ANTONI

РАТУКА
—

Jodła

na terenie

województwa

warszawskiego

I
[. asy województwa

warszawskiego

położone są w IV krainie przyrodni-*

czo-leśnej (Mazowiecko-Podlaskiej), a więc w pasie bezbukowym,
bezjodłowym i bezświerkowym. Jest to kraina obecnie najuboższa pod
względem florystycznym.
Ongiś lasy województwa warszawskiego były bogatsze w gatunki
wchodzące w skład drzewostanów, o czym świadczą tu zabytkowe stanowiska naturalnego wyspowego występowania jodły, świerka i modrzewia
polskiego.

Istniejące

naturalne

placówki

jodły są dowodem,

że zajmowała

опа

dawniej większe obszary, lecz wskutek wadliwej gospodarki leśnej ustro.
ju kapitalistycznego, zasięg jej gwałtownie się cofał na południe i połud-

nio-zachód.

Wyniszczenie lasów obniżyło lesistość województwa do 15'%/o, co po:
gorszyło warunki klimatyczne, powodując zmiany w kierunku kontynentalnym i co niewątpliwie wpłynęło również na kurczenie się obszaru
występowania jodły.
|
W
wego

celu przeanalizowania możliwości rozszerzenia
naszych drzewostanów, Odział Siedlecki PNTL

składu gatunkozajął się w tym

roku jodłą. W tym celu opracowano i wysłano w teren ankietę
jącą dane o lokalizacji i rozwoju jodły. Na podstawie ankiety

obejmuzebrano

dane o stanowiskach jodły, które wprawdzie nie są zupełnie dokładne,
ale dadzą pewną podstawę do dalszych badań i wyciągnięcia tymczaso*wych wniosków gospodarczych dla południowej części tego województwa.

II
Z. zebranego materiału wynika, że jodła występuje wyspowo w lasach
powiatu garwolińskiego, mińsko-mazowieckiego i siedleckiego. W drzewostanach

starszych

jodła

występuje

w

lasach

chłopskich,

a w

lasach

państwowego gospodarstwa leśnego w dwu rezerwatach: Mienia i Rudka
Sanatoryjna w nadl. Mińsk.
Najwięcej stanowisk jodły znajduje się w powiecie garwolińskim,
następnie w powiecie mińsko-mazowieckim, a najmniej — w powiecie
siedleckim.
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A.

POWIAT

GARWOLIŃSKI

аа Gmina
Kłoczew.
1. W lesie gromady Gęsia Wólka jodła w wieku lat 50 — 70 wchodzi
jako domieszka pojedyncza i grupowa w skład drzewostanów mieszanych

sosnowych

z udziałem

dębu,

brzozy,

świerka,

i grabu.

osiki

Zdrowotność i rozwój jodły dobry, pochodzenie naturalne. Jodła
dochodzi tu w wieku 70 lat do wysokości 23 m i piersnicy 30 cm.
Stare jodły zostały prawie całkowicie wycięte, a pozostałe pojedyncze
okazy jodły w wieku około 100 lat wykazują wysokość około 35 m
i pierśnicę do 45 cm.
Oprócz egzemplarzy starszej jodły występuje kępanmii w lukach podw
rost jodłowy do lat 15 i obfity nalot jodły. Nalot jodłowy występuje
kępowym zmieszaniu z nalotem brzozy, osiki i świerka. Stan zdrowotny
i rozwój podrostu oraz nalotu dobry.
Dokonany przekrój glebowy w miejscach występowania jodły wykazuje siedlisko BM: piaski gliniaste, zbielicowane, świeże, głębokie, poziom
wody gruntowej na głębokości 2 m.
2. W lesie gromady Sokola jodła występuje w lukach drzewostanów
sosnowych mieszanych z udziałem świerka, brzozy i osiki w formie podrostów

w

wieku

do

15 lat i obfitych

zdrowolńy

Stan

nalotów.

