
Spotkanie Regionalnych Genetyków 

LBG Kostrzyca – 27-29 październik 2015 roku 
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PN i PUN w RDLP w Białymstoku - dane liczbowe 

• 13 plantacji nasiennych – ponad 100 ha 

So- Supraśl (207), Krynki (208), Łomża (206 i 204); 

Św – Łomża (204) , Bielsk (208);  

Md – Bielsk (103,106,157,205,206);  

Dbsz – Łomża (208);  

Brzb – Łomża (201,203, 204, 208,251), Krynki (208);  

Olcz – Łomża (208);  

Lpd – Bielsk (103,201), Krynki (103, 313),  

Js – Łomża (202, 203, 208) 

• 3 plantacyjne uprawy nasienne - ponad 27 ha 

So – Krynki (207) 

Św -  Krynki (203) 

Brz – Łomża (201,203,204,206,208,251) 

• 2 Plantacje zachowawcze Wzg (Bielsk); Wz sz (Łomża) 
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PN So207- So24 – Nadleśnictwo Supraśl 

• In – situ, wiek ponad 40 lat (1970r.),  

     25 klonów; zasięg regionalny; 

• Plantacja stara, wysoka, słabo 
obradzająca 

• Ostatni zbiór na przyzwoitym poziomie to 
rok 2000 – 2942 kg; ogółem zebrano 10 
ton szyszek 

• Zbiór z podnośników pneumatycznych – 
koszt nasion pow. 3000zł/kg przy słabym 
urodzaju (zbiór 89kg w 2015r).   

• Przewidywane zastąpienie plantacją 1,5 
generacji- IBL jest przeciwne 

•  wykorzystywana do zakładania bloków 
upraw pochodnych – realizacja 0-50% 
bloków (5 n-ctw) jak i uzupełnień w 
blokach dla WDN zużyto ok. 52 kg nasion 

• Zapas nasion 1,3 kg 

Podsumowanie: PN stara po trzech cięciach 
schematycznych, słabo obradzająca, na 
siedlisku zbyt bogatym (LMśw - Lśw), 
potrzebuje rozrzedzenia, aktualnie korony 
są silnie zredukowane 
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PN So207- So24 – Nadleśnictwo Supraśl cd 
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PN So208 – So23 Nadleśnictwo Krynki 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat (1996-7r.),  

     70 klonów (z 84); zasięg regionalny – krajowy 
(n-ctwo – lokalny?); 

• Plantacja obradza od 2002 r. i obradza różnie 

• Plantacja wykorzystywana poza regionem 
pochodzenia (Puszcza Białowieska – brak 
odnowień), zużyto ok. 50 kg nasion, 
uzupełnienia braków nasion z WDN-ów do 
bloków upraw pochodnych.  

• Ostatni większy zbiór rok 2013 – 700 kg; raz 
zebrano nawet 2 tony – 2007r;  ogółem 
zebrano ok. 6 ton szyszek, 

• Można zbierać więcej szyszek; 

• zapas nasion 23 kg. 

Podsumowanie: PN założona na właściwym 
siedlisku BMśw jednak na gruncie porolnym 
(miejscami wstąpiły problemy z hubą korzeni, 
brak poważnych szkód). Po dwóch cięciach: 
schematycznym i selekcyjnym 

 Problem z obecnością innego (prywatnego) 
drzewostanu So w pobliżu – nie spełnia 
wymagań ustawy o LMR 
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PN So208 – So23 Nadleśnictwo Krynki 
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PN So206 – So21 Nadleśnictwo Łomża 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat (1991-5r.),  

     81 klonów (ze 120); zasięg regionalny; Plantacja 
obradza od 1998 r. i obradza systematycznie i 
często obficie 

• Plantacja wykorzystywana do zakładania bloków 
upraw pochodnych (n-ctwo Pisz) jak i w blokach 
WDN-ów przy braku nasion; 

• po huraganie w Puszczy Piskiej dostarczyła 
ogromne ilości nasion do siewów na uprawach i 
szkółkach 

• zużyto ok. 291 kg nasion,  

• Ostatni większy zbiór rok 2015 – 3000 kg; raz 
zebrano nawet 13,9 tony – 2007r;  ogółem 
zebrano ok. 49 ton szyszek, 

• zapas nasion 72 kg. 

