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Materiały do sesji terenowej konferencji IUFRO:
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── Dzień 1. Przejazd z Warszawy do Malinówki. Prezentacja powierzchni
doświadczalnych IBL w Nadleśnictwach Wyszków i Knyszyn.
12.00
Wyjazd do Nadl. Wyszków
13.00 – 14.00 Powierzchnia doświadczalna IBL w Nadl. Wyszków
14.00 – 15.00 Obiad w terenie
15.00 – 17.00 Przejazd do Nadl. Knyszyn
17.00 – 18.00 Powierzchnia doświadczalna IUFRO 1972 w Nadl. Knyszyn
18.00 – 20.00 Przejazd do Malinówki
20.30
Kolacja
------ Dzień 2. Część referatowa konferencji w Malinówce.

──

Dzień 3. Część terenowa konferencji w Nadleśnictwie Gołdap. Prezentacja
drzewostanów świerkowych i problematyki dotyczącej hodowli świerka
pospolitego w Lasach Państwowych.
7.30
Wyjazd z Malinówki do Nadl. Gołdap
9.00 – 10.45 Zwiedzanie Obiektów 1,2 i 3 (WDN 230,231; rezerwat Dziki Kąt; tradycje
łowieckie)
10.45 – 11.45 Przerwa na kawę i posiłek w terenie
11.45 – 14.00 Zwiedzanie Obiektu 4 (WDN 35f, 34j), po drodze historia Puszczy
Rominckiej
14.00 – 14.30 Obiad
14.30
Zakończenie konferencji i odjazd autokarem do Warszawy
Materiały opracowali: Jan Kowalczyk i Piotr Markiewicz na podstawie danych IBL i
informacji z Nadleśnictw Wyszków, Knyszyn i Gołdap
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Nadleśnictwo Wyszków:
Lasy Nadleśnictwa Wyszków położone są na Nizinie Podlaskiej i Wysoczyźnie
Siedleckiej. Są częścią Puszczy Białej.
Nadleśnictwo Wyszków sprawuje zarząd nad lasami stanowiącymi własność Skarbu
Państwa na powierzchni ponad 21.000 hektarów (w tym ponad 4623 ha lasów
ochronnych), a także nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych na powierzchni
3,6 tys. ha.
Lasy dzielą się na trzy obręby, które do 1973 r. stanowiły odrębne Nadleśnictwa:
- obręb Leszczydół o pow. 6.130,01 ha;
- obręb Jegiel o pow. 6.967,32 ha;
- obręb Długosiodło o pow. 8.029,30 ha.
W skład Nadleśnictwa wchodzi trzynaście leśnictw: Czary, Wiśniewo, Małaszek,
Przetycz, Jeziorko, Dalekie, Knurowiec, Tuchlin, Natalin, Porządzie, Ochudno, Nowiny i
Somianka. Tereny leśne każdego leśnictwa podzielone są na oddziały, oznaczone
numerami, oddzielnymi dla każdego obrębu. Kształt oraz wielkość oddziałów są dość
regularne z niewielkimi wyjątkami, gdzie jako linie podziału powierzchniowego
wykorzystano cieki wodne lub inne naturalne granice drzewostanów.
Gospodarka leśna i ochrona przyrody są ściśle powiązane z kształtem i wielkością
kompleksu leśnego. Nadleśnictwo Wyszków należy do nadleśnictw o stosunkowo
niewielkim rozdrobnieniu.
Gospodarka w lasach Nadleśnictwa Wyszków prowadzona jest zgodnie z „Ustawą o
lasach” z 1991 roku. Do realizacji celów i zasad zawartych w „Ustawie o lasach”
powołana została Służba Leśna w ilości 42 osób, stanowiąca grupę wykształconych
techników i inżynierów leśnictwa. Wykonawstwo wszelkich prac w Nadleśnictwie
realizowane jest przez 6 Zakładów Usług Leśnych, utworzonych głównie z byłych
pracowników umysłowych i fizycznych Lasów Państwowych.
Selekcja i nasiennictwo
Selekcja jest procesem nierozerwalnie związanym z istnieniem gatunków i
warunkującym ich trwanie. Jest najlepszym sposobem zwiększania i ulepszania
produkcji leśnej. Poprzez zbiór nasion z najlepszych drzewostanów nasiennych
otrzymujemy zdrowe i trwałe sadzonki, hodowane na uprawach pochodnych.
Obecnie podstawową bazą pozyskiwania nasion do odnowień są gospodarcze
drzewostany nasienne. Są to drzewostany dobrej jakości i właściwego pochodzenia,
dostarczające nasiona na potrzeby Nadleśnictwa do zakładania upraw gospodarczych.
W Nadleśnictwie Wyszków wytypowano drzewostany gospodarcze, których wg stanu na
31 grudnia 2000 r. jest 853,79 ha sosnowych i 15,75 ha olszowych.
Spośród drzewostanów nasiennych typuje się te szczególnie cenne, o wysokiej jakości,
które uznawane są jako drzewostany nasienne wyłączone. Są one chronione i
zagospodarowywane w celu intensywnej produkcji nasion. W Nadleśnictwie Wyszków
ze względu na dobrą jakość drzewostanów wytypowano drzewostany nasienne
wyłączone sosny o łącznej powierzchni 48,61 ha w obrębach:
- Jegiel: oddz. 72rs o pow. 2,88 ha wraz z otuliną; oddz. 72mop o pow. 8,03 ha;
- Leszczydół: oddz. 127g o pow. 4,91 ha wraz z otuliną; oddz. 127f o pow. 5,07 ha.
W obrębie Jegiel znajduje się także drzewostan zachowawczy w oddz. 126cdf o pow.
10,65 ha.
Z wyłączonych drzewostanów nasiennych zebrano w latach 1998-1999 łącznie 654 kg
szyszek, z czego w 1998 r. – 419 kg, a w 1999 – 235 kg. Zdrowotność tych
drzewostanów jest dobra.
Spośród drzew najlepszej jakości w drzewostanach nasiennych wybierane są drzewa
mateczne. W Nadleśnictwie uznano pięć drzew matecznych sosny:
- w oddz. 72s - drzewo nr 1124; - w oddz. 90g - drzewo nr 149;- w oddz. 175c - drzewo
nr 6512;- w oddz. 127g - drzewo nr 2407;- w oddz. 127g - drzewo nr 2408.
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Drzewa mateczne stanowią bazę do zakładania plantacji nasiennych, które mają za
zadanie dostarczać nasiona do produkcji sadzonek o ulepszonych wartościach
hodowlanych.
Planując zachowanie ekotypu sosny występującej na obszarze Nadleśnictwa, w
obrębach Jegiel i Leszczydół wyznaczono powierzchnię 837,63 ha pod bloki upraw
pochodnych. Do końca 2000 r. założono 523,23 ha upraw pochodnych.
Na terenie Nadleśnictwa w obrębie Leszczydół istnieje także, założona w 1966 r.,
plantacyjna uprawa nasienna modrzewia polskiego o pow. 7,17 ha. Celem założenia
plantacji było pozyskanie jak największej ilości wysokowartościowego pod względem
genetycznym i łatwego do pozyskania materiału siewnego. W odniesieniu do modrzewia
polskiego ma to szczególne znaczenie, gdyż nasiona tego gatunku są w znacznej części
puste. W latach 1998-2001 zebrano z tej uprawy łącznie 274 kg szyszek.
Baza nasienna w Nadleśnictwie Wyszków jest wystarczająca do pokrywania
zapotrzebowania we własnym zakresie, z wyjątkiem nasion świerka oraz częściowo
dębu.
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Badania nad zmiennością populacyjną świerka pospolitego prowadzone
przez Instytut Badawczy Leśnictwa w nadleśnictwie Wyszków:
Instytut Badawczy Leśnictwa, założony w 1930 r. jako Zakład Doświadczalny Lasów
Państwowych, w 1934 r. został przekształcony w Instytut Badawczy Lasów
Państwowych. Od 1945 r. istnieje jako Instytut Badawczy Leśnictwa, działający obecnie
pod nadzorem Ministra Środowiska. W strukturze Instytutu znajduje się 13 zakładów
naukowych i 1 samodzielna pracownia, które prowadzą badania naukowe i prace
rozwojowe na rzecz lasów, gospodarki leśnej i potrzeb leśnictwa w zakresie: zalesiania i
odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania i ochrony lasu, a także ekologii, genetyki oraz
ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowywaniu na rzecz
organów władzy państwowej aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym
wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień oraz Polityki Leśnej
Państwa.
Badania nad zmiennością populacyjną świerka pospolitego w Polsce prowadzone są w
Zakładzie Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych od lat pięćdziesiątych. Pierwsze wyniki
badań opublikowano w 1969 r. w opracowaniu prof. S. Tyszkiewicza pt. „Badania nad
morfologiczną i fizjologiczną zmiennością rodzimego świerka w Polsce”.
W tym samym okresie Zakład prowadził na zlecenie Departamentu Leśnictwa USA
badania nad jakością i produkcyjnością polskich populacji świerka w dojrzałych
drzewostanach. Badania te zakończono w 1968 roku a ich wyniki przedstawiono w
opracowaniu S. Tyszkiewicza pt. „Population studies of Norway spruce in Poland”. W
ramach tych badań założono w dojrzałych drzewostanach świerkowych stałe
powierzchnie badawcze. Drzewostany wybrane do analiz reprezentowały wszystkie
najbardziej typowe i znane populacje świerka ze wszystkich podzasięgów tego gatunku
na terenie Polski.
Kolejny etap badań obejmował lata 1970-1980. Okres ten poświęcono głównie
na przygotowanie i założenie doświadczenia proweniencyjnego. Do tego celu
wykorzystano stałe powierzchnie badawcze świerka, w których pozyskano nasiona do
doświadczeń. Z zebranych materiałów założono serię powierzchni równoległych (łącznie
43) w Europie i Kanadzie, które w późniejszym okresie włączono do doświadczeń
międzynarodowych jako doświadczenie IUFRO 1972. Oprócz tego kontynuowano
pomiary i obserwacje na wcześniej założonych powierzchniach doświadczalnych oraz
rozpoczęto wstępne badania fizjologiczne wybranych populacji.
Lata 1980-1990 to badania na istniejących powierzchniach, głównie na tych w
ramach serii z 1972 roku. Drugim kierunkiem badań w realizowanym temacie były
badania fizjologiczne oraz testy wczesne dla wybranych populacji i klonów tego gatunku.
Od 1990 r. równolegle z prowadzeniem istniejących powierzchni
proweniencyjnych rozpoczęto badania nad zmiennością wewnątrzpopulacyjną świerka
pospolitego. Rozpoczęto zakładanie serii doświadczeń rodowych koncentrując się na
kilku szczególnie interesujących populacjach.

