
SELEKCJA W LEŚNICTWIE 

W POLSCE I NA ŚWIECIE

Czesław Kozioł



2

Najbardziej efektywnym sposobem zwiększania

i ulepszania produkcji leśnej jest selekcja.

Przez użycie nasion z najlepszych

drzewostanów i drzew można uzyskać końcową

produkcję większą o 15-30% niż gdy używa się

nasion bez wyboru lub ze skupu.

Uzyskiwany przy stosowaniu selekcji zysk

hodowlany wyrażony zwiększeniem produkcji

masy i poprawą jakości surowca zależy między

innymi od współczynnika odziedziczalności

cech będących przedmiotem selekcji oraz

intensywności selekcji. Intensywność selekcji

zależy natomiast od rodzaju selekcji.

Selekcja w leśnictwie
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Rodzaje selekcji:

 selekcja populacyjna,

 selekcja rodowa,

 selekcja indywidualna.

Selekcja populacyjna jest to wybór i wykorzystanie jako bazy nasiennej

drzewostanów (populacji) najlepszych w danych warunkach wzrostu.

Selekcja rodowa polega na wykorzystywaniu potomstw wybranych drzew.

Z wyhodowanych w szkółce potomstw - rodów usuwa się słabo przystające

i wskazujące inne niekorzystne cechy, a wykorzystuje się najlepsze

do zakładania plantacyjnych upraw nasiennych.

Selekcja indywidualna polega na wyborze drzew doborowych (pojedynczych

osobników z populacji) odznaczających się najlepszymi cechami jakościowymi

i przyrostowymi, wykorzystywanych następnie do pozyskania zrazów i produkcji

szczepów przy zakładaniu plantacji nasiennych oraz zbioru nasion w celu

wyhodowania sadzonek do zakładania plantacyjnych upraw nasiennych.

Podstawowe rodzaje selekcji
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Wymienione rodzaje selekcji różnią się

między sobą znacznie pod względem

intensywności.

Największe efekty hodowlane daje selekcja

indywidualna. Z dotychczasowej praktyki

wynika, że przy tego rodzaju selekcji wybiera

się przeciętnie jedno drzewo na tysiąc, a

uzyskane efekty w postaci przyrostu masy

mogą przekraczać 30%.

Mniejsze efekty daje selekcja rodowa, a

najmniejsze, w granicach 10-15%, selekcja

populacyjna.

Podstawowe rodzaje selekcji cd.
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Następnym ważnym miernikiem hodowlanej wartości przyszłych drzewostanów

jest ich trwałość, która zależy od stopnia plastyczności, to znaczy ich

zdolności dostosowywania się do zmieniających się warunków środowiska.

Plastyczność drzewostanów jest tym większa, im bogatsza jest ich pula 

genetyczna. 

Podstawowe rodzaje selekcji cd.
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Najbogatszą pulę genetyczną reprezentuje potomstwo populacyjne, w którym

każde drzewo stanowi odmienny genotyp (zespół wszystkich genów danego

organizmu, charakterystyczny ze względu na układ, właściwości i liczbę oraz

warunkujący jego cechy dziedziczne).

Najmniejszą plastyczność będą wykazywały nasiona zebrane na plantacjach

nasiennych, ponieważ reprezentują one tylko tyle genotypów, ile jest klonów

(potomstwo jednego osobnika, identyczne pod względem genetycznym,

uzyskane przez rozmnażanie wegetatywne) w plantacji.

Drugim etapem selekcji indywidualnej prowadzonej w ramach selekcji

stosowanej w lasach jest wybór drzew elitarnych i zakładanie plantacji

nasiennych kolejnych generacji.

Bazę wyjściową do wyboru drzew elitarnych stanowią drzewa doborowe

reprezentujące określone powierzchniowo regiony nasienne.

Pula genetyczna
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Czynniki powodujące zmienność genetyczną.

Zmiany częstości alleli w populacjach mogą być wywołane przez bardzo rożne

czynniki.

Do najważniejszych należą:

 wybiorcze kojarzenie osobników,

 mutacje,

 selekcja,

 migracje,

 wielkość populacji.

Zmienność genetyczna
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Zależnie od rożnych typów oddziaływania środowiska na organizmy można

wyróżnić trzy rodzaje selekcji:

 stabilizującą,

 kierunkową,

 różnicującą.

