób. Na tę zmienność w
zbiorze sosen długo-igielnych wpływ ma nachylenie terenu - długość igieł zwiększa się
poczynając już od 30 nachylenia oraz ekspozycja - długość igieł zwiększa się przy
ekspozycji w kierunku na południowy zachód i południe (Ryc. 22). Zbiór sosen krótkoigielnych jest rozmieszczony w większości w południowej części Polski, gdzie sosna rośnie
na glebach żyźniejszych aniżeli optymalny zakres żyzności siedlisk charakterystycznych dla
jej naturalnego występowania. Dla wzrostu sosny na tych terenach ważne znaczenie ma
50
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poziom nawilgotnienia - długość igieł zwiększa się przy relatywnie niskich wartościach
wskaźnika TWI - od 8 do 10 (Ryc. 23).
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Ryc.22. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM długości igieł w zależności od czynników
topograficznych w zbiorze sosen długo-igielnych
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Ryc.23. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM długości igieł w zależności od wskaźnika TWI
w zbiorze sosen krótko-igielnych

4.3.2. Analiza zmienności szerokości igieł
Celem sprawdzenia czy zmienne objaśniające zastosowane w modelach dla długości
igieł mają zastosowanie w modelach dla określenia wpływu czynników siedliskowych i
cech biometrycznych drzew modelowych na zmienność szerokości igieł sosny,
przeprowadzono analizę porównawczą stosownych modeli, przy założeniu, że modele dla
długości igieł będą uważane za wzorcowe. Stwierdzono, że ogólny model opisujący
zmienność szerokości igieł wyjaśnia 27,8% tej zmienności, model dla sosen długoigiełnych
– 42,6%, a model dla sosen krótkoigielnych – 52,1% (Tab.10).
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Tabela 10. Modele GAM opisujące zmienność szerokości igieł (NW) sosny zwyczajnej na
podstawie czynników siedliskowych i cech biometrycznych drzew modelowych

Zmienna
zależna

Model

Ogólny

NW

Zbiór sosen
długo-igielnych

NW

Zbiór sosen
krótko-igielnych

NW

Zmienne objaśniające

R2

Liczba
parametrów
równania
(bez wyrazu
wolnego)

R2adj

12

0,278

12

0,426

12

0,521

typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby, min
i max temperatura, roczne opady, wiek,
0,306
pierśnica i wysokość drzew, współrzędne
geograficzne
typ gleby, uziarnienie gleby pHKClP0, C/NP1, min
temperatura, roczne opady, wiek, wysokość
0,471
drzew, współrzędne geograficzne, nachylenie i
ekspozycja terenu
typ gleby, pHKClP0, C/NP0, uziarnienie gleby, min
i max temperatura, roczne opady, wiek,
0,559
wysokość drzew, współrzędne geograficzne,
wskaźnik wilgotnościowy

W odniesieniu do modelu ogólnego dla długości igieł, zmienne objaśniające w
modelu dla szerokości igieł wynoszą mniej, pewne różnice uwidaczniają się we wpływie
współrzędnych geograficznych (Ryc.24) oraz cech biometrycznych drzew modelowych
(Ryc.25). Wartości resztowe modelu nie przekraczają 0,3 mm (Ryc.26). Czynniki edaficzne
- wartości pHKCl oraz stosunek C/N w poziomie organicznym - są rozmieszczone w tych
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przedziałach co i w modelu ogólnym dla długości igieł (Ryc.14).
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Ryc. 24. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM szerokości igieł w zależności od
współrzędnych geograficznych

Szerokość igieł charakteryzuje się ujemną korelacją z wiekiem drzew, przy czym
zmniejszanie się ich szerokości zaczyna od 70 lat, poza tym, w porównaniu z ich długością,
jest ujemnie skorelowana z wysokością drzew - im wyższe drzewa tym szerokość igieł jest
mniejsza (Ryc.25).
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Ryc. 25. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM szerokości igieł w zależności od wieku i
wysokości drzew modelowych
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Ryc.26. Rozkład wartości resztowych szerokości igieł względem wartości przewidywanych

Podobne podejście jak przy opracowaniu modelu ogólnego zastosowano do
sprawdzenia zmienności szerokości igieł w zbiorach: I (sosen długo-igielnych) i II (sosen
krótko-igielnych).
Okazuje się, że dla zbioru sosen długo-igielnych na zmienność szerokości istotny
wpływ ma średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca (Ryc. 27). W modelu dla zbioru
długo-igielnego bardziej widoczny wpływ współrzędnych geograficznych na szerokość
igieł. W paśmie 510-530 szerokości geograficznej (gdzie igły są dłuższe – por. Ryc. 21)
szerokość igieł jest mała, a następnie zaczyna się zwiększać ku północy a jednocześnie
szerokość igieł zmniejsza od zachodu ku wschodowi (Ryc.28).
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Ryc. 27. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM szerokości igieł w zależności od temperatury
najchłodniejszego miesiąca dla zbioru sosen długo-igielnych
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Ryc. 28. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM szerokości igieł w zależności od
współrzędnych geograficznych dla sosen długo-igielnych