Opis powierzchni założonej w 1965 r.
Na powierzchni 1,80 ha wysadzono świerka 9 pochodzeń, w tym 5 z zasięgu
północno-wschodniego – Zwierzyniec Białowieski, Augustów, Płaska, Borki i Przerwanki
oraz 4 populacje z zasięgu południowego - Istebna, Rycerka, Orawa i Tarnawa.
Doświadczenie założono w układzie bloków losowych w 4 powtórzeniach. Na
powierzchni poletek 3,44 a wysadzono po 344 sadzonki, czyli po ok. 10000 sadzonek w
przeliczeniu na 1 ha.
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Celem badań jest poznanie zmienności genetycznej polskich populacji świerka
oraz możliwości dostosowywania się do wzrostu w różnych i zmieniających się
warunkach ekologicznych.
Na powierzchni doświadczalnej wykonano dotychczas trzy cięcia rozluźniające:
- w 1975 r. redukując ilość drzewek do ok. 5000 szt./ha,
- w 1984 r. zmniejszając ilość drzewek do ok. 2700 szt./ha,
- w 2001 r. wyznaczono kolejne cięcie redukując ilość drzewek do ok. 2000
szt./ha.
W analizowanym okresie na powierzchni doświadczalnej wykonano pomiary
pierśnic wszystkich drzew, pomiary wysokości wybranych drzew oraz ocenę cech
jakościowych i zdrowotności populacji.