Selekcja związana 

z typami odziaływań środowiska
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Selekcja stabilizująca dąży do utrzymania składu genetycznego populacji w

określonym typie.

Występuje tylko wtedy, gdy środowisko jest stałe przez dłuższy czas.

Polega na eliminowaniu osobników, które fenotypowo odchylają się od

„optymalnego” typu w danym środowisku.

Pozostają tylko osobniki, które wykazują podobną normę reakcji w danych

warunkach środowiskowych.

Podobieństwo fenotypowe osobników takiej stabilizowanej populacji tylko

częściowo wynika z podobieństwa genotypów, a w znacznym stopniu jest

uwarunkowane stabilizującą selekcją, która odsiewa w każdym pokoleniu

osobniki fenotypowo odbiegające od normy.

Selekcja stabilizująca
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Selekcja kierunkowa, powoduje regularną zmianę populacji w określonym

kierunku pod względem określonych cech adaptacyjnych.

Występuje zwykle wtedy, gdy warunki środowiskowe stopniowo zmieniają się w

określonym kierunku. Wtedy osobniki odchylające się od normy w danym

kierunku, zyskują przewagę selektywną, mając zwiększone szanse przeżycia i

wydania potomstwa.

Proces ten prowadzi stopniowo do zmiany częstości określonych alleli w

populacjach i stopniowej zmiany właściwości fenotypowych osobników populacji

w kierunku adaptacyjnym, wywołanym zmianą środowiska.

Selekcja kierunkowa
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Selekcja różnicująca prowadzi do

rozerwania pierwotnie jednolitej populacji

na dwie lub więcej odrębnych populacji, o

odrębnych właściwościach adaptacyjnych.

Zjawisko takie występuje, jeśli obszar

zajmowany przez dużą populację zostaje

zróżnicowany tak, że w rożnych jego

częściach działają rożne czynniki

selekcyjne lub takie same czynniki

działają w innych kierunkach. Wtedy

pierwotnie jednolita populacja rozpada się

na dwie lub więcej populacji.

Selekcja różnicująca



Dlaczego potrzebna nam jest selekcja 

w leśnictwie?
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Obecna populacja ludzi naszej planety liczy 7,2 mld.

Przewiduje się, że do roku 2050 wzrośnie do poziomu  9,6 mld.

Dlaczego potrzebna nam jest selekcja 

w leśnictwie?

„Wraz ze wzrostem populacji ludzkiej wzrośnie także zapotrzebowanie na

energię i produkty drzewne zarówno w sektorze przemysłowym jak i domowego

użycia aż o 40% w ciągu najbliższych 20 lat.”

State of the World FGR, FAO Rzym, 2014
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Rocznie z powierzchni globu znika bezpowrotnie ok. 13 mln ha lasów 

(głównie w krajach tropikalnych).

Dlaczego potrzebna nam jest selekcja 

w leśnictwie?
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Na świecie żyje 

od 223 000 do 420 000 

gatunków roślin naczyniowych.

Spośród tych gatunków

od 80 do 100 000 

gatunki drzewiaste z tego jako ważne gospodarczo 

wykorzystuje się ok. 8 000, a 2400 

podlega aktywnej hodowli.

Dlaczego potrzebna nam jest selekcja 

w leśnictwie?
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Na świecie dla 700 gatunków drzew (w Europie dla 101 gatunków)

prowadzi się intensywne programy hodowlano selekcyjne (tree

improvement programs).

W Polsce dla kilkunastu gatunków – na różnych poziomach.

Dlaczego potrzebna nam jest selekcja 

w leśnictwie?
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„Selekcja drzew leśnych w ramach realizowanych programów hodowlanych

może doprowadzić do zwiększenia produkcyjności drzewostanów o 10-60% w

zależności od celu produkcji (drewno, owoce, liście, żywica) i gatunku.”

State of the World FGR, FAO Rzym, 2014

Dlaczego potrzebna nam jest selekcja 

w leśnictwie?
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Większość wysiłków w ramach realizacji programów hodowlano-selekcyjnych w

Europie skierowanych jest na:

1. produkcyjność,

2. jakość drewna,

3. adaptację środowiskową,

Szczególnie w odniesieniu do zmian klimatu i to z zachowaniem przedstawionej

powyżej kolejności.

