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Rycina 2. Spotkanie zespołu opracowującego „Program” w LBG w Kostrzycy 

Figure 2. Meeting the working group preparing „Programme” in LBG Kostrzyca 
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Pierwsze działania 

First actions 

Pierwsze ukierunkowane działania z zakresu hodowli selekcyjnej drzew le-
śnych podjęto w Polsce już w okresie międzywojennym, ale praktyczne roz-
poczęcie selekcji obiektów nasiennych w Lasach Państwowych nastąpiło do-
piero w latach 50. XX wieku,  realizując wydane w 1959 r. przez Ministerstwo 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zarządzenie o wyborze drzewostanów na-
siennych. Pierwsze obiekty nasienne wytypowano w Lasach Państwowych na 
początku lat 60. XX wieku. W kolejnych latach bazę nasienna tworzono w ra-
mach realizacji kolejnych programów hodowlanych: 

Programu doskonalenia gospodarki nasiennej i wdrażania osiągnięć leśnej 
genetyki stosowanej w LP na okres 1975-1990, 

Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej 
drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010, 

Obecnie realizowany jest kolejny program, Program zachowania leśnych za-
sobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-
2035.  

Nowe kierunki w „Programie” na lata 2011-2035 

New actions in „Programme” for the years 2011-2035 
 

Kolejny etap „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selek-
cyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011 - 2035” jest w sensie celów strate-
gicznych kontynuacją poprzednich programów jednak podejmuje wiele nowych 
zadań Są to m in.: 

 tworzenie nowej kategorii bazy nasiennej - leśny materiał rozmnożeniowy 
„przetestowany”, 

 rozpoczęcie w szerszym niż dotychczas zakresie programów selekcji dla 
celów specjalnych, 

 poszerzenie kryteriów kwalifikacji obiektów zaliczanych do bazy zachowaw-
czej o informacje genetyczne. 

 

 

Infrastruktura techniczna nasiennictwa 

Technical infrastructure for seed managing 

 
W nasiennictwie bez infrastruktury, wspomagającej procesy wyłuszczania, 
przechowywania, stratyfikowania i oceny nasion niemożliwe jest realizowanie 
podstawowych zadań w tym zakresie. Zapasy tworzone dla pokrycia zapo-
trzebowania nadleśnictw osiągają przeciętnie w roku wielkość kilkunastu ton 
nasion gatunków iglastych oraz kilku tysięcy ton nasion gatunków drzew li-
ściastych. W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku powstało wiele nowocze-
snych obiektów (wyłuszczarni i przechowalni) oraz wdrożono wiele nowych 
technologii w dziedzinie pozyskania, oczyszczania, wyłuszczania i przechowy-
wania nasion. Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury służącej nasien-
nictwu wymagała olbrzymich środków finansowych. W latach 1995 - 2005 wy-
datkowano na te cele z funduszu leśnego łącznie ponad 1 miliard złotych oraz  
środki pożyczki Banku Światowego - 10,4 mln USD i GEF - 5 mln USD. PGL 
LP dysponują obecnie  16 wyłuszczarniami o mocy przerobowej ok. 3000 ton 
szyszek, 5 przechowalniami dla jodły o pojemności 70 ton, 8 przechowalniami 
dla buka o pojemności 250 ton oraz 9 stacjami oceny nasion i 5 stacjami kon-
troli nasion wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt do przechowywania 
nasion. 

 

Liderzy nasiennictwa 

Liders 

Leśny materiał rozmnożeniowy wykorzystywany w lasach do odnowień i zale-

sień tworzony jest w ramach realizowanych w LP programów hodowli selekcyj-

nej drzew. Hodowla selekcyjna drzew leśnych i nasiennictwo leśne zawdzięczają 

swój rozwój i znaczenie przede wszystkim trzem wybitnym postaciom: 

prof. dr. hab. Stanisławowi Tyszkiewiczowi i doc. mgr. inż. Stefanowi Kocięckie-

mu, mgr. inż. Wojciechowi Fonderowi oraz ich wychowankom. S. Tyszkiewicza, 

autora podręcznika akademickiego „Nasiennictwo leśne”, uważa się za „ojca 

hodowli selekcyjnej drzew leśnych” w Polsce. 

Rycina 1. Drzewostan wyselekcjonowany i drzewo mateczne sosny zwyczajnej 

Figure 1. Selected seed stand and plus tree of of pine 

Obecny stan bazy nasiennej w Lasach Państwowych 

Existing seed base in State Forests 

 

Wielkość istniejącej obecnie w LP hodowlanej bazy nasiennej 
 
  1. Kategoria „znanego pochodzenia” 
      - źródła nasion              - 2670 szt., 
     - populacje                       - 219 104 ha 
   2. Kategoria „wyselekcjonowany” 
       - populacje             - 16993 ha 
  3. Kategoria „kwalifikowany” 
       - drzewa mateczne                    -  9773 szt., 
       -  plantacje nasienne                - 1260 ha, 
       -  pl. uprawy nasienne              -  699 ha, 
         -  uprawy pochodne                   -  62384 ha 
  4.  Kategoria „przetestowany”       -  brak 
 
Wielkość istniejącej w LP zachowawczej bazy nasiennej 
 
 1. Liczba populacji zachowawczych w LP    - 210 
   2. Liczba populacji zachowawczych w PN    - 115 
   3. Powierzchnia upraw zachowawczych     - 865 ha 
   4. Liczba drzew zachowawczych                - 2500 szt. 
   5. Liczba zasobów w LBG                             - ok. 7800 jedn. 

Rycina 3. Infrastruktura techniczna (wyłuszczarnie i stacje oceny nasion) 

Figure 3. Technical infrastructure (seed kills, seed testing laboratories) 

Tabela 1. Propozycje programów selekcyjnych dla celów specjalnych 

Table 1. Breeding strategies for special purposes in new „Programme” 

Instytut Badawczy Leśnictwa 

Forest Research Institute 

Gatunki Cele selekcji 

Brzoza brodawkowata i olsza czarna produkcja masy, jakość drewna, cechy 
chemiczne drewna 

  Modrzew europejski produkcja masy, jakość drewna 

  Daglezja zielona produkcja masy, jakość drewna 

  Dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy jakość drewna (sortymenty cenne) 

  Świerk pospolity odporność na czynniki biotyczne i abio-
tyczne 

  Jesion wyniosły odporność na czynniki biotyczne i abio-
tyczne 

  Wiązy (szypułkowy, polny i górski) odporność na czynniki biotyczne i abio-
tyczne 
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Strategiczne cele „Programu” na lata 2011-2035 

1. Ochrona istniejącej w lasach różnorodności genetycznej. 
2. Hodowla selekcyjna drzew leśnych. 
3. Tworzenie i utrzymanie, na właściwym poziomie ilościowym i jakościowym 
    bazy nasiennej na potrzeby odnowienia i zalesienia. 
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