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Z ŻYCIA PTL 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Topolowej 
przy Siedleckim Oddziale 

za okres od 23 III 1959 r. do 31 VIII 1972 r. 

R osnące zainteresowanie w Polsce plantacyjną uprawą topoli w latach 

pięćdziesiątych, przeprowadzona w 1956 r. na terenie OŹLP w Siedl- 

cach inwentaryzacja powierzchni nadających się pod uprawę topoli oraz 

zakładanie w wielu nadleśnictwach plantacji topolowych spowodowały 

różne oddźwięki wśród leśników terenowych. Nie byliśmy przygotowani 

do podjęcia, zapowiadającej się na szeroką skalę, uprawy topoli, nie mie- 

liśmy w tej dziedzinie żadnych doświadczeń. Nic więc dziwnego, że w tych 

pierwszych latach popełniliśmy wiele błędów i spotkało nas wiele roz- 

czarowan. 
„Sprawa topolowa” z dyskusji koleżeńskich przenosiła się na zebrania 

Oddziału Siedleckiego PTL, aby wreszcie w 1959 r. z inicjatywy członka 

Zarządu mgra inż. Bolesława Kucharka skonkretyzować się w utworzeniu 

Sekcji Topolowej przy Oddziale PTL Siedlce. 

W tym czasie uprawa topoli na plantacjach miała bardzo wielu prze- 

ciwników wśród praktyków-leśników. Podjęcie doświadczeń przez nich 

samych miało na celu zdobycie umiejętności w tej nowej dziedzinie pracy 

leśnika i chociażby w najskromniejszym zakresie — poszerzenia wiedzy 

o uprawie topoli w naszym kraju. 

W tym celu Zarząd Oddziału zwrócił się z prośbą do ówczesnego kie- 

rownika Zakładu Uprawy Topoli i Zadrzewień IBL w Warszawie inż. Jana 

Milewskiego o przyjęcie funkcji opiekuna naukowego nad pracami Sekcji 

Topolowej. 

W dniu 23 marca 1959 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w War- 

szawie odbyło się organizacyjne Zebranie Sekcji Topolowej. Na przewod- 

niczącego Sekcji wybrano kol. J. Wajdę nadleśniczego nadl. Płock, człon- 

kami Sekcji zostali koledzy nadleśniczowie: W. Osiński (nadl. Gostynin), 

J. Zyśk (Płońsk), Z. Pawłowski (Pułtusk) i H. Gosiewski (Ostrów Maz.). 

Nadzór organizacyjny Zespołu oraz łączność z dyrekcją OZLP w Siedlcach 

objął mgr inż. B. Kucharek. Kierownictwo naukowe, opracowanie założeń 

i metodyki pracy, pomoc w zestawianiu wyników doświadczeń zaofiarował 

inż. J. Milewski. 

Na tym pierwszym organizacyjnym zebraniu przyjęto temat doświad- 

czeń obejmujący okres 15 lat, tj. 3 okresy pięcioletnich doświadczeń nad 

różnymi sposobami uprawy gleby na plantacjach topolowych oraz omó- 

wiono i przyjęto metodykę badań. Wymienieni wyżej członkowie Sekcji 

zobowiązali się założyć po jednej powierzchni doświadczalnej na terenie 
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swoich nadlesnictw. Ustalono, ze zebrania Sekcji beda odbywaly sie co 
roku na przedwiośniu w IBL w Warszawie, a w okresie lata organizowane 
będą konferencje terenowe z objazdem wszystkich powierzchni doświad= 
czalnych. | 

W dniu 5.III1.1960 r. odbyło się drugie zebranie Sekcji w IBL w War- 
szawie, z udziałem nowych kolegów nadleśniczych — członków PTL. 
Postanowiono poszerzyć zainteresowania Sekcji podkrzesywaniem, jako 
zabiegiem pielęgnacyjnym topoli. W związku z odejściem kol. J. Wajdy 
z OZLP Siedlce wybrano na przewodniczącego Sekcji nadleśniczego nadl. 
Ostrów Maz. kol. H. (rosiewskiego. 

