
Plantacje drzew leśnych 

- dobro konieczne 

Andrzej Lewandowski, Daniel J. Chmura, Jan Kowalczyk 

IDPAN, IBL 

Konsorcjum Genetyki Drzew Leśnych DENDROGEN 



Agenda 

 

• Co nam mogą dać plantacje? 

• Zaszłości historyczne 

• Plantacje jako element cyklu 

hodowlanego  

• Czy potrzebne nam plantacje? 

 



Co nam mogą dać plantacje 
drzew 

• Szybki zwrot nakładów, jak na warunki 
leśne 

• Wprowadzenie do produkcji efektów 
prac selekcyjnych 

• Wydzieloną funkcję produkcyjną 

- ochrona innych, mniej intensywnie 
użytkowanych drzewostanów 

- zrównoważenie różnych funkcji na wyższym 
poziomie (ponad nadleśnictwem czy RDLP). 

 

 



 
Plantacje drzew szybkorosnących 

 
CEL – PRODUKCJA! 

• Biomasa – niezależnie od jakości 

• Jakość surowca – materiał dedykowany – 

papier, płyty, inne sposoby przerobu 

• Szczególne właściwości drewna? – 

celuloza/lignina, długość włókien, kąt 

mikrowłókien   

 



Plantacje drzew szybkorosnących 
- klasyczne podejście 

• Krótkie cykle rotacyjne < 10 lat (biomasa 

energetyczna, płyty) 

• Średnie cykle rotacyjne - 15-20 lat 

(papier, płyty) 

• Długie (pełne cykle) - 25-60 lat (tartaczne) 

 

 



TOPOLA 

 

 



Gatunki leśne 

 

 

• Brzoza 

• Modrzew 

• Świerk 

• Sosna 

 

• Daglezja 

• Robinia 

 

 

 



Plantacje drzew leśnych 

• Krótkie cykle rotacyjne < 10 lat (biomasa 
energetyczna, płyty) ? 

• Średnie cykle rotacyjne - 15-20 lat (papier, 
płyty) 

• Długie (pełne cykle) - 25-60 lat (tartaczne) 

 

 20-40 lat 





Sosna taeda (Pinus taeda L.) 
Loblolly pine  

Sosna Elliotta (Pinus elliottii Engelman.) 
Slash pine 

• 12,5 mln ha platacji sosnowych 
• t.j.  ~15% lasów na tzw. Południu 
• 80% sosna taeda 
 



 



 



plantacje 



Materiał sadzeniowy 

• Musi być najlepszy z możliwych dla 

osiągnięcia zamierzonego celu 

• Jest dostępny, chociaż zaawansowanie 

prac selekcyjnych pozostawia pewne 

życzenia 

 

 





Baza selekcyjna 
Wielkość utworzonej w LP hodowlanej bazy nasiennej (2010): 

 

1. Znanego pochodzenia 

- źródła nasion 2670 szt, 

- populacje - 219104 ha, 

 

2. Wyselekcjonowana 

- populacje - 16993 ha, 

 

3. Kwalifikowana 

- drzewa mateczne - 9773 szt, 

- plantacje nasienne - 1260 ha, 

- pl. uprawy nasienne - 699 ha, 

- uprawy pochodne 62384 ha. 

 

4. Przetestowana – brak 

 

 

 

 

 

 



„Program ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli 

selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035” przewiduje 

utworzenie przetestowanej bazy nasiennej na poziomie 

10% potrzeb nasiennych w skali kraju. 

 



Dendrogen: 
 

• - optymalizacja wykorzystania plantacji nasiennych: 
„Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i 
plantacyjnych upraw nasiennych oraz optymalizacja 
ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym” 

 

• - selekcja indywidualna: „Ocena i wykorzystanie 
istniejących powierzchni badawczych jako bazy 
selekcyjnej do wyboru drzew elitarnych i realizacji 
specjalnych programów hodowli selekcyjnej drzew 
leśnych” 

 



Meandry semantyczno – 
legislacyjno - światopoglądowe 

• Czy uprawy to też plantacje? 

• Więźba?, sadzenie?, wiek rębności? 

• A co będzie jak wszystkie lasy zamienią 

na plantacje? Co z bioróżnorodnością? 

Wielofunkcyjnością? 

• Jak nazwać wydzielone obszary do 

produkcji drewna? 

 

 

 

 



Czy potrzebujemy plantacji? 

• Konieczne są prognozy: 

• rozmiaru zapotrzebowania na drewno 

• struktury zapotrzebowania na drewno 

• możliwości spełnienia tych wymagań przy 

obecnej skali i strukturze produkcji i 

pozyskania 

• Inwestycja długofalowa – ocena ryzyka 

• Dobro konieczne 

 

 



Bloki Upraw Specjalnych 

 

 

 

 

 

Jak nazwać wydzielone obszary gdzie funkcja produkcyjna jest najważniejsza? 

 





 

T.J. Wodzicki. Twórczość naukowa warunkiem rozwoju 

gospodarki leśnej. PTL Warszawa 2014 

 

 

 



….Niezależnie od różnic poglądów i dyskusji, pełniejsze 

zagospodarowanie potencjału lasów wymaga 

rozplanowania w Polsce przyszłej lokalizacji lasów o 

różnej kombinacji hierarchii funkcji z uwzględnieniem 

dorobku badań naukowych z ostatnich lat. 



……Pozostają jeszcze, oczywiście możliwości 

wzbogacenia oferty produkcyjne lasów polskich przez 

wykorzystanie potencjału wzrostowego i 

morfologicznego niektórych innych gatunków drzew 

obcego pochodzenia. 



…….Dołączam do tej dyskusji moje przekonanie, że 

zastosowanie metod inżynierii genetycznej, a 

szczególnie selekcji i produkcji fenotypów drzew GMO 

preferowanych dla pełnienia złożonych funkcji lasu, 

metodami inżynierii genetycznej z wykorzystaniem 

embriogenezy in vitro, jest koniecznym warunkiem 

postępu w gospodarce leśnej. Bardzo cenne byłoby, 

ugruntowanie takiego przekonania (o ile to już się nie 

dzieje) w kierownictwie Dyrekcji Lasów Państwowych, 

odpowiedzialnym za sposób wykorzystania potencjału 

blisko 30 procent powierzchni kraju. 