Wyniki
Charakterystykę wzrostu populacji świerka w kolejnych latach na powierzchni
doświadczalnej z 1965 r. przedstawiono w załączonej tabeli. W 1965 r. średnia
przeżywalność wynosiła 97%, a w 1966 r. 92,7%. Różnice między poszczególnymi
populacjami były stosunkowo niewielkie i nieistotne statystycznie. Natomiast wyraźnie
większe różnice obserwowano w przypadku wysokości drzewek już w 4 i 5 roku wzrostu
na powierzchni oraz grubości sadzonek po 5 roku. W początkowym okresie wzrostu
wyraźnie dominowały populacje południowe. Interesująco prezentowały się różnice we
wzroście populacji należących do dwóch podzasięgów: południowego i północnowschodniego. Populacje południowe charakteryzowały się bardzo wyrównanym
wzrostem, natomiast duże różnice obserwowano w ramach populacji północnych. W
następnym okresie (lata 1970 – 1980) świerk nizinny w dalszym ciągu ustępował
górskiemu, zarówno pod względem wysokości, jak i pierśnicy. Różnice te jednak nie były
zbyt duże. W 1974 r. świerk górski był wyższy średnio o 36 cm, a w 1979 r. o 40,1 cm.
Podobnie średnia pierśnica świerka z gór przewyższała w 1974 r. pierśnicę nizinnego o
6,1 mm, a w 1979 r. - o 7,1 mm. Populacje świerka nizinnego charakteryzowały się
dużym zróżnicowaniem pod względem analizowanych cech wzrostowych. Najszybciej
rósł świerk z Puszczy Boreckiej, zwłaszcza pochodzenie Przerwanki, które wysokością
nie ustępowało najlepszym pochodzeniom górskim. Pośrednie miejsce zajmował świerk
z Puszczy Augustowskiej - Płaska i Augustów, natomiast najsłabszy wzrost wykazywał
świerk z Białowieży. Maksymalne różnice w ramach podzasięgu północno-wschodniego
wyniosły w 1979 r. 34,9% dla wysokości, i 31,4% dla pierśnicy. W podzasięgu
południowym stwierdzono stosunkowo niewielkie zróżnicowanie cech wzrostowych
populacji.
Po 25 latach wzrostu populacji (dane za okres 1981 –1990) obserwowane wcześniej
zróżnicowanie uległo dalszemu zwiększeniu. W przypadku pierśnicy wynosiło ono 30% i
aż 85% w przypadku pierśnicowego pola przekroju. Ponadto wyższe tempo wzrostu
populacji z zasięgu północno-wschodniego w ostatnich czasie doprowadziło do
zniwelowania różnic w wielkości cech wzrostowych najsłabszych populacji z zasięgu
południowego z najlepszymi populacjami z zasięgu północno-wschodniego. Podobne
zróżnicowanie cech wzrostowych obserwowano po 30 latach wzrostu populacji na
powierzchni doświadczalnej. Średnia pierśnica, sumaryczne pole powierzchni przekroju
pierśnicowego oraz miąższość w przeliczeniu na 1 ha istotnie statystycznie różnicują
populacje. Stwierdzone różnice wynikają głównie z faktu, że na tej powierzchni
występują populacje świerka z dwóch zupełnie odmiennych podzasięgów - nizinnego
oraz górskiego. Dla wszystkich analizowanych cech pochodzenia dzielą się wyraźnie na
dwie grupy - populacje górskie o wzroście wyraźnie lepszym oraz populacje nizinne,
słabo rosnące. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w przypadku pierśnicy, gdzie
najsłabiej rosnąca populacja górska - Tarnawa (112 mm) przyrasta tak szybko jak
najlepsza populacja nizinna - Przerwanki (113 mm). Maksymalna rozpiętość średnich
pierśnic wynosi 25 mm (20%). Wyjątkowo słabym wzrostem charakteryzował się w tym
okresie świerk ze Zwierzyńca Białowieskiego (96 mm). Stwierdzono, że jego pierśnica,
pole powierzchni przekroju oraz miąższość w wieku 30 lat były istotnie mniejsze od
wszystkich pozostałych populacji, również od innych populacji z zasięgu północno -
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wschodniego. Zdecydowanie najlepszymi parametrami wzrostu charakteryzowała się
populacja z Istebnej (pierśnica 121 mm, miąższość 226,4 m3/ha). Następne w kolejności
były: Rycerka z zapasem 196,5 m3/ha oraz Orawa (190,2 m3/ha). Najsłabsza pod
względem cech wzrostowych populacja górska z Tarnawy pod względem zapasu na 1
ha była zbliżona do najlepszych populacji nizinnych - Borki i Przerwanki. Na tej
powierzchni rozpoczęła się stopniowa stabilizacja poszczególnych populacji w dynamice
wzrostu, pomimo, że w dalszym ciągu obserwuje się tendencje do zmniejszania się
tempa wzrostu najlepszych populacji nizinnych w stosunku do najsłabszych pochodzeń
górskich.
Po 35 latach wzrostu świerka na powierzchni doświadczalnej wszystkie analizowane
cechy: pierśnica, sumaryczne pole powierzchni przekroju pierśnicowego, wysokość,
miąższość pojedynczego drzewa i miąższość w przeliczeniu na 1 ha, różnicują
populacje istotnie statystycznie. Dla wszystkich analizowanych cech pochodzenia dzielą
się wyraźnie na dwie grupy: populacje górskie o wzroście wyraźnie lepszym oraz
populacje nizinne słabo rosnące. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w przypadku
pierśnicy, gdzie najsłabiej rosnąca populacja zasięgu południowego - Tarnawa (134,3
mm) rośnie prawie tak szybko, jak najlepsza populacja nizinna - Przerwanki (138,8 mm).
Maksymalna rozpiętość średnich pierśnic wynosi 27,7 mm (18 %). Wyjątkowo słabym
wzrostem charakteryzuje się świerk ze Zwierzyńca (121,5 mm). Pierśnica, pole
powierzchni przekroju pierśnicowego oraz miąższość w wieku 35 lat świerka ze
Zwierzyńca jest istotnie mniejsza od wszystkich pozostałych populacji, również od
populacji z zasięgu północno - wschodniego. Zdecydowanie najlepsza pod względem
wszystkich analizowanych cech jest populacja Istebna (pierśnica 147,6 mm, miąższość
445,9 m3/ha), następnie Rycerka z zapasem 412,0 m3/ha oraz Orawa 402,3 m3/ha.
Populacja górska z Tarnawy charakteryzuje się podobnym zapasem na 1 ha, jak
najlepsze populacje nizinne: Borki i Przerwanki. Na omawianej powierzchni obserwuje
się stopniową stabilizację populacji pod względem tempa wzrostu. Jednak w najbliższym
okresie należy spodziewać się dalszych zmian, o ile utrzyma się obserwowana ostatnio
tendencja zmniejszania się tempa wzrostu najlepszych populacji nizinnych w stosunku
do najsłabszych pochodzeń górskich. W tym przypadku nawet najsłabiej rosnące
populacje górskie będą lepiej przyrastać od najlepszych populacji nizinnych. Wyniki
badań wzrostu świerków po 35 latach wskazują na zdecydowanie lepszy wzrost
górskich populacji świerka pospolitego w porównaniu z nizinnymi.
W wieku 40 lat zróżnicowanie populacji pod względem analizowanych cech nie uległo
radykalnym zmianom. W dalszym ciągu obserwuje się wzrost zróżnicowania
międzypopulacyjnego i zmienność ta w dalszym ciągu różnicuje istotnie statystycznie
badane populacje. W tym okresie względnie najmniejsze zróżnicowane obserwowano
pod względem średniej wysokości drzew. Zakres zmienności tej cechy wynosił 2,5 m
(Istebna 16,6 m, Tarnawa 14,1 m), a zróżnicowanie przyrostu wysokości
poszczególnych pochodzeń w ostatnim okresie nie było zbyt duże (0,28 m). Pod
względem tej cechy zdecydowanie dominują dwie populacje z Beskidu Śląskiego:
Istebna i Rycerka, natomiast pozostałe populacje osiągnęły wysokość zbliżoną do
populacji z północno-wschodniej Polski. Zdecydowanie większe zróżnicowanie
obserwowano w przypadku średniej pierśnicy, a największe w przypadku miąższości w
przeliczeniu na 1 ha. Zakres zmienności pierśnic wahał się od 155 mm (Istebna) do 131
mm (Zwierzyniec). Wielkość średniej pierśnicy wyraźnie wyróżnia populacje południowe.
Jedynie świerk spoza naturalnego zasięgu z Tarnawy uzyskał średnią pierśnicę nieco
niższą od średniej ogólnej i niższą od najlepszej populacji świerka z zasięgu północnowschodniego. Najbardziej zmienną cechą okazała się miąższość populacji w
przeliczeniu na 1 ha. Najlepiej przyrastająca populacja - Istebna w wieku 40 lat uzyskała
miąższość 502,7 m3/ha, a najsłabiej przyrastający świerk ze Zwierzyńca 265,9 m3/ha. Ta
cecha zdecydowanie dzieli populacje na dwie grupy: świerk słabiej przyrastający to w
większości przypadków populacje z podzasięgu północno-wschodniego, populacje
bardziej produkcyjne to świerk południowy.
Kolejną cechą wyraźnie różnicującą badane pochodzenia jest jakość. Różnice między
badanymi populacjami w przypadku prostości strzały są istotne statystycznie. Prostymi
strzałami cechują się populacje świerka z Istebnej, Orawy, Tarnawy, Płaskiej oraz
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Rycerki. Natomiast świerk ze Zwierzyńca Białowieskiego, Przerwanek i Borek
charakteryzuje się strzałami o gorszej jakości. Pewne różnice można obserwować
również pod względem długości koron na korzyść populacji południowych, natomiast nie
stwierdzono praktycznie żadnych różnic międzypopulacyjnych w przypadku
zdrowotności drzew.
Pomimo pewnych oznak stabilizacji cech wzrostowych populacji na powierzchni z 1965
roku w dalszym ciągu obserwuje się zróżnicowanie dynamiki ich przyrostu, szczególnie,
jeśli chodzi o miąższość. Ponieważ większość z badanych populacji charakteryzuje się
specyficzną dla siebie dynamiką przyrostu w długim okresie, dlatego obiektywna ocena
ich wartości będzie możliwa dopiero po ustabilizowaniu się populacji pod względem
analizowanych cech.
Plan powierzchni doświadczalnej i lokalizacja badanych pochodzeń
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Charakterystyka wzrostu świerka pospolitego na powierzchni badawczej z 1965 r. w Wyszkowie
Pochodzenie

Wysokość

Pierśnica

Pole przekroju
pierś.(m2 /ha)

Miąższość
[m3/ha]