Do zespołu prowadzącego doświadczenia z podkrzesywaniem przystąpili 
następujący koledzy nadleśniczowie: Z. Antoniak (nadl. Węgrów), F. Bień- 
kowski (Huta Garwolińska), H. Gosiewski (Ostrów Maz.), B. Kośmider 
<Płock), T. Moch (Jabłonna), W. Osiński (Gostynin), J. Paradowski (Siedlce), 
Z. Pawłowski (Pułtusk), A. Pichała (Ostrołęka), E. Słok (Ryki) i J. Zyśk 
(Płońsk). W tym gronie 5 kolegów prowadziło już powierzchnie doświad- 
czalne uprawowe. 

Doświadczenia z podkrzesywaniem topoli podjęto w 2 tematach: temat 
pierwszy pt. „Wpływ wysokości podkrzesywania drzew na plantacjach 
topolowych na ich przyrost” (koledzy — Z. Antoniak, F. Bieńkowski, 
T. Moch, W. Osiński, J. Paradowski, Z. Pawłowski, A. Pichała, E. Słok, 
J. Zyśk), oraz temat drugi pt. „Wpływ pory podkrzesywania na zalewanie 
ran” (koledzy — F. Bieńkowski, B. Kośmider i H. Gosiewski). 

Od roku 1960 Sekcja Topolowa pracowała więc w dwóch zespołach — 
uprawowym i podkrzesywania. Z biegiem lat następowały zmiany na sta- 
nowiskach nadleśniczych, zmieniali się też członkowie Sekcji. I tak 
w 1960 r. po kol. J. Wajdzie w nadl. Płock przejął doświadczenia kol. Koś- 
mider, w 1962 r. po kol. J. Zyśku w nadl. Płońsk — kol. S. Kłosiewicz. 
Kiedy kol. IT. Moch opuścił nadl. Jabłonnę nie było odpowiedniego za- 
stępcy, który by poprowadził dalej prace i ta powierzchnia doświadczalna 
musiała być wyłączona z dalszych badań. 

По 1963 r. doświadczenia nad wpływem podkrzesywania zostały za- 
kończone, a materiały zebrane przez kolegów prowadzących badania opra- 
cowano statystycznie. Na zebraniu Sekcji Topolowej w dniu 26.X1.1963 r. 
do przygotowania i opracowania pełnej dokumentacji do opublikowania 
powołano komitet redakcyjny w składzie: kol. kol. J. Milewski, B. Ku- 
charek i H. Gosiewski. W 1965 r. praca pt. „Wpływ wysokości podkrze- 
sywania młodych drzew na plantacjach topolowych na ich przyrost” zo- 
stała opracowana w formie dokumentacji z przeznaczeniem dla MLiPD, 
NZLP, IBL, PTL i OZLP w Siedlcach. 

Drugi temat pt. „Wpływ pory podkrzesywania na zalewanie ran'” nie 
został opracowany, ponieważ plantacje, na których założono doświadczenia, 
zostały zdyskwalifikowane na skutek silnego porażenia przez grzyby. 

Zespół uprawowy zakończył w 1963 r. pierwszy etap doświadczeń pole- 
gający na ustaleniu wpływu różnych sposobów uprawy gleby na przy- 

rost 4 odmian topoli na 4 różnych siedliskach. Prace kameralne trwały 

jeszcze do roku 1967. W tym czasie zespół odbył 7 zebrań i 3 wyjazdy 
terenowe na powierzchnie doświadczalne. 

Materiały pomiarowe zostały opracowane metodami statystycznymi 

w Zakładzie Plantacji i Zadrzewień IBL. Ostateczną redakcją publikacji 
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zajęli się koledzy: J. Milewski, B. Kucharek i H. Gosiewski. Recenzentem 

pracy był prof. dr S. Tyszkiewicz. W 1969 r. wyniki pierwszego etapu 

doświadczeń uprawowych 1959—1963 zostały opracowane w formie doku- 

mentacji pod tytułem ,„Wpływ siedliska i uprawy gleby na wzrost topoli . 

