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W związku z intensywnie postępującym zamieraniem jesionów i wiązów w Polsce, Leśny
Bank Genów Kostrzyca podjął się zadania polegającego na zabezpieczeniu puli genowej
tych gatunków. Projekt ma na celu zachowanie
różnorodności biologicznej siedlisk obszarów
NATURA 2000, przez zachowanie ex situ zasobów genowych populacji i pojedynczych drzew
jesionu wyniosłego oraz wiązów w postaci
nasion i pędów. Duży obszar, na którym realizowany jest projekt zapewni zachowanie szerokiego wachlarza zmienności genetycznej jesionów
i wiązów.

OPERATOR
Ministerstwo Środowiska we współpracy
z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zebrany w trakcie realizacji projektu materiał
genetyczny (nasiona i pędy), będzie odpowiednio
przygotowany i przechowywany w chłodniach
(w temp. -10°C) oraz w parach ciekłego azotu
(w temp. około -150°C) przez wiele lat. Projektem
objęto 303 obiekty, w tym 114 rezerwatów
przyrody.

KWOTA DOTACJI
do 2 553 161,00 PLN

Zachowane w LBG Kostrzyca zasoby genowe
jesionu wyniosłego oraz wiązów, będą w przyszłości źródłem do odtworzenia wymierających
i osłabionych populacji tych gatunków.
Projekt współﬁnansowany w ramach Mechanizmu
Finansowego EOG 2009 - 2014.

BENEFICJENT
Leśny Bank Genów Kostrzyca
OKRES REALIZACJI
marzec 2014 – kwiecień 2016
KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU
do 3 404 773,00 PLN

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA
Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014
PL 02 „Ochrona różnorodności biologicznej
i ekosystemów Rezultat I Wzrost
efektywności i zarządzania oraz
monitorowania obszarów NATURA 2000
Leśny Bank Genów Kostrzyca
Miłków 300, 58-535 Miłków
Tel.: + 48 75 71 31 048
Dowiedz się więcej na:
www.eog.gov.pl
www.fraxumlbg.pl
www.lbg.lasy.gov.pl

Projekt „Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu
wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski (FraxUmLBG)”
korzysta z doﬁnansowania w kwocie do 2 553 161,00 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
w ramach funduszy EOG.

Leśny Bank Genów Kostrzyca
„Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów
NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego,
wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego
na terenie Polski (FraxUmLBG)”.

JESION WYNIOSŁY I WIĄZY

SIŁĄ NATURY JEST JEJRÓŻNORODNOŚĆ.
RATUJMY GINĄCE JESIONY I WIĄZY!
Obecnie zarówno jesiony jak i wiązy stoją w obliczu poważnego zagrożenia,
dotknięte chorobą w szybkim tempie wymierają.
Pierwsze objawy zamierania jesionów zaobserwowano w Polsce na początku
lat 90. Wkrótce rozprzestrzeniły się one na większość krajów Europy.
Czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć te cenne gatunki przed wyginięciem?

rzek i potoków. Jest cennym gatunkiem
lasotwórczym głównie ze względu na
walory użytkowe, występującym głównie
na terenie łęgów jesionowo- wiązowych,
jesionowo- olszowych.
Wiązy. W Polsce rosną trzy gatunki wiązu:
wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall.,
wiąz górski Ulmus gabra Huds. i wiąz
polny (wiąz pospolity) Ulmus minor
Mill.
Wiązy to drzewa, rzadziej krzewy dorastające do 40 m wysokości (wiąz polny do
30 m), z szeroką koroną i przewijającymi
gałązkami. Pnie zwykle charakterystycznie rozszerzone przy ziemi, często pokryte pękami gałęzi odroślowych. Gatunki te
znoszą bardzo dobrze zanieczyszczenia
powietrza dlatego w wielu krajach cenione były jako jedne z podstawowych drzew
„tworzących” krajobraz lub drzew do obsadzania ulic i dróg.

Charakterystyczne objawy choroby,
określanej obecnie jako zamieranie
jesionu to:
• więdnięcie i zasychanie liści w całej
koronie lub na porażonych gałęziach,
• lokalne nekrozy kory, powstające
głównie na pniach i gałęziach wokół
nasad odgałęzień bocznych oraz wokół
pączków,
• na grubszych pniach objawy
o charakterze raków drzewnych,
• nekrozy kory i jej wykruszanie się,

Mapa lokalizacji obszarów występowania jesionu wyniosłego i trzech gatunków wiązów
objętych projektem.

