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Tatry są w Polsce jedynym miejscem, gdzie limba występuje naturalnie. Zasięg gatunku 
ograniczony do skrajnych, wysokogórskich warunków wynika z jej dużych wymagań 
świetlnych. W niższych położeniach limba jest eliminowana przede wszystkim przez 
świerk, pomimo znacznie większej odporności na niedobór wody. Od roku 1946 limba 
należy w Polsce do gatunków prawnie chronionych, a jej ochrona może w przyszłości 
wymagać szczególnej troski. Jeszcze kilka lat temu można było spotkać informacje o do-
brym wzroście i odnawianiu się limby w polskiej części Tatr, obecnie obserwuje się 
negatywne skutki zwiększonego zagrożenia gatunku przez czynniki biotyczne i abiotycz-
ne. Wyniki badań z wykorzystaniem tomografu akustycznego Picus Sonic, potwierdzają 
występowanie odziomkowej zgnilizny drewna w licznych pniach limby. 

W Zakładzie Lasów Górskich IBL od ponad 16 lat prowadzi się badania nad we-
wnątrzgatunkowym zróżnicowaniem sosny limby (Pinus cembra L.) na podstawie cech 
potomstwa na dwóch powierzchniach doświadczalnych. Powierzchnię w reglu górnym 
usytuowano w masywie Śnieżnika w Nadl. Międzylesie (3780 sadzonek), a w reglu dol-
nym w Nadl. Krościenko (7589 sadzonek). 

Sadzonki wyhodowano z nasion, które zebrano z 45 limb na czterech stanowiskach 
tatrzańskich: „Morskie Oko”, „Dubrawiska”, „Zameczki” i „Tatry Bialskie”. Stano-
wiska te wybrano na podstawie kryterium edaficznego. Podłoże wapienne występuje 
w dwóch stanowiskach: „Zameczki” w Dolinie Białego (10 drzew matecznych) oraz 
„Tatry Bialskie” w masywie Murania na Słowacji (10 drzew). Te dwa stanowiska róż-
nią się przeciwstawną ekspozycją północ – południe. Podłoże granitowe występuje 
w rejonie stanowiska „Morskie Oko” (15 drzew). Z kolei „Dubrawiska” na stokach 
Żółtej Turni (10 drzew) to stanowisko związane z kwarcytami, znane z obniżonej, eda-
ficznej górnej granicy lasu.

Po szesnastu latach od rozpoczęcia badań nad rozwojem sosny limby z czterech 
stanowisk tatrzańskich stwierdzono znaczne wewnątrzgatunkowe zróżnicowanie tego 
taksonu w warunkach założonych dwóch powierzchni. W ciągu czternastoletniego 
wzrostu sadzonek na powierzchniach doświadczalnych największą przeżywalnością, 
najlepszym wzrostem i najdłuższymi igłami wyróżniają się limby z nasion zebranych 
nad Morskim Okiem. Wyniki pomiarów i obserwacji pozwalają również na stwier-



dzenie, że badane sadzonki limby wykazują dobrą żywotność zarówno w skrajnie 
trudnych warunkach regla górnego, jak też na powierzchni w reglu dolnym, na wypa-
sanej wcześniej polanie, przejętej przez Nadleśnictwo Krościenko. Wstępne analizy 
laboratoryjne i pomiary terenowe potwierdzają duże bogactwo genetyczne, jak też 
znaczne zróżnicowanie cech przyrostowych poszczególnych proweniencji. Labora-
toryjne badania genetyczne, które są kontynuowane w ramach pracy doktorskiej mgr 
inż. Mariusza Kapsy pozwolą na bardziej dokładną charakterystykę właściwości ge-
netycznych limb. 


