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Wyniki dotychczasowych doświadczeń proweniencyjnych wskazują na dużą zdolność ada-
ptacyjną drzew leśnych, nawet w wypadku zaistnienia znacznych zmian w środowisku ich 
życia. W opracowaniach naukowych podkreślane jest jednak istnienie genetycznej granicy 
takiej adaptacji, stąd obecne zmiany klimatyczne mogą istotnie zagrozić wielu cennym popu-
lacjom drzew leśnych. Analizując wyniki doświadczeń, w których leśny materiał rozmnoże-
niowy przemieszczany jest na duże odległości i – co za tym idzie – także w odmienne warunki 
klimatyczne, można prognozować wpływ zmian środowiskowych na wzrost i zdrowie drzew. 



Do oceny przeżywalności, wzrostu oraz wybranych cech jakościowych europejskich 
populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), badanych w doświadczeniu prowenien-
cyjnym IUFRO 1982, w stosunku do różnic w zmiennych klimatycznych między lokaliza-
cją pochodzenia a lokalizacją powierzchni doświadczalnej, użyto metod regresji. Pomiary 
i obserwacje na powierzchniach polskich wykonano po 25 latach wzrostu drzew. Uwzględ-
niono też publikowane w literaturze dane z pozostałych powierzchni europejskich.

Wykazano, że cechy przyrostowe, a także przeżywalność sosny zwyczajnej, mają zmien-
ność klinalną i duży potencjał dostosowawczy do warunków rozwoju. Populacje najlepiej przy-
rastające zlokalizowane są w Europie Środkowej. Populacje pochodzące z Europy Północnej 
cechuje natomiast wytwarzanie prostych strzał. W analizach wykorzystano zestaw danych kli-
matycznych dostępnych w serwisie WorldClim (worldclim.org) o rozdzielczości 1 km2. Na pod-
stawie modeli regresji wykazano, że wzrost i przeżywalność populacji maleje przy przenosze-
niu jej wzdłuż gradientu równoleżnikowego. Stwierdzono dużą zależność między przyrostem 
a odległością transferu, mierzoną różnicą średniej rocznej temperatury powietrza w miejscu 
pochodzenia i miejscu posadzenia osobników badanej populacji. Przy czym populacje lokalne 
nie zawsze należały do najlepszych, a sztucznie utworzone przez człowieka (17 Pornóapáti 
i 13 Ardennes) reagowały na przeniesienie odmiennie niż populacje naturalne. Wyniki te wska-
zują, że doświadczenia proweniencyjne mogą być efektywnie wykorzystane do prognozowania 
reakcji wzrostowej leśnego materiału rozmnożeniowego w zmieniającym się środowisku. 

Aby zapewnić trwałość i funkcjonalność lasu rosnącego w odmiennych warunkach 
klimatycznych niezbędna jest przemyślana interwencja człowieka. Jednym z aspektów 
takiego postępowania powinien być dobór populacji i genotypów odpowiednich do 
warunków wzrostu przewidywanych w przyszłości. Działanie należy podjąć już dziś, 
drzewa są bowiem organizmami długowiecznymi i od obecnego ukształtowania eko-
systemów będzie zależeć ich odporność w przyszłości. 