• Można zbierać więcej szyszek; 

Podsumowanie: PN założona na bogatym siedlisku, 
na gruncie porolnym, brak poważnych szkód. Po 
dwóch cięciach schematycznych (kwat. 5 i 8 – 1 
cięcie) 

 Problem z obecnością innego (prywatnego) 
drzewostanu So w pobliżu – nie spełnia 
wymagań ustawy o LMR wyłączono więc dwie 
kwatery jako pas izolacyjny. 
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PN So206 – So21 Nadleśnictwo Łomża 
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PN So204 – So22 Nadleśnictwo Łomża 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat (1996-8r.),  

     68 klonów (z 69); zasięg regionalny; 
Plantacja obradza od 2006 r. ; obradza 
systematycznie; Plantacja 
wykorzystywana w blokach upraw 
pochodnych WDN-ów przy braku nasion; 

• Częściowo w regionie 252 po huraganie z 
2002r. Wykorzystywano do podsiewów na 
lukach i siewów na szkółkach 

• zużyto ok. 67 kg nasion,  

• Ostatni większy zbiór rok 2009 – 2000 kg; 
ze względu na ograniczoną potrzebę na 
nasiona zbiory oscylują w zakresie 1,5 
tony; 

• ogółem zebrano ok. 8,5 tony szyszek, 

• zapas nasion 50 kg. 

• Można zbierać więcej szyszek; 

Podsumowanie: PN założona na bogatym 
siedlisku LMśw, brak poważnych szkód 
(nieznaczne od owadów). Po dwóch 
cięciach schematycznych 
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PN So204 – So22 Nadleśnictwo Łomża 
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PUN So207 – So 24 Nadleśnictwo  Krynki 

• In-situ, wiek poniżej 40 lat (1990-3r.),  

     50 rodów (z 56); zasięg regionalny; PUN 
obradza od 2001 r. ; obradza systematycznie;  

• Plantacja wykorzystywana w blokach upraw 
pochodnych WDN-ów przy braku nasion; 
siewach na szkółkach do upraw 
gospodarczych 

• zużyto ok. 104 kg nasion,  

• Ostatni większy zbiór rok 2005 – 1720 kg; ze 
względu na ograniczoną potrzebę na nasiona 
zbiory oscylują w zakresie 0,5 tony; 

• ogółem zebrano ok. 9,5 tony szyszek, 

• zapas nasion 19 kg. 

• Można zbierać więcej szyszek; 

• Podsumowanie: PUN założona na BMśw, na 
gruncie porolnym, brak poważnych szkód 
(miejscami huba). Po trzech cięciach 
schematycznych 

 Problem z obecnością innego (prywatnego) 
drzewostanu So w pobliżu – nie spełnia 
wymagań ustawy o LMR. 
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PUN So207 – So 24 Nadleśnictwo  Krynki 
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PN Św208 – Św23 Nadleśnictwo Bielsk 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat, II części (I-
1989r.; II-1996r.),  

    I część 54 klony (z 64); II część 33 klony (z 
38); zasięg krajowy; Plantacja obradza od 
2005 r. ; obradza chimerycznie; Plantacja 
wykorzystywana w blokach upraw 
pochodnych WDN-ów przy braku nasion; 

• zużyto ok. 4 kg nasion,  

• Ostatni większy zbiór rok 2012 – 1800 kg; 
ogólnie zbiory słabe ze względu na brak 
obradzania, zbiory szyszek zawsze 
maksymalne. 

• ogółem zebrano ok. 3,5 tony szyszek, 

• zapas nasion 26 kg. 

• Nasiona wykorzystywane przez ościenne 
RDLP; 

Podsumowanie: PN założona na bogatym 
siedlisku Lśw, brak poważnych szkód. II 
część po 1 cięciu schematycznym. 

Konieczność ogłowienia części starszej. 
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PN Św204 – Św22 Nadleśnictwo Łomża 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat, 
(1996r.),  

     43 klony (z 47); zasięg 
regionalny; Plantacja nie 
obradza;  

 Planowane wykorzystywanie 
w blokach upraw 
pochodnych WDN-ów przy 
braku nasion; 

Podsumowanie: PN założona 
na dość silnym siedlisku 
LMśw, brak poważnych 
szkód (nieznaczne od 
owadów).  

Cięć nie wykonywano 
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PUN Św 203 – Św 21 Nadleśnictwo  Krynki 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 
lat (1996r.),  

     39 rodów (z 45); zasięg 
regionalny; PUN nie 
obradza.  