Cele selekcji drzew
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„Plantacje drzew dające przyrost roczny 10-20m3 na ha pokrywające obszar 2,5-

5% lasów świata mogłyby dostarczyć 2 mld m3 drewna zabezpieczając w

znacznym procencie zapotrzebowanie świata na drewno okrągłe przewidywane

do roku 2030.”

State of the World FGR, FAO  2014

Przyrost bieżący roczny plantacji

„Plantacje drzewiaste powstałe z wyselekcjonowanych gatunków lub osobników,

założonych z sadzenia lub siewu na 7% powierzchni leśnej dostarczają 50%

masy drzewnej zapotrzebowania światowego.”

Souvannavong O. 2011 

W Nowej Zelandii 7% powierzchni lasów plantacyjnych dostarcza 99%

produktów drzewnych kraju.

W Polsce średni przyrost bieżący roczny naszych lasów wynosi ok. 7 m3/ha/rok.
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 Rodzaj Pinus (35%) – zajmuje ponad połowę lasów plantacyjnych na świecie,

 Cunninghamia lanceolata (11%)

 Rodzaj Eucalyptus (8%)

Inne gatunki to:

Picea spp., Populus spp., Hevea spp., Accacia spp., Tectona spp,

Gatunki plantacyjne na świecie
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Łącznie około 10 000 ha w tym w LP ponad 4 000 ha

Gatunki plantacyjne w Polsce

Wykaz gatunków i powierzchnia istniejących plantacji drzew szybko rosnących 

w Polsce (DGLP 2009).

Gatunki Powierzchnia w ha

Populus sp. 2457

Larix decidua Mill. 1058

Betula pendula Roth. 311

Picea abies (L.) Karst 82

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 45

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 15

Betula pendula Roth. and Picea abies (L.) Karst.* 32

Picea abies (L.) Karst. and Larix decidua Mill.* 7

Larix decidua Mill. and Betula pendula Roth.* 3

Quercus rubra L. 14

Salix sp. 9

Robinia pseudoacacia L. 6

Abies grandis (Dougl.) Lindl. 3

Inne 1

Razem 4043

*Drzewostany mieszaneRaport FAO o LZG, Polska 2011



Czy w lasach plantacyjnych mamy do czynienia 

z mniejszą różnorodnością biologiczną? 



23

TAK:

 Lasy plantacyjne mają zazwyczaj mniejsze zróżnicowanie habitatowe i

złożoność.

 Lasy plantacyjne charakteryzują się mniejszym bogactwem gatunkowym niż

lasy półnaturalne (szczególnie na plantacjach o bardzo krótkich cyklach

rotacyjnych: 7-21 lat dla Eukaliptusa w Brazylii czy 27 lat dla Pinus radiata w

Nowej Zelandii - nie dotyczy warunków polskich)

Czy w lasach plantacyjnych mamy do czynienia z 

mniejszą różnorodnością biologiczną?
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NIE:

 Największa europejska populacja dudka (Upupa epops) znajdująca się we

Francji zamieszkuje lasy plantacyjne w regionie Landes,

 Nielotny kazuar (Casuarius casuarius) występuje licznie w lasach

plantacyjnych Araucaria cunninghamia w Quinsland,

 Główna populacja brązowego kiwi (Apteryx mantelli) występuje na

plantacjach egzotycznych sosen w Nowej Zelandii,

 Żuk ziemny (Holcaspis brevicula), lokalnie endemiczny gatunek i krytycznie

zagrożony gatunek w Nowej Zelandii jest zależny tylko i wyłącznie od

istnienia lasów plantacyjnych,

 W lasach Kalifornii porównując różnorodność gatunkową płazów, ptaków,

ssaków i bezkręgowców drzewostanów plantacyjnych eukaliptusa oraz

rodzimych dąbrów (Quercus agrifolia) stwierdzono bardzo podobną

różnorodność gatunkową chociaż rozkład gatunków był różny.

Czy w lasach plantacyjnych mamy do czynienia z 

mniejszą różnorodnością biologiczną?
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Lasy plantacyjne o dłuższych okresach

rotacyjnych, szczególnie tych zarządzanych

także dla celów zachowawczych, mogą

różnić się nieznacznie od lasów naturalnych

podlegających gospodarce leśnej, jeśli

chodzi o ich wartość habitatową.

