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ABSTRACT. The paper presents results of observations of phenological phases of generative organs (flowers and
fruits) and assessment of fruit yield ofDaphne mezereum L. in the Reserve “Wydymacz”.
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Wstęp

RodzajDaphne obejmuje około 100 gatunków, występujących w południowo-wschod-
niej Azji, Himalajach, Iranie i na obszarześródziemnomorskim (Kotov 1953).

W Europie znanych jest 18 gatunków, z czego w Polsce dwa:D. cneorum L. z sekcji
Daphanthes C.A. Mey. i D. mezereum L. z sekcjiMezereum Spach. Wawrzynek wilcze-
łyko jest gatunkiem eurozachodniosyberyjskim objętym całkowitą ochroną gatunkową, a
na terenie Niziny Wielkopolskiej uznanym za gatunek rzadki (Żukowski i Jackowiak
1995). Daphne mezereum był obiektem badań nad zmiennością morfologiczną li ści
(Staszkiewicz1997) oraz organów wegetatywnych i generatywnych, a także nad ekologią
(Bednorz1999). Wawrzynek wilczełyko jest znany z licznych kultywarów wytwarzanych
w celach dekoracyjnych i miododajnych.

Celem niniejszej pracy była rejestracja faz fenologicznych organów generatywnych –
kwiatów i owoców, określenie intensywności owocowania oraz analiza faz fenologicznych
w związku z występowaniemD. mezereum w pobliżu bazy hotelowej przy sztucznym
zbiorniku wodnym, pałacu myśliwskim Radziwiłłów (co jest przyczyną masowej penetracji
rezerwatu przez turystów), jak również Zakładach Produkcji Drzewnej. Wyżej wymienione
czynniki stały się podstawą do oceny zagrożeniaD. mezereum w rezerwacie „Wydymacz”.
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Materiał i metoda

Wstępne obserwacje populacjiD. mezereum rozpoczęto w 1995 roku, natomiast szcze-
gółowe badania prowadzono w latach 1996-1999 na stałejpowierzchni (około 800 m ), na2

której występowało 27 krzewów tego gatunku (ryc. 1, 2).

Ryc. 1. StanowiskoDaphne mezereum w rezerwacie „Wydymacz”
Fig. 1. Locality ofDaphne mezereum in the reserve “Wydymacz”

Populacja wawrzynka wilczegołyka rosła na glebie o odczynie 4.07 (pH w KCl) z
poziomu ryzosfery o zawartości materii organicznej 7,55, a stosunek węgla do azotu (C/N)
wynosił 12,51. Gleba charakteryzowała się dobrą zasobnością w potas rozpuszczalny i
magnez przyswajalny (Bednorz 1999). Obserwacje fenologiczne dotyczyły faz rozwoju
części generatywnych:

– pojawienia się pierwszych pąków kwiatowych,
– pojawienia się pierwszych kwiatów,
– początku dojrzewania owoców,
– początku pełni dojrzewania owoców,
– końca dojrzewania owoców,
– początku rozsiewania się owoców.
W trakcie badań zwrócono szczególną uwagę na czynniki atmosferyczne (Łukasiewicz

1984).
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Ryc. 2. Struktura populacjiDaphne mezereum w rezerwacie „Wydymacz”
Fig. 2. Population structure ofDaphne mezereum in the reserve “Wydymacz”
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Wyniki

Daphne mezereum L. to wieloletni krzew, którego cechą charakterystyczną jest bardzo
wczesne kwitnienie (Szafer i in 1969).

Kondycję D. mezereum określono wysokością pędów, która w badanej populacji za-
wiera sięw przedziale od 48 do 152 cm. Biorąc pod uwagę fakt, że zróżnicowanie wyso-
kości roślin w dużym stopniu odpowiada ich zróżnicowaniu pod względem wieku, przy-
jęto, że rośliny niższe są młodsze. Populację D. mezereum w rezerwacie „Wydymacz”
poddaną obserwacji podzielono na trzy klasy wzrostu: rośliny wysokie,średnie i niskie
(ryc. 3).

