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Wybór sosnowych drzewostanów nasiennych 

Выбор сосновых семенных насаждений 

Selection of Pine Seed Stands 

W Wykonaniu zarządzenia naczelnych władz leśnictwa komisja powo- 
łana do uznawania sosnowych drzewostanów nasiennych rozpoczęła 

w maju br. swoje prace w terenie. 
Wybór drzewostanów nasiennych wyłączonych jest zapoczątkowaniem 

dwu związanych ze sobą spraw, a mianowicie: 
a) utworzenia w najcenniejszych drzewostanach sosnowych gospodar- 

stwa nasiennego, które umożliwi zakładanie upraw pochodnych, ściśle 
rejestrowanych w księgach metrykalnych, w celu zachowania i rozsze- 
rzenia bazy nasiennej, oraz 

b) zabezpieczenia wyjściowego materiału do hodowli selekcyjnej oraz 
do badań nad dziedziczeniem, a także wpływami środowiska i agrotech- 
niki, które to badania muszą poprzedzić przystąpienie do zakładania 
nowoczesnych plantacji nasiennych z drzew elitarnych, mnożonych we- 
getatywnie. 

Głównym celem obu wymienionych zadań jest trwałe zachowanie 
cennych rodzimych ekotypów sosny, jako szczególnie wartościowego 
obiektu uprawy, w dążeniu do osiągnięcia najlepszych ilościowych i ja- 
kościowych wyników produkcji leśnej. Realizacja obu zadań, zapo- 
czątkowana razem przez wybór drzewostanów nasiennych, w przysz- 
łości będzie się także odbywała jednocześnie lecz jej dalszy przebieg 
obejmie różne zakresy pracy, a przy tym obie sprawy wymagają od- 
miennych środków i muszą być zlecone innym wykonawcom. 

Przedsięwzięcie pierwsze, tj. stworzenie bazy nasiennej i zakładanie 
rejestrowanych upraw pochodnych, mieści się całkowicie w zadaniach 
racjonalnie prowadzonego gospodarstwa w lasach państwowych. Powo- 
dzenie temu przedsięwzięciu mogą zapewnić tylko właściwi gospodarze 
lasu czyli leśnicy w terenie. Od ich poziomu zawodowego i obywatel- 
skiego rozumienia obowiązku zależy wynik pracy, mający wielkie zna- 
czenie dla podniesienia wartości naszych borów sosnowych i postępu 
w leśnictwie. 

Potrzeba wyodrębnienia kwalifikowanej bazy nasiennej i celowości 
podejmowanych obecnie prac nie budzi wątpliwości. Nie jest to prze- 
cież nowa idea, od dawna została ona powszechnie uznana i raczej 
może budzić zastrzeżenia skromny rozmiar wyłączanych powierzchni, 
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określony w zarządzeniu nr 21 Dyrektora Naczelnego Zarządu LP z dnia 
29. [Х. 1959 г. Rozmiar ten jednak został przyjęty w wyniku doświad- 
czenia. Uprzednie próby generalnego zastosowania zasady używania 
w pgl nasion wyłącznie określonego pochodzenia, mianowicie ze spec- 
jalnie wybranych drzewostanów nasiennych, w szerokiej skali gospodar- 
czej całkowicie zawiodły. W obecnym stanie rzeczy, wobec zmniejszenia 
się powierzchni starszych drzewostanów o najwyższych walorach i przy 
wydatnym wzroście zapotrzebowania nasion. podejmowanie nowych 
prób w takiej skali byłoby nierealne. Natomiast obranie drogi pośred- 
niej i powiększenie wyłączanej obecnie powierzchni drzewostanów na- 
siennych z 1200 ha np. do 5000 ha wymaga rozwagi i przynajmniej 
w najbliższych latach pozostaje jeszcze w sferze możliwości. 

Zagospodarowanie drzewostanów nasiennych będzie przebiegało 
wprawdzie wg odmiennych zasad, nie wykluczy jednak, a przeciwnie 
będzie wymagało cięć pielęgnacyjnych i obsiewnych. W wyłączonych 
drzewostanach zmieni się główny cel produkcji, będzie nim bowiem 
pozyskanie materiału odnowieniowego, ale nie ustanie także produkcja 
drewna i — podporządkowane celowi głównemu — ograniczone jego 
użytkowanie. 