Czy w lasach plantacyjnych mamy do czynienia z 

mniejszą różnorodnością biologiczną?
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Według definicji FAO wszystkie lasy w Polsce powstałe z siewu lub sadzenia

(ok. 90%) uznawane są za lasy plantacyjne podobne więc do plantacji drzew

szybo rosnących.

Lasy polskie jako lasy plantacyjne
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Dlaczego sposób prowadzonej gospodarki leśnej w Polsce 

nie może być postrzegany jako prowadzenie gospodarki plantacyjnej?

 uprawy (poza wyjątkami) nie są zakładane jako monokultury, sadzonki

reprezentują całą zmienność genetyczną populacji (populacja musi liczyć co

najmniej 150 osobników – Ustawa o LMR)

 zbierane z bardzo dużej liczby osobników matecznych z populacji

(co najmniej kilkudziesięciu),

 zakładane są zgodnie z rozpoznaniem siedlisk z dużą ilością innych

charakterystycznych dla danego siedliska gatunków drzew i krzewów.

Lasy polskie jako lasy plantacyjne cd.



Działania podejmowane na świecie 

w zakresie selekcji drzew leśnych
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„W 2005 roku 2,8% ogólnej powierzchni lasów stanowiły produkcyjne lasy

plantacyjne, tj.110 mln ha.

Powierzchnia ta wzrosła o 40% w latach 1990-2005.”
Filip Rekacewicz, FAO 2006a

Trendy w powiększaniu powierzchni 

produkcyjnych lasów plantacyjnych
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Trendy w powiększaniu powierzchni 

produkcyjnych lasów plantacyjnych cd.
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„Powierzchnia lasów: 478 mln ha (31% lasów naturalnych świata), największy

wskaźnik wylesienia na świecie.

Lasy plantacyjne z gatunków egzotycznych głównie: 5,4 mln ha w krótkich

cyklach rotacyjnych (ok. 1% powierzchni lasów).

W Brazylii gatunki z rodzaju Pinus i Eucalyptus mają największe znaczenie w

selekcji drzew leśnych. Pojedyncze klony E. urophylla x E. grandis dają

najwyższy wskaźnik przyrostu drewna na świecie sięgający 100 m3/ha/ rok.”

State of the World FGR, FAO Rzym 2014

Brazylia

 Grunty pokryte lasami naturalnymi ulegające wylesieniom przeznaczane są

głównie na uprawy rolnicze (soja), a rzadziej na plantacje drzew szybko

rosnących (1,6%).

 Lasy plantacyjne (ok. 1%) dostarczają 62% zapotrzebowania na drewno

okrągłe Brazylii.

 FSC nadało certyfikat 4,8 mln ha lasów brazylijskich w tym aż 2,1 mln ha

lasom plantacyjnym składającym się z rodzimych gatunków drzew.

 PEFC objęło certyfikacją 0,76 mln ha.
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 Lesistość: mniej niż 50%, z tego tylko ok. 20% uznawane za lasy naturalne.

 Tempo deforestacji na poziomie 2% rocznie.

 Zakładane plantacje drzew szybkorosnących: Tectona spp. (Java), Pinus spp.

(Sumatra), A. mangium (Borneo), palma kokosowa etc.

 FSC obejmuje 0,5 mln ha lasów (głównie naturalnych).

Indonezja
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 W roku 1919: zaledwie 5% lesistości, obecnie 13% (zalesienia w XX wieku

głównie gatunkami egzotycznymi).

 Plantacje zajmują 70% lasów; brak lasów naturalnych i półnaturalnych.

 Na obszarach zalesień (plantacjach) nawet tych dokonanych gatunkami

obcymi na terenach gdzie nie było lasu od setek lat pojawiają gatunki rzadkie.

 Znaczna część lasów plantacyjnych Wielkiej Brytanii posiada certyfikat FSC.

Wielka Brytania
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 Różnorodność lasów Nowej Zelandii jest bardzo wysoka z dużą ilością

gatunków endemicznych. Nowa Zelandia ucierpiała w ogromnym stopniu

podczas kolonizacji wysp przez Polinezyjczyków ok. 1000 lat temu i

Europejczyków ok. 150 lat temu.

 Lasy naturalne zajmują ok. 20% powierzchni kraju, a lasy plantacyjne zajmują

22% lasów.

 Głównym gatunkiem plantacyjnym jest Pinus radiata uprawiana w cyklach

rotacyjnych co 27 lat poprzez gospodarkę zrębową.