1968

1969

1974

1979

1969

1974

1979

1989

1994

1999

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1989

1994

1999

1994

1999

Zwierzyniec

48,60

67,30 237,60 456,60

11,90

18,80 47,50 77,30

96,00

121,50

0,61

17,34

25,29

102,10

235,30

Płaska

59,10

82,20 277,60 543,20

14,60

23,00 54,00 85,40 103,40

129,30

0,84

23,39

33,14

135,90

345,90

Augustów

57,60

80,20 277,80 526,90

15,20

23,10 51,20 87,00 105,50

131,30

0,80

22,43

32,85

153,30

328,40

Przerwanki

77,90

107,30 340,70 615,90

18,90

27,90 62,40 94,20 113,40

138,80

0,92

25,41

34,59

185,40

370,10

Borki

74,90

104,00 326,80 589,00

18,80

28,20 58,20 89,90 108,70

131,40

0,89

24,79

33,43

165,70

344,20

Istebna

79,00

107,50 341,70 616,70

19,30

32,10 64,10 99,40 121,50

147,60

1,14

30,61

43,6

226,40

445,90

Rycerka

76,40

105,00 341,00 585,90

19,40

29,90 62,60 98,80 117,30

142,50

1,04

28,18

38,95

196,50

412,00

Orawa

71,80

101,20 312,00 604,00

19,00

30,40 63,00 92,60 114,70

141,70

1,00

27,63

38,6

190,20

402,30

Tarnawa

70,20

92,70 317,60 539,00

18,20

29,00 57,40 93,80 112,10

134,30

0,96

26,36

36,92

159,80

360,90
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Zestawienie wyników pomiarów świerka po 40 latach na powierzchni proweniencyjnej
z 1965 r. w Wyszkowie.

Pochodzenie

Wys.
[m]

Miąższość
Miąższość
pojed.
DBH
Prost. Dług. Zdrowot.
na 1 ha
[cm]
drzewa
strzały korony
3
[m ]
[m3]

Zwierzyniec
Białowieski

14,3

13,1

0,151

265,9

3,55

2,59

3,59

3 Płaska

14,5

13,7

0,168

379,8

3,42

2,46

3,44

4 Augustów

14,8

13,8

0,168

353,4

3,44

2,52

3,40

5 Przerwanki

16,2

14,7

0,197

399,1

3,41

2,40

3,44

6 Borki

15,3

14,0

0,174

378,3

3,22

2,36

3,43

12 Istebna

16,6

15,5

0,215

502,7

3,63

2,42

3,46

13 Rycerka

16,3

15,2

0,211

447,8

3,70

2,60

3,54

14 Orawa

15,7

14,9

0,200

442,6

3,57

2,50

3,44

15 Tarnawa

14,1

14,2

0,166

381,8

3,52

2,60

3,49

Średnia

15,3

14,4

0,184

394,6

3,50

2,49

3,47

2
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Zmiany w uszeregowaniu populacji na powierzchni doświadczalnej z 1965 r.

