„Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów
NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu
górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski”

Kluczowe elementy projektu

Danuta Duda
Małgorzata Pałucka

Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r.

Zamieranie jesionu w Europie

 1992 r.- pierwsze objawy nasilonego zamierania jesionu w północno-wschodniej Polsce (Stocki
2001, Sierota i in. 1993)
 Po 1992 r.- chorobę zaobserwowano w pozostałych części Polski (Kowalski 2001, Przybył 2002),
na obszarze ponad 10 tysięcy ha (Gil i in. 2006)
 Zamieranie jesionu w Europie m.in. w Norwegii, Danii, Litwie, Austrii, Belgii, Czechach,
Finlandii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, Holandii, Słowenii, Szwecji, Estonii,

Łotwie i Szwajcarii
 W 2012 r.- pierwsze objawy zamierania jesionu na Wyspach Brytyjskich (Coghlan 2012)
 Prędkość rozprzestrzeniania się choroby według EUFORGEN to 20-30 km rocznie (EUFORGEN,
News, 14.12.2012).

Zamieranie jesionu w Europie

 Austria – objawy choroby u jesionu wyniosłego, a także u jesionu wąskolistnego
(F. angustifolia Vahl ) i jesionu mannowego (F. ornus L.)
 Słowenia, Rumunia, Czechy, Niemcy - objawy choroby u jesionu wyniosłego oraz jesionu
wąskolistnego F. angustifolia Vahl (Schumacher i in. 2007, Jankovsky, Holdenrieder 2009)
 Estonia- objawy choroby u jesionu wyniosłego, a także u jesionu mandżurskiego
(F.mandshurica Rupr.), u jesionów amerykańskich: F. nigra (j.czarny), F. pennsylvanica (j.
pensylwański) i F. americana L. (j. biały)

 Do końca 2012 r. nie stwierdzono zamierania jesionu powodowanego przez Chalara fraxinea
na żadnym innym kontynencie poza Europą.

Wielka Brytania- podejmowane działania

1. Podjęcie szeroko zakrojonych działań dla rozpoznania problemu zamierania jesionu wyniosłego
(Js jest trzecim najczęściej występującym gatunkiem drzewa liściastego
i drugim najczęściej hodowanym w UK),
2. Powstanie dokumentu pn. ”Rapid assessment of the need for a detailed Pest Risk Analysis for
Chalara fraxinea” Version no: 1.3, revised 09/08/2012.
Dokument zawiera:


Opis taksonomiczny Chalara fraxinea oraz status patogenu zgodnie z dyrektywą UE 2000/29/EC,



Wpis Chalara fraxinea na listę alertową European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO),



Ocenę ryzyka przenoszenia się patogenu na obszarze UK (zaklasyfikowanie zagrożenia jako trwałego),



Ocenę ryzyka zagrożenia innych gatunków jesionów, które mają znaczenie gospodarcze/ ekologiczne w UK,
a które mogą być potencjalnymi gospodarzami patogenu,



Analizę przenoszenia się patogenu w UK- nie stwierdzono obecności tzw. wektorów (np. owadów),



Analizę potencjalnego kierunku i prędkości zagrożenia przeniesienia się Chalara fraxinea na teren UK ze strony

Europy kontynentalnej,


Oszacowanie skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych rozprzestrzeniania się choroby zamierania
jesionów w UK.

Wielka Brytania- podejmowane działania

Dania- podejmowane działania




W Danii jesion wyniosły to mityczne „drzewo życia”
„ gdy umiera jesion- następuje schyłek świata…”
W 2005 r. 95% jesionów jest zarażonych przez Chalara fraxinea
Milionowe straty duńskiego przemysłu meblarskiego i drzewnego
w wyniku zamierania jesionów

Projekt ratowania jesionu
(autor- prof. Erik Kjaer, Uniwersytet w Kopenhadze)
 Pozyskanie nasion z drzew nieporażonych infekcją
(w Danii to zaledwie 2% populacji jesionu),
 Pozyskanie nasion z drzewa stojącego, z wysokości co
najmniej 20 m nad gruntem,
 Hodowla sadzonek z nasion- jedyny rezerwuar jesionu

w przyszłości,
 Konieczność wytypowania drzew o genotypie odpornym na
niszczące działanie Ch.fraxinea - jedynym rozwiązaniem
problemu zamierania jesionu w Europie.