Ryc. 3. Struktura wielkości Daphne mezereum w rezerwacie „Wydymacz”
Fig. 3. Quantity structure ofDaphne mezereum in the reserve “Wydymacz”
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1996 rok

W 1996 roku rozpoczęto obserwację faz fenologicznych od fazy pojawienia się pąków
kwiatowych. Faza pąkowania rozpoczęła się w tym roku stosunkowo późno, bo dopiero
w kwietniu. Przyczyną tak opóźnionej fazy pojawienia się pąków i fazy kwitnienia była
długa i mroźna zima, choćwawrzynek wilczełyko jest dość odporny na chłody. Jeszcze w
marcuśrednia temperatura wynosiła:!0,9 C, a 4 marca zanotowano najniższą temparaturęo

tego miesiąca:!9,8 C. Dopiero w trzeciej dekadzie marca, kiedy temperatura znacznie sięo

podwyższyła (26 marca zanotowano najwyższą temperaturęmiesiąca: +8,6 C), u połowyo

osobników pojawiły się pąki, a w pierwszej dekadzie kwietnia zaobserwowano pąki u
wszystkich osobników, które brały udział w generatywnym rozmnażaniu.

Występujące w marcu i kwietniu 1996 roku opadyśniegu nie były dlaD. mezereum ha-
mulcem do wejścia w fazę kwitnienia. Rozpoczęcie fazy kwitnienia w tym roku przypadło
na drugą dekadę kwietnia, po okresie niskich temperatur. W tym czasie zakwitło 30%
osobników badanej populacji. Pełnia kwitnienia przypadła na trzecią dekadę kwietnia, w
najcieplejszym okresie miesiąca, kiedy to odnotowano najwyższą temperaturę: +22,5 C (22o

kwietnia).
W 1996 roku na 27 badanych krzewów nie zakwitł tylko jeden: z klasy niskich, co

stanowiło 12,5% krzewów niskich (ryc. 4, 5). Liczba kwiatów wyniosła w sumie 804, czyli
średnio na jednego osobnika przypadło 30 kwiatów.

Kolejną fazą fenologiczną u D. mezereum jest owocowanie. Pierwsze zielone owoce
pojawiły się w drugiej dekadzie maja u 20% osobników (były to osobniki wcześniej
kwitnące), a u reszty zaobserwowano je w trzeciej dekadzie miesiąca. Owoce dojrzewały
później aniżeli w 1995 roku ze względu na opóźnioną fazę kwitnienia i niższe temperatury
w miesiącach letnich – głównie w lipcu. W 1995 roku owocowały 22 krzewy.

Początek fazy dojrzałych owoców przypadł na ostatnią dekadę czerwca; wtedy to tylko
jeden osobnik posiadał w pełni dojrzałe owoce. Najszybciej dojrzały owoce na krzewie nr
2, który znajduje się przy drodze leśnej i dzięki temu ma lepsze nasłonecznienie. To
właśnie mogło być przyczyną wcześniejszego dojrzewania owoców. Pełnia fazy owoco-
wania przypadła na pierwszą dekadę lipca, wówczas 17 osobników miało w pełni dojrzałe
owoce. Faza ta dobiegła końca w drugiej dekadzie lipca, kiedy dojrzały owoce u pozo-
stałych trzech owocujących osobników.

Obserwowana w Antoninie w 1996 roku populacjaD. mezereum z 804 kwiatów za-
wiązała 362 owoce, czyliśrednio na jednego osobnika przypadło około 13 owoców.

Należy zwrócić uwagę, że rośliny tracą wiele energii na produkcję kwiatów bez szans
rozwoju pełnowartościowych jednostek propagacji. W grę wchodzą tu jednak czynniki
często niezależne od samej rośliny, takie jak np. aktywność zapylaczy.