wysokość

pierśnica

Istebna
Przerwanki
Rycerka

Ranga

Borki
Orawa
Tarnawa
Płaska
Augustów
Zwierzyniec
1969

1974

1979

1974

1979

1989

1994

1999

2004

Lata pomiaru

Wnioski:
1. Pod względem cech hodowlanych (ilościowych i jakościowych) populacje świerka z
podzasięgu
południowego,
szczególnie
zachodnio-hercyńsko-karpackiego,
zdecydowanie przewyższają populacje z podzasięgu północno-wschodniego.
2. Populacje świerka pospolitego z podzasięgu północno - wschodniego charakteryzują
się w okresie młodocianym bardzo wyrównanym wzrostem. Różnicowanie pochodzeń
pod względem cech wzrostowych może nastąpić dopiero w średnich klasach wieku.
3. Wzrost i rozwój populacji świerka jest w znacznym stopniu modyfikowany przez
warunki środowiska. Nie można więc wskazać populacji „uniwersalnych”, które są
dostosowane do całego spektrum warunków uprawy tego gatunku.
4. Korelacje cech przyrostowych populacji i plastyczności tych populacji są z reguły
ujemne. Tak więc grupy określające hodowlaną przydatność świerka, tworzone w
oparciu o pojedyncze cechy, różnią się zwykle składem tworzących je pochodzeń i o
ogólnej ocenie populacji często decyduje waga jaką przypisuje się poszczególnym
cechom.
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Nadleśnictwo Knyszyn
Nadleśnictwo Knyszyn położone jest w północno-wschodniej Polsce, w centrum
województwa podlaskiego. Od zachodu i północy sąsiaduje z Biebrzańskim Parkiem
Narodowym, od południowego-zachodu z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny
Narwi, od południa z Narwiańskim Parkiem Narodowym, a Obręb Knyszyn w części
wschodniej nadleśnictwa pokrywa się z zasięgiem Parku Krajobrazowego Puszczy
Knyszyńskiej. Siedziba nadleśnictwa znajduje się w mieście powiatowym Mońki.
Wiadomości ogólne
Powierzchnia ogólna: 12,5 tys. ha.
Powierzchnia leśna:
12,1 tys. ha
Powierzchnia lasów prywatnych nadzorowanych: ponad 21 tys. ha
W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa położonych jest 12 gmin.
Teren obecnego Nadleśnictwa Knyszyn położony jest na części dawnego Leśnictwa
Knyszyńskiego, stanowiącego do XVI w. prywatną własność Radziwiłłów, która następnie
jako ich dar ośmioletniemu wówczas Zygmuntowi Augustowi, tworzyła dobra królewskie.
Lasy położone na terenie obecnego obrębu Trzcianne wchodziły w skład Leśnictwa
Goniądzkiego i Tykocińskiego.
Król Zygmunt August dnia 27 lutego 1568 roku wydał w Knyszynie „Ustawę Leśniczem”,
która organizowała nowoczesną administrację na terenach leśnych Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Powoływała ona leśniczych, oraz ludność służebną, do której zaliczano
osaczników, strzelców, bartników i bobrowniczych. Pierwsze urządzanie Puszczy
Knyszyńskiej przeprowadzono w roku 1964 dla obrębu Knyszyn, a w 1965 dla obrębu
Trzcianne.
Nadleśnictwo Knyszyn w obecnych granicach administracyjnych zostało powołane z dniem
01.03.1994 r.
Tworzą je 2 obręby: Knyszyn i Trzcianne oraz 13 leśnictw. Z uwagi na znaczny
powierzchniowy udział lasów prywatnych w zasięgu terytorialnym powołane zostały 3
obręby nadzorcze.
Na terenie Nadleśnictwa Knyszyn znajdują się następujące obiekty nasienno selekcyjne:
Wyłączone Drzewostany Nasienne sosnowe – 41,75 ha
Gospodarcze Drzewostany Nasienne – 562,26 ha, w tym świerkowe – 57,49 ha
Drzewa Mateczne – 15 szt., w tym 1 świerk (wys. 35,6 m, pierśnica 61 cm)
Uprawy Pochodne – 42,57 ha.
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Doświadczenie IUFRO 1972
Dla szczegółowego poznania zróżnicowania cech przyrostowych i jakościowych
poszczególnych populacji świerka oraz ich wymagań siedliskowych konieczne jest
testowanie tych populacji w różnych warunkach ekologicznych. Im większa jest ilość
badanych populacji i im większa ilość powierzchni doświadczalnych oraz im bardziej
różnorodne są warunki, w których te populacje są testowane, tym więcej informacji można
uzyskać na temat wartości poszczególnych populacji. Założenia te były podstawą do
zorganizowania dużego doświadczenia proweniencyjnego z polskimi populacjami świerka.
Jako podstawowe populacje do badań przyjęto drzewostany świerka wytypowane jako stałe
powierzchnie pomiarowe i obserwacyjne.
Dysponując tak bogatym materiałem wyjściowym, szczegółowo scharakteryzowanym
pod względem genotypowym, oraz dążąc do maksymalnego zwiększenia ilości powierzchni
doświadczalnych, Zakład w 1972 r. zaproponował 21 instytutom zagranicznym z 20 krajów
oraz 4 uczelniom i instytutom w kraju, udział w doświadczeniu proweniencyjnym ze
świerkiem. Wiele instytucji odpowiedziało pozytywnie na tę propozycję i dlatego
doświadczenie zostało uznane przez Międzynarodowy Związek Leśnych Instytutów
Badawczych jako doświadczenie IUFRO. Ostatecznie propozycję przyjęło 18 instytucji z 13
krajów oraz 4 instytucje krajowe.
Nasiona do doświadczenia Zakład gromadził w 2 latach dobrego urodzaju - 1965/66 i
1971/72. Z 20 stałych powierzchni badawczych zgromadzono łącznie 95,6 kg nasion.
Powierzchnie doświadczalne założone w kraju
W kraju w ramach doświadczenia IUFRO 1972 założono 5 powierzchni
doświadczalnych ze świerkiem. Dwie powierzchnie założył Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew
Leśnych: w Knyszynie i Istebnej (powierzchnia Zakładu w Istebnej została w 1981 r.
zniszczona przez pożar), 2 powierzchnie, ale zlokalizowane w jednym miejscu, założyła
SGGW oraz po jednej Wydział Leśny AR w Poznaniu i Instytut Dendrologii PAN w Kórniku.
Powierzchnia Zakładu Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych w Nadleśnictwie Knyszyn.
Instytut założył powierzchnię doświadczalną na siedlisku BMśw w układzie bloków
losowych w 4 powtórzeniach. Szkic powierzchni doświadczalnej wraz z rozmieszczeniem
bloków i poletek oraz lokalizację badanych pochodzeń przedstawiono na załączonych
rycinach.
Dodatkowo do zestawu populacji, użytych w doświadczeniu, Zakład włączył
potomstwo wyhodowane z nasion zebranych z wybranych wspólnie z Zakładem Selekcji
Drzew Leśnych z Nancy we Francji (obecnie Orlean) późno rozpoczynających wegetację
drzew w Puszczach Białowieskiej i Boreckiej (oznaczonych w tabelach jako Ppn) oraz w
Beskidzie Śląskim - oznaczonych Ppd.
Trzyletnie sadzonki (2/1) sadzono w więźbie 1,65 x 1,45 m. Na każdym poletku
wysadzono po 169 sadzonek, jedynie późno rozpoczynające wegetację świerki z zasięgu
północnego i południowego wysadzono na półpoletkach w ilości po 78 szt. Całkowita
powierzchnia doświadczenia wynosi 3,75 ha.
Na powierzchni doświadczalnej wykonano dotychczas jedno cięcie rozluźniające w
1999 r., którego celem było wyrównanie ilości drzewek na poletkach. W ostatnim okresie na
powierzchni doświadczalnej wykonano dwukrotnie (w 2002 i 2005 r.) pomiar pierśnic
wszystkich drzew oraz pomiar wysokości wybranych drzew. Ponadto w 2004 r. wykonano
ocenę cech jakościowych i zdrowotności drzew.
Wyniki
Wyniki pomiarów i obserwacji, wykonanych po 30 latach wzrostu populacji na
powierzchni w Knyszynie, przedstawiono w załączonej tabeli w formie średnich: pierśnicy,
wysokości, miąższości pojedynczego drzewa, miąższości w przeliczeniu na 1 ha oraz
wybranych cech jakościowych. Ocena statystyczna wykazała, że wszystkie analizowane
cechy istotnie statystycznie różnicują populacje.
Zróżnicowanie średnich pierśnic na powierzchni w Knyszynie waha się od 151 mm u
populacji Nowe Ramuki do 108 mm u świerka z Kartuz, zróżnicowanie tej cechy jest więc
stosunkowo duże (28,5%). Stwierdzone różnice w przyroście pierśnic nie są związane z
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lokalizacją populacji w jednym lub drugim podzasięgu świerka. Zarówno w podzasięgu
północno-wschodnim, jak i południowym występują populacje wolno i szybko przyrastające.
W podzasięgu północno-wschodnim do szybko przyrastających należą, oprócz wymienianej
już populacji z Nowych Ramuk, również populacja Wigry (144 mm) oraz populacje
Zwierzyniec Białowieski 1 i Zwierzyniec Białowieski 2, a z populacji południowych - Istebna
Bukowiec i Istebna Zapowiedź (138 mm), Zwierzyniec Lubelski (136 mm) i Rycerka
Praszywka 950 (129 mm).
Stosunkowo niską zależność stwierdzono między pierśnicą a miąższością
pojedynczego drzewa, miąższością w przeliczeniu na poletko, czy też na 1 hektar.
Zróżnicowanie średniej miąższości pojedynczego drzewa jest bardzo duże - 0,102 m3
(54,5%) - Nowe Ramuki: 0,187 m3, Witów: 0,085 m3. Pod względem tej cechy
uszeregowanie populacji jest podobne jak pod względem średniej pierśnicy - dominują
populacje z podzasięgu północno-wschodniego, zajmując dwa pierwsze miejsca. Oprócz
wymienianego już świerka z Nowych Ramuk jest to również populacja Wigry. Dopiero
kolejne miejsce zajmuje pierwsza populacja południowa z Istebnej Bukowca, następnie
Zwierzyńca Białowieskiego 2, Istebnej Zapowiedzi, Zwierzyńca Lubelskiego i Międzygórza.
Największe różnice na powierzchni w Knyszynie stwierdzono w produkcyjności
(miąższość w przeliczeniu na 1 ha) w wieku 30 lat. Maksymalne zróżnicowanie tej cechy
wynosi 150,06 m3/ha (55,46%) – Witów: 120,50 m3/ha, Istebna Bukowiec: 270,56 m3/ha. W
grupie o produkcyjności powyżej 250 m3/ha znalazł się jeszcze świerk z Międzygórza 269,78 m3/ha, Wisły - 264,63 m3/ha, Zwierzyńca Lubelskiego - 259,08 m3/ha, i Borek 253,09 m3/ha. Do grupy średnio rosnących można zaliczyć populacje z podzasięgu
północno-wschodniego: Zwierzyniec Krzyże, a z podzasięgu południowego: Istebnę
Zapowiedź, Stronie Śląskie, Rycerkę Zwardoń, Rycerkę Praszywkę 750, Tarnawę i Bliżyn.
Oprócz świerka z Witowa bardzo słabym wzrostem charakteryzują się również populacje z
Kartuz (151,98 m3/ha) i Zwierzyńca Białowieskiego 1 (181,30 m3/ha). Przez cały czas
obserwuje się wzrost tego zróżnicowania w kolejnych okresach pomiarowych. Ponadto
poszczególne populacje charakteryzują się odmienną dynamiką wzrostu w kolejnych
okresach prowadzenia obserwacji, co widać na wykresie przedstawiającym zmiany w ich
uszeregowaniu pod względem wysokości i pierśnicy w kolejnych okresach pomiarowych.
Oczywiście największe zmiany obserwowano w okresie pierwszych 5 lat wzrostu po
posadzeniu, ale również obecnie brak jest populacji o ustabilizowanym wzroście, może
oprócz świerków z Witowa i Kartuz, które jednak od początku doświadczenia należą do
najsłabiej rosnących.
Tendencje wyraźnego zwiększania tempa wzrostu w kolejnych okresach można
obserwować u świerka z Istebnej Bukowca, Bliżyna, Zwierzyńca Białowieskiego 1 oraz
Rycerki Praszywki 950 m, natomiast tendencje odwrotne – zmniejszanie tempa wzrostu - u
populacji: Wigry, Tarnawa, Przerwanki, Zwierzyniec Lubelski, Bliżyn oraz Borki.
Zróżnicowanie międzypopulacyjne stwierdzono również dla cech jakościowych
populacji, jednak jego wielkość nie jest zbyt duża. W przypadku prostości strzały całkowite
zróżnicowanie mieści się w zakresie 0,41 w 4 stopniowej skali zmienności. Pomimo
stosunkowo niewielkiej zmienności wyraźnie widać wyższą jakość strzały populacji górskich
z Beskidu Śląskiego oraz z Sudetów. Pod względem długości korony zakres zmienności jest
nieco większy i wynosi 0,81 w 4 stopniowej skali. W tym przypadku trudno się dopatrzyć
prawidłowości związanych z lokalizacją drzewostanów matecznych. Zbliżoną długość korony
ma świerk ze Zwierzyńca Pogorzelca, Zwierzyńca Lubelskiego i Witowa. Podobne
zróżnicowanie międzypopulacyjne stwierdzono w przypadku zdrowotności drzew. Zakres
zmienności tej cechy oszacowano na poziomie 0,71 w 4 stopniowej skali zmienności. W tym
przypadku również trudno wskazać zależności pomiędzy określonymi cechami populacji i ich
lokalizacją a wielkością tej cechy. Uzyskane wyniki oceny zmienności cech jakościowych
populacji świerka wskazują na konieczność doprecyzowania i modyfikacji skali oceny tych
cech w przyszłości.
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Wnioski:
1.
2.