"The tree of life„

USA- podejmowane działania

Sullivan M., 2011. CPHST Pest Datasheet for Chalara fraxinea, USDA- APHIS – PPQ - CPHST
 Do 2011 r. nie odnotowano przypadków zamierania jesionów w USA
 Przyjmuje się, że 16 gatunków jesionów występujących w USA może być podatnych na
zakażenie Chalara fraxinea
 Najbardziej narażone na pojawienie się choroby zamierania jesionu są tereny najliczniejszego
występowania F. excelsior tj. w powiatach Connecticut, Kentucky, Massachusetts, New York,
Ohio oraz New Brunswick, Nowa Szkocja, Ontario a także w Quebeku w Kanadzie
 Opracowano klucz do oceny symptomów zamierania jesionu (ocena symptomów
zewnętrznych, identyfikacja mikrobiologiczna w hodowli laboratoryjnej, identyfikacji
molekularnej).

Polska- zmiany powierzchni lasów z Js jako gatunkiem
panującym [ha] w latach 2001-2011 (dane DGLP)

Zmiany powierzchni lasów z Js jako gatunkiem panującym [ha]
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Symptomy zamierania jesionu wyniosłego- korona
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Symptomy zamierania jesionu wyniosłegolokalna nekroza na strzałce i zrakowacenia na pniu
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Symptomy zamierania jesionu wyniosłego

Źródło: Internet

Zamieranie wiązów

Holenderska choroba wiązu (inaczej naczyniowa choroba wiązu, grafioza wiązu) wywoływana jest przez grzyby:
 Ophiostoma ulmi - rozprzestrzenił się w Europie po 1910 r., do USA dotarł w 1928 r.
 Ophiostoma himal-ulmi - gat. endemiczny w Himalajach
 ich hybrydę: Ophiostoma novo-ulmi (Brasier, 1991) - opisany w 1940 roku i odnotowywany był od
końca lat 60. XX wieku w zniszczonych drzewostanach wiązowych obu kontynentów
Nazwa choroby pochodzi od miejsca jej pierwszej identyfikacji tj. w Holandii w 1920 r.
Choroba rozprzestrzenia się z pomocą chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych:
 Ogłodka wielorzędowego (Scolytus multistriatus),
 Ogłodka wiązowca (Scolytus scolytus).
Choroba powoduje początkowo zamieranie gałęzi, a później całych drzew.

Zamieranie wiązów

Źródło: Internet

Symptomy zamierania wiązów
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Symptomy zamierania wiązów

Ochrona jesionu wyniosłego i wiązów w Polsce
Zalecenia ochronne GIOŚ dla łęgowych lasów dębowo- wiązowo- jesionowe (Kod siedliska 91F0 ),
po badaniach monitoringowych w latach 2009- 2011
(Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony
siedlisk Natura 2000)

 Poprawienie sytuacji hydrologicznej lasów łęgowych (np. przebudowa systemów wałów
przeciwpowodziowych- przywrócenia wpływu zalewów)
 Modyfikacja postępowania w drzewostanach z dominacją jesionu w przypadku masowego
zamierania tego gatunku: usuwanie jesionów zrębem zupełnym i sztuczne odnowienie olszą,
co bywa stosowane w praktyce, ale jest destrukcyjne dla siedliska 91F0)

 Działania hodowlano-leśne: np. sztuczne uzupełnianie gatunków drzew trudno odnawiających się
naturalnie (np. nad Bugiem –dębu; oraz dynamicznie ustępujących: jesionu i wiązu)

Ochrona jesionu wyniosłego i wiązów w Polsce

Dla zachowania siedliska 91F0 konieczne jest:
 Ograniczenie usuwania jesionów, nawet kosztem pozostawienia części z nich do naturalnego
rozkładu w lesie,
 Szerokie zróżnicowanie składu gatunkowego odnowień, z pełnym wykorzystaniem warunków
mikrosiedliskowych i z szerokim wykorzystaniem np. wiązu,
 W obszarach, w których dominującą formą łęgów są jednolite wiekowo lasy dębowe sugeruje
się by, oprócz wyłączenia części z nich z gospodarki leśnej i oddania naturalnym procesom,
gospodarka leśna była ukierunkowana na różnicowanie struktury przestrzennej i wzbogacenie
gatunkowej (z pozostawieniem dużych części starego drzewostanu!).