Liczba owoców wyprodukowanych przez populacjęw 1996 roku była znacznie większa
aniżeli w 1995 roku. Przyczyną tego mogły być wyższe opady w kwietniu i maju.Średnia
temperatura w kwietniu wynosiła +13,8 C, przy czym wystąpiło znaczne zróżnicowanieo

temperatur – maksymalna +26,2 C, minimalna!3,9 C. W czerwcuśrednia temperaturao o

wyniosła +16,9 C i podobnie jak w poprzednim miesiącu zanotowano dużą amplitudęo

między najniższą i najwyższą temperaturą: +32,3 C oraz +6,8 C. W 1996 roku lipiec było o

chłodniejszy od czerwca, jednak bez dużych różnic temperatury. Odnotowano za to dużą
ilość opadów – 163 mm.
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Ryc. 4. Rozkład liczby kwiatówDaphne mezereum w rezerwacie „Wydymacz” w latach badań
Fig. 4. Dispersion of the number of flowers ofDaphne mezereum in the reserve “Wydymacz” in study years
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Ryc. 5. Procentowy udział kwiatówDaphne mezereum w rezerwacie „Wydymacz” (1 – niekwitną-
ce, 2 – kwitnące)

Fig. 5. Percentage participation of flowers ofDaphne mezereum in the reserve “Wydymacz” (1 –
not blooming, 2 – blooming)
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Ryc. 6. Rozkład liczby owocówDaphne mezereum w rezerwacie „Wydymacz”
Fig. 6. Dispersion of the number of fruits ofDaphne mezereum in the reserve “Wydymacz”
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Różnice temperatur zdają się nie hamować propagacji uD. mezereum. Zwiększona
ilość opadów, jak i niskie temperatury nie przeszkadzają zawiązywaniu się owoców, wręcz
przeciwnie: duża ilość opadów jest wskazana w trakcie dojrzewania.

W 1996 roku owocowało 100% osobników z klasy wysokich, w klasie osobników
średnich wydało owoce 91% krzewów, natomiast osobniki zaliczone do klasy niskich owo-
cowały tylko w 50% (ryc. 7).

W porównaniu z 1995 rokiem w 1996 roku zwiększył się procent osobników
owocujących we wszystkich klasach wysokości. W klasie krzewów wysokich w tym roku
owocowały wszystkie osobniki, w tym również osobnik pierwszy (trzy owoce), który w
1995 roku nie owocował.

W klasie osobników niskich w 1996 roku owocował krzew nr 14, rosnący w pobliżu
Picea excelsa i osiągający wysokość 53 cm. Wydał on osiem owoców (ryc. 6).

Osobnik nr 14 rośnie w pobliżu skupiska krzewów nr 10, 11, 12 oraz 13, które owo-
cowały wydajniej aniżeli w 1995 roku. Przyczyną wytworzenia przez te osobniki większej
liczby owoców mogła być również osłabiona konkurencja ze strony sąsiadującego ga-
tunkuUrtica dioica.

Faza rozsiewania się owoców w 1996 roku rozpoczęła się na początku listopada.
W pierwszej dekadzie listopada trzy okazy straciły wszystkie owoce, a w drugiej dekadzie
– dwa dalsze osobniki. Pełnia rozsiewania owoców przypadła na ostatnią dekadę listopada,
kiedy to pozostałych 17 krzewów straciło swoje owoce. Przyczyną przesunięcia fazy była
dość łagodna jesień. We wrześniu i październiku maksymalne temperatury wyniosły
+22,9 C.o

Listopad 1996 roku był również wyjątkowo ciepły, średnia temperatura wyniosła
+16 C, a najwyższa temperatura, jaką zanotowano, +17,7 C. Dopiero w trzeciej dekadzieo o

temperatura spadła poniżej 0 C i wtedy zaobserwowano pełnię fazy rozsiewania owoców.o

1997 rok

W 1997 roku faza pojawienia się pąków rozpoczęła się znacznie wcześniej aniżeli w
1996 roku. W ostatniej dekadzie lutego pojawiły się pąki kwiatowe u 90% osobników, a
pełnia fazy pąkowania przypadła na pierwszą dekadę marca, kiedy to pąki miały już
wszystkie osobniki. Przyczyną przesunięcia tej fazy w czasie w porównaniu z 1996 rokiem
były wyższe temperatury w lutym i marcu. W lutymśrednia miesięczna temperatura
wyniosła +2,3 C, w dniu 24 lutego zanotowano najwyższą temperaturę +13,6 C. Marzeco o