 Obecnie wszystkie plantacje zakładana są na gruntach rolnych lub

zdegradowanych. Wzrasta świadomość społeczna o roli lasów plantacyjnych

jako środowiska życia dla rodzimych gatunków w tym zagrożonych.

 Ok. 700 000 ha (40%) lasów plantacyjnych posiada certyfikat FSC. Brak

certyfikacji PEFC.

Nowa Zelandia
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 Posiadają największą na świecie powierzchnie plantacji drzewiastych.

Składają się one głównie z rodzimych gatunków drzew.

 Prowadzi się zalesienia na ogromną skalę (ok. 1,5 mln ha rocznie!).

Pomimo to wraz ze wzrostem populacji ludzkiej w Chinach nadal dochodzi do

stałego zmniejszania się lasów naturalnych.

Chiny
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 W lasach chińskich rośnie 27 000 gatunków roślin wyższych z tego ponad

7 000 gatunków drzewiastych. Lasy charakteryzują się znaczną ilością

gatunków endemicznych.

 Zwykle w działaniach zalesieniowych nie przykłada się uwagi do roli jaką

plantacje mogłyby odegrać w ochronie lokalnej różnorodności biologicznej.

 Bardzo mała ilość lasów Chin podlega certyfikacji FSC, zaledwie

0,75 mln ha (lasy plantacyjne i innych typów). Brak certyfikacji PEFC.

Chiny cd.
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 Większość lasów plantacyjnych USA składa się z rodzimych gatunków drzew.

Na południowym wschodzie najważniejszymi gatunkami drzew w uprawach

plantacyjnych są Pinus taeda i Pinus elliotii.

 Wszystkie lasy USA chronione są krajowymi i stanowymi uregulowaniami

prawnymi i Ustawą o Gatunkach Zagrożonych. Ochrona różnorodności

biologicznej skupia się głównie na lasach naturalnych i seminaturalnych a

mniej na lasach plantacyjnych.

Stany Zjednoczone
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 Trwają w USA liczne dyskusje czy leśnictwo

powinno być rozdzielone na leśnictwo plantacyjne

i takie które skupia się tylko na ochronie

bioróżnorodności (np. Northwest Forest Plan).

 9,1 mln ha lasów USA posiada certyfikat FSC,

są to głównie lasy naturalne i mała ilość lasów

plantacyjnych. Większa ilość lasów podlega

certyfikacji w systemie SFI (Certification by

Sustainable Forestry Initiative) – 22 mln ha.

 W USA równolegle prowadzonych jest 150

programów selekcyjnych dla 70 gatunków.

Niektóre z tych programów koncentrują się na

selekcję genotypów w kierunku odporności drzew

na patogeny i szkodniki.

Stany Zjednoczone cd.
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 W Kanadzie selekcję prowadzi się dla 40 gatunków (z czego 33 to gatunki

rodzime).

 Selekcję II generacji (plantacje) prowadzi się dla 13 gatunków, a dla daglezji

prowadzi się selekcję III generacji.

Kanada
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 Lasy Francji zajmują ok. 15 mln ha, w tym

lasy plantacyjne zajmują ok. 2 mln ha

(9 miejsce na świecie). Plantacyjne lasy

zajmują ok. 13% powierzchni lasów i są

zakładane głównie z rodzimych gatunków

drzew.

 Las plantacyjny w regionie Landes jest

największym lasem plantacyjnym w

Europie zajmującym ok. 1 mln ha (Pinus

pinaster). Powstał jako założenie

zalesieniowe Napoleona III w XIX wieku.

Francja
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 Francja posiada chyba najniższy wskaźnik lasów poddanych certyfikacji

FSC, zaledwie 15 500 ha, natomiast certyfikat PEFC obejmuje głównie lasy

plantacyjne – 4,3 mln ha.

 We Francji „ulepszanie drzew” koncentruje się głównie na tworzeniu hybryd z

odległych od siebie gatunków takich rodzajów jak Larix (krzyżówki pomiędzy

Larix decidua i Larix japonica) czy Populus (krzyżówki pomiędzy gatunkami

europejskimi topoli i amerykańskimi) oraz Juglans.

Francja cd.
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 W Szwecji programy selekcyjne obejmują intensywny wybór drzew

matecznych w porozumieniu z właścicielami lasów, kontrolowane

krzyżowania na szeroka skalę i ocenę genotypów. Ocenie poddaje się

drzewa z 7-24 populacji hodowlanych w zależności od gatunku.