i rozwój

dobry. Oprócz tego w lesie tym ocalało jeszcze kilkanaście sztuk pojedyn_czych jodeł w wieku ponad 100 lat, wśród których są okazy o wysokości
do 35 m i pierśnicy do 60 cm. Stan zdrowotny dobry. Siedlisko, na którym
występuje jodła, podobne jest do siedliska w lesie gromady Gęsia Wólka,
z tym że gleby są tu wilgotniejsze.
Las gromady Sokola tworzy wraz z lasem gromady Gęsia Wólka jeden
łączny kompleks o pow. ponad 200 ha.
W lesie tym jodła występuje wzdłuż granicy z lasem wsi Gęsia Wólka.
3. W lesie gromady Sosnówka jodła występuje jako składnik młodników mieszanych ż udziałem pojedynczym i kępowym jodły w wieku
—do lat 25, dębu, świerka, brzozy, osiki, sosny i grabu lat 20 — 40, miejscami kępy litej jodły od kilku do kilkunastu arów. Również występuje
podrost i nalot jodłowy. Rozwój i stan zdrowotny jodły dobry: Ocalało
kilkanaście sztuk jodły w wieku ok. 60 lat. Dokonany przekrój glebowy
WY zule siedlisko lasu liściastego; gliny lekko spiaszczone, głębokie,
wieże.
4. W pobliżu gromady Bramka w kompleksie lasu położonym na
północno-wschód jodła występuje na powierzchni około 8 ha w 20-letnich młodnikach

-

o składzie:

0,8 db, 0,2 jo.

0,6 ol, 0,4 jo, oraz

Na terenie tym pozostało kilka sztuk pięknych okazów jodły w wieku

ok. 100 lat.
W kompleksie

stępuje

zaś położonym

na powierzchni

ok.

5 ha w

na południe

od wsi

drzewostanie

V

Bramka

kl. wieku

jodła

wy-

o składzie:

0,6 so, 0,3 św, 0,1 jo.
Występujący nałot jodłowy niszczony jest przez bydło. Rozwój i stan
zdrowotny jodły w obu kompleksach dobry.
5. W nadl. Ryki, w leśnictwie Jagodne, w oddz. 18 b uroczyska „Czar-

my Las' jodia pochodzenia naturalnego

nikuo składzie:

występuje

na pow.

0,6 jo, 0,2 brz, 0,1 db, 0,1 os lat 5 —

7 ha w młod-

25 i zwarciu

nie395

-

równomiernym.

czym.

Jodła

Rozwój

jodły

Nalotu jódłowego

występuje

średni;

brak.

tu w zmieszaniu

cierpi

Starodrzew

glebowy wykazuje siedlisko
gotne.
b.
Gmina
Ułęż.

LL:

ona

od

grupowym

wiosennych

został wycięty

żwiry

gliniaste,

w

słabo

i pojedyn-

przymrozków.

1941

r. Przekrój

oglejone,

wil|

W

nadl. Ryki, w leśnictwie Sobieszyn, w oddz. 93 a uroczyska „Wólka' jodła została wprowadzona sztucznie na pow. 6 ha w formie
podszytu do drzewostanu sosnowego z pojedynczą domieszką dębu w
wieku lat 50. Zdrowotność jodły dobra, wysokość 1 — 4 m. Przekrój glebowy wykazuje siedlisko LM: piaski gliniaste, słabo zbielicowane, wilgotne.

c.

Gmina

Maciejowice

nadl

Podzamcze.

a) W oddz. 154 c uroczyska „Ктетра’ jodła w wieku lat ok. 15 z sa-

dzenia wchodzi jako domieszka w dwu małych kępach o łącznej pow. 3
arów w skład mieszanego młodnika: 0,8 św, 0,1 ak, 0,1 db z drobnokępową domieszką klonu, sosny banki i buka w wieku 15 — 20 lat. Zdro-

wotność i rozwój jodły średni.
b) W

rzędami

|

oddz. 170 a tegoż uroczyska jodła w wieku ok. 18 lat występuje

na pow.

zreduk.

5 arów

w

18-letnim

młodniku

sosnowym

Z do-

mieszką świerka. Rzędy jodły z sadzenia; zdrowotność i rozwój dobry: |
c) W uroczysku „Ciosny' w oddz. 220 g jodła z sadzenia w -więżbieć
1,5 X 1,5 m w wieku lat 27,występuje jako podrost w drzewostanie dębowym 60-letnim o zadrzewieniu 0,6. Wysokość jodły — 3,5 m; zdrowotność i rozwój niezadowalający z powodu obłamywania bocznych gałęzi
w czasie okupacji.
Gleby w wymienionych stanowiskach jodły w: nadl. Podzamcze stanowią piaski gliniaste, na podłożu glin spiaszczonych, świeże.
d) Gmina Wola Rębkowska. W nadl. Huta Garwolińska w oddz. 84 a -