• przerzedzenie korony oraz jej
nieregularne ulistnienie.
W przypadku wiązów głównym sprawcą
zamierania okazały się grzyby Ophiostoma
ulmi, Ophiostoma himal-ulmi i ich hybryda
Ophiostoma novo-ulmi. Rozrastające się
w wiązkach naczyniowych, zatykające je
i wydzielające toksyny strzępki grzyba
powodują zasychanie konarów i gałęzi.
Schorzenie to ze względu na jego pierwszą
identyﬁkację w 1920 r. w Holandii zwane
jest również holenderską chorobą wiązów,
która obecnie występuje w całej Europie,
w Azji oraz Ameryce Północnej.
Objawy chorobowe wiązów:
• liście bledną, skręcają się, kurczą
i często nie zmieniając barwy i nie
opadając usychają,
• stopniowe przerzedzenie listowia w całej
koronie,
• na przekroju pnia lub gałęzi obecność
brunatnych plam.
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Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L.
należy do najpotężniejszych drzew w całym
rodzaju Fraxinus. Korona jesionu jest szeroka, ażurowa. Gałęzie w koronie są dość
grube rzadko rozgałęzione, na młodych
okazach nieco wzniesione, a potem w miarę
starzenia się drzewa lekko zwisające.
F. excelsior L. obejmuje swym zasięgiem
występowania większą część Europy
od wybrzeży Oceanu Atlantyckiego na
zachodzie po dolinę Wołgi na wschodzie
(z wyjątkiem północnej i środkowej
Skandynawii, znacznej części półwyspu
Iberyjskiego, Korsyki, Sardynii, Sycylii
oraz południowych krańców Półwyspu
Apenińskiego). W Azji występuje tylko
na niewielkich obszarach południowozachodniej części tego kontynentu. W Polsce
jesion wyniosły występuje na obszarze
prawie całego kraju, poza najwyższymi
piętrami gór. Rośnie na głębokich, żyznych
i wilgotnych stanowiskach w dolinach

U młodych jesionów postęp choroby jest
stosunkowo szybki. W wyniku rozprzestrzeniania się nekroz od nerwów liściowych w dół młodego pnia, w szybkim
czasie porażenie dociera do korzeni, co
w efekcie powoduje zamieranie całego
drzewa (nawet w ciągu kilku miesięcy).
U starszych jesionów przebieg choroby
jest na ogół wolniejszy. Przyczyną wymierania jesionów jest grzyb Hymenoscyphus
pseudoalbidus oraz jego stadium anamorﬁczne - Chalara fraxinea.

Project team

In connection with the ongoing, intensive dieback
of ashes and elms in Poland, Lesny Bank Genow
Kostrzyca (the Forest Gene Bank Kostrzyca)
undertook the task of protecting the gene pool
of these species. The following project aims
to preserve the biological diversity of habitats
from Natura 2000 areas, by ex situ preservation
of genetic resources of the population and
individual trees of the fraxinus excelsior and
elms in the form of seeds and shoots. Large area
where the project is implemented will ensure the
maintenance of a wide range of genetic variation
of ashes and elms.
Genetic material collected during project implementation (seeds and shoots) will be
properly prepared and stored in cold rooms
(at - 10°C) and in the vapour of liquid nitrogen
(at about - 150°C) for many years. The project
covers 303 objects, including 114 nature reserves.
Germplasm of the fraxinus excelsior and elms,
preserved in the LBG Kostrzyca, will be the
future source for reproduction of the withering
and weakened populations.
The project is co-financed within the EEA
Financial Mechanism 2009-2014.

OPERATOR
The Ministry of Environment in cooperation
with the National Fund for Environmental
Protection and Water Management.
BENEFICIARY
Lesny Bank Genow Kostrzyca
(The Forest Gene Bank Kostrzyca).
IMPLEMENTATION PERIOD
March 2014 – April 2016
TOTAL COST OF THE PROJECT
to 3 404 773.00 PLN
AMOUNT OF GRANTS
to 2 553 161 PLN
SOURCE OF FUNDING
Financial Mechanism of the European
Economic Area 2009-2014 PL 02, titled:
‘Preservation of biological diversity and
ecosystems. Result and Increase in the
efﬁciency and management, as well as
monitoring of Natura 2000 areas.’
Lesny Bank Genow Kostrzyca
(the Forest Gene Bank Kostrzyca)
Milkow No. 300, 58-535 Milkow
Phone no.: + 48 75 71 31 048
Learn more at:
www.eog.gov.pl
www.fraxumlbg.pl
www.lbg.lasy.gov.pl

The project titled: ‘Preservation of biological diversity of habitats from Natura 2000 areas by ex situ protection of
fraxinus excelsior, scots elm, ﬁeld elm and ulmus laevis in Poland (FraxUmLBG)’ makes use of funding in the amount
of up to 2 553 161.00 PLN, originating from Iceland, Liechtenstein and Norway within EEA funds.

