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Kierownik Stacji Oceny Nasion Leśnych w Solii 

Bazy nasienne w lasach Bułgarii' 

Семенные базы в лесах Болгарии 

Seed resources in forests of Bulgaria 

р roblemy selekcji leśnej w Bułgarii są o wiele trudniejsze do rozwią- 

zania niż w wielu innych krajach Europy, w tym także i w Polsce. 

Bułgaria leży w najdalej na południowy wschód wysuniętym zakątku 

uropy, między 41? a 44? szerokości północnej oraz między 22° a 28° 
wschodniej długości geograficznej. Chociaż jej obszar jest mały 

(111 000 km2, tj. trzy razy mniejszy od Polski), cechuje ją wielkie zroz- 

nicowanie klimatu, rzeźby terenu i warunków glebowych. Około 1/, po- 

wierzchni kraju zajmują góry (Stara Płanina, Riła, Rodopy, Witosza 

gone). reszta to obszary równinne (Tracja, Dobrudża, Nizina Dunaju), 

oliny rzek i pagórki. 
те; iększa część kraju ma klimat kontynentalny, a w południowych 

Jonach dociera dolinami rzek — Strumy, Mesty, Ardy i Maricy — 

wpływ klimatu śródziemnomorskiego. Wiosenne i letnie susze są w Buł- 
JATLI częstym zjawiskiem. 
nor różnicowanie warunków klimatycznych jest przyczyną wielkie j róż- 
sun ości flory Bułgarii, którą cechuje charakter przejściowy w sto- 

a u do trzech sąsiednich stref florystyczno-geograficznych: środko- 

> "europejskiej, stepowej i śródziemnomorskiej. W Bułgarii występuje 

górą 300 dziko rosnących gatunków drzew i krzewów, ponadto około 

wprowadzonych i hodowanych gatunków drzew i krzewów obcego 
pochodzenia. 
rzy tyka się wśród nich wszystkie występujące W Polsce gatunki 

wią Wi krzewów naturalnego pochodzenia, z wyjątkiem limby, modrze- 

zwią kiego i sudeckiego, brzozy ojcowskiej i karpackiej oraz jarzębu 

st zkiego (Sorbus intermedia). Natomiast z rosnących w Bułgarii nie 

у <pują w Polsce następujące gatunki: | 

a iglaste — Pinus peuce, P. leucodermis i Juniperus oxycedris, 

lisciaste — Quercus conferta, Q. pubescens, Q. cerris, Q. stran- 

Referat wygłoszony w Warszawie we wrześniu 1966 r. 
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jensis, Castanea vesca, Aesculus hippocastanum, Juglans regia, Carpi- 
nus orientalis, Acer monsspensulanum, Evonymus latifolia, Amygdalus 
nana, Crataegus orientalis i kilkadziesiat innych gatunkow krzewow. 

Do podstawowych gatunkow lasotworczych naleza: 
— z iglastych — Pinus silvestris, P. nigra, Picea excelsa, Abies alba, 

Pinus peuce i Pinus leucodermis, 
— z liściastych — Fagus silvatica i F. orientalis, Quercus sessiliflora, 

Q. conferta, Q. robur, Q. pubescens, Q. cerris, Q. stranjensis, Tilia ar- 
gentea, I. parvifolia, T. grandifolia, Betula alba, Carpinus betulus, 
C. orientalis i inne. 

Ogolny obszar lasOw wynosi 3 289116 ha, co stanowi 30°/o po- 
wierzchni kraju. Lasy lisciaste zajmuja 76,4°/o, zas iglaste 23,6%. 

Bułgarię można podzielić w kierunku pionowym na 4 strefy leśne: 
1) dolną strefę leśną czyli strefę dębów (Quercus species) i czarnej 

sosny, 
2) środkową strefę leśną czyli strefę buka (Fagus silvatica), jodły 

(Abies alba) i sosny zwyczajnej (Pinus silvestris), 
3) górską strefę leśną czyli strefę świerka (Picea excelsa) i Pinus 

peuce, 
4) strefę kosodrzewiny (Pinus montana). 
Jak widać w Bułgarii istnieje wyraźny podział strefowy w kierunku 

pionowym, z odpowiadającymi mu gatunkami drzew. Takie zmieszanie 
gatunków iglastych i liściastych, jakie występuje np. w Białowieży, jest 
dla leśników bułgarskich zupełnie niezwykłe, a nawet nienaturalne. o 

Nakreślone tu tło daje obraz trudności, na jakie napotyka w Bułgarii 
selekcja leśna przy rozwiązywaniu naukowych i praktycznych proble- 
mów w tak złożonych warunkach przyrodniczych. 