uroczyska „Budy' na pow. 2,25 ha w 51-letnim drzewostanie sosnowym

z domieszką osiki, brzozy i świerka posadzono w 1937 roku rząd (24
sztuki) jodły. Jodła rośnie w dolnym piętrze w zmieszaniu z grabem,
dębem i świerkiem. Zdrowotność i rozwój jodły dobry; średnia wysokość
4 m; tegoroczny przyrost 25 cm. Gleby, na których rośnie jodła, stanowi
glina ciężka, spoista, wilgotna; woda gruntowa na głębokości 2 m, pH
na głębokości

e) Gmina

15 cm — 6, na głębokości 60 cm —

Parysów.

W

lesie gromady

6,5.

Gózd jodła w wieku

lat ok. 50

występuje na pow. ok. 25 ha w formie domieszki grupowej w drzewosta-

nach

różnowiekowych

(III—IV

kl. wieku),

złożonych

ze świerka,

dębu, brzozy i olszy. Pochodzenie jodły naturalne, zdrowotność

sosny,

i rozwój .

dobry. W lukach i przerzedzeniach drzewostanów występują silne naloty i podrosty jodłowe. Naloty te i podrosty występują w zmieszaniu grupowym z nalotami świerka, sosny, dębu i brzozy. Przekrój glebowy wykazuje siedlisko LM: gliny spiaszczone, średnio oglejone, wilgotne.

‚В.
аа

1. W

Gmina

POWIAT MINSKO-MAZOWIECKI

Wielgolas.

nadl. Kotwica

w oddz.

20 c uroczyska

puje na pow. 7,67 ha w młodniku w wieku
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„Bożesław”

|

jodła

wystę-

10 — 20 1. o składzie: 0,5 gr,

_ 0,2 о$, 0,1 brz, 0,1 db, 0,1 jo. Sporadycznie występujące okazy są w wieku 30 — 50 lat. Zdrowotność i rozwój jodły dobry, pochodzenie naturalne. Na powierzchni tej, jak również w oddziale 6 c, g, występował starodrzew jodłowy, który wycięto w czasie wojny. Jodła w wymienio- nym uroczysku rośnie na siedlisku LM: gliny średnie, na podłożu gliniastym, wilgotne.
|
2. W lasach gromady Kozłów i Dębe Małe jodła IV + VIk. wieku
występuje

na powierzchni

ok. 76 ha w formie

domieszki

grupowej

i po-

jedynczej w drzewostanach sosnowych IV kl. wieku z domieszką brzozy,
dębu, osiki i klonu. Na powierzchni ok. 3 ha jodła tworzy jednogatunkowy starodrzew o dobrym zwarciu. Spotyka się jeszcze pojedyncze
okazy jodły o wysokości 35 m i pierśnicy do 80 cm.
Jodła występuje tu również w podroście w zmieszaniu kepowym Ze
brzozą

grabem,

świerkiem,

Miejscami

i sosną.

trafiają

się

naloty

silne

jodły w zmieszaniu grupowym ze świerkiem. Zdrowotność i rozwój jodły
dobry. Naloty jodłowe są niszczone przez wypas bydła, starsze zaś jodły
są obłamywane na stroisz. Dokonane przektoje glebowe wykazują siedliska BM i LM: piaski gliniaste z konkrecjami gliny, na podłożu glinia.
stym, wilgotne.
Lasy gromad Dębe Małe, Kozłów, Gózd i uroczysko państwowe Bożesław tworzą łączny kompleks o powierzchni ok. 160 ha ze zwartymi
stanowiskami jodły.
b. Gmina
Cegłów.
W nadl. Mińsk Mazowiecki jodła występuje na terenie rezerwatu
„Mienia

na pow.

