Huragan Stulecia
Niewielkie powierzchnie wśród
jakościowo dobrych
drzewostanów
świetnie nadają
się do odnawiania
samosiewem

Odnowienie naturalne
PO HURAGANIE
Odnowienie sztuczne poprzez sadzenie jest podstawowym sposobem
przywracania lasu na powierzchnie pohuraganowe. Jednak maksymalne
wykorzystywanie możliwości odnawiania lasu samosiewem, a w niektórych sytuacjach także z odrośli, jest postępowaniem należącym do kanonu działań z zakresu „otwartej”, racjonalnej hodowli lasu.
TEKST I ZDJĘCIA: Waldemar Wencel
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awałnica, która przeszła nad Polską 11 sierpnia 2017 roku zniszczyła całkowicie 27 tys. ha
drzewostanów, z tego 18 tys. ha na terenie
kilkunastu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu.

Wykorzystać samosiew

Powierzchnie leśne po huraganie przeznaczone
do odnowienia charakteryzuje duża różnorodność.
Składa się na nią w szczególności siedlisko (jakość
i jednorodność), ukształtowanie terenu (dostępność), charakter uszkodzeń (wielkość i kształt odsłoniętych powierzchni), ich forma (wiatrołomy, wiatrowały), stan drzewostanów przed klęską (budowa,
skład gatunkowy, wiek) i tego, co po nich pozostało
(grupy, kępy, ściany, podszyt, podrost), obecność gatunków ekspansywnych (czeremcha amerykańska),
a także stopień i jakość „uprzątnięcia” powierzchni.
Ważnym zadaniem leśników zajmujących się
obecnie projektowaniem odnowień jest analiza
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tych czynników i, na jej podstawie, dobór sposobu
odnowienia powierzchni. Opierać się to musi na rzetelnej wiedzy na temat praw rządzących rozwojem
zespołów leśnych, wyobraźnią, odwagą w podejmowaniu trudnych, odbiegających od standardowych,
decyzji hodowlanych z uwzględnieniem racjonalności ponoszonych kosztów. Szczególne znaczenie
podczas planowania ma korzystanie z możliwości
odnowienia części powierzchni samosiewem oraz
włączanie do składu projektowanych upraw już
istniejącego odnowienia, nawet jeśli jest ono niezgodne z typem drzewostanu (TD). Przemawiają
za tym względy ekonomiczne oraz ekologiczne –
większa stabilność odnowień, rozproszenie ryzyka,
urozmaicenie składu, stworzenie osłony dla gleby
i gatunków wprowadzanych sztucznie, dużo większa
pewność, w stosunku do odnowień sztucznych, że
to co już rośnie, będzie się rozwijało, nawet w ekstremalnie trudnych warunkach, jakich obecnie nam
nie brakuje.

1000 hektarów odnowień naturalnych

Na terenach klęskowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu leśnicy zaplanowali do odnowienia naturalnego około tysiąca
hektarów powierzchni (Tabela 1). To niewiele, bo
zaledwie 6 proc. tego, co jest do odnowienia. Dotychczas zainicjowano odnowienie samosiewem
na ponad 650 ha. Na odtworzenie lasu samosiewem przeznaczane są przede wszystkim mniejsze
powierzchnie (do kilku hektarów) otoczone dojrzałymi, dobrymi jakościowo i o pożądanym składzie
gatunkowym drzewostanami, powierzchnie z drzewostanami o niskim zadrzewieniu, a także pasy do
kilkudziesięciu metrów szerokości, przylegające do
obrzeży lasu.
Inicjowane odnowienia praktycznie dotyczą
tylko sosny pospolitej na siedliskach boru świeżego (Bśw) i boru mieszanego świeżego (BMśw).
Już ubiegłoroczne odnowienia, pomimo bardzo
niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz
słabego, a nawet bardzo słabego urodzaju szyszek,
przyniosły miejscami nadspodziewanie dobre rezultaty. Tej wiosny urodzaj szyszek oceniany jest na
dobry. Słoneczna, wietrzna i z przymrozkami wiosna spowodowała, że nasiona „sypnęły” bardzo obficie. Pilnie potrzebny jest teraz tylko deszcz, choć
nasiona sosny, należące do kategorii „orthodox”,
mogą dość długo „cierpliwie” na niego czekać.