W porównaniu z modelem ogólnym i modelem dla sosen długo-igielnych, model
opisujący zmienność szerokości igieł dla zbioru krótko-igielnego wyjaśnia 52,1 %
zmienności. Czynniki edaficzne - wartości pHKCl oraz stosunek C/N - są rozmieszczone w
tych przedziałach co i w modelach ogólnych. Wahanie się szerokości igieł jest
uwidocznione przy oddziaływaniu temperatury najchłodniejszego miesiąca (Ryc.29) oraz
współrzędnych geograficznych (Ryc. 30).
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Ryc. 29. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM szerokości igieł w zależności od temperatury
najchłodniejszego miesiąca dla zbioru sosen krótko-igielnych
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Ryc. 30. Kształtowanie się reszt cząstkowych modelu GAM szerokości igieł w zależności od
współrzędnych geograficznych dla zbioru sosen krótko-igielnych
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4.3.3. Syntetyczne zestawienie uzyskanych wyników

Podsumowanie zbiorcze analizowanych zmiennych stosowanych w budowaniu
modeli podano w Tab. 11.
Tabela 11. Procentowy udział czynników w modelach budowanych za pomocą GAM dla wszystkich
danych dotyczących drzew modelowych z całego kraju oraz z wyodrębnionych zbiorów

Zmienne objaśniające

Modele dla sosen
długo-igielnych, %

Modele ogólne, %

Modele dla sosen
krótko-igielnych, %

NL

NW

NL

NW

NL

NW

Typ gleby

5,2

3,3

3,0

2,7

7,5

9,1

pHkcl P0

3,2

3,5

2,8

6,2

8,6

3,5

C/N P0

2,3

2,8

-

-

1,7

5,4

C/N P1

-

-

7,1

2,1

-

-

Typ uziarnienia

4,8

2,4

8,1

6,8

4,2

3,7

Razem edaficzne

15,5

12,0

21,0

17,8

22,0

21,7

Min. temperatura

2,1

1,3

3,2

8,7

4,5

8,4

Max. temperatura

1,0

3,1

-

-

3,1

3,6

Suma opadów rocznych

4,2

1,5

5,1

2,6

1,9

3,2

Razem klimatyczne

7,3

5,9

8,3

11,3

9,5

15,2

Długość geograficzna

1,2

1,4

3,1

4,4

1,2

3,5

Szerokość geograficzna

1,1

1,0

2,1

2,9

1,5

3,1

Nachylenie terenu

-

-

2,6

0,8

-

-

Ekspozycja terenu
Wskaźnik
wilgotnościowy

-

-

3,1

1,3

-

-

-

-

-

-

2,5

1,9

Razem topograficzne

2,3

2,4

10,9

9,4

5,2

8,5

Wiek drzew

3,6

3,2

2,4

2,8

5,6

2,5

Wysokość drzew

5,2

3,3

3,3

1,3

5,1

4,2

Pierśnica

1,4

1,0

-

-

-

-

Razem osobnicze

10,2

7,5

5,7

4,1

10,7

6,7

35,3

27,8

45,9

42,6

47,4

52,1

2

R

adj,

%

Analizując dane przedstawione w powyższej tabeli można stwierdzić, że:


w każdym z sześciu modeli ilość zmiennych objaśniających zmienność długości (NL) i
szerokości igieł (NW) jest taka sama i wynosi 12, zaś ich ilość zastosowanych we
wszystkich sześciu modelach łącznie wynosi 16
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ogółem dziewięć zmiennych objaśniających dotyczących modeli ogólnych jest wspólnych
dla modeli dla zbiorów zarówno sosen długo-igielnych jak i krótko-igielnych, tak w
przypadku zmienności długości (NL) jak i szerokości igieł (NW)



w modelach dla sosen krótko-igielnych procent wyjaśnionej zmienności zarówno długości
(NL = 47,4%) jak i szerokości igieł (NW = 52,1%) jest największy, a w modelach ogólnych
- najmniejszy (NL = 35,3%; NW = 27,8%); w modelach dla sosen długoigielnych wartości
NL i NW są pośrednie, ale bardziej zbliżone do tych z modeli dla sosen krótko-igielnych



dla wyjaśnienia zmienności długości i szerokości igieł sosny zwyczajnej, zarówno w
odniesieniu do drzew modelowych ze wszystkich powierzchni badawczych, jak i w
przypadku obydwu ich zbiorów, wśród grup czynników określających produkcyjność
siedliska, największe znaczenie mają czynniki edaficzne, następnie klimatyczne oraz
topograficzne; nie bez znaczenia są także cechy osobnicze drzew modelowych



znaczenie cech osobniczych jest szczególnie duże w przypadku wyjaśniania zmienności
długości igieł (NL) dla drzew modelowych ze wszystkich powierzchni badawczych oraz dla
drzew ze zbioru sosen krótko-igielnych



w modelu ogólnym dotyczącym zmienności szerokości igieł (NW), znaczenie 11 z 12
zmiennych objaśniających jest z reguły mniejsze niż w przypadku zmienności długości
igieł, a jedynym wyjątkiem jest tu temperatura najcieplejszego miesiąca; w modelach
dotyczących obydwu zbiorów ta prawidłowość nie ma miejsca



wyłącznie w modelach dla sosen długo-igielnych mają zastosowanie trzy zmienne
objaśniające, które nie zostały zidentyfikowane jako znaczące w wyjaśnianiu zmienności
długości i szerokości igieł ani w modelach ogólnych, ani w modelach dla sosen krótkoigielnych, a mianowicie C/N P1 oraz dwa czynniki topograficzne, czyli nachylenie terenu i
ekspozycja; ich znaczenie w wyjaśnianiu zmienności długości igieł jest znacznie większe
(zwłaszcza w przypadku C/N P1) od znaczenia tych zmiennych w wyjaśnianiu zmienności
szerokości igieł



w modelach dla sosen krótko-igielnych, tylko jeden czynnik ma charakter ekskluzywny w
porównaniu do modeli ogólnych oraz modeli dla sosen długo-igielnych; tą zmienną jest
wskaźnik wilgotnościowy (TWI)
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5.

