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Leśny materiał rozmnożeniowy wykorzystywany w lasach do odnowień i zalesień jest 
wynikiem realizowanych w Lasach Państwowych programów hodowli selekcyjnej drzew. 
Hodowla selekcyjna drzew leśnych i nasiennictwo leśne zawdzięczają swój rozwój i zna-
czenie wybitnym badaczom: prof. dr. hab. Stanisławowi Tyszkiewiczowi i doc. mgr. inż. 
Stefanowi Kocięckiemu oraz ich wychowankom. 

Pierwsze ukierunkowane działania z zakresu hodowli selekcyjnej drzew leśnych 
podjęto w Polsce już w okresie międzywojennym, ale praktyczne rozpoczęcie selekcji 
obiektów nasiennych w Lasach Państwowych nastąpiło dopiero w latach 50. XX wieku, 



m.in. z inicjatywy Zakładu Dendrologii i Pomologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.
Późniejsze działania koordynował już Zakład Nasiennictwa i Selekcji Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa, realizując wydane w 1959 r. przez Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego zarządzenie o wyborze drzewostanów nasiennych najważniejszych gatun-
ków drzew leśnych. 

Pierwsze obiekty nasienne wytypowano w Lasach Państwowych na początku lat 60. XX 
wieku i do 1975 r. wybrano łącznie ok. 3 tys. ha wyłączonych drzewostanów nasiennych, 
głównie sosny i świerka, oraz ok. 1500 drzew doborowych. Pierwszą plantacyjną uprawę 
nasienną (modrzewia odmiany polskiej) założono w 1966 r., a plantację nasienną w 1970 r. 

W 1975 r. z inicjatywy Naczelnego Zarządu LP oraz Zakładu Nasiennictwa i Selekcji 
IBL opracowano i wdrożono do realizacji w Lasach Państwowych „Program doskonale-
nia gospodarki nasiennej i wdrażania osiągnięć leśnej genetyki stosowanej w LP na okres 
1975-1990”. Kontynuacją tych działań był wdrożony do realizacji w Lasach Państwo-
wych w 1991 r. „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyj-
nej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010”, poszerzony o działania zmierzające do 
ochrony istniejącej w lasach różnorodności genetycznej. Program obejmował następujące 
strategiczne cele: zachowanie leśnych zasobów genowych, doskonalenie bazy nasiennej 
oraz selekcję drzew leśnych w celu zapewnienia intensyfikacji produkcji oraz ulepsze-
nia cech ilościowych. Nowe uwarunkowania funkcjonowania bazy nasiennej w Polsce, 
wynikające przede wszystkim z wejścia Polski do Unii Europejskiej, spowodowały ko-
nieczność dostosowania zasad tworzenia i wykorzystania leśnej bazy nasiennej do zasad 
obowiązujących w Unii. 

Kontynuacją dotychczasowych działań w zakresie tworzenia i utrzymania leśnej bazy na-
siennej jest wdrożony w 2011 roku do realizacji w Lasach Państwowych „Program zachowania 
leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-2035” 

Realizacja programu powinna zapewnić: utworzenie bazy nasiennej populacyjnej na 
poziomie 60% potrzeb odnowieniowych i zalesieniowych oraz 40% z selekcji indywidu-
alnej, utworzenie przetestowanej bazy nasiennej na poziomie 10% potrzeb nasiennych 
w skali kraju, utrzymanie wyselekcjonowanej bazy nasiennej na poziomie 30% potrzeb 
nasiennych w skali kraju, utrzymanie stałej bazy nasiennej ze zidentyfikowanego źródła 
na poziomie 60% potrzeb nasiennych w skali kraju.