1997 roku był znacznie cieplejszy aniżeli w roku poprzednim, chociaż wystąpiły spore
różnice temperatur. Najwyższą temperaturę, +16,2 C, zanotowano 2 marca, a najniższą,o

!9,8 C, odnotowano 20 marca. W lutym, marcu i kwietniu występowały opadyśniegu,o

jednak nie jest to czynnik hamujący kwitnienieD. mezereum.
Początek fazy kwitnienia zaobserwowano w drugiej dekadzie marca, kiedy to zaczęło

kwitnąć około 40% osobników. Pełnia tej fazy przypadła na ostatnią dekadęmarca, gdy
kwiaty pojawiły się u wszystkich osobników uczestniczących w rozmnażaniu genera-
tywnym.

W klasie osobników wysokich u 75% krzewów, a w klasie osobnikówśrednich u
90,9% krzewów pojawiły się kwiaty, natomiast w klasie osobników zaliczonych do niskich
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Ryc. 7. Procentowy udział owocówDaphne mezereum w rezerwacie „Wydymacz” (1 – nieowocują-
ce, 2 – owocujące)

Fig. 7. Percentage participation of fruits ofDaphne mezereum in the reserve “Wydymacz” (1 – not
fructifying, 2 – fructifying)
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kwiaty pojawiły się u 87,5% krzewów (ryc. 4, 5). W porównaniu z rokiem poprzednim
zmalała liczba roślin kwitnących wysokich iśrednich.

Liczba kwiatów wyprodukowanych przez populację wyniosła 1422 (ryc. 4). Rośliny
zawiązały z nich 727 owoców, czyli na jednego osobnika przypadło około 30 owoców.

W tym roku dwa krzewy (nr 7, 8), rosnące w bliskim sąsiedztwie, zostały usunięte z
populacji, najprawdopodobniej zostały zniszczone.

Faza pojawiania się owoców zaczęła się w ostatniej dekadzie kwietnia. W tym okresie
zielone, niedojrzałe owoce miało 20% osobników uczestniczących w propagacji, a szczyt
fazy zielonych owoców zaobserwowano w pierwszej dekadzie maja. Ogółem w 1997 roku
owocowały 23 krzewy (ryc. 6).

Początek fazy dojrzewania owoców nastąpił w pierwszej dekadzie lipca, kiedy siedem
krzewów miało czerwone, dojrzałe owoce. Pełnię fazy zaobserwowano w drugiej dekadzie,
kiedy dojrzały owoce u pozostałych 14 owocujących krzewów.

Zwiększył się także udział osobników owocujących w klasie niskich: w 1997 roku
owocowało 63% roślin, podczas gdy w roku poprzednim 50% (ryc. 7).

1997 rok charakteryzował się największą produktywnością owoców w porównaniu z
poprzednimi latami obserwacji. Przyczyną takiego urodzaju mogły być korzystne warunki
meteorologiczne w roku poprzednim.

Przebieg pogody w danym okresie wegetacyjnym, a także w okresie poprzedzającym,
może mieć istotny wpływ na pojaw roślin, zwłaszcza roślin wieloletnich, na kwitnienie i
rozwój siewek. Krytycznym okresem mogą być suche, późne lato i wczesna jesień po-
przedniego roku, a także sucha wiosna danego roku (Tamm 1972).

W obserwowanym przypadku czynnikiem korzystnym było chłodne i deszczowe lato
oraz późna, ciepła jesień. 1997 rok charakteryzował się dużą ilością opadów. Wiosna
nadeszła znacznie wcześniej aniżeli w latach poprzednich, co nie pozostało bez wpływu
na płodność D. mezereum i przyczyniło się do tak znacznej liczby owoców. W tym roku
zaowocował też po raz pierwszy krzew nr 9, najniższy z całej populacji, oraz krzewy nr 15
i 23. Każdy z nich wydał po jednym owocu.