Ochrona jesionu wyniosłego i wiązów w Polsce

Wskazówki do formułowania zaleceń ochronnych na obszarach Natura 2000
Poradnik metodyczny „Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe” Paweł Pawlaczyk.

 Najcenniejsze i najlepiej zachowane przykłady siedliska wyłączyć z użytkowania i chronić jako
„powierzchnie referencyjne”, ew. objąć ochroną rezerwatową tak, żeby na każdym z obszarów
Natura 2000 istniał przykład „łęgów rozwijających się w naturalny sposób”
 Wykluczyć użytkowanie rębnią zupełną (!), chyba że zastosowanie takiej rębni jest uwarunkowane
specyficznymi uwarunkowaniami ekologicznymi i wynika z konieczności ochrony siedliska
przyrodniczego
 Pozostałe płaty zagospodarować rębniami złożonymi (zachować i odtworzyć zasoby rozkładającego
się drewna i fragmenty starych drzewostanów)
 Nie zmniejszać udziału drzewostanów w wieku ponad 100 lat

Ochrona jesionu wyniosłego i wiązów w Polsce

 Eliminować gatunki obcego pochodzenia (np. topola kanadyjska, klon jesionolistny),
 Zachować udział jesionów, wiązów, dębów w odnowieniach, nie odnawiać olszą czarną,
 W przypadku zamierania i usuwania drzewostanów jesionowych w maksymalnym stopniu
pozostawić fragmenty starego, nawet martwego drzewostanu, maksymalnie zróżnicować
strukturę wiekową i przestrzenną tworzonego drzewostanu.

Ochrona jesionu wyniosłego i wiązów w Polsce
FraxUmLBG

„Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez
ochronę ex-situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego
oraz wiązu pospolitego na obszarach Natura 2000”
 Źródła finansowania projektu:
Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW”

 Poziom wnioskowanego dofinansowania projektu:
85 % kosztów kwalifikowanych
 Zasięg przestrzenny projektu:
Obszary NATURA 2000 na terenie całej Polski,
za wyjątkiem Dolnego Śląska

FraxUmLBG

Podstawy prawne uzasadniające realizację projektu
 Dyrektywa Siedliskową Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;
 Globalna Strategia Ochrony Świata Roślin na lata 2011-2020 - Ochrona
ex situ zagrożonych gatunków roślin w skali globalnej lub lokalnej
na poziomie 70%;
 Rezolucja nr 2 „Ochrona leśnych zasobów genowych” Ministerialnej
Konferencji o ochronie lasów Europy Strasburg 1990;
 Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej;
 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku
2016;
 Polityka Leśna Państwa;
 Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 (art. 7 pkt 2).

FraxUmLBG – zasięg
przestrzenny

FraxUmLBG
Typ LMP

Gatunek

Kategoria obiektu

Ilość [szt.]

Jesion wyniosły

Drzewo Mateczne

28

Jesion wyniosły

Drzewostany (WDN, GDN, zachowawczy)

23

Jesion wyniosły

Źródło nasion

38

Wiąz szypułkowy

Drzewo Mateczne

8

Wiąz szypułkowy

Drzewo zachowawcze

39

Wiąz szypułkowy

Źródło nasion

4

Wiąz górski

Drzewo Mateczne

12

Wiąz górski

Drzewo zachowawcze

31

Wiąz górski

Źródło nasion

4

Jesion wyniosły, wiąz
pospolity, wiąz szypułkowy,
wiąz górski

Rezerwat przyrody

OGÓŁEM

116

303

FraxUmLBG
Zasięg projektu

FraxUmLBG
Zasięg projektu

FraxUmLBG
cele szczegółowe projektu
 Określenie i oznaczenie drzew nie wykazujących porażenia
patogenami;
 Zbiór nasion jesionu i wiązu z możliwie największej liczby osobników
zdrowych w celu utworzenia zasobów genowych przechowywanych
metodą tradycyjną oraz w temperaturach kriogenicznych;
 Zbiór pędów jesionu z pąkami spoczynkowymi w celu utworzenia
zasobów genowych przechowywanych w temperaturach
kriogenicznych;
 Określenie zmienności genetycznej jesionu wyniosłego w Polsce;

 Określenie możliwości zwalczenia patogenów za pomocą termoterapii
i krioterapii nasion porażonych patogenami.

