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Odnowienie naturalne olchy
w leśnictwie Ugoszcz
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Czy odnawianie naturalne sosny zwykle się nie udaje? A może nie
warto w ten sposób odnawiać buka, świerka, modrzewia czy olchy?
Doświadczenia z Nadleśnictwa Skrwilno przeczą tym poglądom.

N

A DLEŚNICTWO
SKRWILNO JEST POŁOŻONE W III KRAINIE PRZYRODNICZO-LEŚNEJ
WIELKOPOLSKO-POMORSKIEJ
W DZIELNICY POJEZIERZA
DOBRZYŃSKO-CHEŁMIŃSKIEGO. Naturalne warunki przyrodnicze,

a zwłaszcza niewielka roczna ilość
opadów, nie są szczególnie korzystne
dla odnawiania naturalnego. Mimo
to od prawie 25 lat podejmujemy próby ich wprowadzania. Zaczęliśmy od
drzewostanów bukowych, potem przyszła kolej na sosnę, świerk, modrzew
i olszę.
Mimo że kierowaliśmy się głównie instynktem oraz wiedzą z literatury, prawie
wszystkie próby były udane. Cieszy nas

to tym bardziej, że w przypadku buka
jesteśmy na skraju jego południowego
zasięgu, a świerk jest u nas poza swoim
naturalnym zasięgiem. Osiągnęliśmy
całkiem solidne rezultaty. Ładne uprawy, a teraz już ponad 20-letnie młodniki, cieszą nas wszystkich. Upewniają, że
warto było podjąć te niełatwe przecież
wyzwania.
ZACZĘLIŚMY OD BUKA

Nadleśnictwo Skrwilno ma bardzo
niewiele lasów z udziałem buka, tylko
125 ha, co stanowi 0,5 proc. powierzchni. W kompleksie Trąbin należącym
do leśnictwa Ugoszcz są trzy oddziały
z dominującym udziałem tego gatunku. Już w 1928 r., w „Sylwanie”,
prof. Władysław Jedliński wspominał

o drzewostanie bukowym pochodzenia
naturalnego w „państwowych lasach”
w Trąbinie.
Postanowiliśmy wykorzystać te
informacje. W 1991 r. z inicjatywy
nadleśniczego Jacka Soborskiego została przygotowana gleba pod odnowienie naturalne. Zabieg się powiódł
i w kolejnych dobrych latach nasiennych (2000, 2005), stosując coraz
silniejsze cięcia, uzyskaliśmy obsiewy
uzupełniające.
Od 2000 r. w leśnictwach Ugoszcz
i Kłuśno ostatnie zabiegi trzebieży
późnych potraktowaliśmy jako cięcia
przygotowawcze do zainicjowania
obsiewu. Uzyskaliśmy w ten sposób
ok. 50 ha powierzchni z odnowieniem
naturalnym buka.
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Odnowienie
naturalne modrzewia
w leśnictwie Płociczno

W drzewostanie, w którym zainicjowano odnowienie naturalne buka (obręb
Urszulewo, oddział 117i), prowadzono
pomiary stanowiące część międzynarodowego projektu badawczego,
prowadzonego przez Uniwersytet
w Getyndze, którego cel to określenie roli buka w naturalnej szacie roślinnej na granicy jego areału
oraz próba wyjaśnienia przyczyn
i skutków przemieszczania się buka na
wschód.
ŁATWE ODNAWIANIE SOSNY

Większość drzewostanów (ponad
70 proc.) naszego nadleśnictwa stanowi
sosna. Jednak nie wszędzie jej jakość
jest dobra. Dlatego zdecydowaliśmy,
że o odnowienie naturalne będziemy
się starać w wybranych, najlepszych
gospodarczych drzewostanach nasiennych. Taką próbę podjęliśmy w 1994 r.
na terenie ówczesnego leśnictwa
Szczutowo. Wycięty został pas drzewostanu o szerokości 40 m, by pozostałe 20 m drzewostanu dało obsiew
boczny. Nastąpiło to w roku następnym i latach kolejnych. Wówczas nie
było określonych kryteriów, ile musi
być siewek sosny na 1 mkw., aby
odnowienie uznać za udane. U nas
przyjęliśmy, że odnowienie będzie
udane, jeżeli wzejdzie 20–25 siewek na
1 mkw. Przeciętna wielkość odnawianej
jednorazowo powierzchni to 2–3 ha.
Pokrycie powierzchni samosiewem
i jego jakość były bardzo dobre, dlatego sposób ten stosowaliśmy także
w kolejnych latach i coraz to nowych
leśnictwach. Oczywiście było też trochę problemów związanych z osutką,
przygotowaniem gleby, pielęgnacją
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Odnowienie naturalne
świerka w leśnictwie
Płociczno

Sukcesem – moim zdaniem
największym – jest przekonanie
tak wielu kolegów leśniczych,
że odnawianie naturalne sosny
nie jest trudne
– ale wszystkie zostały pomyślnie rozwiązane. W ostatnich latach przeszliśmy na przygotowanie gleby pługiem
lpz w bruzdy, gdyż znacznie ułatwia to
utrzymanie porządku przestrzennego
w dalszym postępowaniu hodowlanym.
Także nasiona sosny lepiej wschodzą
w kontakcie z glebą mineralną, która jest najbardziej odsłonięta na dnie
bruzdy. Na międzyrzędach wschody są
słabsze, gdyż jest tam znacznie więcej
nierozłożonej próchnicy.
Ważne jest też usytuowanie pasów
drzewostanu, z których następuje obsiew. W okresie wysiewu nasion dominują u nas wiatry z kierunku wschodniego, a nie – jakby się mogło wydawać
– z zachodu. Zauważyliśmy też, że
z otoczenia odnawianej powierzchni