3.
4.
5.

Zróżnicowanie cech przyrostowych polskich populacji świerka na powierzchni w
Knyszynie jest stosunkowo duże. Wszystkie analizowane cechy różnicują populacje
statystycznie.
Cechy przyrostowe populacji nie są na ogół pozytywnie skorelowane z plastycznością
tych populacji, stąd grupy tworzone w oparciu o te cechy zawierają zwykle inne
pochodzenia i o ogólnej ocenie populacji często decyduje waga, jaką przypisuje się
poszczególnym cechom.
Populacje Istebna Bukowiec, Wisła, Zwierzyniec Lubelski, charakteryzujące się bardzo
wysoką wartością hodowlaną i dużą plastycznością, mogą być w określonych sytuacjach
wykorzystywane również na obszarze podzasięgu północno-wschodniego.
Grupę populacji dobrze przyrastających i względnie plastycznych stanowią:
Międzygórze, Istebna Zapowiedź, Zwierzyniec Białowieski 2, Borki i Bliżyn.
Do populacji słabo przyrastających należą: Zwierzyniec Białowieski 1, Przerwanki i
Nowe Ramuki, dlatego też nie powinno się rozprzestrzeniać zakresu ich wykorzystania,
natomiast wykorzystanie najsłabszych populacji: Witów, Kartuzy i Wigry winno zostać
ograniczone do minimum.

Plan powierzchni doświadczalnej i lokalizacja badanych pochodzeń
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Zestawienie wyników pomiarów świerka pospolitego po 2005 r. na powierzchni
doświadczalnej IUFRO 1972 w Knyszynie.
Pochodzenie

Wys. DBH
[m] [cm]

Miąższość
Miąższość
pojed.
Prost. Dług.
na 1 ha
drzewa
strzały korony
3
[m ]
[m3]

Zdrowot.

1 Zwierzyniec-Pogorz.

12,8 13,7

0,149

181,30

3,48

3,31

3,31

2 Zwierzyniec-Krzyże

14,2 13,9

0,161

233,58

3,31

2,95

3,25

3 Wigry

15,7 14,4

0,177

138,93

3,30

2,52

3,22

4 Przerwanki

13,5 12,9

0,135

194,65

3,36

3,03

3,32

5 Borki

13,8 13,1

0,141

253,09

3,46

3,02

3,36

6 Nowe Ramuki

13,9 15,1

0,187

190,74

3,40

3,29

3,33

8 Międzygórze

11,9 13,0

0,147

269,78

3,57

2,99

3,33

9 Stronie Śląskie

10,3 12,1

0,110

223,83

3,55

3,21

3,39

10 Wisła

12,0 12,7

0,133

264,63

3,67

2,94

3,32

11 Istebna-Bukowiec

12,4 13,8

0,164

270,56

3,58

3,09

3,21

12 Istebna-Zapowiedź

12,3 13,8

0,158

246,63

3,61

3,00

3,24

13 Rycerka-Zwardoń

11,3 12,3

0,117

226,44

3,49

2,96

3,23

14 Rycerka-Praszywka 700m

12,0 12,5

0,121

229,13

3,61

3,02

3,21

15 Rycerka-Praszywka 950m

11,5 12,9

0,131

222,39

3,72

3,09

3,25

16 Orawa

11,1 11,7

0,106

222,66

3,63

2,92

3,39

17 Witów

9,3

11,0

0,085

120,50

3,58

3,34

3,26

18 Tarnawa

11,9 12,3

0,117

211,88

3,57

2,88

3,26

19 Zwierzyniec Lub.

14,0 13,6

0,149

259,08

3,34

2,50

2,76

20 Bliżyn

13,4 12,4

0,126

243,45

3,36

2,94

2,98

21 Kartuzy

8,6

10,8

0,088

151,98

3,47

3,29

3,15

Ppd

12,6 13,0

0,143

264,07

3,48

2,82

2,82

Ppn

11,3 11,3

0,101

166,38

3,38

2,92

2,68

12,2 12,7

0,131

217,53

3,51

3,04

3,23

Razem

Ppd – potomstwa późnoruszające z Wisły, Istebnej i Rycerki
Ppn – potomstwa późnoruszające z północno-wschodniego zasięgu
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Zmiany w uszeregowaniu pochodzeń pod względem pierśnicy na powierzchni w Knyszynie.
1

Pochodzenie

2

1 Zwierzyniec-Pogorz.
2 Zwierzyniec-Krzyże

3

3 Wigry

4

4 Przerwanki

5

5 Borki

6

6 Nowe Ramuki

Pozycja w szeregu

7

8 Międzygórze

8

9 Stronie Śląskie

9

10 Wisła

10

11 Istebna-Bukowiec

11

12 Istebna-Zapowiedź

12

13 Rycerka-Zwardoń

13

14 Rycerka-Praszywka 700m

14

15 Rycerka-Praszywka 950m

15

16 Orawa

16

17 Witów

17

18 Tarnawa

18

19 Zwierzyniec Lub.

19

20 Bliżyn

20

21 Kartuzy
1975

1976

1977

1978

1979

1986

Wiek
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1991

1997

2005

NADLEŚNICTWO GOŁDAP
Rys historyczny
Nazwa „Puszcza Romincka” wywodzi się najprawdopodobniej od wcześniejszej
nazwy dolnego odcinka Błędzianki – „Rominty”. Niektórzy wywodzą źródłosłów tej nazwy od
miejsca kultu plemion pruskich „Romowe”. Teren Puszczy Rominckiej z dawien dawna był
obszarem leżącym na pograniczu różnych kultur.
W historycznym ujęciu Puszcza Romincka od XVI w. stała się własnością władców
Prus, a następnie cesarzy niemieckich, by w okresie międzywojennym po nacjonalizacji
wejść w Zarząd Lasów Rzeszy, który uznał puszczę za rezerwat łowiecki.
Ograniczone użytkowanie lasu prowadzono wówczas rębnią zupełną stosując 120letni wiek rębności dla sosny i 80-letni dla świerka. Powstałe zręby odnawiano wprowadzając
świerka, również na żyznych siedliskach lasowych. Tak powstałe drzewostany były mało
odporne na szkody biotyczne (owady, grzyby). Gradacje brudnicy mniszki stwierdzone
zostały w latach: 1794-98, 1853-58, 1897-1904, 1906-13, 1933-37.
Po ustaleniu granic państwowych po II wojnie światowej, Puszcza Romincka została
podzielona. Większa część północna znalazła się w granicach Związku Radzieckiego a
południowa - Polski. Z polskiej części puszczy utworzono Nadleśnictwo Gołdap o łącznej
powierzchni ok. 13800 ha i na takim areale funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Na żyznych glebach wytworzonych z utworów polodowcowych, głównie glin
zwałowych, przeważają siedliska lasowe, które łącznie zajmują 79% powierzchni
Nadleśnictwa.