Na uwagę zasługuje osobnik nr 10, zaliczony do klasy krzewówśrednich, który w 1997
roku miał aż 107 owoców. W ciągu trzech lat obserwacjiżaden osobnik nie był tak płodny.
Dużą liczbę owoców wyprodukowały też krzewy zaliczane do wysokich, z wyjątkiem
najwyższego – nr 4, który wydał mniejszą liczbę owoców aniżeli w roku poprzednim (ryc.
6). Kondycja krzewu nr 4 pogorszyła się, jego owoce były mniejsze i nie tak lśniące jak u
pozostałych osobników, a już w lipcu zaczęły częściowo zasychać.

Na uwagę zasługuje osobnik pierwszy, który w 1995 roku nie owocował, a którego
płodność sukcesywnie zwiększała sięw ciągu okresu obserwacyjnego. W 1997 roku zawią-
zał on 65 owoców. W tym urodzajnym roku nie owocowały osobniki nr 6, 7, 8, 24 oraz 27.

W tym roku nie owocował również krzew nr 14, który był płodny w poprzednim roku.
Przyczyną zahamowania płodności tego osobnika w 1997 roku mogła być konkurencja z
gatunkiemImpatiens noli-tangere, który w tym roku licznie występował w otoczeniu
krzewu nr 14. Biorąc pod uwagęwysokość D. mezereum (53 cm), konkurencja z niecierp-
kiem pospolitym mogła być znaczna.

Okres rozsiewania owoców w 1997 roku rozpoczął się w ostatniej dekadzie września
po nadejściu pierwszych chłodów. W tym okresie owoce straciły cztery krzewy, reszta
okazów z populacji miała jeszcze owoce w dobrym stanie. Pełnia fazy rozsiewania owo-
ców przypadła na przełom października i listopada. Był to okres nadejścia chłodów, pierw-
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szych ujemnych temperatur. W trzeciej dekadzie października dalszych 12 osobników
straciło owoce. Najdłużej owoce utrzymywały się na krzewach nr 1 i 2, które utraciły je
dopiero w ostatniej dekadzie listopada.

1998 rok

W 1998 roku faza pojawienia się pąków była znacznie przesunięta w czasie w porów-
naniu z poprzednimi latami. Pierwsze pąki – słabo rozwinięte, jeszcze niedojrzałe –
pojawiły sięw pierwszej dekadzie stycznia, po okresie wysokich jak na tę porę roku tem-
peratur.Średnia temperatura wynosiła +1,5 C, a najwyższa, jaką zanotowano, to +10,0 C.o o

Faza dojrzewania pąków została zahamowana przez nadejście fali mrozów z począt-
kiem lutego. Najniższa temperatura wyniosła wtedy!14,1 C. Druga i trzecia dekada lutegoo

charakteryzowały się już dość wysokimi, jak na okres zimowy, temperaturami. Po tym
ciepłym okresie w ostatniej dekadzie lutego u wszystkich płodnych osobników można było
zaobserwować dobrze wykształcone i dojrzałe pąki.

Początek fazy kwitnieniaD. mezereum w 1998 roku zaobserwowano w pierwszej
dekadzie marca; zakwitło wtedy 80% osobników, jednak rozwinięte już kwiaty zostały
narażone na ponowną falę niskich temperatur, które pojawiły się w drugiej dekadzie
miesiąca. 11 marca zanotowano najniższą temperaturęmiesiąca!5,2 C. Faza kwitnieniao

osiągnęła pełnię w ostatniej dekadzie marca, kiedy pojawiły się kwiaty u wszystkich
pozostałych osobników.

W 1998 roku w badanej populacji 27 krzewów nie zakwitły dwa osobniki. Liczba
kwiatów wynosiła 1001, czyliśrednio na jednego osobnika przypadło około 37 kwiatów
(ryc. 4).

W klasie osobnikówśrednich i niskich zakwitło 100% krzewów, a w klasie osobników
wysokich kwiaty pojawiły się u 75% krzewów (ryc. 5).

