
 

 

 

BADANIA SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW DYREKCJI GENERALNEJ  

LASÓW PAŃSTWOWYCH  

Rycina 2. Występowanie odnowień naturalnych głównych gatunków 

lasotwórczych w układzie krain przyrodniczo-leśnych 

Figure 2. Appearance of natural regeneration of main stand-forming species 

in natural forest regions 
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Cel pracy 

Aim of study 

Określenie miejsca i roli odnowienia naturalnego naj-

ważniejszych rodzimych gatunków lasotwórczych osią-

gnięto przez realizację następujących zadań: 

- identyfikację obszarów leśnych o warunkach 

   klimatyczno–siedliskowych sprzyjających 

   samosiewom wybranych gatunków, 

- zbadanie dynamiki wzrostowej i perspektyw 

  rozwojowych odnowień naturalnych, 

- zdefiniowanie roli wybranych czynników siedlisko- 

wych w procesie odnowienia, 

- analizę ekonomiczną odnowienia naturalnego. 

 Wzrost odnowień na powierzchniach próbnych 

Growth of regeneration on sample plots 

Na 900 powierzchniach próbnych założonych metodą 

systematyczną określono liczebność, średnią i maksy-

malną wysokość oraz sumę wysokości odnowień na 

początku projektu i po 2 latach od rozpoczęcia. Stwier-

dzono zależność dynamiki wzrostowej odnowień sosny 

od wieku i zadrzewienia drzewostanu macierzystego 

oraz zależność dynamiki wzrostu odnowień dębu 

i świerka od siedliskowego typu lasu (Ryc. 3). 

Ekologiczne uwarunkowania wzrostu odnowień 

Ecological aspects of regeneration 

Na przykładzie sosny zbadano wpływ światła i wilgotno-

ści gleby na wzrost odnowień pod okapem drzewosta-

nu. Stwierdzono istotny wpływ tych czynników na za-

gęszczenie i wzrost odnowień na siedlisku Bśw (Ryc. 4) 

i słaby wpływ na siedlisku BMśw. 

Porównanie kosztów odnowienia naturalnego 

i sztucznego 

Comparison of natural and artificial regeneration costs 

Analiza porównawcza kosztów odnowienia naturalne-

go i sztucznego dębu i świerka w wybranych nadle-

śnictwach wykazała odpowiednio różnicę  

w wysokości 5 tys. zł/ha i 6.5 tys. zł/ha  

na korzyść odnowień naturalnych. 

Odnowienia naturalne w ujęciu geograficznym  

i siedliskowym 

Natural regeneration according to regions and site types 

Na podstawie wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji 

stanu lasu stwierdzono (Ryc. 2), że odnowienie sosny 

występuje najliczniej w III i VI krainie przyrodniczo-leśnej 

na siedliskach Bśw, BMśw i Bw.  

Odnowienie świerka jest najskuteczniejsze na siedli-

skach LMGśw i BMGśw, zwłaszcza w krainie VIII i VII. 

Odnowienia dębów mogą być skutecznie uzyskiwane na 

siedliskach BMśw, LMśw i Lśw. Najliczniej występują 

w krainach przyrodniczo-leśnych III i VI, a także I, IV i V. 

Rycina 3. Różnica sumy wysokości odnowień Db na końcu i na początku okresu 

pomiarowego w zależności od siedliskowego typu lasu 

Figure 3. Difference between final and initial value of height sum of  oak regeneration 

depending on forest site type 
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Rycina 4. Liczebność odnowień sosny na tle zróżnicowania wilgotności gleby 

na powierzchni w Nadleśnictwie Międzyzdroje  

Figure 4. Number of pine saplings depending on soil humidity (Międzyzdroje Forest 

District) 

Rycina 1. Odnowienie naturalne świerka w Nadleśnictwie Jawor 

Figure 1. Natural regeneration of spruce (Jawor Forest District) 