Lesny Bank Genow Kostrzyca
‘Preservation of biological diversity of habitats from Natura
2000 areas by ex situ protection of fraxinus excelsior, scots elm,
ﬁeld elm and ulmus laevis in Poland (FraxUmLBG)’
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DIVERSITY IS THE STRENGTH OF NATURE.
SAVE WITHERING ASHES AND ELMS!
Currently, both ashes and elms are facing a serious threat, affected by a
disease, they wither at a rapid pace. The ﬁrst symptoms of ash withering
were observed in Poland in the early 1990’s, and they soon spread to most
European countries. Are we able to protect these precious species from
extinction?

F. excelsior L. can be found on the greater
part of Europe, from the shores of the Atlantic Ocean in the west to the Volga River
valley in the east (with the exception of the
northern and central Scandinavia, signiﬁcant part of the Iberian Peninsula, Corsica,
Sardinia, Sicily and the southern tip of the
Apennine Peninsula). In Asia, it grows only
on small areas of the south-western part of
the continent. In Poland, the fraxinus excelsior appears on the area of almost the
entire country, except for the highest ﬂoors
of the mountains. It grows in deep, fertile

and moist areas in the valleys of rivers and
streams. It is a valuable, greenwoodogenic
species especially due to usability, occurring mainly in areas of ﬁcario-ulmetum,
ashen and alder minoris.
Elms. In Poland we can distinguish three
species of elms: Ulmus laevis Pall.,
Ulmus gabra Huds. and Ulmus minor
Mill.
Mature trees, rarely shrubs, grow up to 40
m in height (ulmus minor to 30 m), with a
broad crown and scrolling branches; trunks
are often covered with punches of branches
and are usually characteristically extended to the ground. Elms are very good in
putting up with air pollution, and in many
countries they are valued as one of the primary trees to ‘make up’ the landscape, or
trees to be planted on streets and roads.

Legend

Map of location of the areas of occurrence of
fraxinus excelsior and the three species of elms
covered by the project.

The characteristic symptoms of the
disease, known today as ash dieback,
are:
• wilting and drying leaves throughout the
crown or on diseased branches,
• local cortical necrosis, occurring mainly
on trunks and branches around the
roots of side branches and around
the buds,
• on thicker trunks, the symptoms of
wood cancer,

• cortical necrosis and its chipping,
• thinning of the crown and its irregular
foliage.
In the case of elms, the main culprit of
dying turned out to be fungi, Ophiostoma
ulmi, Ophiostoma himal-ulmii, and their
hybrid, Ophiostoma novo-ulmi. Hyphae,
growing in vascular bundles, clogging them
and secreting toxins, cause drying of limbs
and branches. This disease, due to its ﬁrst
identiﬁcation in 1920 in the Netherlands,
is also referred to as Dutch elm disease,
which currently exists in the whole Europe,
Asia and North America.
Symptoms of the disease:
• leaves fade, twist, shrink and often,
while not changing the colour and not
shedding –wither,
• gradual thinning of the foliage
throughout the crown,
• brown spots visible on the cross-section
of the trunk or branches.
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Fraxinus excelsior L. is one of the biggest trees in the whole Fraxinus genus. The
crown of the fraxinus excelsior is wide and
openwork. Branches in the crown are quite
thick, rarely branched, slightly raised on
young specimens, and then as the tree gets
older – slightly overhanging.

In young ashes, the progression of the disease is relatively fast. As a result of the
spread of necrosis from the leaf veins to
the bottom of a young tree, the disease in
a short time reaches to the roots, which
results in withering of the entire tree trunk
(even in a few months). In older ashes,
the disease progression is generally slower. The cause of the extinction of ashes is
a fungus Hymenoscyphus pseudoalbidus
and its anamorphic stage – Chalara fraxinea.

