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Oprawa

ROZDZIAŁ
(

Hodowanie

tunku

drzewa

—

Jadów.

PIERWSZY.
f

miejscowości.

czyli

uprawa

wtenczas

+’

tylko

pewnego

ga-

wynagrodzi

trudy i nakłady gdy mu stosowny w miejscowości wybór uczyniemy,tojest: gdy klima, grunti osłona od naturalnych wypad-

ków,

wogólvości

dają, ile można,

pewność

„pomyślnego jego wzrostu.

Liché) nawet z

siebie wartości gatunki,

być

zalecane

gą, gdzie wszystkie stosunki ich udamu

то-

się

sprzyjają, a przeciwnie najlepsze nawet, w
miejscu niestósownem, będą nickorzystne-

mi. Znajomość przeto klimatu, gruntuiich
wiszneści pod względem wzrostu drzewa,
za najpierwszą część nauki uprawy lasów

poczytaną być może.
<

В Khma

najwidoczniejszy wywićra
wstanie i wzrost roślin.

wpływ

na

ро-

Istotna rozmaitość
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klimatu jest przyczyną rozmaitćj flory. Itak

jak w krajach,

między zwrotuikami położo-

nych,

niemnićj

sobie

okryte są roślinami.

i zimnćj,
ny, tak

w

strefach

umiarkowanej

właściwe im tylko wegetują roślitéz i góry wysokie właściwermi

utmosfery) dzieli się na:
1) Geograficzne, i

Klima (własność

|
K-

2) fizyczne czyli miejscowe.

Przez Klima geograficznerozumiemy położenie pewnego miejsca północne i wschodnie albo południowe i zachodnie.
Im bliŹĆj jakie miejsce leży ku biegunom (w Europie ku biegunowi północnemu), tym ukośnićj promievie słoneczne na zieinię padają,
przeto tym muićj mogą ją ogrzewać; poło-

żenie wschodnie podobnież
go klimatu przyczynia się.
W

rozmaitóm

do zimniejsze-

położeniu

geograficznóćm,

rozmaite, właściwe temu położeniu, znajdują się gatunki

drzew;a nawet położenie geo-

graficzne waźny

wywićra

wskazuje.

Polskiegos

i razem

wpływ na wzrost drzewa
zasady

do

jego

uprawy

I tak w strefie wdmnćj królestwa
w

którćj

mieściny

całe

Woje-

wództwo Augustowskie, połowę рошоcną Podlaskiego, jakotćż wschodnią Plockie-

go 1 Mazowieckiego, nie znajdujemy w cale
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np. jodły, buku; w strefie umiarkowanej to

jest: %v reszcie województw:

Płockiego, Ma-

zowieckiegn 1 Podlaskiego, jakotóćż w północnśj połowie Lubelskiego, Sandomier=
skiego.i Kaliskiego, napoty kamy je pojedynczo

lub

w

małych

oddziałach,

strefa zaś łą-

Lubelskiego

1 całe Kra-

godna czyli reszta województw:
Sandomierskiego,

Kaliskiego,

kowskie, gatunki te w pomięszaniu
lub czystych drzewostanach, buki nawet na znacznych przestrzeniach, posiada. Co do wzrostu drzew, doświadczenia przekonały

sna np. w zimnćj

Żeso-

strefie królestwa powol-

nićj rośnie jak w Niemczech

północnych.

Przez atmoslerę rozumiemy: Własność powietrza otaczającego ziemię.
Wysokość jego nieznana

nam; z odmian

jednak stopnio-

wo nagóry wstępując doznawanych, wnioSkujemy, Ze na 10 mil w gore traci powietrze wszelkie własności służące doutrzymania jestestw organicznych.

Jest to płyn zło-

Żony częścią z pierwiastków waskich, jak:
gazu wodorodnego, kwasorodnego, kwasu
węglowego

1 pary wodnój, częścią zaś % nte-

ważkich , jak: światło, ciepło, elektryczność

It. d.
Ważniejsze

jej własności Są:

a) ciepło

b) elastyczność

c) wilgoć
d) ruch
e) elektryczność.

Własności

te różne

są

W -rozr:ialtóm

łożeniu geograficznćm.
Pod względem leśnictwa na większą

sługuje

uwagę

klima fizyczne.

my je ze względu:

póź

за:

Rozróżnież

|

A. Na wyniosłość gruntu (góry;

Bb. Kształt, położeniei pokrycie gruntu:

Znaczne

wywyźszenie gruntu nad powićrzż

chnię morza, sprawia klirna ziinne, ponieważ ciepło z ziemi rozgrzanej wypływające
w znacznćj wysokości powietrza nie dosięż
ga.
Powietrzokrąg nawet w pewanćj wy*

sokości traci własność łamania promieni sło*
necznych, 1 dla tego one juź tam ciepłanie
wydają. W naszém położeniu geograficznćm

na 15,000 stóp nad powierzchnię morza, niknie zupełnie ciepło; zaś podług postrzeżeń
nad ubywaniem w pewnćj wysokości światla 1 wyprowadzonych ztąd wyrachowań,
na

