
Streszczenie 
 

 

Odnowienie naturalne sosny (Pinus sylvestris L.) w nadleśnictwie Ostrów 

Mazowiecka 
 

Barbara Jablonska 

 

 

Prezentowana praca poświęcona jest zagadnieniu odnowienia naturalnego sosny, które 

stanowi obecnie, w dobie panowania modelu leśnictwa wielofunkcyjnego i koncepcji 

półnaturalnej hodowli lasu, bardzo pożądaną alternatywę dla dominującego w polskich lasach 

odnowienia sztucznego. 

W pierwszej, teoretycznej części pracy przedstawiono wady i zalety odnowienia naturalnego, 

a także dokonano przeglądu czynników mających wpływ na jego udatność, takich jak typ 

siedliska i typ pokrywy glebowej, cechy drzewostanów matecznych (takie jak wiek, jakość i 

zdrowotność), sposoby przygotowania gleby, sposoby oceny stopnia urodzaju nasion, 

sposoby obsiewu (boczny, górny i kombinowany), warunki atmosferyczne i świetlne, a także 

ogólne wymagania takie jak np. synchronizacja prac przygotowawczych z latami urodzaju 

nasion, czy odpowiedni czas wykonania cięć. Przedstawiono także zasady uznawania 

odnowień naturalnych wprowadzone do praktyki leśnej na podstawie Zarządzenia 47a/2005 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

Empiryczna część pracy została zrealizowana na terenie nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. 

Nadleśnictwo usytuowane jest we wschodniej części Puszczy Białej. Jego powierzchnia 

wynosi 78000 ha, z czego 25900 ha stanowią lasy. Głównym gatunkiem jest sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris L), która ze względu na dogodne warunki wykształciła lokalny ekotyp, 

cechujący się prostą, pełną strzałą oraz regularną, wysoko osadzoną koroną. Poszczególne 

drzewa przekraczają wysokość 30 m i pierśnicę 50 cm.  

Badaniami objęto ogółem 24 uprawy sosnowe pochodzenia naturalnego. Pomiary 

przeprowadzono dwukrotnie, w r. 2007 i 2008, po pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym 

od momentu powstania odnowienia. Powierzchnie próbne miały kształt prostokątów o wym. 

10x0,5m (w pierwszym roku) oraz 5x0,5m (w drugim roku) i były równomiernie 

rozmieszczone na powierzchni uprawy. Liczba powierzchni próbnych na poszczególnych 

uprawach wahała się od 23 do 101 (w pierwszym roku) i od 23 do 80 (w drugim roku). 

Całkowita liczba powierzchni próbnych wyniosła w 1 roku 1513 i w 2 – 1223.  Na 

powierzchniach próbnych określano zagęszczenie siewek sosny w 4 klasach jakości 

hodowlanej (A-D). Ponadto, w drugim roku określano wysokość i jakość siewki, rosnącej 



najbliżej środka powierzchni próbnej. Dokonywano także oceny stopnia rozwoju roślinności 

zielnej (3 klasy), odległości od ściany drzewostanu oraz głębokości bruzdy (3 stopnie). W 

analizie danych zebranych w terenie wykorzystano statystyki opisowe oraz procedury data 

mining.  

Przede wszystkim obliczono zagęszczenie (w ujęciu bezwzględnym i w przeliczeniu na 1m.b. 

bruzdy) siewek sosny w poszczególnych klasach jakości hodowlanej (A-D), z 

uwzględnieniem różnych jednostek interpretacyjnych (nadleśnictwo, leśnictwo, wydzielenie) 

oraz dwóch sezonów wegetacyjnych. Dokonano także oceny trendów w zakresie wzrostu (lub 

spadku) udziału poszczególnych klas jakości siewek w czasie. W dalszej kolejności 

wykorzystano procedury data mining w celu określenia wpływu takich czynników jak typ 

siedliskowy lasu, sposób przygotowania gleby i jego modyfikacje, obecność nasienników, 

stopień rozwoju chwastów, stopień ocienienia przez drzewostan macierzysty, kierunek 

rzędów, na parametry siewek sosny. Na tej podstawie określono m.in., że dla początkowego 

zagęszczenia siewek kluczowe znaczenie ma sposób przygotowania gleby. W dyskusji 

wyników oceniono ogólną udatność odnowienia naturalnego sosny w nadleśnictwie Ostrów 

Maz., biorąc za podstawę obowiązujące w Lasach Państwowych zasady uznawania odnowień 

naturalnych. 
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