trzeba usuwać brzozę, ponieważ daje
ona duży obsiew. Gatunek ten przez
swoją dynamikę wzrostu jest bardzo
ekspansywny i tłumi odnowienie naturalne sosny.
Sposób, który zastosowaliśmy, już
w 1921 r. opisywał w podręczniku hodowli lasu prof. Stanisław Sokołowski,
nazywając go rębnią kulisową z samosiewem bocznym. Jego zdaniem jest to
trudny do osiągnięcia w praktyce sposób
odnowienia. My tego nie zauważyliśmy.
Przy zachowaniu podstawowych reguł:
trafnego przewidywania roku nasiennego
i starannego przygotowania gleby, efekt
prawie zawsze był pozytywny. Jedyne
niepowodzenie związane było z błędnym
założeniem, że nalot nasion nastąpi z kulisy drzewostanu od strony zachodniej.

Odnowienie naturalne
sosny w leśnictwie
Sosnowo

Dlatego w wielu
leśnictwach stosujemy rębnię kulisową na kolejnych,
następujących po
sobie kulisach zrę-bowych, co jest
u nas normalnym
postępowaniem
gospodarczym.
Jeszcze jednym
sukcesem – największym moim
zdaniem – jest
przekonanie wielu kolegów leśniczych, że odnawianie
naturalne sosny nie jest trudne.
IMPONUJĄCY REZULTAT

Udział świerka na terenie Skrwilna jest
mały i wynosi tylko 197 ha, co stanowi
1,1 proc. lasów nadleśnictwa. Zgodnie
z zasięgami gatunków opracowanymi
przez prof. Szafera jesteśmy w pasie
bezświerkowym. Jednak już w latach
1925–1927 zaprzeczał tej tezie prof.
Władysław Jedliński, który prowadził
badania na naszym terenie nad zasięgiem świerka i udowadniał, że nie ma
tzw. pasa bezświerkowego. Jego brak
w drzewostanach jest spowodowany
działaniem gospodarczym człowieka. Podkreślał też znakomitą jakość
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Odnowienie naturalne
buka w leśnictwie
Kłuśno

drewna miejscowych świerków. Jedno
jest pewne. Na naszym terenie z ilością
rocznych opadów rzędu 450–550 mm
świerk na pewno nie ma tak dobrych
warunków wzrostu i odnawiania, jak
w górach czy w lasach mazurskich, co
nie znaczy, że w ogóle nie powinien być
tu wprowadzany. My – chcąc zachować
naturalne zasoby genetyczne naszych
świerków, a może też trochę z przekory wobec zwolenników teorii pasa
bezświerkowego – w 1997 r. postanowiliśmy odnowić jedną z powierzchni
naturalnie. Zdecydowaliśmy się na
samosiew górny. Postawiliśmy sobie
wysokie wymagania: założyliśmy, że
odnowienie będzie udane, gdy liczba skiełkowanych siewek na 1 mkw.
wyniesie 15–20 szt. Oczywiście nie
wystarczył obsiew w jednym roku.
Musieliśmy poczekać na kolejny, ale
wynik był imponujący – praktycznie
pełne pokrycie.
Najwięcej trudności w utrzymaniu
odnowienia sprawiała presja zwierzyny płowej, która zgryzała wszystko,
co zimą wystawało ponad pokrywę
śniegu. Trzeba więc było powierzchnię
ogrodzić. Także pielęgnacja początkowo wydawała się prawie niemożliwa
do wykonania, zastosowaliśmy jednak
cięcia schematyczne, które dobrze
spełniły swoje zadanie.
MODRZEW I OLCHA

W 2000 r. w leśnictwie Płociczno podjęliśmy próbę odnowienia naturalnego
modrzewia. Jak się okazało, przy odrobinie pomocy w postaci przygotowania
gleby można osiągnąć ładne odnowienie naturalne tego gatunku. Ważnym
wnioskiem dla praktyki leśnej jest
pozostawianie nawet pojedynczych,

ładnie ukształtowanych modrzewi na
powierzchniach pozrębowych. Niebagatelną zaletą jest to, że modrzew, mając silny system korzeniowy, nie będzie
ulegał szkodliwemu działaniu wiatrów.
Na terenie Nadleśnictwa Skrwilno
udział olchy jest stosunkowo duży, bo
wynosi ok. 1200 ha, co stanowi 7 proc.
powierzchni tutejszych lasów. Prowadzenie prac hodowlanych i pozyskaniowych w tych drzewostanach jest
trudne, a czasami przez długie okresy
niemożliwe, ze względu na silne uwilgotnienie powierzchni. Właśnie taką
sytuację chciałbym przedstawić.
W 2007 r. podjęliśmy próbę wykonania zrębu zupełnego w leśnictwie
Ugoszcz, w oddziale 132. Sądziliśmy,
że będzie to możliwe, bo przez dłuższy
okres nie było opadów. Rozpoczęły się
jednak obfite deszcze, które uniemożliwiły kontynuowanie pracy i udało się
pozyskać olchę tylko z 2/3 powierzchni.
Z tego samego powodu nie można było
wejść z odnowieniem. Jedynym wyjściem
mogło okazać się odnowienie naturalne.
Wydzielenie miało sprawną i żyzną glebę i nie było silnie zadarnione.
To znacznie zwiększało szansę na sukces. W latach 2008–2010 nastąpił obsiew. Był na tyle intensywny, że już w latach 2011–2012 trzeba było wykonywać
pielęgnację i czyszczenia wczesne, a na
rok bieżący zaplanowane zostały czyszczenia późne. Olcha okazała się bardzo
wdzięcznym gatunkiem. Może więc
warto częściej stawiać na odnowienie
naturalne?
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