W Bułgarii prowadzi się zalesianie nieużytków, przebudowę nega” 
tywnych drzewostanów oraz zabiegi pod samosiewne odnowienie na 
zrębach oraz terenach funduszu leśnego i rolnego, na łącznej po” 
wierzchni około 90000 ha rocznie. Wymaga to około 9000 kg nasion 
gatunków iglastych i 1000000 kg owoców i nasion gatunków liścia- 
stych dla potrzeb szkółkarskich i zakładania upraw siewem. 

Jak radzimy sobie z tak ogromnymi zadaniami odnowieniowy™! 
i zalesieniowymi? 
Na pierwszy rzut oka wyniki są bardzo dobre: wykonanie lub przekro” 
czenie planów, wysoki procent udatności upraw, wszędzie zielenieją 
młodniki. Nawet obcy specjaliści odwiedzający nasz kraj, widząc nie” 
zwykle ciężkie warunki pracy leśników bułgarskich, dają jej wysoką 
ocenę. Jednakże po głębszym wniknięciu w te ogromne prace zalesić” 
niowo-odnowieniowe widzi się, że nie oparto ich na ścisłych, zdrowyć 
podstawach naukowych. Przede wszystkim nie przestrzega się ściśle 
zasady rejonizacji lub dziedziczności cech i jakości nasion przy ich p 
zyskiwaniu, które odbywa się wciąż jeszcze w najdostępniejszyć 
obiektach leśnych i z najbardziej nieodpowiednich drzew. Nasiona 
wysiewa się wszędzie, bez uwzględnienia ekologicznych warunków ob- 
siewanego obiektu. Kryje się w tym realne niebezpieczeństwo dla przy” 
szłości tych upraw, zarówno z punktu widzenia ich wzrostu i produk” 
tywności, jak i odporności na niesprzyjające warunki, choroby grzybo 
we, szkodliwe owady itp. Pierwsze niepokojące objawy już się pojawiły 
w formie masowego ginięcia młodników z powodu szkodliwych owe 
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dów (u gatunków iglastych: Evetria buoliana, Xylobius abietis, Pissodes 
notatus, u gatunków liściastych: Tortrix viridiana, Lymantria dispar 
l inne), z powodu suszy i innych przyczyn. Wydaje się, że przecho- 
dzimy teraz przez gorzkie doświadczenia, które leśnictwo polskie prze- 
żyło w niedawnej przeszłości. Mam na myśli stare monokultury równo- 
wiekowe w Polsce środkowej i zachodniej, wyhodowane z nasion nie- 
odpowiedniego pochodzenia, które cechuje słaby wzrost i stan zdro- 
wotny oraz niewielka wartość techniczna. Kiepskie doświadczenia z na- 
sionami niewłaściwego pochodzenia doprowadziły zarówno w Polsce, 

jak i w innych krajach do przestrzegania zasady rejonizacji. 
Wyhodowanie pełnowartościowych pod każdym względem upraw 

można osiągnąć wyłącznie przez stosowanie nasion wysokiej jakości 

selekcyjno-genetycznej i pochodzenia ściśle określonego dla każdego 
typu siedliskowego, zgodnie z rejonizacją przyrodniczo-leśną. Dowodzi 
go przykład przodujących w tym względzie krajów, w tym również 