Dyskusja
5.1. Zmienność długości i szerokości igieł sosny zwyczajnej
W całym zasięgu występowania sosny zwyczajnej, w naturalnych populacjach

obserwuje się, że długość jej igieł jest bardzo zróżnicowana, mieszcząc się w przedziałach:
krótkie (<31–45 mm), średnie (45–60 mm) i długie (>60 mm) (Novikova i Milyutin 2006).
Średnie wartości tej cechy morfologicznej w próbkach igieł zebranych z drzew modelowych
rosnących na 310 powierzchniach badawczych w Polsce wahały się od 43,58 mm do 100,48
mm, a średnia ich długość wynosiła 68,68 mm.
Jeśli zastosować powyższą klasyfikację dla zaszeregowania średnich długości igieł
badanych 310 drzew modelowych to w grupie sosen z krótkimi igłami znalazłoby się ich
zaledwie dziewięć, czyli 2,90% ogólnej ich liczby, z igłami średniej długości - 60, czyli
19,35% i aż 241 sosen z igłami długimi, czyli 77,75%. Takie proporcje wskazują na to, iż
zdecydowana większość sosen w Polsce ma igły zaliczane do długich.
Krótkie igły charakteryzują sosny rosnące na obrzeżach zasięgu swego
występowania zarówno powierzchniowego (Białobok 1967; Boratyński 1991; Urbaniak
1998; Mátyás i in. 2004; Novikova i Milyutin 2006) jak i wysokościowego (Zajączkowski
1949; Bobowicz and Radziejewska 1989; Skrzyszewski 2004; Androsiuk and Urbaniak
2006; Urbaniak i Vončina 2008), a także sosny, których igły ulegają skróceniu, gdy są
narażone

na

stres

powodowany

przez

lokalne,

skrajnie

niekorzystne

warunki

wilgotnościowe (bardzo wilgotne, lub bardzo suche, a ponadto przez czynniki
antropogeniczne (Norgren and Elfving 1994; Rautio i in. 1998; Klánowá i in. 2009;
Chudzińska i in. 2014). Bardzo duży udział sosny z igłami określanymi jako długie może
zatem świadczyć o tym, że gatunek ten znajduje w Polsce, a więc w centrum europejskiego
zasięgu swego występowania - optymalne warunki rozwoju (Kędzierski i Chojnacki 1952;
Łabiszak i in. 2017).
Dobrym miernikiem ilustrującym wpływ czynników siedliskowych na zmienność
cech biometrycznych sosny zwyczajnej jest długość igieł. Na podstawie wyników
doświadczeń proweniencyjnych można stwierdzić, iż w Polsce są zlokalizowane jedne z
najlepszych europejskich populacji sosny zwyczajnej, do których należą m.in. sosny
proweniencji rychtalskiej (Barzdajn i in. 2016; Szeligowski i in. 2016). Poza ekotypem
rychtalskim

na

terenie

Polski

wyróżniono

szereg

ekotypów

sosny zwyczajnej

wyróżniających się dobrym wzrostem i cechami technicznymi cenionymi w gospodarce
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leśnej,

które

są

źródłem

nasion

do

prowadzenia

szeroko

zakrojonych

badań

proweniencyjnych (Giertych 1993). W przypadku niektórych z nich przeprowadzono
badania cech biometrycznych igieł (Bobowicz and Korczyk 1994).
Podobne badania były także prowadzone w lasach objętych ochroną ze względu na
ich wartość przyrodniczą (Pawlaczyk i in. 2010; Łabiszak i in. 2017). Ponieważ stanowiska
zarówno wspomnianych ekotypów sosny zwyczajnej jak i miejsca występowania lasów o
charakterze naturalnym są rozproszone po całym obszarze kraju (Ryc. 31), a tym samym,
teoretycznie, powinny być reprezentatywne dla populacji sosny występujących w danych
Krainach (lub ich częściach - mezoregionach) Przyrodniczo-Leśnych (Zielony i
Kliczkowska 2012), podjęto próbę oceny, na ile ich charakterystyka fenotypowa jest zgodna
z badanymi wartościami cech morfologicznych charakteryzujących podzbiory wyróżnione
w niniejszej pracy.

Ryc.31. Porównanie wyodrębnionych ekotypów regionalnych do wyników uzyskanych w niniejszej
pracy: Miłomłyn (Mm), Ruciane (Ru), Supraśl (Su), Spała (Sp), Bolewice (Bl), Gubin (Gb), Rychtał
(Ry), Janów Lubelski (JL) oraz stanowisk z populacjami rosnącymi na stanowiskach naturalnych: 1Słowiński Park Narodowy (SPN), 2-Wielkopolski Park Narodowy (WPN), 3- populacja Teremiski
(Ter) i 4 – populacja Topiło (Top) w Puszczy Białowieskiej, 5 – góry Stołowe (PNGS).
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Na podstawie danych zamieszczonych w poniższej tabeli (Tab. 12) można
stwierdzić, że w większości przypadków średnia długość igieł sosny zwyczajnej wyliczona
dla poszczególnych podzbiorów jest większa, niż ich średnia długość podawana dla
ekotypów sosny znajdujących się w obszarze występowania powierzchni badawczych
danego podzbioru.
Tabela 12. Porównanie cech biometrycznych igieł z powierzchni badawczych, zgrupowanych w
wyróżnionych podzbiorach sosny zwyczajnej z jej ekotypami i populacjami pochodzącymi z
lasów naturalnych