Patronat nad pracami Sekcji objęła Komisja Zadrzewień Z.Gł. PTL, 

a z ramienia dyrekcji OZLP opiekę przejął zastępca dyrektora kol. Z. Go- 

łębiowski. W tym czasie zespół uprawowy pracował już w zmniejszonym 

składzie (kol. kol. S. Kłosiewicz, B. Kośmider, Z. Pawłowski, H. Gosiewski, 

J. Milewski i B. Kucharek). Kontynuowano doświadczenia uprawowe na 

tych samych powierzchniach co w okresie lat 1959—1963, ze zmianą 

uprawy gleby według metodyki przyjętej na zebraniu Sekcji 21.11.1964 г. 

Drugi etap doświadczeń uprawowych 1964—1968 miał na celu ustalenie 

wpływu wprowadzenia intensywnej uprawy gleby na plantacjach, które 

w okresie ubiegłych 5 lat znajdowały się w ekstensywnej formie uprawy 

gleby, oraz ustalenie sposobu zagospodarowania dna plantacji topolowych 

po zaprzestaniu intensywnej uprawy. W 1968 r. Sekcja ukończyła 

wszystkie prace terenowe na powierzchniach doświadczalnych II etapu 

Na konferencji terenowej Sekcji 8.1X.1969 r. omówiono tok prac kame- 

ralnych drugiego etapu doświadczeń uprawowych, włączając do obliczeń 

kolegów nadleśniczych. Postanowiono doświadczenia uprawowe kontynu- 

ować w III okresie pięcioletnim (1969—1974). Kol. J. Milewski omówił 

szczegółowo nowe założenia badań, które będą miały na celu stwierdzenie 

wpływu mineralnego nawożenia gleby na rozwój i przyrost topoli na plan- 
tacjach topolowych. Doświadczenia postanowiono prowadzić na tych sa- 

mych powierzchniach dla 4 różnych siedlisk i odmian topoli (koledzy 
B. Kośmider, S. Kłosiewicz, Z. Pawłowski i H. Gosiewski). 

Staraniem Z.Gł. PTL w 1970 r. prace nasze obejmujące wyniki wpływu 
podkrzesywania i uprawy gleby na rozwój i przyrost topoli zostały wydane 
w formie broszury w liczbie 1200 egzemplarzy pt. „Doświadczenia nad 
uprawą i pielęgnowaniem topoli na plantacjach”. Recenzentem tej pracy 
był prof. S. Tyszkiewicz. Obecnie komitet redakcyjny Sekcji zajmuje się 
końcowymi pracami nad przygotowaniem do publikacji wyników doświad- 
czeń uprawowych II etapu za okres 1964—1968. 

Trzecim zagadnieniem, które od szeregu lat przewijało się w czasie 
dyskusji i narad Sekcji, była sprawa trzebieży na plantacjach topolowych. 
Na naradzie w dniu 21.III.1964 r. postanowiono rozpocząć doświadczenia 
trzebieżowe i zwerbować w tym celu nowych członków Sekcji. W dniu 
22.V.1965 r. na konferencji terenowej w nadl. Siedlce kol. J. Milewski 
zreferował projekt metodyki doświadczeń trzebieżowych na plantacjach 
topolowych i wielu kolegów zgłosiło swój udział w tych pracach. Na nie- 
których doświadczalnych powierzchniach uprawowych, a przede wszyst- 
kim w nadl. Płońsk, zachodziła już pilna potrzeba rozpoczęcia trzebieży. 
Toteż na konferencji terenowej 8.[X.1969 r. postanowiono na części po- 
wierzchni doświadczalnej nadl. Płońsk rozpocząć doświadczenia trzebie- 
żowe. 