Lśw
42,31%
Lw
1,29%

Ol
3,35%
OlJ
1,00%

LMb
7,26%

Bśw
0,12%

Bb
1,14%
LMw
0,44%

BMśw
10,48%
LMśw
27,71%

BMb
3,93%

Udział typów siedliskowych lasu
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BMw
0,97%

Db
17,68%

Js
1,44%

Brz
12,22%

Jd
0,01%

Bk
0,01%

Ol
8,44%

Dbc
0,07%

Md
1,24%

Kl
0,06%

Gb
0,65%

Inne
2,91%

Os
0,78%

Lp
0,89%
Św
38,83%

So
17,24%

Wz
0,10%
Tp
0,02%
Wb
0,01%

Jw.
0,05%

Olsz
0,24%

Iwa
0,02%

Powierzchniowy udział poszczególnych gatunków
Przeciętny wiek d-stanów nadleśnictwa wynosi 53 lata, przeciętna zasobność 229
m3/ha. Natomiast roczny plan pozyskania drewna oscyluje w granicach 50 tys. m3 grubizny.
BAZA NASIENNA NADLEŚNICTWA GOŁDAP
Do najcenniejszych drzewostanów w Nadleśnictwie Gołdap należą drzewostany
położone w rezerwatach przyrody oraz zakwalifikowane do wyłączonych drzewostanów
nasiennych. Charakteryzują się one przede wszystkim wysokim przeciętnym wiekiem,
złożoną strukturą gatunkową i w znacznym stopniu, dostosowaniem do siedliska i
potencjalnego zbiorowiska leśnego.
Podstawowym gatunkiem lasotwórczym na tym terenie jest świerk, zdecydowanie
dominujący w drzewostanach. Szczególnie cenne są lokalne ekotypy świerka,
charakteryzujące się zwiększoną odpornością na wiatry i korniki oraz wysoką jakością.
Innym elementem wyróżniającym Nadleśnictwo Gołdap jest występowanie bogatych
gatunkowo drzewostanów mieszanych i liściastych. Lite drzewostany jednogatunkowe
zajmują niecałe 7,5% powierzchni leśnej nadleśnictwa, a drzewostany cztero- i więcej
gatunkowe ponad 44,5%.
•

Wyłączone Drzewostany Nasienne.
Na terenie nadleśnictwa zostało uznanych 9 WDN o łącznej powierzchni 167,41 ha.
Są to głównie drzewostany świerkowe (6), dębowe (2) i lipowe (1).
Część wyłączonych drzewostanów nasiennych została w ubiegłym dziesięcioleciu
poważnie uszkodzona przez wiatr, dlatego konieczna była weryfikacja granic i powierzchni
tych WDN-ów. Na powierzchni zniszczonej założono uprawy pochodne
•
Gospodarcze Drzewostany Nasienne.
Na terenie nadleśnictwa znajduje się 51 GDN o łącznej powierzchni 279,04 ha.
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Głównie są to drzewostany świerkowe – 169,8 ha, dębowe –54,78 ha i sosnowe – 48,15 ha.
GDN-y olszowe zajmują 6,31 ha.
•
Drzewostany zachowawcze - 2 d -stany sosnowe in situ o powierzchni 4,88 ha.
•
Uprawy pochodne - 19 upraw pochodnych świerka o łącznej powierzchni 65,80
ha.
Niektóre z tych upraw są częścią realizacji projektu zakładania bloków upraw
pochodnych w Nadleśnictwie Gołdap. Projekt przewiduje zlokalizowanie 7 bloków upraw
pochodnych (w tym 4 świerka, 2 świerka i dęba oraz 1 świerka i lipy).
•
Drzewa mateczne i zachowawcze.
Często są one zlokalizowane w WDN-ach. W nadleśnictwie są 203 drzewa mateczne.
Są to głównie świerki – 71 szt., dęby – 62 szt. i lipy – 34 szt. Wśród drzew matecznych
opisano również istniejące drzewa zachowawcze. Są to wiązy szypułkowe i wiązy górskie –
o parametrach jeszcze nieosiągających wymiarów drzew doborowych, ale ze względu na
cenność gatunku uznane za warte ochrony. Na terenie nadleśnictwa jest 16 takich drzew.
•
Gospodarstwo szkółkarskie - o powierzchni produkcyjnej 3,90 ha składające się
z trzech szkółek.
Nadleśnictwo realizuje "Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli
selekcyjnej drzew leśnych na lata 1991-2010". Nadleśnictwo opiera się głównie na własnej
bazie nasiennej, ponadto jest regionem matecznym dla świerka pospolitego. Produkcja
szkółki całkowicie zabezpiecza potrzeby nadleśnictwa.
KLIMAT
Klimat rejonu Puszczy Rominckiej należy do najsurowszych (poza rejonami górskimi)
w kraju. Według podziału klimatycznego kraju Gumińskiego i Romera teren ten leży na
pograniczu krainy oleckiej i krainy sejneńskiej, wchodzących w skład dzielnicy pojeziernej
klimatycznej dzielnicy mazurskiej. Surowość klimatu rejonu puszczy objawia się przede
wszystkim niskimi średnimi temperaturami, zarówno miesięcy zimowych, jak i letnich, krótkim
okresem wegetacyjnym oraz późnym początkiem wiosny, a wczesnym zimy.
Średnia temperatura stycznia waha się w granicach -4,5 do -5 stopni Celsjusza,
średnia temperatura lipca to 16-17 stopni, a średnia roczna wynosi 6,3 stopnia. Okres
wegetacyjny trwa tutaj ok. 190 dni. Wiosna zaczyna się późno, w kwietniu, a zima wcześnie,
często już w październiku. Okres bezprzymrozkowy jest również krótki – trwa ok. 154 dni,
przy czym późne przymrozki często zdarzają się jeszcze w czerwcu. Najniższa zanotowana
w Gołdapi temperatura wynosiła –35,4°C, a najwyższa 34°C.
Obszar cechuje się dobrymi warunkami opadowymi. Roczna suma opadów wynosi
650 – 700 mm, z przewagą opadów w okresie wegetacji roślin (ok. 70% opadów). Kwiecień i
maj są przeważnie suche, natomiast lipiec i sierpień deszczowe. Pokrywa śnieżna pojawia
się tu około listopada i zalega czasem nawet do maja.
Przeważają wiatry zachodnie, południowo-zachodnie i południowo-wschodnie, o
średniej sile 3,7 m/s. Jednak sporadycznie mogą występować bardzo silne huraganowe
wiatry o dużej sile niszczącej. Wiatry te wyrządziły w ubiegłym dziesięcioleciu znaczne
szkody w drzewostanach, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia również i w bieżącym
dziesięcioleciu jest wysokie.
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Plan części terenowej konferencji w Nadleśnictwie Gołdap