• Potencjalnie ma być 
wykorzystywany jako 
uzupełnienie w blokach 
upraw pochodnych 
WDN-ów przy braku 
nasion; 

Podsumowanie: PUN 
założona na LMśw, na 
gruncie porolnym, brak 
poważnych szkód. Po 
jednym cięciu 
schematycznym. 

Konieczność ogłowienia 
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PN Md 103,106,157,205,206 – Md 10,20  

Nadleśnictwo  Bielsk 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat, II części (I-
1986-91r.; II-1996r.),  

    I część 26 klonów (z 30); II część 29 
klonów (z 31); zasięg regionalny; 
Plantacja obradza od co najmniej 1995r. 
; obradza regularnie; od 2-3 lat słabo. 
Plantacja wykorzystywana do zakładania 
bloków upraw pochodnych (3 n-ctwa) i 
uprawach gospodarczych. 

• zużyto w RDLP ok. 218 kg nasion 
(rocznie 78% zużywanych nasion Md 
pochodzi z PN),  

• sprzedaż nasion dla odbiorców 
prywatnych, na Białoruś i ościenne 
RDLP - kilkaset kg.  

• Ostatni większy zbiór rok 2007 – 5000 
kg; ogółem od 1995r. zebrano ok. 32 
tony szyszek, 

• zapas nasion 5 kg. 

Podsumowanie: PN założona na silnym 
siedlisku LMśw, brak poważnych szkód. 
Starsza część po 2 cięciach 
schematycznych. Młodsza ogłowiona. 

Ze względu na brak ogławiania problemy ze 
zbiorem z wysokich drzew. 
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PN Dbsz 208 – Dbsz 21 Nadleśnictwo Łomża 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat, 
(2000r.),  

     55 klonów (z 71); zasięg 
regionalny; Plantacja nie obradza, 
jedynie poj. szczepy – zbierano 
raz w 2011r. na potrzeby n-ctwa 
Łomża – 200 kg;  

 Planowane wykorzystywanie w 
blokach upraw pochodnych i 
blokach WDN-ów przy braku 
nasion; 

Podsumowanie: PN założona na 
LMśw – grunt porolny, jednak 
czuje się tam  źle ze względu na 
utwory żwirowe, pyłowe (łachy).  

Wystąpiły szkody od pędraka, 
owadów, galasówek.  

Konieczność uzupełniania wypadów 
do tej pory. 

Cięć nie wykonywano 



18 

PN Olcz 208 – Olcz 21 Nadleśnictwo Łomża 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat, (1993-
5r. – można wyróżnić II części),  

     45 klonów (z 53); zasięg krajowy; 
Plantacja obradza od 1998r.,  

• Wykorzystywana w blokach upraw 
pochodnych i blokach WDN-ów przy 
braku nasion; 

• Zebrano 255 kg nasion, najwięcej w 
roku 2003 - 49kg (390kg 
nibyszyszeczek), średni zbiór 10-20 
kg 

• Brak zapasów nasion 

• Wspomagamy nasionami ościenne 
RDLP 

Podsumowanie: PN założona na Lw –
po 2 cięciach schematycznych, w 
bardzo dobrej kondycji 
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PN Js (poch - RDLP Białystok) -Nadleśnictwo Łomża 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 
lat, (2002r.),  

     26 klonów (z 31); zasięg 
krajowy; Plantacja 
jeszcze nie obradza.  

• Planowane 
wykorzystanie do 
powrotu jesionu na 
siedliska wilgotne 

Podsumowanie: PN 
założona na Lw, 
wielokrotne usuwanie 
zakażonych pędów 
spowalnia proces 
zamierania jesionów na 
PN 
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PN Brz 208 – Brz 22 Nadleśnictwo Krynki 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat, 
(1996-97r.),  

     28 klonów (z 33); zasięg 
krajowy; Plantacja obradza 
sporadycznie od 2004r.,  

• Wykorzystywana w blokach 
upraw pochodnych (Żednia) i 
blokach WDN-ów – drugi 
gatunek; uprawach 
gospodarczych. 

