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Notatnik Naukowy

MONITORING LASÓW
ZACZYNA SIÊ W NADLEŒNICTWIE
Monitoring lasów jest realizowany w Polsce od 1989 roku w ramach Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska. Jednoczeœnie jest on czêœci¹ systemu monitringu
lasów w Europie prowadzonego od 1985 roku na podstawie Konwencji o Transgranicznym Przemieszczaniu siê Zanieczyszczeñ na Dalekie Odleg³oœci oraz rozporz¹dzeñ Unii Europejskiej.
Program monitoringu lasu oparty jest na sieci sta³ych powierzchni obserwacyjnych
(SPO), których w Polsce jest 1461. S¹ to SPO I rzêdu, w tym 148 to zarazem SPO II
rzêdu. Na SPO I rzêdu przeprowadzane s¹ g³ównie obserwacje poziomu uszkodzenia
drzewostanów na podstawie morfologii koron drzew, a szczególnie stopnia defoliacji.
Na SPO II rzêdu badane s¹ wybrane komponenty ekosystemu leœnego.
W wiêkszoœci nadleœnictw zlokalizowana jest jedna, a w niektórych kilka sta³ych
powierzchni obserwacyjnych. D³ugoletnia wspó³praca Lasów Pañstwowych i
Instytutu Badawczego
Drzewa o ró¿nym poziomie defoliacji koron
Leœnictwa gwarantuje
ci¹g³oœæ gromadzenia
danych i przyczynia siê
do pe³niejszego zrozumienia procesów zachodz¹cych w lasach.
Program monitoringu
lasu obejmuje: monitoring uszkodzeñ drzewostanów, monitoring mi¹¿szoœci i przyrostu mi¹¿szoœci drzewostanów,
monitoring gleb, monitoring chemizmu aparatu asymilacyjnego drzew,
Defoliacja 5%
Defoliacja 35%
monitoring zdrowotnoœci nasion sosny, monitoring ró¿norodnoœci biologicznej runa leœnego, monitoring
entomologiczny, monitoring fitopatologiczny, monitoring depozytu zanieczyszczeñ.

Intensywnoœæ obradzania i jakoœæ nasion sosny
W ramach badañ monitoringowych ka¿dego roku, w paŸdzierniku i listopadzie,
przysy³ane s¹ do IBL próbki szyszek zerwanych z drzew rosn¹cych w pobli¿u
sta³ych powierzchni monitoringowych i na ich podstawie oceniane s¹ charakterystyki okreœlaj¹ce wydajnoœæ i ¿ywotnoœæ nasion w ró¿nych regionach Polski.
Charakterystyki te porównywane s¹ w ramach krain przyrodniczo-leœnych, zarówno
w poszczególnych latach, jak i okresach obejmuj¹cych obserwacje wieloletnie (tab. 1).
Wyniki badañ monitoringowych nad intensywnoœci¹ obradzania i jakoœci¹ nasion
sosny s¹ wykorzystywane na bie¿¹co w gospodarczej dzia³alnoœci Lasów Pañstwo-

Instytut Badawczy Leœnictwa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, 00-973 Warszawa, e-mail: IBL@ibles.waw.pl

wych. W grudniu ka ¿dego roku
IBL za poœrednictwem Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych informuje nadleœnictwa o
wstêpnym rozpoznaniu wydajnoœci i ¿ywotnoœci nasion w
ró¿nych regionach Polski. Informacje te u³atwiaj¹ decyzje co do
celowoœci zbioru szyszek i wy³uszczania nasion.
Na przyk³ad, w 2000 r. nadleœnictwa zosta³y powiado mione o zapowiadaj¹cej siê bardzo
niskiej wydajnoœci nasion w pó³nocno-zachodnich regionach
kraju (rys. 1). Wiele nadleœnictw
zrezygnowa³o w zwi¹zku z tym
ze zbioru szyszek, a w niektórych RDLP wprowadzono kontrolê wydajnoœci nasion z szy-

Tabela 1. Œrednia z okresu 1996–2000 wydajnoœæ i jakoœæ nasion sosny w
ró¿nych krainach przyrodniczo-leœnych

szek przed podjêciem decyzji o zbiorze i o ³uszczeniu gospodarczym. Pozwoli³o to unikn¹æ du¿ych
kosztów zwi¹zanych ze zbiorem szyszek i pozyskaniem niepe³nowartoœciowego materia³u siewnego. Prognozê IBL o niskiej wydajnoœci nasion sosny
potwierdzi³y póŸniejsze badania kontrolne 125
partii szyszek z terenu RDLP Gdañsk, Pi³a i Toruñ
przeprowa dzone przez SON w Klosnowie przed
³uszczeniem nasion (rys. 2) Zaledwie 11% partii
Wydajnoœæ – w kg nasion ze 100 kg szyszek

1.1–1.3 kg
15%

Rys. 1. Wydajnoœæ nasion

szyszek charakteryzowa³o siê zadowalaj¹c¹ wydajnoœci¹ nasion (14% i powy¿ej), natomiast a¿ u 44%
z nich wydajnoœæ ta by³a tak niska (0,7% i poni¿ej),
¿e pod znakiem zapytania stawia³a celowoœæ wy³uszczania.
Opracowali: dr in¿. A. Za³êski
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1.4–1.6 kg
8%

0.8–1.0 kg
30%

1.7 kg i wiêcej
3%

0.4 kg i poni¿ej
14%

0.5–0.7 kg
30%

Rys. 2. Procentowy udzia³ próbek szyszek sosnowych o ró¿nej
wydajnoœci nasion, ocenionych w sezonie 2000/2001 w ramach przedzbiorczego przetestowania 125 partii materia³u
siewnego z RDLP Pi³a, Gdañsk i Toruñ

Obszerne informacje o programie monitoringu lasu w Polsce oraz syntetyczne wyniki badañ znajduj¹ siê
na stronie internetowej pod adresem: monitoring.ibles.waw.pl
Dostêp do bazy danych monitoringu lasu mo¿liwy jest przez kontakt z
Zak³adem Urz¹dzania i Monitoringu Lasu, Laboratorium Monitoringu Lasu
w Instytucie Badawczym Leœnictwa
00–973 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
Tel: 822 32 01 w. 252, Fax: 822 49 35
e-mail: j.wawrzoniak@ibles.waw.pl