FraxUmLBG
zadania projektu
Zbiór materiału nasiennego i pędów
Zbiór materiału rozmnożeniowego z 303 stanowisk jesionu wyniosłego, wiązu

górskiego, wiązu pospolitego i wiązu szypułkowego oraz pędów jesionu wyniosłego z
siedlisk obszarów NATURA 2000
Zadania do wykonania


Monitoring owocowania jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu szypułkowego
z inwentaryzacją drzew na stanowiskach – określenie liczby drzew i ich stanu zdrowotnego;



Określenie szczegółowej lokalizacji wszystkich wyznaczonych osobników do zbioru nasion,
pozyskania pędów i liści. Lokalizację należy wyznaczyć za pomocą technik GPS w układzie WGS
84 w formacie 00 00' 00,00" – zadanie do wykonania w trakcie monitoringu owocowania;



Zbiór skrzydlaków jesionu wyniosłego, wiązu górskiego i wiązu szypułkowego z osobników
zdrowych, wyznaczonych podczas monitoringu owocowania;



Zbiór skrzydlaków jesionu wyniosłego z 5 osobników chorych, wyznaczonych podczas
monitoringu owocowania w jednym wytypowanym drzewostanie/ źródle nasion;



Zbiór pędów (10 szt. z osobnika) z pąkami spoczynkowymi jesionu wyniosłego z 10 osobników
w jednym wytypowanym drzewostanie/źródle nasion;



Zbiór liści (2-5 szt.) do badań genetycznych z 50/30 osobników w jednym wytypowanym
drzewostanie/źródle nasion

FraxUmLBG
zadania projektu

Przyjęcie i przygotowanie materiału nasiennego i pędów do przechowywania
w LBG Kostrzyca, ocena laboratoryjna materiału nasiennego
 Przygotowanie nasion do długookresowego przechowywania w trakcie procesu
technologicznego, na który składa się: przyjęcie materiału nasiennego, doczyszczanie
każdej partii nasion, separacje nasion, sporządzenie pełnej dokumentacji dla każdej partii
przyjętego materiału nasiennego;
 Ocena nasion, której celem jest kontrola prawidłowości procesu przygotowania nasion
do przechowywania oraz określenie żywotności nasion przed i w trakcie długookresowego
przechowywania.

Przechowywanie tradycyjne i kriogeniczne materiału nasiennego i pędów
 Utworzenie zasobu genowego do przechowywania metodą tradycyjną i kriogeniczną. Każda
z 303 przyjętych partii nasion zostanie podzielona na dwie części – do przechowania
tradycyjnego i do przechowania kriogenicznego. W przypadku małej ilości nasion przechowywanie metodą kriokonserwacji.

FraxUmLBG
zadania projektu

Ocena zmienności genetycznej jesionu wyniosłego
Ocena zmienności genetycznej wytypowanych populacji jesionu wyniosłego. Obiektem
badań będą zarówno osobniki zdrowe, z których dokonany będzie zbiór nasion,
jak i osobniki chore. Zbiór z możliwie dużej liczby osobników w ramach populacji.

 Analiza zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami. Ocena parametrów
genetycznych;
 Porównanie zmienności genetycznej subpopulacji osobników wykorzystanych do
utworzenia zasobu genowego ze zmiennością całych badanych populacji. Ocena
stopnia zawężenia zmienności genetycznej i efektywnej wielkości populacji.
 Wyodrębnienie w populacjach drzew o genotypie odpornym na patogeny

FraxUmLBG
zadania projektu

Ocena skuteczności krioterapii i termoterapii w zwalczania patogenów
W projekcie zakłada się przeprowadzenie procesu krioterapii i termoterapii skrzydlaków
jesionu, zebranych z osobników chorych w celu weryfikacji, czy stosowane powszechnie
metody krioterapii i termoterapii nasion będą przydatne w przypadku nasion jesionu
i Chalara fraxinea.
 Wykonanie procesów krioterapii;
 Ocena żywotności nasion po procesie krioterapii;
 Wykonanie procesów termoterapii (3 warianty temperaturowe);
 Ocena żywotności nasion po procesie termoterapii;
 Ocena eliminacji patogenu po procesie krioterapii poprzez hodowlę in vitro
na pożywkach agarowych;

 Ocena eliminacji patogenu po procesie termoterapii poprzez hodowlę in vitro
na pożywkach agarowych.

Dziękuję za uwagę

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Miłków 300
58 – 535 Miłków
www.lbg.lasy.gov.pl
tel. +48 75 71 31 048

