
 

 
 

Zbiór i przygotowanie do przechowywania materiału rozmnożeniowego jesionu 

wyniosłego, wiązu szypułkowego, wiązu górskiego oraz wiązu polnego 

- zagadnienia teoretyczne i praktyczne 

 

 

„Jesion wyniosły - czy ma szansę na przetrwanie?” 

 

Konferencja podsumowująca realizację projektu  

„Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, 

poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu 

pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski (FraxUmLBG)”. 

 

Leśny Bank Genów Kostrzyca,  17-18.11.2016 r. 

Marcin Beza 



 

 

 

ZBIÓR MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO - 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
 

 

 

 
 



Zbiór materiału rozmnożeniowego  

- założenia projektu 
 



Zbiór materiału rozmnożeniowego  

- założenia projektu 
 

Gatunek Rodzaj obiektu Liczba obiektów 

Jesion wyniosły 

Drzewo mateczne 28 

Drzewostan 23 

Źródło nasion 38 

Wiąz górski 

Drzewo mateczne 12 

Drzewo zachowawcze 31 

Źródło nasion 4 

Wiąz szypułkowy 

Drzewo mateczne 8 

Drzewo zachowawcze 39 

Źródło nasion 4 

Jesion wyniosły, 

wiąz górski, 

wiąz szypułkowy, wiąz 

polny 

Rezerwat przyrody 116 

Razem 303 



 

 

 

MONITORING STANOWISK 
 

 

 

 
 



 

• Obecność gatunku w wybranych obiektach (np. różne gat. wiązów     

w jednym wydzieleniu); 

• Żywotność i stan zdrowotny populacji; 

• Stan siedliska; 

• Liczebność populacji; 

• Urodzaj nasion i nierównomierne obradzanie; 

• Zabiegi gospodarcze; 

• Poprawność oznaczenia gatunku w rejestrowanych obiektach 

nasiennych (np. GDN w Nadleśnictwie Góra Śląska). 

Monitoring stanowisk - czynniki 

wpływające na powodzenie zbioru 
 



 

Stan zdrowotny populacji JS - 9300 ocenionych drzew 

 

Monitoring stanowisk - czynniki 

wpływające na powodzenie zbioru 
 

18% 

82% 

Drzewa zdrowe

Drzewa chore



 

 

 

ZBIÓR MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO 
 

 

 

 
 



 

• Wiek rozpoczęcia owocowania: 

• W drzewostanie: 30-40 lat; 

• Na otwartej powierzchni: 25 lat; 

 

• Lata nasienne: co 1-2 lata; 

 

• Termin dojrzewania owoców: IX-X. 

Jesion wyniosły - zbiór nasion 
 



• Ilość partii: 49 szt.; 

• Masa przyjętego materiału: 83,96 kg;  

• Okres zbioru: 

• Rok 2014 - 12 partii nasion (8,38 kg); 

• Rok 2015 - 28 partii nasion (64,92 kg); 

• Rok 2016 - 9 partii (10,66 kg) - zbiór w toku; 

• Rodzaj obiektów objętych zbiorem: 

• Rezerwaty przyrody - 26 partii nasion (47,91 kg); 

• Źródła nasion - 12 partii nasion (12,20 kg); 

• Gospodarcze drzewostany nasienne - 11 partii nasion (23,85 kg). 

 

Jesion wyniosły - zbiór nasion 
 



Jesion wyniosły - zbiór nasion 
 



• Ilość partii: 16 szt.; 

• Masa przyjętego materiału: 29,87 kg;  

• Okres zbioru: rok 2014; 

• Rodzaj obiektów objętych zbiorem: 

• Gospodarcze drzewostany nasienne - 13 partii pędów (19,95 kg); 

• Źródła nasion - 3 partie pędów (9,92 kg). 

 

Jesion wyniosły - zbiór pędów 

z pąkami uśpionymi 
 



Jesion wyniosły - zbiór pędów 

z pąkami uśpionymi 
 



Jesion wyniosły - zbiór pędów 

z pąkami uśpionymi 
 



 

• Wiek rozpoczęcia owocowania: 

• W drzewostanie: 40-60 lat; 

• Na otwartej powierzchni: 10-15 lat; 

 

• Lata nasienne: co 1-2 lata; 

 

• Termin dojrzewania owoców: V. 

