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Wstęp 

Introduction 

IBL od 1948 r. zbiera informacje ze wszystkich 

nadleśnictw dotyczące obradzania podstawo-

wych gatunków drzew leśnych. Znajdują się 

wśród nich dane korygujące wyniki z poprzed-

niego sezonu wegetacyjnego oraz przewidywa-

ny stopień urodzaju i przewidywany zbiór  

szyszek lub nasion w roku bieżącym (Ryc.1). 
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Podsumowanie 

Summary 

W ostatniej dekadzie nastąpił wyraźny wzrost częstotliwości 

i wielkości obradzania drzew leśnych w porównaniu do wcześniej-

szych okresów (Ryc. 2 i 4). Trend ten dotyczy wszystkich monito- 

rowanych gatunków ale szczególnie widoczny jest 

w przypadku świerka pospolitego, jodły pospolitej  oraz 

buka zwyczajnego i może być pochodną zmian 

klimatycznych (Ryc. 3). 

Metodyka 

Methods 

Stopień urodzaju określa się w czterostopnio-

wej skali: brak urodzaju (0%) – brak drzew 

owocujących, urodzaj słaby (10%) – owocują 

tylko pojedyncze drzewa na skrajach drzewo-

stanów, urodzaj średni (30%) – owocują  

liczne drzewa na skrajach i niewielki procent 

drzew w głębi drzewostanu, urodzaj dobry 

(100%) – owocuje znaczny procent drzew  

w całym drzewostanie. 

Rycina 1. Zróżnicowany urodzaj buka w różnych regionach kraju  

w latach 2013 (po zbiorze) i 2014 (prognozowany) 

Figure 1. Differentiated crop of beech in different regions of Poland in 2013 

(after seed harvest) and 2014 (prediction seed crop) 

Rycina 4. Średni odsetek urodzaju buka w poszczególnych rdLP 

Figure 4. Average percentage of beech crop in individual Regional State Forest Directorates 

Rycina 2. Średni odsetek urodzaju nasion w Polsce 

Figure 2. Average percentage of full seed crop in Poland 

Rycina 3. Odchylenia średniej temperatury dla wiosny w latach 1951-2014 w Polsce od średniej dla  

wielolecia 1971-2000 oraz wartość trendu (°C/rok). Serie zostały wygładzone 10-letnim filtrem Gaussa 

(czarna linia). Dane: IMGW (dane zaczerpnięto z portalu www.twojapogoda.pl) 

Figure 3. Deviations of average temperatures for spring in years 1951-2014 in Poland from average for  

multiyears 1971-2000 and value of trend (°C/year). Series have been smoothed 10-years Gauss filter  

(black line) (source data: www.twojapogoda.pl) 

Wyniki 

Results 

Średni urodzaj jodły pospolitej w latach 2004 - 

2013 wyniósł 38,1%, podczas gdy średnia  

z lat 1951 – 2003 wyniosła 11%. Urodzaj buka 

zwyczajnego w ostatnim 10-leciu wzrósł  

w stosunku do średniej z całego okresu obser-

wacji prawie dwukrotnie i wyniósł 23,3%  

(Ryc. 4). W przypadku świerka pospolitego 

trend wzrostowy jest mniej wyraźny. Różnica po-

między urodzajem z ostatniej dekady (27,6%),  

a średnią z lat 1951 – 2003 wynosi zaledwie 

10,8%. Wzrosła natomiast u tego gatunku  

częstotliwość występowania lat nasiennych. 