Zmienna

Podzbiory
(wg badań prowadzonych w
niniejszej pracy)
Nr

Długość

Średnia
mm

Min.
mm

Max.
Mm

77,69

55,82

100,48

Długość

1,23

1,01

1,52

74,74

51,82

97,25

2
Szerokość

Średnia
mm

Min.
mm

Max.
mm

56,20

39,10

72,30

1,47

1,22

1,66

61,71

43,80

80,10

1,38

1,11

1,52

68,33

46,30

85,50

1,09

1,74

Lasy naturalne
(wg Łabiszak i in.,2017)
Średnia
Mm

Min.
mm

Max.
mm

4
Top

63,15

37,00

106,0

1,04

2,10

1
SPN

52,98

35,20

72,40

45,20

93,30

Nazwa

1,47

Ry
1,28

1,10

1,48

71,35

51,21

95,20

Szerokość

1,34

1,18

1,52

Długość

66,85

44,49

89,42

Długość

Nazwa

Ru

1
Szerokość

Ekotypy
(wg Pawlaczyk i in.,2010)

3

Bl
Szerokość
Długość

4

Szerokość
Długość

1,13

0,93

1,35

66,85

44,49

89,42

1,13

0,93

1,35

63,24

41,53

77,81

5

1,44

2
WPN
60,01

48,80

72,80

1,43

1,20

1,65

65,72

47,50

68,60

1,45

1,22

1,70

36,30

73,70

1,39

1,25

1,60

52,93

40,70

68,60

1,45

1,24

1,64

48,18

35,40

62,60

1,39

1,24

1,52

JL

Szerokość

1,09

0,90

1,21

Długość

58,95

42,16

76,34
SP

Szerokość
Długość

6

71,76

1,05

0,87

1,18

58,95

42,16

76,34

53,97

5
PNGS

35,87

25,8

43,00

3
Ter

59,43

38,00

88,00

1,34

0,95

1,77

Gu
Szerokość

1,05

0,87

1,18

Długość

54,62

43,58

67,00
Su

Szerokość
Długość
Szerokość

7

0,99

0,86

1,09

54,62

43,58

67,00

0,99

0,86

1,09

Mm

Wyjątek stanowią średnie długości igieł sosny ekotypów Bolewice i Spała, które są
większe od średniej długości igieł sosny wyliczonej odpowiednio dla podzbiorów 4 i 6,
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zaliczanych do zbioru sosen krótkoigielnych. Podobnie, w większości przypadków,
amplitudy między minimalnymi i maksymalnymi wartościami średniej długości igieł
podane dla poszczególnych podzbiorów jest szersza aniżeli ta amplituda u odpowiadających
tym podzbiorom ekotypów sosny, choć te różnice nie są już tak jednoznaczne, jak w
przypadku średnich wartości dla długości igieł w podzbiorach i odpowiadającym im
ekotypach.
Relacje między długością igieł oraz amplitudami ich długości w wyróżnionych
podzbiorach sosny zwyczajnej, a tymi samymi wartościami u sosny występującej w lasach
naturalnych układają się podobnie jak w w/w opisanym przypadku porównywania
podzbiorów z ekotypami sosny zwyczajnej. We wszystkich przypadkach, z wyjątkiem
jednego (Wielkopolski Park Narodowy), średnie długości igieł sosny przybierają wyższe
wartości niż średnie długości igieł sosny rosnącej w lasach naturalnych. Skrajnie niskimi
wartościami średniej długości igieł, a także ich minimalnej i maksymalnej długości,
charakteryzuje się sosna zwyczajna z Parku Narodowego Gór Stołowych, która mieści się w
obszarze występowania powierzchni badawczych z 6 podzbioru sosny zwyczajnej.
Amplitudy między minimalnymi i maksymalnymi wartościami długości igieł sosny
zarówno w podzbiorze 1 grupującym sosny o najdłuższych igłach, jak i w podzbiorze 7
grupującym sosny o najkrótszych igłach jest mniejsza niż w populacjach odpowiednio
Topiło i Teremiski, obie z Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska znajduje się w
Warmińsko-Mazurskiej

Krainie

Przyrodniczo-Leśnej,

gdzie

obszary występowania

powierzchni badawczych w sosnami z podzbiorów 1 i 7 w dużym stopniu pokrywają się.
Wyżej opisane różnice między średnią długością igieł sosny w poszczególnych
podzbiorach i u odpowiadających im, ze względu ich lokalizację, ekotypach sosny
zwyczajnej, da się prawdopodobnie wytłumaczyć różnicami wieku oraz - być może różnicami w wysokości drzew między drzewami modelowymi z poszczególnych
podzbiorów i losowo wybranymi do badań drzewami służącymi do badań zmienności cech
morfologicznych w odpowiadających im ekotypach Niestety, danych dotyczących
wysokości drzew w badaniach prowadzonych na powierzchniach z różnymi ekotypami
(Bobowicz and Korczyk 1994) nie podano (Tabl. 13).
W tabeli brakuje także danych dotyczących wieku i wysokości drzew w badaniach
prowadzonych w lasach naturalnych, ponieważ ich Autorzy (Pawlaczyk i in. 2010; Łabiszak
i in. 2017) ich nie podali.
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Tabela 13. Porównanie średnich wartości cech biometrycznych drzew modelowych w
podzbiorach i drzew użytych w badaniach tychże cech u wybranych ekotypów
Podzbiory
(wg badań prowadzonych w niniejszej pracy)