Siedliska żyzne

Na siedliskach żyznych, głównie lasu mieszanego świeżego (LMśw) i lasu świeżego (Lśw), bardzo
często stwierdza się obfite odnowienia naturalne gatunków pionierskich – brzozy, osiki, rzadziej
sosny. Tam, gdzie przed nawałnicą, występowały
drzewostany mieszane napotkać można powierzchnie z licznie występującym odnowieniem klonu, jawora, grabu, wiązu, lipy. Tej ostatniej w szczególności odroślowej. Wykorzystanie tych odnowień jest
niestety nie zawsze dostateczne. Świadczy o tym,
raczej skromna, łączna powierzchnia niespełna

70 ha, którą nadleśnictwa klęskowe wytypowały
do monitoringu. Odnowienia te uzupełniane są
gatunkami głównymi, takimi jak dąb i buk, wprowadzanymi na placówkach, grupowo lub pasowo
(korytarzowo), albo pozostawiane w postaci różnej
wielkości kęp bez wprowadzania gatunku głównego. Tak pozostawione powierzchnie nie wyglądają
„ładnie”. Plątanina gałęzi, pozostawione resztki pozrębowe oraz karpy, pośród których rośnie młode
pokolenie gatunków traktowanych jako „chwasty”,
a co najwyżej jako domieszka pomocnicza, czy też

Powyżej:
W borach nie trzeba
widzieć, bo słychać,
jak otwierają się
szyszki sosnowe, by
sypnąć nasionami
Poniżej:
Naturalne odnowienie sosny, które
pojawiło się w 2019 r.
pomimo niesprzyjających warunków

Tab. 1. Powierzchnia odnowień naturalnych w nadleśnictwach klęskowych
L.p.
1.

Nadleśnictwo
Czersk

Planowane
odnowienia
naturalne
[ha]

Zainicjowane
samosiewem

115

111,00

Wcześniejsze,
pozostawione do
monitor.
Siew

2.

Gołąbki

22

3.

Przymuszewo

200

97,99

4.

Runowo

150

9,20

5.

Rytel

260

338,00

6.

Szubin

50

30,31

7.

Tuchola

4

15,19

8.

Woziwoda

103

52,26

9.

Zamrzenica

56

Ogółem

960

Odrośl.

Uznane
Siew

3,77

1
19,68

137,35
9,20
354,00

16
0,06

30,43
20,30

5,11

52,26
48,09

48,09
653,95

Odrośl.
113,50

2,5
2,77

Razem

66,86

8,61

19,74

768,90
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biocenotyczna, nie wzbudzają wizualnego zachwytu. Wątpliwości budzi także ich większy, niż wynikający z orientacyjnych składów gatunkowych, udział
w uprawie. „Projektantom” oraz zatwierdzającym
projekty musi jednak w tym miejscu towarzyszyć
świadomość, że orientacyjny skład gatunkowy uprawy, przypisany typowi siedliskowemu lasu (TSL),
jest składem docelowym, kształtowanym przez naturalne procesy oraz hodowlaną działalność leśnika
w całym okresie wzrastania drzewostanu, a nie
osiąganym w chwili jej zakładania. Rola pozostawionych odnowień jest obecnie nie do przecenienia.
Wszelkie próby „porządkowania” tych fragmentów
powodują ich zniszczenie lub uszkodzenie, a celowe, świadome zaorywanie graniczy z dewastacją.

Dominuje orka w pasy

Na obszarach klęski dominuje totalne przygotowanie gleby – uprzątnięcie pozostałości pozrębowych, karczowanie, rozdrabnianie, orka w pasy.
Nie może to dziwić. Zakres, a co za tym idzie tempo
prac, zmusza do maksymalnego wykorzystywania
w odnowieniach sadzarek. Aby je zastosować powierzchnia musi być niestety przygotowana niemal
tak, jak uprawa rolna. Poza tym w większości dotyczy to siedlisk borowych, gdzie wprowadzana jest
w 70 – 80 proc. sosna, która wymaga przygotowania gleby w pasy (choćby z racji dużej ilości wprowadzanych sadzonek).
Reasumując, trudno oprzeć się wrażeniu,
że podejście do odnowień naturalnych jest wśród
naszych leśników bardzo ostrożne, by nie powiedzieć bojaźliwe. Bardziej otwartemu i swobodnemu
podejmowaniu decyzji hodowlanych nie sprzyjają
także przeprowadzane kontrole, które częściej obdarzają uwagami niż pochwałami za takie działania.
P.S. Zainteresowanych tematyką odnowień naturalnych odsyłam do artykułów w „Postępach Techniki
w Leśnictwie” nr 110 z 2010 r.
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Przygotowana
kompleksowo gleba na powierzchni
po zrębie sanitarnym wygląda jak
uprawa rolna