Pierwsze zielone owoce pojawiły się w drugiej dekadzie maja u 30% osobników
wcześniej kwinących, a u reszty zaobserwowano je w ostatniej dekadzie miesiąca.

W pierwszej dekadzie lipca 14 osobników z populacji miało czerwone dojrzałe owoce.
Pozostałe dwa owocujące osobniki zakończyły okres dojrzewania owoców w drugiej
dekadzie lipca.

W klasie osobników wysokich owoce wytworzyło 62% krzewów, a w grupieśrednich
– 82%. Najmniej osobników owocujących było w klasie niskich – owoce miało 50%
krzewów (ryc. 7).

Cała populacjaD. mezereum w 1998 roku wyprodukowała 389 owoców; na jednego
osobnika przypadłośrednio 21 owoców.

Przyczyną produkcji małej liczby owoców u krzewów nr 10, 12 oraz 13, które są
usytuowane w skupieniu drzew, mogła być konkurencja gatunkuUrtica dioica, który w
tym roku był szczególnie dorodny i okazały (ryc. 6).

Okres rozsiewania owoców w 1998 roku rozpoczął się w pierwszej dekadzie września
po nadejściu pierwszych chłodów. W tym okresie trzy osobniki straciły owoce, reszta miała
jeszcze owoce w dobrym stanie. Pełnia fazy rozsiewania przypadła na przełom paździer-
nika i listopada, był to okres nadejścia pierwszych niskich temperatur. W ostatniej dekadzie
października dalszych 10 osobników straciło owoce. Najdłużej owoce utrzymywały się na
krzewach nr 3, 21 oraz 22; opadły one dopiero w ostatniej dekadzie listopada.
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1999 rok

W 1999 roku faza pojawienia się pąków rozpoczęła się w ostatniej dekadzie lutego.
W tym okresie pąki pojawiły się u 40% osobników, a szczyt pąkowania przypadł na drugą
dekadęmarca, kiedy kwiaty pojawiły się u wszystkich osobników. Przyczyną tak wczesnej
fazy pojawienia się pąków i kwitnienia była krótka i łagodna zima.

Występujące w marcu w 1999 roku opadyśniegu nie były dlaD. mezereum hamulcem
do wejścia w fazę kwitnienia. Rozpoczęcie tej fazy zaobserwowano w drugiej dekadzie
marca, a pełnia kwitnienia przypadła na ostatnią dekadę tego miesiąca.

W klasie osobników niskich zakwitło 100% krzewów, w klasie wysokich – 87,5%, a
w grupieśrednich – 91% (ryc. 4, 5).

Obserwowana w 1999 roku w Antoninie populacjaD. mezereum z 1406 kwiatów
wyprodukowała 1017 owoców, czyliśrednio na jednego osobnika przypadło około 46
owoców.

Liczba owoców wyprodukowanych przez tę samą populację w 1999 roku była trzy-
krotnie większa aniżeli w 1998 roku. Przyczyną tego mogły być wyższe opady w kwietniu
i maju, kiedy zawiązują się owoce. Opady to czynnik bardzo korzystny dlaD. mezereum,
który jest rośliną wilgociolubną i cieniolubną.

Na szczególną uwagę zasługuje osobnik nr 3 zaliczany do klasy krzewów wysokich,
który w tym roku wyprodukował rekordową liczbę 270 owoców. W ciągu lat obserwacji
na tej powierzchniżaden osobnik nie był tak płodny (ryc. 6).

W klasie krzewów niskich owocował krzew nr 24, który osiągnął wysokość 64 cm
i wyprodukował trzy owoce. 1999 rok był jedynym rokiem, w którym osobnik ten wziął
udział w propagacji.

Na uwagę zasługuje również krzew nr 19, którego płodność znacznie się zwiększyła.
W 1999 roku jego wysiłek reprodukcyjny był olbrzymi – zawiązał on 154 owoce, czyli
prawie pięciokrotnie więcej aniżeli w 1997 roku, który to rok był także rokiem wzmożonej
rozrodczości i bardzo dużej produktywności owoców w populacjiD. mezereum.

