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Stan badan dendrochronologicznycli inifodukovvanych gatunkow drzew jest w Polsce malo 

zaawansowany. Sposrod nagozal4zkow)'ch obszernie opracowano analizy 

dendroklimatologiczne jedynie dla daglezji zielonej {Pseudotsuga menziesii). Poza tym 

opublikowano nieliczne chronologie. najezt^sciej z pojedynczych stanowisk, dla innych 

gatunkow introdukowanych. Badania w ramach tej pracy koncentruj^ si? na rzadziej 

spotykanych w lasach gatunkach obcych takich jak: Thuja plicata. Chamaecyparis pisifera. 
Chamaecyparis Imvsoniana, Tsuga heterophylla, Abies riordmanniana oraz na 

introdukowanych gatunkach sosen: Finns nigra, Pinus rigida i Pinus strohus. 
Gtownym celem badan bylo uzyskanie informacji o wzorze przyrostowym wybranych 

nagozal^kowych gatunkow introdukowanych, w kontekscie dostosowania si? tych gatunkow 

do warunkow srodowiskowych poza naturalnym zasi?gicm, oraz okreslenie wplywu 

warunkow klimatycznych na wielkosc ich przyrostow radialnych z uwzgl^dnieniem srednich 

miesi^cznych temperatur i miesi^cznych sum opadow w roku tworzenia przyrostu oraz w 

roku poprzedzaj^cym przyrost. Poza tym dokonano proby ustalenia potencjainych zasi^gow 

badanych gatunkow introdukowanych w Polsce na podstawie modeli bioklimatycznych oraz 

proby oceny uzytecznosci metod GIS w wyborze miejsc introdukcji gatunkow obcego 

pochodzenia. 

Pobrano 600 prob drewna 9 introdukowanych gatunkow nago/.al^kowxch, z 27 stanowisk w 

Polsce. Ztozonych zostalo 27 chronoiogii stanowisk w dwoch wersjach: rzeczywislej oraz 

rezydualnej. W przypadku dwoch gatunkow (cyprysik groszkowy i cyprysik Lawsona) byly 

to chronologie otrzymane po raz pierwszy, dla tych gatunkow introdukowanych, w Polsce. 

Zestawione chronologie charakteryzuj^ si? duzym zroznicowaniem szerokosci przyrostow 

oraz, w wi?kszosci przypadkow, brakiem trendu wiekowego. Wi?kszosc badanych 

drzewostanow cechuje odkladanie stosunkowo szerokich przyrostow. Najwi?ksze srednie 

szerokosci przyrostow obliczono u choiny zachodniej, zywotnika olbrzymiego i daglezji 

zielonej. Gatunki te nie ust?puj£j wielkoscia sredniego przyrostu radialnego rodzimym 

iglastym, a cz?sto nawet przewyzszaja je pod wzgl?dem tej cechy. 

W wynikach analiz dendroklimatologicznych najcz?sciej obserwowano zaleznosc l iniow^ 

szerokosci przyrostu od temperatury lutego i marca. Od tej reguly odbiegat)-: sosna wejmutka, 

cyprysik groszkowy i jodla kaukaska, u ktorych nie stwierdzono istotnego wplywu termiki 

miesi?cy zimowych i przedwiosnia. U wszystkich badanych gatunkow stwierdzono 



pozytywny wptyw opadow czerwca i/lub lipca na szerokosc tworzonego przyrostu rocznego. 

Cz?sto wyst^powaty rowniez ujemne korelacje z lemperaturami oraz dodatnte z opadami lata 

i jesieni roku poprzedzaj^cego przyrost. Wyznaczono lata wskaznikowe. z ktorych znaczna 

cz?sc znalazla potwierdzenie w innych badaniach z obszaru Polski, zarowno u gatunkow 

introdukowanych jak i rodzimych. Przyczyny wyst?powania negatywnych lat wskaznikowych 

to najcz?sciej mrozne zimy i letnie susze. Pozytywne lata wskaznikowe zwi^ane byly 

glownie z regeneracj^ przyrostu po latach negatywnych oraz z obfitymi w opady sezonami 

wegetacyjnymi. 

Na podstawie reakcji przyrostowych introdukcj? badanych gatunkow mozna ocenic jako 

udan^. Dostosowaly si? one do miejscowych warunkow srodowiskowych o czym swiadcz^ 

podobne jak u gatunkow rodzimych korelacje z tcrmik^ i warunkami pluwialnymi 

poszczegolnych miesi?cy oraz, w duzej cz?sci, te same jak u rodzimych lata wskaznikowe. U 

cz?sci badanych gatunkow zidentyfikowano rowniez podobne reakcje przyrostowe jak w 

naturalnym areale wysl?powania. 

Wykonano predyktywne modetowanie rozmieszczenia przy pomocy algorytmu MaxEnt. 

Analizy chorologiczne i modelowanie niszy bioklimatycznej nie wykazaly mozliwosci 

wyst?powania badanych gatunkow na obszarze Polski, z wyjatkiem sosny czamej. dla ktorej 

wymodelowano zasi?g w Polsce poludniowej. Potencjal przystosowawczy badanych 

gatunkow obcego pochodzenia jest jednak wi?kszy niz przewidy^ania modelu o czym 

swiadcz^ wyniki badaii dendrochronologicznych. Uzytecznosc metod GIS w wyborze miejsc 

introdukcji gatunkow obcego pochodzenia okazala si? niewystarczaj^ca. 

W przyszlosci badane gatunki introdukowane mogcj miec istotne znaczenie dla polskiej 

gospodarki lesnej i utrzymania zespoiow lesnych w kontekscie ocieplania si? i osuszania 

klimatu w Polsce. 