 W wyniku działań selekcyjnych na rynek drzewny Szwecji dociera rocznie

dodatkowo 10 mln m3 drewna (tj. ok. 15%)!

Szwecja
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Biorąc pod uwagę aspekty genetyczne, trwałość przyszłej produkcji oraz aspekty

ekonomiczne, przyjęto, że głównym kierunkiem selekcji drzew leśnych w Polsce

będzie selekcja populacyjna, natomiast selekcja indywidualna będzie stanowić

tylko jej uzupełnienie.

Polska
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Polska cd.

Janusz Dawidziuk, IV Zimowa Szkoła Leśna przy IBL 2013 
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Selekcja indywidualna zatrzymała się na etapie pierwszym czyli cały czas

wyboru drzew matecznych i zakładania nowych plantacji nasiennych I generacji.

Aby jej kontynuacja miała sens i doszło do „skonsumowania” efektów od lat

prowadzonych działań selekcyjnych, które tylko w latach 1995-2005 kosztowały

LP ok. 1 mld zł (Fonder 2011) należy:

1. Określić procent drewna jaki miałby trafiać w konkretnej perspektywie

czasowej z lasów plantacyjnych, a tym samym ich powierzchnię. Z powodu

braku podaży właściwych gruntów do zalesień z Agencji Nieruchomości

Rolnych, plantacje drzew szybko rosnących powinny być zakładane albo na

gruntach ekonomicznych Lasów Państwowych lub na gruntach leśnych,

porolnych w pierwszym pokoleniu oraz w miejscach likwidowanych

plantacji nasiennych. Plantacje drzew szybko rosnących mogłyby stanowić

przeciwwagę 5% lasów referencyjnych wyznaczanych w każdym

nadleśnictwie i zajmować dokładnie taką samą powierzchnię.

2. Dokonać wyboru drzew elitarnych na uprawach pochodnych z plantacji

nasiennych, na uprawach testowania potomstwa rodów oraz na uprawach

doświadczalnych (rodowych) zakładanych w LP i lasach doświadczalnych

ośrodków naukowych na podstawie wyników badań genetycznych.

Polska cd.
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3. Dokonać rejestracji drzew elitarnych w BNL po uzyskaniu dla nich certyfikatu

genetycznego (IV kategoria LMP) i zakładać z nich PN II generacji.

4. Na PN II generacji rozważyć dokonywanie kontrolowanych krzyżowań

wybranych genotypów (lub nie) i z tak uzyskanych nasion zakładać plantacje

drzew szybko rosnących dla Św, Os, Brz, So, Md, Dg, Tp, Ol.

5. Testowanie DM gatunków ciężkonasiennych i jodły pod kątem przydatności

genotypów w selekcji indywidualnej tj. jako drzewa szybko rosnące jest

nieporozumieniem.

6. Plantacje drzew szybko rosnących zakładać w pierwszej kolejności na

gruntach ekonomicznych LP (ok. 20 000 ha), w drugiej na gruntach

przejmowanych z ANR (wątpliwa podaż); trzeciej na gruntach leśnych

porolnych w I pokoleniu nie słabszych niż LMśw.

Polska cd.



Ile nam potrzeba gruntów do produkcji 

zwiększonej masy drzewnej?
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„Od roku 2051 pozyskanie w LP drewna ustabilizuje się na poziomie

ok. 44,6 mln m3 a od roku 2061 zacznie spadać.”

Dawidziuk, 2012

Przyjmując za wzorem szwedzkim, że oczekiwalibyśmy dodatkowej masy

drzewnej na rynku na poziomie 10 mln m3 rocznie począwszy od lat 60-tych

bieżącego wieku, wówczas przy ostrożnym wskaźniku zasobności plantacji

na poziomie 250m3/ha w wieku rębności potrzebowalibyśmy zaledwie 40 000 ha

powierzchni tj. ok. 0,56% powierzchni LP.
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Rekomendacja nr 5 Panelu Klimat NPL:

„Należy zweryfikować Program zachowania Leśnych Zasobów Genowych i

Hodowli Selekcyjnej Drzew Leśnych (PZLGiHSDL) do roku 2035 r. pod kątem

modyfikacji celów strategicznych tego programu; „hodowlę selekcyjną”

ograniczyć do celów eksperymentów naukowych w kierunku selekcji ekotypów

lub genetycznych modyfikacji populacji, zwiększających tolerancję na suszę oraz

wzmacniających zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków

środowiska.”

