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p rodukcyjność drzewostanów należycie zagospodarowanych, pod ką- 
tem widzenia ilości i jakości przyrastającej masy drzewnej, zależy 

od warunków środowiska oraz dziedzicznych właściwości drzew. Właści- 
wości dziedziczenia kształtowały się i utrwalały w ciągu wielu wieków 
pod wpływem czynników zewnętrznych i były przekazywane nowym po- 
koleniom głównie na drodze generatywnego rozmnażania. 

Wśród cech dziedziczonych przez drzewa rozróżnia się, z punktu wi- 
dzenia hodowcy i użytkownika lasu, cechy dodatnie i ujemne. Do kate- 
gorii pierwszej zalicza się m. in. wysoką zdrowotność i osiąganą dużą 
wysokość drzew, gonność i prostość strzał, cienkogałęzistość itp., do dru- 
giej zaś — dużą zbieżystość i krzywiznę strzał, grubogałęzistość i słabe 
oczyszczanie się z sęków, skrętowłóknistość itp. 

Z. punktu widzenia racjonalnej gospodarki nasiennej do dalszej repro- 
dukcji mogą wchodzić w rachubę wyłącznie drzewa i drzewostany wyka- 
zujące maksymalną ilość cech dodatnich. 

Klimat naszego kraju stwarza wyjątkowo dobre warunki do powsta- 
wania doborowych ekotypów wielu gatunków drzew: sosny, świerka, mo- 
drzewia, osiki, brzozy, olchy czarnej i innych. Pomimo. dewastacyjnych 
wyrębów w czasie wojny i dotychczasowego znacznego użytkowania ręb- 
nego istnieją jeszcze duże możliwości zachowania tych cennych ekotypów, 
jako źródła nasion do zakładania upraw o wysokich walorach produkcyj- 
nych. Zagadnienie pochodzenia nasion drzew lesnych, a zatem i sprawa 
ich selekcji, miało już wcześniej wśród polskich postępowych leśników 
swoich prekursorów. Za ich sprawą podzielono w 1934 r. kraj na okręgi 
nasienne oraz wstrzymano wolny obrót nasionami sosny. Spowodowało 
to całkowite wykluczenie importu nasion z firm zagranicznych i oparcie 
się o rodzime bazy nasienne. 

Ważnym aktem normującym pozyskiwanie nasion podstawowego ga- 
tunku, jakim jest u nas sosna pospolita, było zarządzenie ministra leś- 
nictwa z 1948 r. dotyczące wyboru drzewostanów nasiennych i wyłącze- 
nia od zbioru szyszek drzewostanów obcego pochodzenia i złej jakości. 
Dalszym etapem doskonalenia gospodarki nasiennej było sprecyzowanie 
warunków użycia do wysiewu nasion podstawowych gatunków drzew po- 
zyskiwanych w ośmiu krainach przyrodniczo-leśnych, na które podzielono 
cały kraj. Wznowiono również obowiązek wystawiania przez nadleśnictwa i wyłuszczarnie nasion „świadectw pochodzenia szyszek i nasion". 

Duże znaczenie dla racjonalnego gospodarowania materiałem nasien- nym miało także ustanowienie normy resortowej, która jednoznacznie określa wymagania jakościowe co do nasion. Określono w niej ponadto 
sposoby badania właściwości siewnych nasion oraz przechowywania 1 przysposobienia ich do siewu, jak również opakowania i transportu. 

Dalszym etapem było wytypowanie i uznanie za nasienne, niektórych najlepszych drzewostanów sosnowych, świerkowych, modrzewiowych, 
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jodłowych, dębowych, bukowych, jesionowych, olszowych i brzozowych 
oraz wyłączenie ich od wyrębu na przeciąg 20—30 lat. Akcję tę podjęto 
w celu zachowania cennych rodzimych ekotypów drzew oraz dla zapew- 
nienia gospodarce leśnej wyjściowego materiału siewnego do zakładania 
upraw, specjalnie rejestrowanych. 

Obok spodziewanej, niewątpliwie zwiększonej produkcji drewna, 
uprawy te będą służyć do celów selekcyjnych. Drzewostany nasienne 
o łącznej powierzchni 4950 ha, są specjalnie zagospodarowane pod kątem 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie uznanych 
drzewostanów nasiennych sosny 

widzenia wzmożonej produkcji nasion. Nasiona stąd pozyskiwane będą 
mogły pokrywać jednak tylko znikomą część potrzeb gospodarstwa leś- 
nego w tym zakresie. Zapotrzebowanie to w stosunku rocznym wynosi 
przykładowo dla sosny 40, dla świerka 7, a dla dębu — 2000 ton nasion. 

  

    

`. ,” 
Se = 

. ca г o 

- 5 ' | lu . „AŻ W “ ( a | s г 

’ . . 4 
, i . t : ent x : * я zr у --^. 7 

' 

i? -г 4 z 

‘ ; ws ” . 
J = ` ' .\“ 

e > 
- Mos f > . *, 

. j ". 2 : 
p 4 

` 
- 
a 

| io f 

ŚWIERK +46 " | | . Г 4 =“ { | ~2 Py $ SE 

ODRZEWOSTANY NASIENNE | "s, { a 

  

Ryc. 2. Rozmieszczenie uznanych 
drzewostanów nasiennych świerka 

W tej sytuacji państwowe gospodarstwo leśne zmuszone jest pozyskiwać 
nasiona również z innych drzewostanów rodzimego pochodzenia, odzna- 
czających się walorami zbliżonymi do drzewostanów nasiennych. W tym 
celu wybiera się tzw. ,„gospodarcze drzewostany nasienne', które wpraw- 
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dzie nie są wyłączone od wyrębu, ale których użytkowanie rębne dostoso- 
wuje się w miarę możliwości do lat urodzaju nasion. 