Faza pojawienia się owoców zaczęła się w ostatniej dekadzie kwietnia. W tym okresie
zielone niedojrzałe owoce miało około 30% osobników uczestniczących w propagacji, a
szczyt fazy zielonych owoców zaobserwowano w drugiej dekadzie maja. Ogółem w 1999
roku owocowały 22 krzewy.

W klasie osobników wysokich i niskich owocowało 75% krzewów, w klasie osobników
średnich zawiązało owoce 91% roślin (ryc. 7).

Niewątpliwie 1999 rok był korzystny dla obserwowanej populacjiD. mezereum i zde-
cydował o zwiększeniu liczby osobników owocujących we wszystkich klasach wysokości.

Intensywność tworzenia owoców uD. mezereum jest zmienna. Zaobserwowano,że po
okresie zwiększonego wysiłku reprodukcyjnego nadchodzi „faza” spoczynku, która cha-
rakteryzuje sięmniejszą wydajnością owoców.

W populacji z Antonina lata 1995 i 1996 były „fazą” spoczynku, po której w 1997 roku
nastąpił znaczny wysiłek reprodukcyjny. 1998 rok to znów jakby „odpoczynek”, po którym
w 1999 roku rośliny osiągnęły szczyt produktywności owoców (ryc. 8).
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Ryc. 8. Struktura rozrodczaDaphne mezereum w rezerwacie „Wydymacz”

Fig. 8. Reproductive structure ofDaphne mezereum in the reserve “Wydymacz”

Na intensywność rozrodczości D. mezereum w ciągu lat obserwacji prawdopodobnie
miały wpływ czynniki atmosferyczne oraz wewnętrzne zależności między rytmiką kwit-
nienia i owocowania (Andrzejewski i Falińska 1986).

Dyskusja

W celu porównania i oceny dynamiki struktury populacjiDaphne mezereum liczono
w trakcie obserwacji liczbę siewek pojawiających się na terenie jej występowania (tab. 1).

Tabela 1
Liczba owoców i siewek

Number of fruits and seedlings

Rok Liczba owoców Liczba siewek
Year Number of fruits Number of seedlings

1995 186 –

1996 352 7

1997 727 15

1998 398 34

1999 – 20

Proces rozrodczości, w wyniku którego wchodzą do populacji nowe osobniki, wywiera
wpływ na strukturę i organizację tej populacji oraz procesy w niej zachodzące. W popu-
lacjach, w których cykl rozrodczy bywa w poszczególnych latach bardzo zmienny, niektóre
klasy wieku sąmało liczne. Na przykład osobniki wielu gatunków drzew w ekstremalnych
warunkach rozmnażają się co 10-12 lat. Większa liczba siewek pojawia się wtedy co
kilkanaście lat.
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Zależnośćmiędzy płodnością (liczbą nasion) a rozrodczością (liczba siewek) nie zaw-
sze jest prosta. Oznacza to,że duża produkcja nasion może nie zapewniać dużej rozrod-
czości, a z kolei duża rozrodczość nie zawsze prowadzi do wzrostu liczebności populacji
(Andrzejewski i Falińska 1986).

W obserwowanej populacjiD. mezereum zależnośćmiędzy płodnością a rozrodczością
ma charakter prosty: im większa liczba nasion została wyprodukowana w danym roku, tym
większa była liczba siewek (tab. 1).

Określenie związku między płodnością, rozrodczością a dynamiką liczebności w
populacji wielu gatunków roślin komplikuje fakt, że część nasion ma zdolność do
przetrwania w glebie od kilku do kilkunastu lat. Wówczas nawet w latach nasiennych, tzw.
głuchych, mogą się pojawić liczne siewki przy znikomej płodności osobniczej.

W przypadku populacjiD. mezereum w Antoninie wzmożony rozród może być zwią-
zany z tzw. latami nasiennymi, które są wywołane złożoną grą wewnętrznej rytmiki
kwitnienia i owocowania oraz czynników atmosferycznych.