Nasiona i siewki, pozyskane w wybieranych obecnie drzewostanach 
nasiennych, będą pokrywały zaledwie skromną część ogólnego zapotrze- 
bowania na materiał odnowieniowy, a zakładane z nich uprawy pochodne 
stanowić będą tylko pewien odsetek powstających co roku nowych 
upraw. Mały rozmiar akcji pozwoli jednak na bezwzględnie ścisłe wy- 
pełnienie założeń przedsięwzięcia i daje pewność, że w dalszej przysz- 
łości osiągnie się cel zamierzony. Z upraw pochodnych wyrosną bowiem 
przyszłe drzewostany nasienne o zarejestrowanym pewnym pochodzeniu. 
Będą one z czasem zajmowały znaczne powierzchnie i dadzą możność 
pełnego pokrycia zapotrzebowania na nasiona. 

Przed leśnikami z terenu otwiera się szerokie pole do rozwinięcia 
własnej inicjatywy w zakresie działalności hodowlanej. Będzie to dzia- 
łalność hodowlana we właściwym tego słowa znaczeniu, dotyczącym 
jakości, a nie tylko szablonowa działalność reprodukcyjna wyrażająca 
się ilościowo w hektarach zakładanych upraw. Dalsze wyszukiwanie 
cennych resztek rodzimych drzewostanów, zastosowanie wszelkich do- 
stępnych środków ku wzmożeniu obradzania i samosiewu drzewostanów 
nasiennych, jak najbardziej racjonalne zakładanie i pielęgnowanie upraw 
pochodnych — stanowić mogą przedmiot dobrze pojętego współzawod- 
nictwa w trosce o przyszłość lasów i gospodarstwa leśnego w kraju. 

zadanie drugie, jakie ma spełnić wybór drzewostanów nasiennych wy- 
iączonych, a mianowicie zabezpieczenie wyjściowego materiału dla ho- 
dowli iselekcyjnej, mależy do zadań doświadczalnictwa leśnego. Dla 
ulepszenia dziedzicznego podłoża drzew leśnych, rozmnażanych genera- 
tywnie, trzeba podjąć zarówno selekcję populacyjną (masową) jak i in- 
dywidualną. Przez wybór sosnowych drzewostanów nasiennych, doko- 
nywany w ścisłej współpracy z miejscową administracją, doswiadczal- 
nictwo nasze zobowiązuje się do dalszych prac o dużym znaczeniu za- 
równo praktycznym jak i teoretycznym. s 

Sosna polska stanowi przedmiot hodowli o szczególnej wartości oce- 
nianej wysoko także i przez najlepszych znawców zagranicznych. Bada- 
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nia nad sosną zapoczątkowane w okresie międzywojennym, a opóźnione 
przez drugą wojnę światową, trzeba dziś znacznie rozszerzyć i pogłębić, 
wykorzystując nowe osiągnięcia nauki w tej dziedzinie. Nie możemy 
dopuścić do podobnej sytuacji jaka powstała przed trzydziestu kilku 
laty, kiedy to dla przywrócenia żubrów Białowieży trzeba się było 
uciec do pomocy międzynarodowego towarzystwa. 

Potrzeba szerokiego rozwinięcia działalności naukowo-badawczej nad 
sosną w Polsce jest bezsporna. Czy potrzebę tę zaspokoi kompleksowe 
współdziałanie istniejących już instytucji, czy też lepiej byłoby powołać 
do tego specjalny zakład badawczy, to może być przedmiotem dyskusji. 

W każdym razie dokonywany obecnie wybór drzewostanów nasien- 
nych będzie stanowić krok naprzód. To, że zbiega się on z Międzynaro- 
dowym Rokiem Nasiennictwa, jest tylko przypadkowe. Zarządzenie 
o wyborze drzewostanów nasiennych wyłączonych i zakładaniu upraw 
pochodnych stworzyło realne podstawy do ważnych prac hodowlanych. 
Pilną potrzebę tych prac leśnicy nasi odczuwali od dawna, a niewąt- 
pliwie zainteresują się nimi także i polscy botanicy. Wybór i specjalne 
zagospodarowanie drzewostanów nasiennych oraz powstające z nich 
uprawy pochodne dają bowiem możność pozyskania wartościowego ma- 
teriału do morfologicznych, fizjologicznych i in. badań nad rodzimą 
sosną. Materiałem takim dotychczas nigdy jeszcze nie dysponowaliśmy.