! Polski. 
_W Bułgarii występują jeszcze duże zaniedbania na odcinku selekcji 

leśne j, Dotyczy to zarówno naukowego opracowania problemu, jak 
l konkretnej praktyki selekcyjnej. Wprawdzie w Wyższym Instytucie 
Leśnym od kilku lat obowiązuje kurs genetyki i selekcji, a niektórzy 
pracownicy naukowi tej uczelni oraz pracownicy Bułgarskiej Akademii 
Nauk i Instytutu Leśnego przy Akademii Nauk Rolniczych opracowują 
poszczególne problemy leśnej genetyki i selekcji, to niestety wysiłki są 
[Ozproszone. Nie ma koordynacji prac, nie możemy się pochwalić ani 

szczególnymi osiągnięciami nauki, ani też praktycznymi wskazaniami. 
Lasy Bułgarii zachowały swój pierwotny (autochtoniczny) charakter. 

zięki wielkiej różnorodności warunków przyrodniczych przedstawiają 
One obraz dużego zróżnicowania form, które nie zostało jednak dotych- 
Zas zbadane, ani wykorzystane dla potrzeb selekcji i nasiennictwa. 
leś Dopiero w ciągu ostatnich lat mówi się o selekcji w gospodarstwie 
adn Po raz pierwszy omówiono ten problem na ogólnokrajowej na- 

"zle, zwołanej 8 i 9. VI. 1962 r. w miejscowości Borowec przez były 
rza NY Zarząd Lasów (obecnie Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu 

pracy oo): W naradzie uczestniczyło około 80 inżynierów leśników, 

oraz Ja Ch głównie w rejonach lasów iglastych (Riła, Rodopy, Pirin) 
czych ku naukowców z Instytutu Leśnego przy Akademi! Nauk Rolni- 

Prob и Wyższego Instytutu Leśnictwa. | 
z prakt emy selekcji leśnej rozpatrywano na naradzie w Borowcu 

Е Ycznego punktu widzenia. Dyskutowano, jak należy zorganizo- 

п dasienne bazy leśne (odpowiednik polskich drzewostanów nasien- 

sposób do wysłuchaniu trzech referatów, pokazano w terenie, w jaki 

okonuje się wyboru i założenia nasiennych baz sosny i świerka. 
no „, „ NArTadzie opracowano również konkretny plan prac. Postanowio- 

taryzą i Och etapach w ciągu dwuletniego okresu dokonać pełnej inwen- 

I oddzi s selekcy jnej kraju, oddzielnie dla rejonów gatunków iglastych 
uiz tees dla liściastych. Celem inwentaryzacji było dokonanie wy- 

twórcz ch „Srdzenie baz nasiennych dla podstawowych gatunków laso- 

chodzers wybranych spośród dojrzałych, dorodnych drzewostanów po- 

czynności naturalnego. Postanowiono równiez przeprowadzić te same 

czych « ' W Odniesieniu do wszystkich drzewostanów, grup 1 pojedyn- 

gzemplarzy cennych dla bułgarskich warunków egzotów, jak 
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jedlica, świerk kłujący (Picea pungens), wejmutka, jodła kalifornijska 
(Abies concolor), dąb czerwony i inne. 

Zadanie to wzięły na swoje barki Stacje Oceny Nasion, administra- 
cja leśna i biuro urządzania lasów „Agrolesprojekt', podległe ówczes- 
nemu Komitetowi Leśnictwa i Przemysłu Leśnego. Ich zasługą jest stwo- 
rzenie podstawowego funduszu nasiennego Bułgarii. W celu wyboru 
baz nasiennych stworzono dwie ogólnokrajowe komisje, po jednej dla 
każdego z rejonów podległych Stacjom Oceny Nasion w Sofii i w Płow: 
diw. W skład każdej komisji wchodzą: dyrektor Stacji Oceny Nasion, 

I pracownik naukowy i przedstawiciel Okręgowego Zarządu Lasów. 

Rozpoczynając tę pracę nie mieliśmy żadnego doświadczenia, uprzed: 
nio jednak przestudiowaliśmy literaturę i zapoznaliśmy się z doświad: 
czeniami w zakresie zakładania baz nasiennych w Polsce i Czechosło- 
wacji. Szczególnie pożyteczne dla nas okazały się bogate doświadcze 

nia polskie, z którymi miałem możność bezpośrednio zapoznać się 
w 1961 r. 