Zmienna

Wiek (lat)
Wysokość (m)
Wiek (lat)
Wysokość (m)
Wiek (lat)
Wysokość (m)
Wiek (lat)
Wysokość (m)
Wiek (lat)
Wysokość (m)

Nr

Ilość
powierzchni

1

66

2

44

3

41

4

61

5

38

Wiek (lat)
Wysokość (m)
Wiek (lat)

6

43

Średnie
wartości

Minimum Maksimum

65

12

135

22,60

6,27

32,05

61

22

121

22,43

12,99

29,51

63

22

106

23,50

12,29

30,54

64

14

118

23,23

8,66

30,75

79

44

117

25,26

17,85

29,92

70

16

147

20,45

7,27

30,85

70

16

72

Ekotypy
(wg Bobowicz i Korczyk,
1994)
Zakres
Nazwa
od - do
91-207

Ru

84-119

Ry

75-103

Bl

94-168

JL

128-179

Sp

147

136-191

Gb

13

113

192-248

Mm

24,53

6,67

32,88

72

13

113

143-189

Su

Wysokość (m)
Wiek (lat)
Wysokość (m)
Wiek (lat)

7

17

Wysokość (m)

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 13 można stwierdzić, że wiek drzew
wykorzystanych

w

badaniach

prowadzonych

w

poszczególnych

ekotypach

jest

zdecydowanie wyższy (z wyjątkiem ekotypu z Bolewic) od wieku drzew z
odpowiadających im podzbiorów, co wydaje się potwierdzać wykazaną w niniejszej pracy
tendencję zmniejszania się długości igieł sosny zwyczajnej z wiekiem drzew (rozdział 4.3,
Ryc.19). Uderzające jest także, iż minimalne wartości wieku drzew we wszystkich
podzbiorach sosny są znacznie niższe niż te, które charakteryzują wiek losowo wybieranych
drzew

w

poszczególnych

ekotypach.

Bez

wątpienia

różnice

między

cechami

morfologicznymi igieł sosny zwyczajnej ze wszystkich podzbiorów a ekotypów wynikają
stąd, że badania w tych pierwszych były prowadzone w lasach gospodarczych o różnym
wieku, nawet kilkunastoletnich, natomiast tych drugich - wyłącznie w starszych
drzewostanach.
Szerokość igieł sosny we wszystkich wyróżnionych podzbiorach sosny była
mniejsza niż jej szerokość wykazana dla sosny ze wszystkich, wykorzystanych do porównań
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ekotypami i lasami naturalnymi (Tabl. 12). Taka jednoznaczna sytuacja bez wątpienia
powstała wskutek zastosowania dwóch różnych metod pomiaru szerokości igieł, tj. w
przypadku igieł badanych w ramach niniejszej pracy wyznaczano ją jako szerokość średnią
dla całej długości igły, a w pozostałych przypadkach była to szerokość maksymalna, czyli
mierzona w najszerszej części igły, a więc na środku jej długości. Oczywiście,
porównywanie średniej szerokości z szerokością maksymalną jest bezprzedmiotowe.
Długość igieł sosny zwyczajnej jest bardzo zmienna, co jest podkreślane zarówno
przez