Prof. K. Rykowski IBL



Stanowisko Rady Naukowej LBG Kostrzyca 

dotyczące rekomendacji Panelu „Klimat” 

do Narodowego Programu Leśnego
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„Rada Naukowa Leśnego Banku Genów Kostrzyca ubolewa nad faktem, że dla najważniejszej

dziedziny leśnictwa jaką jest hodowla lasu koordynator Narodowego Programu Leśnego (NPL) nie

przewidział zorganizowania osobnego panelu dyskusyjnego. Pominięcie tej tematyki dziwi tym bardziej,

że zagadnienia związane z zagospodarowaniem lasu, w tym dotyczące najważniejszych programów

hodowlanych tj. Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w

Polsce na lata 2011-2035, Programu rozwoju szkółkarstwa leśnego oraz Programu zwiększania

lesistości kraju, należą do strategicznych projektów Lasów Państwowych.

Z punktu widzenia przyszłości naszych lasów szczególne znaczenie posiada Program

zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035.

Zagadnienia związane z Programem … 2011-2035 były co prawda omawiane w ramach Panelu

„Klimat”, jednak wśród zaproszonych ekspertów zabrakło specjalistów z dziedziny hodowli lasu, w tym

selekcji i nasiennictwa leśnego, wskutek czego w dyskusji zostały one potraktowane więcej niż

marginalnie, a przyjęte odnośne rekomendacje zanegowały stosowane już w praktyce leśnej

osiągnięcia genetyki i selekcji drzew leśnych.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że proponowane rekomendacje Panelu „Klimat” dotyczące hodowli

lasu, a w szczególności genetyki i selekcji drzew leśnych stoją w sprzeczności nie tylko z od dawna

wdrożonymi i obowiązującymi zasadami hodowli selekcyjnej w Lasach Państwowych oraz przepisami

prawa krajowego (w tym Ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym i znowelizowanymi ostatnio w

Lasach Państwowych instrukcjami branżowymi), ale także z wieloma ratyfikowanymi przez nasz kraj

porozumieniami i aktami prawa międzynarodowego, m.in. Dyrektywą EU nr 1999/105WE, która jest

tak samo obowiązująca, jak inne dyrektywy UE (siedliskowa nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992, czy

ptasia nr 2009/147/UE z 30 listopada 2009 r.)...”

Stanowisko Rady Naukowej LBG Kostrzyca
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„Rada Naukowa LBG Kostrzyca nie może przejść obojętnie wobec próby zdyskredytowania

potrzeby stosowania zasad genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na skalę gospodarczą w imię

rzekomej konieczności tzw. ekologizacji hodowli lasu. Rekomendacje Panelu „Klimat” proponują

bowiem de facto, aby lasy polskie odnawiały się głównie w sposób naturalny, a państwo i Lasy

Państwowe zrezygnowały lub znacznie ograniczyły korzystanie w praktyce gospodarczej z osiągnięć

nauki w dziedzinie hodowli lasu, w tym z wyselekcjonowanej bazy nasiennej, infrastruktury

wyłuszczarskiej i przechowalniczej, a w konsekwencji z nowoczesnego modelu szkółkarstwa leśnego.

Trwałość lasu oraz ciągłość i płynność dostaw surowca drzewnego jest obowiązkiem nie tylko

Lasów Państwowych, lecz także państwa. Realizacja tych ważnych dla społeczeństwa i gospodarki

narodowej celów nie będzie jednak możliwa poprzez stałe ograniczanie potencjału produkcyjnego

naszych lasów, m.in. poprzez nieracjonalne użytkowanie obszarów Natura 2000, tendencje zmierzające

do stałego powiększania areału parków narodowych i rezerwatów przyrody, rezygnacja z uprawy

szybko przyrastających gatunków obcych czy certyfikacje lasów). Taką możliwość stwarza jedynie

stałe wprowadzanie osiągnięć naukowych w zakresie hodowli selekcyjnej do praktyki oraz stosowanie

racjonalnych metod zagospodarowania lasu.

Rada Naukowa Leśnego Banku Genów Kostrzyca

Stanowisko Rady Naukowej LBG Kostrzyca cd.
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