Wiąz górski - zbiór nasion 
 



• Ilość partii: 71 szt.; 

• Masa przyjętego materiału: 48,91 kg;  

• Okres zbioru: rok 2015; 

• Rodzaj obiektów objętych zbiorem: 

• Rezerwaty przyrody - 31 partii nasion (36,23 kg); 

• Drzewa zachowawcze - 30 partii nasion (2,73 kg); 

• Źródła nasion - 6 partii nasion (8,10 kg); 

• Drzewa mateczne - 3 partie nasion (0,35 kg); 

• Gospodarcze drzewostany nasienne - 1 partia nasion (1,50 kg). 

 

Wiąz górski - zbiór nasion 
 



Wiąz górski - zbiór nasion 
 



 

• Wiek rozpoczęcia owocowania: 

• W drzewostanie: 40-60 lat; 

• Na otwartej powierzchni: 10-15 lat; 

 

• Lata nasienne: co 1-2 lata; 

 

• Termin dojrzewania owoców: V. 

Wiąz szypułkowy - zbiór nasion 
 



• Ilość partii: 26 szt.; 

• Masa przyjętego materiału: 14,97 kg;  

• Okres zbioru: rok 2015; 

• Rodzaj obiektów objętych zbiorem: 

• Rezerwaty przyrody - 11 partii nasion (12,65 kg); 

• Drzewa zachowawcze - 9 partii nasion (0,48 kg); 

• Drzewa mateczne - 4 partie nasion (0,20 kg); 

• Źródła nasion - 2 partie nasion (1,64 kg). 

 

Wiąz szypułkowy - zbiór nasion 
 



Wiąz szypułkowy - zbiór nasion 
 



 

• Wiek rozpoczęcia owocowania: 

• W drzewostanie: 40-60 lat; 

• Na otwartej powierzchni: 10-15 lat; 

 

• Lata nasienne: co 1-2 lata; 

 

• Termin dojrzewania owoców: V. 

Wiąz polny - zbiór nasion 
 



• Ilość partii: 2 szt.; 

• Masa przyjętego materiału: 0,56 kg;  

• Okres zbioru: rok 2015; 

• Rodzaj obiektów objętych zbiorem: 

• Rezerwaty przyrody - 2 partie nasion (0,56 kg). 

 

Wiąz polny - zbiór nasion 
 



Wiąz polny - zbiór nasion 
 



Techniki zbioru - zbiór z drzew 

stojących 
 



Techniki zbioru - zbiór z drzew 

stojących 
 



 

 

 

PRZYJĘCIE MATERIAŁU 

ROZMNOŻENIOWEGO 
 

 

 

 
 



Przyjęcie materiału 

do LBG Kostrzyca 
 



Przyjęcie materiału 

do LBG Kostrzyca 
 



 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZECHOWYWANIA 
 

 

 

 
 



Wymagania dotyczące żywotności i czystości nasion jesionu wyniosłego 

 

Przygotowanie do przechowywania 

- jesion wyniosły 
 

Żywotność Czystość 

Klasa 

Kiełkowanie 
Wynik 

barwienia 
Poziom 

% 

(minimalny 

udział 

czystych 

nasion) 

Zdolność Energia 

% (co najmniej) 

I x x 81 Wysoki 95 

II x x 71 Średni 90 

III x x 50 Dopuszczalny 85 



Czynności: 

• Wstępne doczyszczanie (gałązki, liście); 

• Oddzielanie nasion od szypułek - ręczne lub mechaniczne (młócenie 

w worku, przetarcie na sucho w maceratorze); 

• Separacja grawitacyjna i separacja ręczna; 

• Suszenie do wilgotności 8-10%. 

Przygotowanie do przechowywania 

- jesion wyniosły 
 



Przygotowanie do przechowywania 

- jesion wyniosły 
 



Wymagania dotyczące żywotności i czystości nasion wiązu górskiego, 

wiązu szypułkowego i wiązu polnego 

 

Przygotowanie do przechowywania 

- wiązy 
 

Żywotność Czystość 

Klasa 

Kiełkowanie 
Wynik 

barwienia 
Poziom 

% 

(minimalny 

udział 

czystych 

nasion) 

Zdolność Energia 

% (co najmniej) 

I 76 57 x Wysoki 70 

II 61 31 x Średni 50 

III 40 20 x Dopuszczalny 20 



Czynności: 

• Wstępne doczyszczanie (gałązki, liście); 

• Oddzielanie nasion od szypułek - ręczne lub mechaniczne; 

• Separacja ręczna; 

• Suszenie do wilgotności 8 - 10% (wiąz górski), 5,5 - 6,5% (wiąz 

szypułkowy), 7,5 - 8% (wiąz polny). 

Przygotowanie do przechowywania 

- wiązy  
 



Przygotowanie do przechowywania 

- wiązy  
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