badaczy

zajmujących

się

jej

zmiennością

wewnątrzpopulacyjną,

jak

i

międzypopulacyjną. W odróżnieniu od niektórych innych cech używanych w badaniach
kształtowania się cech morfologicznych i anatomicznych igieł, których zmienność jest
głównie pod ścisłą kontrolą genetyczną, zmienność długości igieł wynika z dużej
wrażliwości sosny zwyczajnej na działanie czynników klimatycznych i edaficznych
(Urbaniak i in. 2003). Z tego względu długość igieł ma duże znaczenie zarówno dla badań
międzypopulacyjnych w warunkach heterogeniczności siedlisk leśnych, jak i dla badań
porównawczych między różnymi populacjami (Urbaniak i in. 2003).
W wyniku badań wewnątrzpopulacyjnych przeprowadzonych w lasach w Puszczy
Białowieskiej i w Nadleśnictwie Janów Lubelski stwierdzono, iż poszczególne populacje
sosny zwyczajnej tworzą wewnętrzne grupy i skupiska drzew o podobnych wartościach
cech morfologicznych (Pawlaczyk i in. 2010; Pawlaczyk i in. 2013). Podobne zgrupowania
można także zidentyfikować w przypadku prowadzenia badań międzypopulacyjnych, co
zostało opisane w niniejszej pracy.
5.2. Oddziaływanie czynników siedliskowych i cech biometrycznych drzew na
zmienność długości i szerokości igieł sosny zwyczajnej
Wynikiem przeprowadzonych badań są modele, opisujące zmienność długości i
szerokości igieł pod wpływem nie tylko czynników siedliskowych, lecz też biometrycznych
cech drzew modelowych, uzyskane tak dla ogólnopolskiej populacji sosny zwyczajnej jak i
dla wyodrębnionych w niniejszej pracy zbiorów sosen określanych mianem długo-igielnych
lub krótko-igielnych.
Zasobność gleby w głównej mierze jest determinowana przez ilość materii
organicznej, poprzez jej wpływ na szereg właściwości fizycznych, chemicznych i
biochemicznych, co odzwierciedla się w żyzności gleby (Błońska i in. 2017). Jako stały
element gleby, materia organiczna decyduje o jej strukturze, aktywności mikroorganizmów,
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dostępności składników pokarmowych i pojemności wodnej (Pietrzykowski i Daniels 2014).
Odczyn gleby (pH) wpływa na funkcjonowanie środowiska glebowego, decydując o
fizycznych chemicznych i biochemicznych właściwościach gleby. Ma on również wpływ na
rozpuszczalność i dostępność składników pokarmowych, kontroluje ruchliwość oraz
biodostępność pierwiastków śladowych, odpowiadających za ich translokacje do organizmu
rośliny.
Czynnikami edaficznymi, które okazały się najsilniej związane ze zmiennością
długości i szerokości igieł są: pH KCl w poziomie organicznym, którego wartości mieściły się
w granicach 3,2-4,5 oraz stosunek C/N w poziomie organicznym przedziałach 25-35, a dla
modelu sosen długo-igielnych z poziomu 0-10 cm - w przedziale 15-25. Tak szeroki zakres
wartości stosunku C/N jest charakterystyczny dla drzewostanów sosnowych ze względu na
opad organiczny, rozkład, którego, w porównaniu z opadem drzew liściastych, jest
wolniejszy (za Sewerniak 2011).
Na powierzchniach badawczych w większości przypadków występują gleby rdzawe
bądź płowe, z granulometryczną grupą piaski oraz iły, dla których charakterystyczny jest
kwaśny odczyn gleby (Raport o stanie lasów w Polsce 2017). Podane wartości, pod
wpływem których zmieniają się cechy biometryczne igieł, odpowiadają w/w typom gleby,
na których sosna zwyczajna znajduje optymalne warunki rozwoju (Kędzierski i Chojnacki
1952).
Zasięgi występowania powierzchni badawczych zaliczonych do poszczególnych
podzbiorów sosny zwyczajnej o podobnych parametrach jej igieł w znacznym stopniu
pokrywają się z regionami dendroklimatycznymi wyróżnionymi przez Wilczyńskiego i in.
(2011), które, zresztą, w dużym stopniu pokrywają się z kolei z regionami klimatycznymi
Polski. I tak: powierzchnie badawcze podzbioru 7 są nieomal bez reszty rozmieszczone w
zasięgu 8 regionu dendroklimatycznego, podobnie jak i około połowa powierzchni z
podzbioru 1. Pozostała część powierzchni tego podzbioru mieści się w granicach regionu 6.
Z kolei w 7 regionie dendroklimatycznym w całości mieszczą się powierzchnie badawcze z
podzbioru 4 i północne zgrupowanie powierzchni badawczych z podzbioru 3. W granicach
regionów dendroklimatycznych 5 i 1 występują praktycznie wszystkie powierzchnie z
podzbioru 6 i pozostała część powierzchni z podzbioru 3, a ponadto południowo-zachodnia
część powierzchni z podzbioru 2. Powierzchnie badawcze z podzbioru 5 są prawie
jedynymi, jakie spotyka się w granicach regionów dendroklimatycznych 4 i 3. Mniejsza
cześć

powierzchni

z

tegoż

podzbioru

znalazła

się

w

granicach

2

regionu

dendroklimatycznego. Najbardziej nieokreślone są preferencje klimatyczne sosny rosnącej
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na powierzchniach badawczych podzbioru 2, bowiem oprócz ich obecności w regionie
dendroklimatycznym 5, występują także w regionach 3, 4 i 2.
Powyższe

zestawienie

charakterystycznych

wskazuje

biometrycznych

na

bardzo

cechach

igieł

bliskie
z

związki

określonymi

sosen

o

warunkami

klimatycznymi, wyróżniającymi poszczególne regiony dendroklimatyczne (Wilczyński i in.
2011).
Zgodnie z wynikami niniejszej pracy,

dla

modeli ogólnych zmiennymi

klimatycznymi objaśniającymi zmienności cech igieł były temperatury najzimniejszego i
najcieplejszego miesiąca (Ryc.16), przy czym długość igieł zmniejszała się wraz ze
spadkiem temperatur najzimniejszego miesiąca oraz podwyższeniem się temperatur
najcieplejszego miesiąca.
Badaniami cech anatomicznych i morfologicznych igieł sosny zwyczajnej na
poziomie