47 ha. W

oddziałach

252 n, 260

c, 262 f, 209 c,

ad, 261

jako składnik
dobry rozwój

_ па’ром.. 10,67 ha jodła pochodzenia naturalnego wchodzi
młodników mieszanych w wieku ok. 15 lat, wykazując

i zdrowotność. W pozostałych zaś oddziałach rezerwatu jodła w wieku
łat 50 — 140 występuje w drzewostanach mieszanych jako domieszka

. grupowa i pojedyncza w zwarciu przerywanym. W starszym wieku jodła
masowo wypada. Przed 15 laty usunięto w urocz. Mienia przerębowo
z drzewostanów z udziałem jodły duże ilości osiki, przerwano zwarcie,
oprócz tego przekopano w pobliżu kanał odwadniający, co pogorszyło
warunki środowiska; pojawiły się szkodniki wtórne (korniki) i jodła za-W
usychać.

częła

drzewostanach

z

udziałem

jodły

występuje

obficie

nalot i podrost jodłowy w wieku do lat 15. Rozwój nalotu i podrostu
Naśredni wskutek gwałtownego odsłaniania go w latach ubiegłych.

lot jodłowy

się dobrze

rozwija

pod

osłoną

bez

osiki i brzozy;

osłony

—

ginie z powodu wymarzania.
Jodła w rezerwacie występuje na siedliskach LL i LM na glinach średnich

i ciężkich,

średnio

oglejonych,

spoistych,

wilgotnych.

Odczyn

wy-

kazuje na przekroju glebowym: w warstwie próchnicznej (A1) — pF 5,
(B) na
w warstwie wymywania (A2) — pH 5,5; w warstwie wmywania

głębokości 30 cm — pH 6,5.

Podrosty i naloty jodłowe występują również w
stanach urocz. „Mienia' i poza granicami rezerwatu.
c
Gmina
Kuflew.

W

„Rudka

nadl, Mińsk

Mazowiecki

Sanatoryjna.

jodła występuje

niektórych

również

drzewo-

i w rezerwacie
397

W

oddz.

występuje
w

120 d, f, 121 g, h, 123 a, b, c, 126 b, d, f na pow. 39 ha jodła

jako

drzewostanach

domieszka

do 20%,

mieszanych

brzozą, grabem i modrzewiem

względnie

sosnowych

ze

pojedynczo

świerkiem,

i

grupowo

dębem,

w wieku lat 50 — 70. Miejscami

osiką,

spotyka się

obfity nalot i podrost jodłowy. W odziałach zaś 120 g, 123 g, 125 d, f, g, h,
120 a, c, g na pow. 27 ha jodła występuje w podroście w wieku do lat 15
I w nalocie w wieku do lat 5. Jodła starsza została w tych oddziałach w
czasie wojny wycięta. Zdrowotność i rozwój jodły zadowalające. Jodła
występuje w typie siedliskowym LM i BM na glinach spiaszczonych lub
piaskach gliniastych, o podłożu gliniastym.
|
C. POWIAT

a)

Gmina

Domanice.

W

SIEDLECKI

lesie gromady

Jastrzębie Mroczki

jodła sta-

nowi na powierzchni ok. 40 ha domieszkę do 20%0
w drzewostanach
świerkowo-sosnowych w wieku 60 — 70 lat; na pow. zaś ok. 9 ha jako
domieszka do 10% wchodzi do młodników sosnowo-świerkowych w wie-

ku lat 20 — 30.
W drzewostanach z udziałem jodły występuje orła jako podrost i obfity nalot. Rozwój podrostu i nalotu dobry, natomiast jodła starsza, występująca w drzewostanach o zwarciu przerywanym, cierpi od mrozów. Wykonane przekroje glebowe wykazują siedliska LM: gleby bielicowe do
70 cm gliny spiaszczone o charakterze pylastym, głębiej w warstwie
wmywania do 130 cm — piaski gliniaste gruboziarniste z domieszką kamyków i dużą zawartością części mineralnych o zabarwieniu rdzawym,
|
następnie piaski lekko gliniaste o zabarwieniu jasnym.
Las gromady Jastrzębie-Mroczki o pow. 250 ha łączy się wzdłuż południowej swej granicy z uroczyskiem „Dąbrówka nadl. Kryńszczak w ром.
łukowskim. W nadl. Kryńszczak jodła występuje w drzewostanach leśnictw Jata, Jagodne i Dąbrówka. Na mokradłach i torfowiskach „Jaty

o podłożu gliniastym i ilastym jodła tworzy drzewostany w zmieszaniu ze
świerkiem, dębem, olszą, z domieszką lipy, klonu i osiki.
D.

POWIAT

GARWOLIŃSKI,

MIŃSKI,

SIEDLECKI

Oprócz wyżej wymienionych stanowisk jodły w powiatach garwolińskim, mińskim i siedleckim i w innych powiatach województwa war:
szawskiego spotyka się jodłę wprowadzaną sztucznie.
1. W

urocz. Mostówka

wprowadzono
a)

w

jodłę w

oddz.