• Zebrano od 2004r. ok. 225 
kg nasion, najwięcej w roku 
2012r. – 46 kg; średni zbiór 
20-35 kg 

• Brak zapasów nasion 

Podsumowanie: PN założona 
na LMśw – grunt porolny, po 
1 cięciu schematycznym, w 
bardzo dobrej kondycji,  

     potrzeba ogłowienia 



21 

PN Brz 208,204,203,201,251 – Brz 22, 21, 20 

Nadleśnictwo Łomża 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat, (1989-
90r.),  

     29 klonów (z 36); zasięg regionalny; 
Plantacja obradza od 1995r.,  

• Wykorzystywana w blokach upraw 
pochodnych (Czarna Białostocka) i 
blokach WDN-ów – drugi gatunek; 
uprawach gospodarczych. 

• Zebrano od 1995r. ok. 900 kg 
nasion, najwięcej w roku 2008r. – 
182 kg średni zbiór kilkadziesiąt kg 

• Brak zapasów nasion 

• Wspomagamy nasionami ościenne 
RDLP 

Podsumowanie: PN założona na 
LMśw –po 2 cięciach 
schematycznych, w dobrej kondycji, 
ze względu na wiek i wysokość 
potrzeba jej odtworzenia 
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PN Brz 208,204,203,201,251 – Brz 22, 21, 20 

Nadleśnictwo Łomża 
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PUN Brz 208,206,204,203,201,251 – Brz 22, 21, 20 

Nadleśnictwo Łomża 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat, (1989r.),  

     34 rody (z 35); zasięg krajowy; PUN 
obradza od 1995r.,  

• Wykorzystywana głównie w 
uprawach gospodarczych. 

• Zebrano od 1995r. ok. 360 kg 
nasion, najwięcej w roku 2001r. – 
116 kg, średni zbiór kilka - 
kilkadziesiąt kg 

• Brak zapasów nasion 

Podsumowanie: PN założona na 
LMśw –po 3 cięciach 
schematycznych, w dobrej kondycji, 
nadleśnictwa często zgłaszały 
problem, iż sadzonki wyhodowane z 
nasion noszą cechy Brzom, 
prowadzono weryfikację i wycięto 
podejrzane rody, jednak sytuacja się 
powtarzała. 

PUN do likwidacji   
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PN Lp 103,313 Nadleśnictwo Krynki 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat, 

(2000r.),  

     47 klonów (z 52); zasięg 

krajowy; Plantacja obradza 

sporadycznie zbiór tylko w 

2012r. (10kg),  

• Planowane wykorzystanie w 

blokach upraw pochodnych 

jako drugi gatunek; uprawach 

gospodarczych. 

• Brak zapasów nasion 

Podsumowanie: PN założona 

na LMśw – grunt porolny, w 

dobrej kondycji, w 

pierwszych latach słabo 

wzrastała. 
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PN Lp 103,201 – Nadleśnictwo  Bielsk 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 lat, II części 
(I-1986r.; II-1996r.),  

    I część 30 klonów (z 33); II część 33 
klonów (z 33); zasięg krajowy; 
Plantacja obradza od co najmniej 
1995r. ; obradza regularnie 

. Plantacja wykorzystywana do 
zakładania bloków upraw 
pochodnych (Giżycko), jako drugi 
gatunek w blokach i uprawach 
gospodarczych. 

• Ostatni większy zbiór rok 2013 – 
254 kg; ogółem od 1995r. zebrano 
ok. 1732 kg nasion, 

• zapas nasion - brak. 

Podsumowanie: PN założona na 
silnym siedlisku Lśw, brak 
poważnych szkód. Starsza część po 
2 cięciach schematycznych. 
Potrzeba ogławiania.  
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Plantacja zachowawcza Wz sz. – Nadleśnictwo Łomża 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 

lat, (2009r.),  

     37 klonów; zasięg 

krajowy; Plantacja 

jeszcze nie obradza.  

• Planowane 

wykorzystanie – powrót 

wiązu szypułkowego na 

siedliska wilgotne 

Podsumowanie: PN 

założona na LMśw, 

szkody nie wystąpiły 
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Plantacja zachowawcza Wz g. – Nadleśnictwo Bielsk 

• Ex-situ, wiek poniżej 40 

lat, (2009r.),  

    46 klonów; zasięg 

krajowy; Plantacja 

jeszcze nie obradza.  

• Planowane 

wykorzystanie – powrót 

wiązu górskiego na 

siedliska wilgotne 

Podsumowanie: PN 

założona na LMśw, 

szkody nie wystąpiły 



Dziękuję za uwagę 