wewnątrzpopulacyjnym

w

lasach

strefy umiarkowanej oraz

borealnej

europejskiego zasięgu jej występowania w celu zidentyfikowania cech strukturalnych i
anatomicznych, które mogą być adaptacyjne w zimnych środowiskach zajmowali się
Jankowski i in. (2017). Wyniki tych badań wykazują podobną zależność, jak
zaobserwowano w niniejszej pracy. Autorzy ci, ponadto wykazali, że najszersze i
najgrubsze igły znaleziono w północnej części Szwecji oraz w regionach o kontrastujących
reżimach klimatycznych na terenie Polski. Co ciekawe, adaptacja do niskich temperatur w
igłach powoduje nie tylko zmiany morfologiczne igieł, ale zaznacza się zwiększeniem się
grubości naskórka oraz zwiększeniem się średnicy i frakcji objętościowej przewodów
żywicznych (Jankowski i in. 2017).
Przebieg północnej granicy zasięgu sosny zwyczajnej jest uzależniony od warunków
klimatycznych, południowej zaś od warunków siedliskowych, a w pewnym stopniu jest
także efektem działalności człowieka (Szyp-Borowska i Staniulyte 2003)
Pravdin (1964) jak i szereg innych autorów (Sylven 1916; Giertych 1993; Urbaniak
1999), po wielu badaniach na podstawie danych proweniencyjnych odnotowują, iż
zmienność międzypopulacyjna sosny zwyczajnej ma charakter ciągły, czyli długość i
szerokość geograficzna wpływają na zmienność nie tylko cech biometrycznych i
anatomicznych aparatu asymilacyjnego, lecz też na produkcyjność i plastyczność tego
gatunku.
Według danych Paule’go (1971), uzyskanych z pomiarów długości igieł czterech
proweniencji szwedzkich, reprezentujących różne szerokości geograficzne, średnia długość
igieł zwiększa się z północy na południe od wartości 23,8 mm, poprzez 32,9 mm i 45,9 mm
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dla proweniencji z niższych szerokości geograficznych, aż po 63,3 mm dla proweniencji
połódniowoszwedzkiej. Także w obrębie zasięgu ogólnego sosny zwyczajnej długość jej
igieł zwiększa się z północy na południe (Pravdin 1964; Patlaj 1965; Mamaev 1973).
Mamaev (1973) określa długość igieł w północnej części tajgi na 38-39 mm, w części
środkowej na 39-45 mm i w południowej – 49 mm. W Polsce, igły północnych populacji
sosny zwyczajnej wykazują 39-54 mm, a południowe 34-35mm długości (Androsiuk i in.
2011; Łabiszak i in. 2017). Jednak wyniki badań z dwóch obszarów proweniencyjnych
(Kórnik, Supraśl IUFRO 1982) prowadzone na obszarze Polski, świadczą, że populacje
zarówno z północnej jak i południowej części kraju charakteryzują się igłami krótszymi niż
populacje rosnące w centralnej części kraju (Androsiuk 2011). Te obserwacje nie do końca
pokrywają się z wynikami uzyskanymi w niniejszej pracy.
W wyniku przeprowadzonych badań zmienności długości igieł dla populacji sosny
zwyczajnej ze wszystkich powierzchni badawczych okazało się, że zwiększa się ona z
południa na północ oraz z zachodu na wschód (Ryc. 17). Zmienność szerokości igieł sosny
jest bardziej widoczna z zachodu na wschód (Ryc. 25). Zależność zmienności cech
biometrycznych