Na ogół w zrównoważonych zbiorowiskach roślinnych wieloletnią dynamikę poszcze-
gólnych populacji charakteryzują albo niewielkie fluktuacje liczebności, albo też stopniowe
zmiany kierunkowe, niezależnie od właściwości biologicznych gatunku i pozycji populacji
w strukturze dominacyjnej fitocenozy. O tendencjach do wzrostu lub spadku liczebności
świadczą, wyraźniej niż liczba osobników w poszczególnych latach, zmiany struktury
wiekowej, zmianyżywotności osobników oraz zmiany udziału osobników owocujących
w populacji (Andrzejewski i Falińska 1986).

Obserwowana populacjaD. mezereum sukcesywnie zwiększała swoją płodność przez
produkcję coraz to większej liczby owoców w kolejnych latach. Można z pewnością po-
wiedzieć o sukcesie reprodukcyjnym tej populacji, mając na uwadze rekordową liczbę
siewek zaobserwowanych wiosną 1998 roku (tab. 1).

Do wzmożonej rozrodczości przyczyniło się tutaj działanie czynników fizycznychśro-
dowiska. Niezależnie od bezpośredniego działania czynnikówśrodowiska fizycznego na
populacje roślin w warunkach naturalnych istnieje także ich wpływ pośredni, realizujący
się przez zmiany stosunków panujących w biocenozie. Niewątpliwie właśnie te zmiany w
biocenozie w latach 1995-1999 były korzystne dla populacjiD. mezereum i zadecydowały
o sukcesie reprodukcyjnym i sukcesywnym zwiększaniu się liczby osobników owocujących
we wszystkich klasach wieku.

Wnioski

1. Ekologiczną organizację populacjiDaphne mezereum występującą w rezerwacie
„Wydymacz” w Antoninie charakteryzuje mała liczebność, rozproszenie, rozkład przes-
trzenny skupiskowo-kępkowy, progresja w najmłodszej strukturze wiekowej.

2. Sukces reprodukcyjny populacjiDaphne mezereum można uzasadnić korzystnymi
czynnikami klimatycznymi w okresie wegetacyjnym i w okresie go poprzedzającym oraz
korzystnymi czynnikami edaficznymi.
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3. Ograniczenie tempa wzrostu produkcji biomasy i płodności kilku osobników było
spowodowane występowaniemHedera helix, jak również obecnością dorodnych i oka-
załych przedstawicieli gatunkuUrtica dioica.

4. Ewentualny niekorzystny wpływ zrębu drzew w pobliżu rezerwatu powinien być
przedmiotem wnikliwych badań. Prowadzone zręby radykalnie zmieniają warunki siedlis-
kowe roślin i są powodem,że wawrzynek wilczełyko staje się rośliną coraz rzadszą.

5. ObecnośćDaphne mezereum w lesie, na porębie czy w zaroślach świadczy o dobrym
stanie biocenozy, jej sprawności ekologicznej i zdolności do regeneracji. Krzew ten nie
porasta nieużytków, nawet w miejscach pierwotnie urodzajnych iżyznych.

6. Należałoby zwrócić uwagę na penetrację rezerwatu przez turystów.Daphne meze-
reum, jako krzew o ozdobnych, pachnących kwiatach, jest jeszcze nadal zrywany i przesa-
dzany do ogródków.
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PHENOLOGICAL OBSERVATIONS OF GENERATIVE ORGANS OFDAPHNE
MEZEREUM L. IN THE RESERVE “WYDYMACZ” NEAR ANTONIN

S u m m a r y

The aim of this study was to record the phenological phases of generative organs (flowers and fruits) of
Daphne mezereum L. in the “Wydymacz” Reserve near Antonin (central Poland) and to assess the actual fruit
yield. Observations were made in a permanent plot because of its location near a tourist route, which allowed for
evaluation of the threat posed by tourists to this protected species. It was found that the relationship between the
fertility and reproduction of this species is linear. The observed population ofD. mezereum successively increases
its fertility, although it is characterized by low numbers of mature specimens. The unfavourable decrease in
biomass production and fertility was caused primarily by competing species. Special attention should be paid to
penetration of the reserve by tourists.