zarówno wyłączone, jak i gospodarcze drzewostany nasienne, które 
w większości osiągnęły już wiek rębności, mogą stanowić stałe bazy po- 
zyskiwania nasion w stosunkowo krótkim okresie, uzależnionym od fi- 
zycznego wieku drzew. Ponieważ długookresowość i założona ciągłość pro- 
dukcji leśnej wymaga perspektywicznego planowania hodowlanego, prze- 
to konieczne jest już obecnie zakładanie specjalnych plantacji nasiennych 
z drzew przeznaczonych wyłącznie do produkcji nasion o określonych, 
wysokich walorach genetycznych. Plantacje i wspomniane rejestrowane 
uprawy pochodne będą stanowiły w przyszłości główną bazę nasienną. 

Przedstawione w ogólnych zarysach kierunki selekcyjnej gospodarki 
nasiennej mogą być w pełni zrealizowane tylko w przypadku stosowania 
się do obowiązujących w tym zakresie zasad, nad czym czuwa administra- 
cja lasów państwowych. 

Jak duże są zadania w tym zakresie może świadczyć fakt, że na po- 
krycie rocznego zapotrzebowania nasion sosny, w wysokości 40 ton, po- 
trzeba zebrać i wyłuszczyć ponad 2,5 mln kg szyszek. Zbiór szyszek pro- 
wadzi się głównie w miesiącach zimowych z drzew ściętych i częściowo 
z drzew stojących. Wykonanie tych zadań wymaga dużego nakładu pracy 
i środków oraz organizacyjnego zaangażowania terenowej administracji 
leśnej. 

Nasiona wielu gatunków drzew i krzewów muszą być wydobyte z szy- 
szek lub owocni. Nasiona drzew iglastych z szyszek (z wyjątkiem nasion 
jodły) wydobywa się w wyłuszczarniach, gdzie szyszki pod wpływem cie- 
pła i odpowiedniej wilgotności powietrza otwierają się uwalniając nasiona. 

W lasach państwowych są czynne 42 wyłuszczarnie nasion, w tym 4 
stanowią samodzielne jednostki gospodarcze. Łączna miesięczna zdolność 
przetwórcza wyłuszczarni wynosi ponad 800 ton szyszek sosny, co po- 
zwala w kampanii nasiennej wyłuszczyć całą zebraną ich ilość. Ostatnio 
stała się konieczna modernizacja wyłuszczarni, pod kątem lepszego dosto- 
sowania ich do wymagań nasiennictwa selekcyjnego i mechanizacji prac 
związanych z procesem wyłuszczania. 

W zależności od biologicznych właściwości nasion wysiewa się je bez- 
pośrednio po zbiorze (np. buk, jodła, dąb) lub przechowuje do wiosny, 
a nawet przez parę lat. Umożliwia to tworzenie na lata nieurodzaju rezerw 
nasiennych takich gatunków, jak sosna, świerk, modrzew. Nasiona do 
czasu wysiewu przechowuje się w różny sposób, np. na sucho, w dołach, 
pod okapem drzew itp. Nasiona lipy, jesionu, grabu wymagają przed wy- 
siewem specjalnego zabiegu, zwanego stratylikacją. Polega on na prze- 
trzymywaniu nasion w średnio wilgotnym piasku przez kilka miesięcy. 

Niektóre gatunki drzew, a przede wszystkim buk i jodła owocują w na- 
szych warunkach co kilka lat, a ich nasiona mogą być przechowywane od 
jesiennego zbioru do najbliższej wiosny. Gospodarstwo leśne ma poważne 
trudności w zachowaniu ciągłości produkcji sadzonek tych gatunków, po- 
trzebnych do realizowania corocznych planów odnowienia lasu. Zachodzi 
przeto potrzeba opracowania metod sztucznego regulowania lat nasiennych 
lub przechowywania nasion przez okres kilkuletni z zachowaniem możliwie 
najwyższej ich żywotności. 

Racjonalna gospodarka nasienna powinna opierać się na planowanych 
wskaźnikach zbioru i zapotrzebowania nasion. Wielkości te wynikają z co- 
rocznych prognoz urodzaju nasion, opracowywanych na podstawie roze- 
znania terenowego dotyczącego kwitnienia i owocowania drzew. Zbiór 
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szyszek, owoców i nasion prowadzi się przy uwzględnieniu potrzeb w za- 
kresie obsiewu szkółek, wykonania siewów na powierzchniach odnawia- 
nych, tworzenia rezerw nasiennych i pokrycia zobowiązań eksportowych. 
Nadwyżki nasienne przeznaczane są na eksport do kilku krajów europej- 
skich. Największe możliwości zbytu znajdują nasiona świerka pospolitego 
z Puszczy Białowieskiej i Augustowskiej oraz z okolic Istebny. 

Z przedstawionego stanu rozwoju nasiennictwa leśnego w Polsce wy- 
nika, że stosowany kierunek selekcyjny jest podobnie jak w rolnictwie — 
jedynie słuszny, gdyż wskazuje właściwą drogę prowadzącą do zwiększe- 
nia produkcyjności naszych lasów. 

Aby ten cel osiągnąć konieczne jest stałe doskonalenie gospodarki na- 
siennej w oparciu o zdobycze nauki i rzetelne wykonywanie zadań z tego 
zakresu przez pracowników terenowych.