igieł

od

współrzędnych

geograficznych,

wyraźnie

widać

na

wyodrębnionych zbiorach powierzchni badawczych, które wykazują tendencje skupiania się
w określonych częściach kraju.
Socha i in. (2021) opracowując modele wzrostu wysokości sosny zwyczajnej
rosnącej w poszczególnych krainach przyrodniczo-leśnych na terenie Polski, stwierdzili
istotne różnice we wzorach wzrostu w gradiencie z północnego zachodu ku południowemu
wschodowi. Drzewostany rosnące w północno-zachodniej części Polski osiągają wyższe
wartości SI oraz większe wysokości w porównaniu do drzewostanów z południowej części
kraju. Podobne tendencje odnośnie zmieniających się cech biometrycznych drzew sosny
zwyczajnej z regionów północnych i północno-zachodnich dostrzegli Remlein i in. (2015)
analizując cechy morfologiczne drzew trzech ekotypów: z Miłomłyna (Tabórz), Gubin i
Bolewice stwierdzili, że największe wartości pierśnicy i wysokości drzewa uzyskano dla
sosen taborskich, natomiast najniższe - dla sosen gubińskich. Ponadto, sosny taborskie
okazały się również najbardziej smukłe spośród wszystkich analizowanych ekotypów.
Na niewyjaśnioną w niniejsze pracy część zmienności cech morfologicznych igieł
sosny zwyczajnej składają się zapewne cechy przestrzennej struktury tych drzewostanów, w
których pobierano drzewa modelowe, a przede wszystkim odległość do i wysokość drzew
sąsiednich, co określa warunki świetlne koron drzew modelowych. Bez wątpienia duże
znaczenie ma również podłoże genetyczne poszczególnych drzew modelowych.
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Każde z drzew modelowych na powierzchniach badawczych można porównać z
jednym, losowo wybieranym, drzewem do badań wewnątrzpopulacyjnych, podczas gdy w
takich badaniach zwykle losowo wybiera się ich kilkadziesiąt. W badaniach dotyczących
zmienności wewnątrzpopulacyjnej żadne z tych drzew z osobna nie może uchodzić za
reprezentatywne dla danej populacji, a dopiero dane uzyskane ze wszystkich, losowo
wybieranych drzew, pozwalają zarówno na obliczenie średnich wartości każdej z badanych
cech morfologicznych igieł sosny zwyczajnej jak i ich wewnątrzpopulacyjnej zmienności.
W tym rozumieniu, zastosowanie do badań pojedynczych drzew modelowych,
wybieranych według innych kryteriów niż te, które dotyczą typowych badań morfologii
igieł, nie pozwala na określanie tych drzew mianem reprezentatywnych dla populacji sosny
zwyczajnej z danej powierzchni badawczej, a na takie, które te powierzchnie reprezentują, a
tym samym w badaniach przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie spełniają swoją rolę.
5.3. Nowe zastosowanie cech morfologicznych igieł sosny zwyczajnej w
monitoringu zmian w środowisku przyrodniczym
Wobec nasilających się następstw zmian klimatycznych, wydaje się być uzasadnione
rozważenie zagadnienia zastosowania biometrycznych cech igieł sosny zwyczajnej do
oceny stopnia wpływu tych zmian na stan zdrowotny lasu, a jednocześnie do śledzenia
symptomów procesu adaptacji tego gatunku do zmieniających się warunków wzrostu.
Wydaje się, że punktem wyjściowym tych rozważań powinny być wyniki wcześniejszych
badań stanu zdrowotnego lasów rosnących w warunkach oddziaływania zanieczyszczeń
powietrza, czyli innego niż obecny, antropologicznego czynnika oddziaływującego na lasy.
W monitoringu stanu zdrowotnego lasów wykorzystywanymi cechami aparatu
asymilacyjnego drzew były i są nadal przede wszystkim takie parametry jak: poziom
defoliacji, odbarwienie liści, liczba roczników (żywotność) igliwia i ich długość. Na tej
podstawie podaje się, że w Polsce u sosny i domieszkowych gatunków iglastych najliczniej
reprezentowanym symptomem uszkodzenia był ubytek igliwia wynoszący od 33 do 55%,
natomiast zmiany długości igliwia były obserwowane nader rzadko (Generalna Dyrekcja
Lasów Państwowych 2004), co zdawało się podważać zasadność stosowania tego
symptomu do celów monitoringu.
Ponieważ spośród wszystkich biometrycznych cech igieł, pomiar ich długości jest
najprostszy, to jednak - wbrew wyżej wyrażonemu negatywnemu stanowisku co do
diagnostycznej wartości długości igieł - była to cecha od początku powszechnie
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wykorzystywana do badań kondycji drzew. Ten parametr okazał się przydatny, bowiem np.
zmniejszanie się długości igieł odnotowano w przypadku sosen Pinus contorta Dougl i P.
sylvestris rosnących wokół źródeł zanieczyszczenia powietrza i gleby, przy czym
stwierdzono, że ubytek ich długości był proporcjonalny w stosunku do poziomu
koncentracji zanieczyszczeń (Norgren i Elfving 1994; Rautio i in. 1998; Klánowá i in. 2009;
Chudzińska i in. 2014). Również w badaniach nad wpływem NO na igły sosny czarnej
(Pinus nigra Arnold) obserwowano ich wyraźne skrócenie pod wpływem tego czynnika
(Giertych i in. 1999), a w badaniach przeprowadzanych w Turcji, w rejonie o znacznie
podwyższonym stężeniu SO2 długość igieł zmniejszyła się o 30-40% w stosunku do
ekologicznie czystych rejonów (Makineci i Sevgi 2006). Powyższe przykłady świadczą
zatem o tym co, być może, przemawiałoby za wykorzystaniem długości igieł do oceny
skutków zmian klimatycznych, tak w warunkach stresu (np. nawracające długotrwałe
susze), jak i wobec względnie większej dostępności niezbędnego do asymilacji dwutlenku
węgla. Wprawdzie jak dotychczas brak danych świadczących o zmniejszaniu się długości
igieł sosny zwyczajnej wskutek stresogennych skutków zmian klimatycznych, natomiast
stwierdzono, że u drzew tego gatunku w warunkach zwiększonego stężenia CO2 następuje
wydłużanie się igieł (Lin i in. 2001).
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6. Podsumowanie wyników i wnioski
1. W wyniku przeprowadzonej analizy skupień próby 310 drzew modelowych z
powierzchni badawczych reprezentujących zasięg sosny zwyczajnej w Polsce
stwierdzono istotną zmienność przestrzenną cech biometrycznych igieł tego gatunku.
Pod względem średnich wartości długości i szerokości igieł sosnę zwyczajną w Polsce
można podzielić na dwa zbiory główne składające się z siedmiu podzbiorów, różniących
się istotnie między sobą.
2. Pod względem cech biometrycznych wśród drzew modelowych sosny zwyczajnej
wyróżniono: 1) zbiór sosen długo-igielnych, o średnich: długości igieł 74,58 mm i
szerokości 1,27 mm oraz zbiór sosen krótko-igielnych o średnich: długości igieł - 62,0
mm i szerokości 1,08 mm.
3. Rozmieszczenie powierzchni badawczych należących do siedmiu podzbiorów w dużej
mierze nawiązuję zarówno do zasięgu krain przyrodniczo - leśnych oraz wyróżnionych
w Polsce regionów dendroklimatycznych.
4. Na podstawie modelowania z wykorzystaniem modeli GAM stwierdzono, że czynniki
edaficzne wyjaśniają 15,5%; klimatyczne – 7,3% a topograficzne – 2,3% zmienności
długości igieł oraz odpowiednio - 12,0%, 5,9%, 2,4% zmienności ich szerokości.
5. W obydwu wyodrębnionych głównych zbiorach sosny zwyczajnej stopień wyjaśnienia
zmienności cech biometrycznych igieł jest wyższy niż w całej próbie powierzchni
badawczych. Zwiększenie wyjaśnienia zmienności uzyskano między innymi po
uwzględnieniu nachylenia i ekspozycji terenu oraz wskaźnika wilgotnościowego (TWI),
co może sugerować dostosowanie cech biometrycznych igieł do lokalnych warunków
siedliskowych.
6. Zmienność cech morfologicznych igieł sosny zwyczajnej zależy również od wieku
drzew modelowych. Zmniejszanie długości igieł zaznacza się u drzew starszych niż 60
lat, a ich szerokości - u drzew w wieku powyżej 70 lat.
7. Ponadto stwierdzono, że długość igieł sosny zwyczajnej w Polsce zwiększa się w
kierunku wschodnim, natomiast ich szerokość zmniejsza się w tym kierunku.
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