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Bilans zapotrzebowania Lasów Państwowych na nasiona, oraz możliwości zbioru, są 
podstawą racjonalnej gospodarki nasiennej i tworzenia rezerw nasion, zwłaszcza tych 
gatunków, które charakteryzują się nieregularnymi latami nasiennymi. Stąd monitoring 
obradzania nasion głównych gatunków lasotwórczych, tj. sosny zwyczajnej, świerka po-
spolitego, jodły pospolitej, modrzewia europejskiego, dębu bezszypułkowego i dębu szy-
pułkowego oraz buka zwyczajnego wykonywany jest w Polsce już od 1948 roku. Dane 
gromadzone corocznie przez Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych pochodzą 
z kwestionariuszy wypełnianych w nadleśnictwach. Na tej podstawie wydawany jest ko-
munikat o urodzaju nasion oraz o przewidywanym stopniu obradzania w roku bieżącym. 

W ostatniej dekadzie nastąpił wyraźny wzrost częstości i wielkości obradzania drzew 
leśnych w porównaniu z wcześniejszymi latami. Kierunek ten dotyczy wszystkich mo-
nitorowanych gatunków, ale widoczny jest zwłaszcza w wypadku świerka pospolitego, 
jodły pospolitej i buka zwyczajnego. Średni urodzaj jodły pospolitej w latach 2004-2013 
wyniósł 38,1%, podczas gdy średnia z lat 1951–2003 wynosiła 11%. Urodzaj buka zwy-
czajnego w ostatnim dziesięcioleciu zwiększył się w stosunku do średniej z całego okresu 
obserwacji prawie dwukrotnie i wyniósł 23,3%. Intersujące jest także naprzemienne wy-
stępowanie urodzaju nasion w północnej i południowej części kraju.

W wypadku świerka pospolitego trend wzrostowy jest mniej wyraźny. Różnica 
pomiędzy urodzajem z ostatniej dekady (27,6%) a średnią z lat 1951–2003 wynosi 
zaledwie 10,8%, zwiększyła się natomiast częstość lat nasiennych. Od roku 1991 od-
notowano dziewięć lat, w których urodzaj nasion tego gatunku był na poziomie śred-
nim. W latach 1951–1991 zbliżony procent urodzaju stwierdzono zaledwie sześć razy. 
Podobne zjawisko zaobserwowano w wypadku pozostałych pięciu gatunków drzew. 

Przyczyny zwiększonego urodzaju nasion i częstości lat nasiennych nie są jeszcze pozna-
ne. Jako jedną z możliwych hipotez podaje się zmiany klimatyczne i związane z nimi ocie-
plenie klimatu. Nie ma też modeli prognozujących dalsze możliwe zmiany w tym zakresie.


