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Wpływ czynników siedliska na 

rozmieszczenie drzew leśnych 
ze szczególnem uwzględnieniem ziem Polski. 

3. Wilgotność. (Ciąg dalszyj. 

Wilgotność danego siedliska zależy od dwóch czynni- 

ków — od wilgotności gleby i od wilgotności powietrza.
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Wilgotność gleby jest w. ścisłym stosunku do ilości 
opadów a jej stan w glebie zależy od jej składu geologicz- 
nego 1 mechanicznego złożenia. 

| Wilgotność powietrza danej krainy, zależy od oddalenia 
od. morza, wzniesienia nad jego poziom i od panujących 
wiatrów. 

Wilgotność jest czynnikiem wytwarzającym najcharak- 
terystyczniejsze cechy pewnych zbiorowisk roślinnych. 

Dla wegetacji drzew ważną rzeczą jest równomierność 
rozdziału opadów w przeciągu okresu wegetacji. Na zie- 
miach naszych stan ten jest zupełnie przyjazny 1 wystar- 
czający. Na całym obszarze Polski niema okolic, w których- 
by dla braku albo dla zbytniego nadmiaru wilgotności nie 
mogły występować i utrzymywać się lasy. 

Stopień wilgotności potrzebny dla wegetacji drzew za- 
leży od klimatu, ustroju drzewostanów i rodzaju gleby. 
a „Wilgotność gleby ma w lesie w przekroju pionowym 
inne stopniowanie niż w polu odkrytem. W lesie w war- 
stwach wierzchnich stopień wilgoci jest wyższym niż w polu, 
w warstwach głębszych bywa stale niższym. Różnica ta 
bywa nieraz znaczną. Przyczyną zjawiska tego leży w tem, 
że w lesie w warstwach wierzchnich parowanie bywa utru— 
dnione wskutek okrycia gleby runem i ściółką leśną — zaś 
z warstw głębszych pobieraną korzeniami wodę przepro- 
wadzajq drzewa do lisci w duzych ilogciach i ligémi wy- 
parowują. (Buk 40 letni wyparowuje w lecie do 18 litrów 
wody). s 

W tem miejscu wspomnieć należy o ważności i zna- 
czeniu ściółki leśnej. Gleba leśna pozbawiona ściółki, traci zbyt 
silnie wodę tak, że już ta sama okoliczność może przesą> 
dzać o utrzymaniu się na niej pewnego gatunku drzewa. 
Odnosi się to głównie do buka, dęba, modrzewia i jodły, 
duże znaczenie ma także dlą sosny, która rośnie z natury 
na lżejszych i słabo absorbujących wilgoć glebach. (Gleba 
pozbawiana ściółki przemarza znacznie wcześniej i głębiej, 
wskutek tego korzenie łatwo mogą stracić możność dopro- 
wadzenia wody do pnia, który w takich rażach łatwo ulega 
groźnym skutkom: mrozu; na wiosnę zaś gleba bez ochrony 
ściółki rychlej rozmarza 1 ogrzewa sie, powoduje to szybsze 
budzenie sie. wegetacji, jeszcze aw porze.kiedy przymrozki są. 
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częste i przez to narażone są drzewa na niebezpieczeństwo 
zamrożenia wcześniej rozwijających się pączków i pędów. 

Wilgotność w lesie bywa największa na wiosnę przed 
rozpoczęciem transpiracji, z chwilą jej rozpoczęcia wilgotność - 
obniża się znacznie — w jesieni wzmaga się znowu, aby 
z końcem marca u nas osięgnąć znowu stopień najwyższy. 

Wilgotność, jako czynnik ekologiczny w rozmieszcze- 
niu drzew, odgrywa rolę pierwszorzędną, głównie przez 
wpływ na glebę. | | 

Wilgotność w glebie służy z jednej strony jako pokarm 
bezpośrednio, z drugiej jako przewodnik reszty pokarmów 
mineralnych. 

Wilgotność powietrza działa głównie jako modyfikator 
skutków ujemnych nadmiernych ciepłot i insolacyj. 