Na konferencji terenowej w dniu 15 i 16.I1X.1970 r. objęto doświad- 
czeniami trzebieżowymi część doświadczalnej powierzchni uprawowej 
w nadl. Pułtusk oraz pozostałą część powierzchni doświadczalnej w nadl. 
Płońsk. Kol. Kłosiewicz omówił szczegółowo wykonaną trzebież oraz 
przedłożył obliczenia wyników trzebieży. W okresie tym opiekę nad pra- 
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cami Sekcji z ramienia OZLP przejął zastępca dyrektora mgr inż. J. Pa- 
radowski, członek Sekcji w okresie prowadzenia doświadczeń z podkrze- 
sywaniem topoli. Kol. Paradowski zapewnił poparcie OZLP w Siedlcach 
dla prac Sekcji. Poczynając od 1969 r. sprawy doświadczeń trzebieżowych 
weszły do realizacji i są przedmiotem narad i dyskusji przy wszystkich 
spotkaniach członków Sekcji. Wydatnej pomocy w rozszerzaniu doświad- 
czeń na inne nadleśnictwa udziela naczelnik Wydziału Zagospodarowania 
Lasu OZLP mgr inż. K. Oprządek. W konferencji terenowej 21 i 22.VI. 
1971 r. wzięli udział dwaj nowi koledzy: J. Kowalski (nadl. Ciechanów) 
1 В. Bielański (nadl. Zielonka), którzy zgłosili chęć prowadzenia doświad- 
czeń trzebieżowych na swym terenie. Na naradzie terenowej 6.VIL1971 r. 
w nadl. Zielonka wytypowano 2 doświadczalne powierzchnie trzebieżowe. 

Tematem narady w IBL w Warszawie 3.11.1972 r., w której wzięło 
udział 18 uczestników, było rozszerzenie doświadczeń trzebieżowych. 
Oprócz 6 dawnych członków Sekcji wzięli w niej udział dyr. mgr inż. J. Pa- 
radowski, naczelnik mgr inż. K. Oprządek oraz koledzy nadleśniczowie: 
M. Rusiecki (Dwukoły), J. Jagodziński (Grabownica), J. Kowalski (Cie- 
chanów), S. Lankauf (Iłów), J. Stępień (Kotwica), TI. Więcek (Łąck), 
H. Tomczuk (Siedlce), M. Radziszewski (Sokołów), T. Łuczak (Węgrów) 
i R. Bielański (Zielonka). Na naradzie tej postanowiono poszerzyć do- 
świadczenia o zagadnienie wprowadzania łubinu trwałego w plantacjach 
topolowych. Utworzono 2 zespoły: trzebieżowy, do którego weszły nadleś- 
nictwa: Dwukoły, Grabownica, Ciechanów, Iłów, Płońsk, Płock, Pułtusk 
i Zielonka, pod przewodnictwem kol. Z. Pawłowskiego, oraz drugi zespół 
do doświadczeń z łubinem trwałym w nadleśnictwach: Ciechanów, Łąck, 
Kotwica, Siedlce, Sokołów i Węgrów, pod przewodnictwem kol. H. Tom- 
czuka. Nowo utworzone zespoły otrzymały opracowane założenia i meto- 
dykę badań oraz przyjęły zadania do wykonania w roku 1972. 

Przedstawiając sprawozdanie z prac Sekcji Topolowej Oddziału PTL 
Siedlce nie omawiałem wyników doświadczeń, ponieważ materiały te znaj- 
dują się w wymienionych już wyżej publikacjach. Natomiast pragnę na 
zakończenie podkreślić, że wieloletnie już istnienie i działalność naszej 
Sekcji, mimo różnych obiektywnych trudności, zmiany jej członków i wa- 
runków pracy, zawdzięczać należy przede wszystkim ideowej postawie 
kolegów tworzących skład Sekcji oraz koleżeńskiej atmosferze, jaka pa- 
nowała na wszystkich zebraniach kameralnych i terenowych. 

Bardzo życzliwa i pomocna opieka dyrekcji OZLP dawała szeroką swo- 
bodę w prowadzeniu doświadczeń, wsparcie materialne i niezawodną orga- 
nizację narad i konferencji terenowych. Polskie Towarzystwo Leśne do- 
dało naszym skromnym wysiłkom, oprócz pomocy materialnej, powagi 
i zaszczytu. 

H. Gosiewski 
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