237

sosnowych IV — V

232

а, 234

с, 236

nadl. Pułtusk, w gminie

1938 roku przez podsiew

ab, 240

a, f, na powierzchni

kl. wieku w typie BSW,

a na powierzchni

5,50 ha

w

Kozłowo,

pow.

w talerze:
15 ha w

Pułtusk,

drzewostanach

oraz b) w oddz. 224 b, 226a,
drzewostanach

mieszanych

sosnowych III — IV kl. wieku z udziałem brzozy i osiki w typie LM.
Zdrowotność jodły dobra, wysokość nierównomierna: w typie BSW 0,4—
3 m, w typie zaśLM

2. W

kowski,

398

w

urocz.

oddz.

1— 5

Bramura,
10

m.

nadl.

d jodła

Sławki,

została

w

gminie

wprowadzona

Płoniawy,

sztucznie

pow.
na

ma-

pow.

1,40 ha w formie podszytu.
do 70-letniego drzewostanu sosnowego w typie BSW. Jodła w wieku lat 12 osiąga wysokość 0,7—2,5 m. W kępach,
gdzie otacza ją podrost dębowy, świerkowy lub jałowcowy rozwija się
ona lepiej, bez takiego otóczenia natomiast wykazuje mniejszy przyrost
i gorszy wygląd.
E.

NADL.

HUTA

GARWOLINSKA

W ostatnich 5 latach dokonano próby wprowadzania jodły przez podsiew
i podsadzanie w lasach państwowych nadl. Huta Garwolińska,
Kotwica, Mińsk Maz. i Siedlce. Jodła wprowadzona na żyźniejsze i wilgotniejsze siedliska oraz w miejscach o dobrej bocznej osłonie wykazuje
rozwój dobry, wprowadzona natomiast na gleby zakwaszone oraz bez
bocznej

osłony —

przeważnie wyginęła.

Również

od 3 lat wprowadza

sie

jodłę przez sadzenie przy zalesianiu gniazd wycinanych w drzewostanach dębowych nadl. Siedlce. Dotychczasowy rozwój wprowadzanej
jodły dobry.
III
Z przytoczonych

danych

wynika,

że w powiecie

garwolińskim

oraz

w południowej części powiatu mińsko- "mazowieckiego i siedleckiego naturalne stanowiska jodły występują dość często i tworzą z jodłą w nadl.
Kryńszczak, powiat łukowski, niżowy północno-wschodni zasięg.

Jodła rośnie na tych terenach na siedliskach zamożnych (LL, LM
1 BM), na zasobnych piaskach gliniastych, lub na alinach spiaszczonych
o podłożu gliniastym, głębokich, o znacznej zawartości wilgoci. Wymagania więc glebowe jodły na krańcach jej zasięgu są znaczne, zawartość
gliny w glebie i odpowiednia ciepłota oraz wilgotność gleby są niezbędne. Jodła unika gleb kwaśnych i zimnych, próby wprowadzania jodły
przez podsiew pod osłoną drzewostanów w uroczysku „Sobienie' nadl.
Kotwica na gleby zimne nie dały pozytywnych rezulatów — jodła wyginęła. Na krańcach swego zasięgu jodła jest szczególnie wrażliwa na
silne wahania temperatury, na zimne i suche wiatry. Dlatego tu konieczna jest dla jej dobrego rozwoju osłona boczna, pożądana jest również
osłona

wiskach

górna

i odpowiednia

starsze

jodły

wilgotność

rosnące

w

powietrza.

zwartych

Na

badanych

drzewostanach

stano-

wykazują

rozwój dobry, natomiast w drzewostanach
o
zwarciu przerywanym
jodła cierpi od mrozów, jest narażona na inwazję korników i powoli
wypada. Również naloty i podrosty najlepiej rozwijają się w małych

luczkach

(do

stu, a po

stopniowym

dłowe
nych

mogą

1,50 ara) pod osłoną podrostu

trwać

długo

w

silnym

stanowiskach

jodła

tworzy

z brzozy

ocienieniu,

ich odsłonięciu

nie

przyrastają

lity drzewostan

i osiki. Naloty

tracąc

energli

normalnie.