Obiekt I.
WYŁĄCZONY DRZEWOSTAN NASIENNY ODDZ. 230a, 231a.
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Lokalizacja – Nadleśnictwo Gołdap
Obręb Żytkiejmy
Leśnictwo Maków
Oddział 230a, 231a
WDN świerka pospolitego o pow. 40,63 ha
TSL - LMśw
Rok uznania za WDN - 1971.
PARAMETRY TAKSACYJNE - wg planu urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa
Gołdap na lata 2005-2014 / stan na 01.01.2007/
Parametry taksacyjne
Skład gatunkowy
Wiek
Zadrzewienie
Zwarcie
Przeciętna pierśnica
Przeciętna wysokość
Bonitacja
Jakość
Zasobność na 1 ha
Zasobność na całej pow.

oddz. 230a
5Św 2So 3Św
Św 136, So 136, Św 96 lat
0,7
umiarkowane
Św 57, So 48, Św 43 cm
Św 37, So 34, Św 32 m
Św I, So IA, Św I
Św 1, So 1, Św 2
Św 255, So 116, Św 163 m3
Św 5140, So 2380, Św 3350 m3

oddz. 231a
8Św 2 So
126 lat
0,7
umiarkowane
Św 51cm, So 47 cm
Św 33, So 34 m
Św II, So IA
1
Św 355 m3, So 110 m3
Św 7135 m3, So 2210 m3

Historia drzewostanu
W latach 60-tych drzewostan został wybrany przez prof. Krutzscha ze Szwecji jako,
ten, z którego mogą być sprowadzane nasiona do jego kraju.
W 1971 roku Komisja ds. uznawania wyłączonych drzewostanów nasiennych uznała
d-stan za WDN.
W latach 1973 – 1977 wykonano cięcia sanitarno-selekcyjne usuwając 1272,34 m3
grubizny, w tym 1210,33 m3 Św i 62,01 m3 So.
W latach 1981 – 1984 wykonano cięcia rozluźniające usuwając 950,65 m3 grubizny,
w tym 781,95 m3 Św i 168,70 m3 So.
Ponadto, w wyniku szkód od wiatrów i owadów usunięto z drzewostanu w ramach
cięć przygodnych 3090 m3 grubizny.
Wykorzystanie drzewostanu
Zbiór szyszek prowadzony był na potrzeby LP trzykrotnie: w sezonie 1992/93, gdzie
zebrano 11 t szyszek, z czego 10 t Nadl. Syców z RDLP Poznań; w sezonie 1998/99,
zbierając 298 kg szyszek - uzyskano po wyłuszczeniu 9,4 kg nasion I kl. jakości oraz w
sezonie 2003/04, gdzie zebrano 155 kg szyszek na potrzeby programu testowania
potomstwa drzew leśnych. W roku 2007 zebrano 1380 kg szyszek, z których nasiona
wyeksportowano do Szwecji.
Dla WDN zaprojektowano 1 blok upraw pochodnych. Nasiona z tego WDN dały
początek 3 uprawom pochodnym: l-ctwo Żyliny oddz. 226ahd (2007r.), l-ctwo Jędrzejów
oddz. 225c (2001r.) oraz 225d (2007r.) o łącznej pow. 9,98 ha. W drzewostanie uznano 15
drzew matecznych. Drzewostan podobnie jak wszystkie pozostałe WDN-y Św w N-ctwie
posiada zasób genowy w LBG Kostrzyca. IBL pobrał też próbki do badań DNA.
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Obiekt II.
REZERWAT DZIKI KĄT
Rezerwat utworzony został na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r., (M.P. Nr 5, poz. 38 p.11). Formalnym celem ochrony
jest „zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanów sosnowoświerkowych naturalnego pochodzenia w Puszczy Rominckiej”.
Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 34,65 ha.

Dominującym zespołem na terenie rezerwatu jest zbiorowisko określone jako bór iglasty
wilgotny Myceli-Piceetum*. Bardziej ekspansywnym gatunkiem jest świerk, który stopniowo
wypiera współwystępującą sosnę (brak odnowienia naturalnego sosny).
Dominującymi procesami ekologicznymi na terenie rezerwatu są fluktuacje, głównie w
drzewostanach sosnowo-świerkowych. Stan zdrowotny drzewostanów jest zadowalający,
choć znaczne szkody w świerczynach mogą być powodowane przez grzyby, owady i
huraganowe wiatry. Do przyjętych w planie ochrony rezerwatu działań ochronnych należy
zaliczyć stałe monitorowanie wszystkich drzewostanów rezerwatu oraz prowadzenie
trzebieży sanitarnych.
* typ lasu charakterystyczny dla lasów północy, natomiast w Puszczy Rominckiej
występuje na południowo-zachodniej granicy swego zasięgu.
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OBIEKT IV
WYŁĄCZONY DRZEWOSTAN NASIENNY ODDZ.34d, 34j, 35d, 35f, 35g
Lokalizacja

Nadleśnictwo Gołdap
Obręb Gołdap
Leśnictwo Ostrówek
Oddział 34d, 34j, 35d, 35f, 35g
WDN świerka pospolitego o pow. 9,58 ha

PARAMETRY TAKSACYJNE - wg planu urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa
Gołdap na lata 2005-2014 / stan na 01.01.2007 r./
Parametry
taksacyjne
Skład gatunkowy
Wiek
Zadrzewienie
Zwarcie
Przeciętna pierśnica
Przeciętna wysokość
Bonitacja
Jakość
Zasobność na 1 ha
Zasobność na całej
powierzchni

oddz. 34d

oddz. 34j

oddz. 35d

oddz. 35f

oddz. 35g

5Św 3Lp 2Gb
130 lat
0,5
luźne
64, 37, 45 cm
38, 24, 24 m
I, III, III
1, 1, 2
153,92,61 m3

6Św 4Ol
130 lat
0,4
luźne
64, 51 cm
40, 20 m
I, I
1, 2
199, 138

8Św 2Św
111 lat, 76 lat
0,7
umiarkowane
43 cm, 28 cm
32 m, 26 m
I, I
1, 3
398 m3, 105m3

10Św
111 lat
0,8
umiarkowane
47 cm
36 m
I
1
673 m3

8Św 2Św
111 lat, 76 lat
0,9
umiarkowane
43 cm, 28 cm
32 m, 26 m
II, I
1, 3
471,126 m3

235,140,95m3

530, 370

445m3, 120m3

2605 m3

180 m3, 50 m3

HISTORIA OBIEKTU
Drzewostan został uznany za WDN w 1991 roku.
W latach 1992 – 2000 w wyniku szkód od wiatrów i owadów usunięto z drzewostanu
w ramach cięć przygodnych 1080,16 m3 grubizny Św i 159,67 m3 pozostałych gatunków
(Db, Brz, Ol, Js).
Po huraganie „Anatol ”, który miał miejsce w 1999 roku z przyczyn sanitarnych w
latach 2000-2002 usunięto w Rb I 2725,92 m3 świerka oraz 461,05 m3 pozostałych
gatunków.
W 2004 roku w wyniku zniszczeń spowodowanych przez huragan „Anatol”
powierzchnia omawianego WDN-u została zmniejszona z 21,38 ha na 9,58 ha i ten stan
utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Na wywianej powierzchni 11,8 ha w latach 2002-2004
założono uprawy pochodne (in situ).
WYKORZYSTANIE OBIEKTU
Zbiór szyszek prowadzony był na potrzeby LP czterokrotnie: w sezonie 1992/93, gdy
zebrano 2259 kg szyszek, z czego pozyskano 82 kg nasion I kl.; w sezonie 1998/99 zebrano
294 kg szyszek - w wyniku tego zbioru uzyskano po wyłuszczeniu 9 kg nasion I kl. jakości; w
sezonie 2000/01 pozyskano 424 kg szyszek – z tego 12,20 kg nasion oraz w sezonie
2002/03 zebrano 45 kg szyszek.
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Notatki:
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