W ogólnych zarysach zakończyliśmy prace nad selekcyjną inwen: 
taryzacją w leśnictwie i wyborem baz nasiennych na początku 19641 
Jako stałe bazy nasienne wybrano przede wszystkim drzewostany reb- 
ne, częściowo również przedrębne i przeszłorębne. Są to wyłącznie drze" 
wostany autochtoniczne, które mogą być w każdej chwili wykorzystane 

dla celów selekcji i produkcji nasion. Zespół tych drzewostanów two 
rzy podstawę produkcji funduszu nasiennego. Przy inwentaryzacji S€ 
lekcyjnej przyjęto zasadę, aby każde gospodarstwo leśne (najmniejszć 
jednostka administracji leśnej w Bułgarii) zaopatrywało się w dobo 
rowe nasiona we własnych bazach. Nakłada to obowiązek wyszuk 
nia, zbadania i zatwierdzenia w charakterze bazy nasiennej wszystki 

lokalnie występujących drzew iglastych w Starej Planinie, leżącej poze 
rejonem lasow iglastych. | 

Bazy nasienne, w ilości 149, wyznaczono na obszarze 125 gosP'. 
darstw leśnych. Jedynie w 24 gospodarstwach leśnych nizinnej CZĘŚĆ 
kraju nie wyznaczono takich baz, gdyż nie spotyka się tam zespoł0 
miejscowego pochodzenia. Gdy miejscowa baza nasienna jest niew) 

starczająca lub gdy jej brak, przewiduje się zaopatrzenie gospodarś!”. 
leśnych w materiał siewny z innych baz o zbliżonych warunkach 5 
dliskowych. 

W całym kraju wyznaczono 1330 baz nasiennych o łącznej a 
wierzchni 17 272 ha, czyli 1,1%/0 obszaru lasów wysokopiennych wed cję 
stanu na 30. XII. 1964. Ogólna powierzchnia baz nasiennych równ 
powierzchni gospodarstwa leśnego średniej wielkości. h 

gatunk Bazy nasienne obejmują wszystkie występujące w Bułgarii at 
iglaste i 18 gatunków liściastych, łącznie 24 gatunki. Reprezenton о 
są wszystkie strefy pionowe do 2000 m n.p.m. i bonitacje naturaln . 
zasięgu wszystkich gatunków. W ten sposób uwzględniono zróżnic 
nie ekologiczne siedlisk w kraju. Gatunki iglaste występują głów s st: | 
siedliskach II i III bonitacji, liściaste — na II, IIIi IV bonitacji. wszy 
kie gatunki, z wyjątkiem dębu bezszypułkowego i Quercus ©? 
reprezentowane są na ogół przez lite drzewostany. „rych | 

Na bazy nasienne wybierano z reguły takie drzewostany, kto 0° 
. . . . . . . . p r PL O 

zwarcie wynosi co najmniej 0,7, gdyż daje to możność właściwej 
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boru nasienników i ich równomiernego rozmieszczenia na całej po- 
wierzchni po wykonaniu cięć selekcyjnych. 

Dane z operatów urządzeniowych oraz przeprowadzone badania tere- 
nowe wykazują, że w większości wypadków wybrano wysokoproduk- 
tywne i odporne drzewostany o cennych własnościach technicznych 
Odpowiednio dostosowane składem gatunkowym do warunków siedli- 
skowych. 

Bazy nasienne wybrano również w niektórych lasach uzdrowisko- 
wych i rezerwatach, podobnie jak to jest w Polsce. Wykorzystanie re- 
zerwatów dla potrzeb selekcji i produkcji nasion ogranicza się jednak, 
aby nie naruszyć ich przyrodzonego charakteru. 

‚ Омоси]асе grupy obcych gatunków drzew spotyka się w Bułgarii 
lezwykle rzadko, dlatego dla celów pozyskania nasion wyznaczono 
drzewostany następujących gatunków: jedlica — 14 ha, wejmutka — 
3 ha, dąb czerwony — 20 ha. Będą wykorzystane również hodowane 
w parkach drzewa następujących gatunków: jedlicy, wejmutki, świerka 
kłującego, jodły kaliiornijskiej, dębu czerwonego i innych. 