jedynie

w

Na

lasack

jo-

wzro-

bada-

qgro-

mady Kozłów, poza tym wchodzi w skład drzewostanów mieszanych, jako
domięszka

nie w

Buka

kępowa

zmieszaniu

na

badanych

i jednostkowa.

z sosną,

terenach

W

świerkiem,

zależności

dębem,

występowania

od

siedliska

grabem,

jodły

nie

osiką

jodła

roś-

i brzozą.

zaobserwowano.
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ГУ
Jodła

wpływa

dodatnio

na przyrost

i kształtowanie

się strzał

rosną-

cych z nią innych gatunków, jak również poprawia własności
fizyczne gleby, jej ciepłotę i strukturę, oraz łagodzi lokalne
wahania temperatury w drzewostanach. Z tych względów, jak również
ze względu na
cienioznośność jodła zasługuje na utrzymanie jej na dotychczasowych
krańcowych stanowiskach i wprowadzenie na odpowiednie
siedliska do
drzewostanów w zasięgu jej naturalnych wyspowych placówek,
a więc

w nadl. Ryki, Kotwica, Podzamcze, Huta Garwolińska, Mińsk i Siedlce.
Jodłę w tych nadleśnictwach należy wprowadzać na siedliska LM i
LL,

na gleby niezakwaszone, głębokie i o dostatecznej wilgotności. Ponieważ
jodła jest tu szczególnie wrażliwa na lokalne wahania temperatury, przeto należy wprowadzać ją w miejsca o należytej bocznej osłonie. Pożądane jest również

ocienienie górne,

dające

rozproszone

świalio.

Biorąc

pod uwagę, że wprowadzamy ją na krańcach jej zasięgu oraz na najlepsze siedliska, skłonne do silnego zachwaszczania się, należy w zasadzie
stosować sadzenie 3-letnich sadzonek jodłowych. Jodłę w wymienionych .
nadl. wprowadzamy na odpowiednich dla niej siedliskach w formie podszytu lub dolesień drobnych luk w drzewostanach za pomocą sadzenia
na wywyższonych talerzach, wybierając miejsca zapewniające jej osłonę. Również celowe jest wprowadzanie grupowe jodły jako późnych
uzupełnień

młodników

liściastych.

Na

siedliskach

LL

i LM

jodłę

należy

wprowadzać przy odnawianiu gniazd powstałych w wyniku uzytkowa- ©
nia rębnią gniazdowo-przerębową. I tak na siedliska LL w typie gospodarczym dąbrowa, wielogatunkowa jodła powinna być wprowadzana
w formie domieszki do 10/0 jako czynnik ilościowego wzmożenia produkcji, natomiast na siedliska LM wprowadzamy ją w ilości-do 20% jako
domieszkę produkcyjną w typie gospodarczym drzewostanu sosnowojodłowo-dębowego. Przy odnawianiu gniazd, kępy jodły lokalizujemy od
strony

południowej.

Jodłę

sadzimy

na

glebie

spulchnionej

w

jamki

—

ze względu na rozmiary systemu korzeniowego kilkuletnich sadzonek.
Wskazane jest w miejscach odnawianych jodłą pozostawianie dla jej
osłony przedrostów gatunków liściastych (grab, brzoza).
|
|
Oprócz wprowadzania w wyżej wymienionych nadleśnictwach jodły
w

skali

gospodarczej,

pożądane

ne

dużą

ostrożnością.

Jodła

jest

podejmowanie

prób

rozpowszech-

niania jodły i w innych terenach przez podsiew lub podsadzanie pod
osłoną drzewostanów na odpowiednich dla niej siedliskach.
Pielęgnowanie upraw i nalotów jodłowych powinno być nacechowaznosi

długo

ocienienie,

wrażliwa

jest

nato-

miast na przymrozki i suche wiatry. Należy przeto zapewnić jej osłonę
boczną oraz rozproszoną osłonę górną, jednakże chronić grupy jodłowe przed zagłuszeniem. W miarę wzrostu jodły należy czyszczenia prowadzić w kierunku selekcyjnym, usuwając sztuki wadliwe oraz pozostawiając osobniki pełnowartościowe.
|
Pomimo tego, że wzrost jodły może odbywać się w zagęszczeniu, to
jednak stopniowe przerzedzanie zbyt gęstych kęp wpływa dodatnio na
jej przyrost. Również dodątnio wpływa na rozwój jodły stopniowe odsłanianie młodników jodłowych od nadmiernej osłony górnej.
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