Rozpatrując wpływ, jaki wywiera wilgotność opadów 

na rozmieszczenie drzew leśnyeh na ziemiach Polski, stwier- ' 
dzamy, że rozmieszczenie to odpowiada na ogół wytworze- 
niu się kilku dzielnic o różnych ilościach opadów atmosfe- 
rycznych. Dzielnicę największą, zajmującą prawie cały Niż 

Zachodni i Północny z wyjątkiem Polesia — o najniższej 

ilości opadów na naszych ziemiach (do 600%), zajmuje 

głównie panująco sosna — zaś Wyżynę Małopolską, Lubel- 

ską i Kotlinę Sandomierską, zajmują lasy o dużej przy- 

mieszce liściastych (dąb), mieszane (buk, jodła), lub też 

przed wytrzebieniem modrzew polski. W dzielnicy tej 

ilość opadów dochodzi okolicami do 1200 *%. | 

4. Wiatry. 

Wpływ wiatrów na rozmieszczenie lasów w Polsce nie 

odgrywa roli decydującej, jednak na rozmieszczenie pewnych 

gatunków drzew szczególnie świerka ma w poszczególnych 

okolicach wyrażne znaczenie. . 

Wiatrem panującym w połud.-zachodniej, zachodniej 

'i środkowej części kraju jest wiatr zachodni, który z wio- 

sną wieje nieco od północy, w jesieni nieco od południa. 

Najrzadszymi są wiatry czysto północne lub południowe 

W części kraju północnej i północno -wschodniej najczę- 

stszym wiatrem jest wiatr południowy i południowo-za- 

chodni -- w ogóle ta część kraju ma mniej wiatrów niż 

poprzednia. |
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Najgwałtowniejsze i najniebezpieczniejsze wiatry dla 
naszych lasów przypadają w czasie zimowego i wiosennego 
zrównania dnia z nocą, kiedy szron, okiść i śnieg stają się 
gorliwymi czeladnikami wichrów tej pory. | 

Gleba. 

Uznając klimat za zasadniczy czynnik wpływający na 
typ i charakter gleb, określić musimy gleby ziem Polski jako 
powstałe w klimacie umiarkowanym, wilgotnym, już to 
w dzielnicach o pewnym stałym nadmiarze wilgoci, już to 
w dzielnicach z wilgocią stale mierną. Ta ostatnia dzielnica 
zajmuje największy obszar ziem Polski. Typem gleby tej 
dzielnicy są bielice. | 

Bielice występują w północnej części Polski przewa- 
żająco, w części środkowej są bardzo powszechne, tylko 
w południowych częściach kraju są nieliczne. 

Bielice są to gleby występujące zasadniczo na forma- 
cjach lodowcowych dennych t. j. glinki morenowej czer- 
wonej. e 

Bielice przedstawiają znaczne stopniowanie w żyzności, 
wilgotności i głębokości, zależnie od miąższości osadzonej 
glinki czerwonej i rodzaju podłoża, na jakiem zostały 
osadzone. 

Panująco występuje z natury na bielicach — sosna. ' 
Tam, gdzie bielice są wystawione na stałe przewiewy, już 
to wskutek przerzedzenia lub uprzątnięcia drzewostanów, 
już to wskutek obnażenia przez zgrabienie ściółki — pow- 
stają gołoborza, wrzosowiska lub wygony zwiewnych pia- 
sków, które tylko z ogromnym nakładem pracy i kosztów 
dają się na nowo zalesić. 

Konkluzja. 

Biorąc pod uwagę dane przytoczónu w tem bardzo 
zresztą skróconem i niezupełnem rozpatrywaniu działania 
czynników siedliska na rozmieszczenie i bytowanie drzew 
leśnych — uznać musimy, że na ziemiach Polski głównymi 
gatunkami drzew, przez przyrodę wybranemi dla siedliska 
naszego kraju są: sosna i świerk na całym obszarze Niżu 
Zachodniego i Północnego; na Wyżynie zaś Małopolskiej 
i Lubelskiej wybija się na pierwsze miejsce też i dąb, 
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w pewnych okolicach buk i jodła. Znaczną część dawnego 

siedliska winien tu zająć na nowo modrzew polski, skąd 
wyrugowany został nie zmianą siedliska, lecz przez niedo- 
cenienie, nieopatrzność i nieumiejętność jego odnowy. lu 
wspomnieć muszę o cennych studjach profesorów M. Ra- 
ciborskiego, Szafera i W. Jedlińskiego nad tym zlekcewa- 
żonym naszym narodowym gatunkiem drzewa. 

Inne gatunki naszych drzew leśnych utrzymać należy 
na właściwych sobie siedliskach, określanych i wyznacza- 

nych z rozwagą i umiejętnością tylko jako przymieszka lub 

w grupach w takim lub innym ustroju drzewostanów. | 

Wprowadzanie jakichkolwiek obcych gatunków drzew 

uważam z punktu ekologicznego, jako jedynie miarodajnego, 

za bezwzględnie do odrzucenia — mimoto nawet, że takie, 

jak sosna Weymutha dały w Niemczech wyniki zadowalające. 
 