. We wszystkich wypadkach wydzielania poszczególnych drzewosta- 
10\ jako baz selekcyjno-genetycznych, podstawą wyboru jest fenotyp 
olaz dane z operatów urządzeniowych. Określenie powierzchni bazy 
nasiennej uwarunkowane jest rozmiarem zbioru nasion (owoców) z 1 ha, 
bIzy średnim urodzaju. Pod uwagę bierze się również częstotliwość 
obradzania nasion poszczególnych gatunków i wielkość zapotrzebowa- 
1a miejscowego gospodarstwa leśnego i innych gospodarstw zaopatry- 
wanych przez daną bazę. 

Wybrane bazy nasienne mogą przy średnim urodzaju dać rocznie 
około 15 000 kg nasion gatunków iglastych i 1 mln kg gatunków liścia- 
Stych. Ilość ta — przy oszczędnym zużyciu nasion, przestrzeganiu norm 
wysiewu i przy właściwym przygotowaniu gleby zapewniającym duży 
Procent wschodów i dobrą jakość siewek, wystarczy dla zaspokojenia 
tktualnych potrzeb kraju w doborowe nasiona. Możliwe będzie nawet 
wydzielenie części nasion na eksport. 

_ Rzecz jasna, że po zakończeniu rejonizacji kraju z punktu widze- 
Ua potrzeb nasiennictwa i po ścisłym zbilansowaniu zalesionych po- 
wierzchni według typów siedliskowych zajdą pewne zmiany obszaru 
dz nasiennych. Zapewne okaże się wówczas, że dla niektórych gatun- 
ów drzew i typów siedliskowych mamy nadmiar baz, dla innych zaś 

4 one niedostateczne. 
Zgodnie z instrukcją tymczasową w sprawie doboru, sposobów za- 

JOSpodarowania i użytkowania leśnych baz nasiennych w drzewosta- 
tach pochodzenia miejscowego (1965 r.) wyłącza się te drzewostany 
Planu użytków rębnych i międzyrębnych i zalicza się je do grupy 
ASÓW specjalnego przeznaczenia. Ich zagospodarowanie i użytkowanie 
Darte jest na specjalnych operatach urzadzeniowych, wykonanych 
brzez „Agrolesprojekt". | _ 
_ “by podnies¢ walory tych drzewostanów, podwyższyć jakościowo 
„ilościowo zbiór nasion oraz skrócić okresy lat płonych, przewiduje 
an wiele zabiegów pielęgnacyjnych, m. in. cięć selekcyjnych, podczas 
tórych usuwane będą drzewa niepełnowartościowe. Za takie uważa 

‘le drzewa krzywe, opadnięte przez grzyby i owady, o źle ukształto- 
dnych koronach, nie owocujące, suchoczuby itp. Kolejnymi czyn- 

4 
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nościami będą zabiegi profilaktyczne w postaci systematycznego zwal- 
czania chorób i szkodników oraz obróbka gleby, nawożenie, nawadnia- 
nie, wprowadzanie podszytów, uzupełniające sztuczne zapylanie itp. 

Wybór baz nasiennych w lasach jest procesem długofalowym. 
Wszystkie bazy nasienne przestarzałe lub nieprzydatne do pozyskiwa- 
nia nasion z powodu klęsk owadzich i grzybowych, pożarów, huraga- 
nów itp., sukcesywnie wypadną. Będą one musiały być zastąpione przez 
młode lub dojrzewające drzewostany doborowe. 

Leśne bazy nasienne spełniają nie tylko bezpośrednie i podstawowe 
zadanie produkcji nasion, ale stanowią również stałe powierzchnie do- 
świadczalne dla stacjonarnych doświadczeń i obserwacji leśno-biolo- 
gicznych oraz do badania złożonych procesów rozmnażania, zmienności 

iorm itp. 
Z przedstawionego tu materiału wynika, że problem produkcji na 

sion leśnych na obecnym etapie rozwoju naszego gospodarstwa leśnego 

i doświadczalnictwa będzie rozwiązany dla głównych gatunków laso- 

twórczych przez organizację baz nasiennych w autochtonicznych lasach. 

