Podpisy pod zdjęciami:

1. Zrzezy jodły zostały zaszczepione  na 2–3 letnich sadzonkach.

2. Nasienna plantacja zachowawcza jodły w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. Pierwsze szyszki pojawią się tutaj mniej więcej po 15–20 latach.

3. Jodła zawsze tu była, to gatunek rodzimy, została wytępiona przez ludzi i przez ludzi powinna być przywrócona naturze – mówi Zyta Bałazy, nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba.



Program reintrodukcji jodły w Sudetach
ZAWSZE TU BYŁA

Ta smutna historia zaczęła się w XVIII wieku, kiedy to nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu hutniczego i włókienniczego, wycięto wtedy jodłę z sudeckich lasów, razem z bukiem i świerkiem. Dzieła eksterminacji dopełniła latach 80. ubiegłego wieku klęska ekologiczna na skutek zanieczyszczenia powietrza.
Jodłowe drzewostany w Sudetach to już historia. Zdarzają się jedynie pojedyncze drzewa, a przecież kiedyś jodła była tu obok świerka głównym gatunkiem lasotwórczym. Większość dojrzałych biologicznie drzew występuje w rozproszeniu, co uniemożliwia krzyżowe zapylanie i obradzanie pełnowartościowych nasion. W obecnych warunkach pozostawienie jodły samej sobie oznacza dla niej wyrok śmierci.
Jodła potrzebuje szczególnych warunków do wzrostu i rozwoju. Musi rozwijać się pod osłoną, a gdy na skutek zrębów zupełnych osłony tej zabrakło jodła nie miała szans.
– Jodła zanikała w Europie wszędzie tam, gdzie pojawiał się zrębowy sposób zagospodarowania lasu i dlatego zjawisko zamierania jodły nazwano chorobą gospodarki leśnej. Dodatkowo powstanie rozległych monokultur świerkowych sprowadziło na lasy rozliczne klęski (wichury, owady), którym musiała ulegać także występująca w domieszce jodła. Naloty jodłowe są obecnie nieliczne, a podrostów nie ma prawie wcale – mówił niedawno prof. dr hab. Władysław Barzdajn z Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, podczas konferencji w Rogowie na temat aktywnych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie.
Leśnicy chcą odmienić ten stan rzeczy i w 1999 roku rozpoczęli realizację programu odtworzenia jodły w Sudetach, współfinansowanego przez EkoFundusz, NFOŚiGW i WFOŚiGW we Wrocławiu. 
– W warunkach sudeckich optymalne dla jodły siedliska występują na powierzchni ok. 25 tys. ha, średniorocznie sadzimy ją na 200 ha. Oznacza to iż proces odtworzenia jodły będzie trwał wiele lat – mówi Adam Płaksej, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
– Kiedy rozpoczynaliśmy restytucję jodły jej udział procentowy w strukturze sudeckich lasów wynosił 0,3% teraz stanowi w naszych drzewostanach 1,1%, ale większość pracy dopiero przed nami – dodaje dyrektor Płaksej.
Jedynym sposobem włączenia rozproszonych drzew do procesów reprodukcyjnych jest zgromadzenie ich na jednym obszarze, w bliskim sąsiedztwie, gdzie możliwe będzie krzyżowe zapylenie. 
– Założyliśmy kilka plantacji zachowawczych. Braliśmy nasiona z różnych okolic, z Beskidu Sądeckiego, z Beskidu Żywieckiego i innych, łącznie z 65 miejsc. W tej chwili prowadzimy badania, które mają określić, jaki gatunek najlepiej tu się czuje. Dbamy też o odnowienia naturalne pod tymi drzewami, które jeszcze zostały grodzimy i chronimy młode sadzonki, które są przysmakiem dla jeleniowatych – mówi dyrektor Płaksej.
Zwiedzamy jedną z plantacji jodły, a naszym przewodnikiem jest Zyta Bałazy, nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba.
– Reintrodukcję jodły rozpoczęliśmy od inwentaryzacji tych 80–100-letnich drzew, które jeszcze pozostały. Okazało się, że na obszarze Nadleśnictwa (ponad 14 tys. ha) naliczyliśmy ich zaledwie 500. Po raz pierwszy na niektórych drzewach zobaczyliśmy w 1995 roku szyszki, to dowodziło, że powietrze i gleba poprawiły się na tyle, że jodła poczuła się lepiej. To też przyśpieszyło decyzję o reintrodukcji. Rozpoczęliśmy koronkową robotę. Zebraliśmy z tych drzew, które pozostały kawałki gałązek, tzw. zrzezy i zaszczepiliśmy je na 2–3 letnich sadzonkach jodły, m.in. z Nadleśnictwa Międzylesie. Szczepy te posadziliśmy w tak zwanych nasiennych plantacjach zachowawczych, czyli mówiąc naukowo rozmnożyliśmy jodły wegetatywnie. Posadziliśmy tam szczepy nie tylko pochodzące z naszego nadleśnictwa ale też z kilku innych nadleśnictw sudeckich – wspomina pani nadleśniczy.
W Nadleśnictwie Szklarska Poręba taka plantacja powstała w Leśnictwie Kamieńska Góra na wysokości 450 m, na żyznych glebach. Pierwsze szyszki pojawią się tutaj mniej więcej po 15–20 latach. Z hektara plantacji powinno się uzyskać około 500 kg szyszek, a z nich ok. 50 kg nasion.
Zdaniem prof. Barzdajna program powinien być kontynuowany do momentu, w którym jodła, już bez specjalnej opieki leśników, zacznie sama zwiększać swój udział, lub do momentu, w którym udział ten osiągnie 18–20%. 
– Przerwanie programu będzie prowadziło do utraty wcześniej uzyskanych wyników, gdyż populacje jodły w Sudetach nie są zdolne do endogennego rozwoju i pozbawione czynnej ochrony muszą zginąć – mówi profesor Barzdajn.
Po to, aby doprowadzić do udziału 18% jodły w Sudetach trzeba rokrocznie uzyskiwać około tony nasion i wówczas restytucja potrwa ok. 100 lat. Trzeba założyć ok. 30 tys. hektarów upraw pod osłoną, a na hektarze posadzić ok. 5,5 tys. sadzonek Efektów swojej pracy leśnicy niestety już nie zobaczą.
– Dlaczego walczymy tak o sudecką jodłę? – pyta Zyta Bałazy i zaraz odpowiada: –Zawsze tu była, to gatunek rodzimy, została wytępiona przez ludzi i przez ludzi powinna być przywrócona naturze. A poza tym drzewostany o różnorodnym składzie gatunkowym są odporne na wszystkie przeciwności losu. 
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