Z uwagi na to, że badania selekcyjno-genetyczne są u nas dopiero 

w zarodku, nie celowe jest na razie zakładanie plantacji nasiennych 

i pochodnych upraw na skalę produkcyjną dla jakiegokolwiek z na” 

szych gatunków. Wysiłki naszych selekcjonistów i leśników są obecnić 

skierowane na wyznaczenie doborowych drzewostanów jako baz nasien- 

nych oraz na badanie i użytkowanie podstawowych form gatunków 

drzewiastych, rokujących najlepsze perspektywy. 
Przy badaniu lasów z punktu widzenia ich przydatności na bazy na” 

sienne stwierdziliśmy, że nasze niedawno jeszcze tak bogate pod wzglę' 
dem genetycznym zespoły ucierpiały dotkliwie wskutek nieprawidło" 

wych czynności gospodarczych: nadmiernych i niewłaściwie wykona” 

nych cięć, karczowania, pozyskiwania żywicy itp. Niektórym gatunkom 

zagraża całkowite wyginięcie. Tak jest na przykład z dębem szypułko” 

wym, który jako występujący na równinach, ucierpiał najwięcej. Nie 
ostały się, prawie, wysokopienne jego zespoły, a nawet niskopiennć: 

Spotyka się jedynie małe drzewostany, grupy drzew lub pojedyncz 

drzewa. Bardzo silnie ucierpiał pod względem genetycznym także bu 
na wszystkich swoich stanowiskach wskutek systematycznego wycina” 
nia najładniejszych egzemplarzy na podkłady kolejowe i surowlet 
sklejkowy. Silnie ucierpiaty rowniez gatunki iglaste, nawet tam, gdzie 
jakość ich była najwyższa, na przykład sosna czarna w Gabrze (okre 
Kustendił) w następstwie cięć zupełnych i pozyskiwania żywicy. Ta . 
sam los spotkał ją w Belicy (okręg Błagojewgrad) wskutek pozyskiw” 
nia żywicy, podobnie — dąb bezszypułkowy, którego ładne drzewostany 
pozostały jedynie w kilku miejscach, lipę i inne gatunki. 1- 

Nakłada to na nas obowiązek chronienia ocalałego zapasu genety¢ n 
nego przede wszystkim w bazach nasiennych i rezerwatach. Zapa$ tO o 

charakteryzujący się swoim autochtonicznym pochodzeniem, zysku 
wysoką ocenę zagranicznych specjalistów, którzy w celach naukowy 
odwiedzają nasz kraj. aaa’ 

Po wyznaczeniu baz nasiennych czeka nas ich wydzielenie ! ми 
dzenie. Zgodnie z instrukcją należy to do zadań „Agrolesprojek а- 
W związku z organizacją, zagospodarowaniem i użytkowaniem ba7 

| Pe re - owe: 
siennych przewiduje sie w najblizszym czasie dwie narady kraj 
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oddzielnie dla iglastych baz nasiennych, oddzielnie dla liściastych. Pla- 
nuje się i realizuje szereg przedsięwzięć związanych z organizacją pro- dukcji nasiennej w bazach. 

Poważnym problemem związanym z użytkowaniem baz, zwłaszcza 
gatunków iglastych, jest wykonywanie zbiorów w koronach drzew. Wypróbowaliśmy najróżniejsze urządzenia, znane ze specjalistycznej literatury. Jesteśmy zdania, że w naszych warunkach najlepsze są słu- 
połazy typu czechosłowackiego oraz drabinki linowe i duraluminiowe (typ szwedzki). 

Inny problem przedstawia prawidłowe przechowywanie nasion. Za- danie to rozwiążemy częściowo, gdy w Płowdiw stanie nowoczesny 
magazyn chłodnia o pojemności 25—30 ton. Jest to typ magazynu prze- "aaczonego do długotrwałego przechowywania nasion. głównie gatun-- ków iglastych. 

Na Wyższy Instytut Leśny oraz Instytut Leśnictwa przy Akademii Nauk Rolniczych nałożono obowiązek przeprowadzenia rejonizacji kraju z punktu widzenia zasad prawidłowego nasiennictwa. 
W ogólności podjęto ostatnimi latami w Bułgarii duże wysiłki w kie- tycz Oparcia nasiennictwa leśnego na podstawach selekcyjno-gene- Cznych. 

Ttumaczyta z bulgarskiego Emilia Stcbnicka 
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