200,000

stóp promieni

słonecznych

nie ina, l z podobieństwem

wcale

do prawdy, cie*

mnąść tam panować musi. Rachujemy pospolicie, że 300 stóp wysokości równe są
{= stopniowi szerokości ku północy,
|

—
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dzież że 530 stóp, średnią temperaturę o jen

stopień Reaumura zniżają. Położenie jednak
otwarte lub zasłonione znakomity na klima
w górach wpływ wywićra,i dla tego od zasad tych liczne są wyjątki i w każdóm
szczegolném miejscu -za wskazówką natury
iść potrzeba.
-"Wyniosłość gór nietylko tak znaczny ma
wpływ na ciepło, lecz tćż wywićra gol na
stopień wilgoci powietrza, jego przezroczystość 1 zawisłe od nićj działanie światła na
rośliny, tudzież na gęstość I ztąd pochodzą-

ce ciśnienie powietrza, na ruch jego (wia-

try) i wreszcie

na jego

stan

elektryczny.

Im wyższe są góry, tym suchsze jest powie-

trze; wapory bowiem ziemi do pewnej tylko wysokości podnoszą się. I przeciwnie,
góry miernie wysokie, więcćj są wilgotne
jak równiny,

wynoszą

się bowiem

w obło-

ki 3 do 4,000 stóp, gdzie wapory z ziemi
powstające gromadzą się. W tym samym
stosunku wzrasta przezroczystość; działanie

zaś Światła słabszćm
nie słoneczne coraz

się staje, gdyż promie- .
słabićj łamią się. Ci-

Śnienie powietrza zmniejsza się, ruch zaś
jego (wiątr), nie znajdując w swym bie-

gu zadné} przeszkody,

niejszym.

Tom X Nro 3 ¢ 4.

nierównie

jest sil-

37

Ważny

położenie,

względu

także wpływ
kształt

na klima wywiera

i warstwa

gruntu.

Ze

na otaczające przedmioty, rozró-

Żniamy.
Klima nadmorskte, w bliskości znacznych przestrzeni wód, gdzie wielkie inassy pary z wody powstającej czynią powietrze wilgotnćm i obfiite zrządzają dószcze.
Ponieważ zaś wielkie maśsy wody, latem,
nie tyle co ziemia rozgrzewają się, a w £imie nie tyle oziębiają się, przeto też w po-

dobnym

klimacie

nie zachodzą tak znaczne

różnice co do ziinna 1 ciepła jak w klimacie
stałego lądu. Ruch powietrza nie doznając
przeszkody na równćj powierzchni morza,
czyni wiatry silniejszemi. Wilgoć obfita przeszkadza ogrzaniu się powietrza, sprowadza
zimne nocy a nawet późne mrozy nocne,

nadto solnemi

trze, wzrostowi

we.

Ztad

to

częściami
wielu

nasycone

roślin

wyprowadzamy

powie=

jest’ szkodli-

przyczyny;-

dla których szczególnićj w północnych oko-licach, na pobrzeżach morskich; żaden z delikatniejszych gatunków

drzew nie udaje się,

chociaż w tćj szerokości geograficznćj jeszczeby rość mogły.
Szczególnićj zaś w ta-

kićm położeniu

baczyć należy, aby brzegi

lasu od strony morza

tworzyły

osłonę ; aby

zaś brzegi takowe nigdy z drzewa obnażo*

—
ne nie byly,

w sposób

plądrujący

Klimatem

—

w podobnych ostonach, caesto

stwo prowadzić

jest

257

urządzone

wypada.

otwartym

wzniesiony

i

wiatrów , wszelkićj

gospodar"

zowiemy, gdy grunt

przeciwko

ochrony,

działaniu

czyli

to

z

gór zasłaniających, lasów lub tym podobne pozbawiony.
Własność klimatu takiego zawisła od tego, ku którćj stronie

Świata

miejsce jest wystawione;

położenie

otwarte ku wschodowi, gdzie mroźny 1suchy wiate wschodni panuje, wszelkie wilgotne wapory unosi; taką tóż zatrzymuje własność

strona południowa, na

działanie

pro-

mieni słonecznych wystawiona, jest gorąca
i sucha; zachodnia zaś sucha 1 na wiatry
wystawiona;

wegelacya

w

nich

na

wiosnę

rozwija się przed ustaniem nocnych mrozów, dla tego też od późnych przymrozków
wiele bardzo cierpi. Strona północna jest

wilgotna i zimna, pospolicie jednak hodo-

waniu drzew najwięcćj sprzyja.
W ogólności, w położeniu otwartewm, celem pozySkania ochroiy dla miodéj zarośli, z wielką
troskliwością o zachowanie drzewostanów

starać się należy.

Wiatry,susze, upały
i mro-

zy najszkodliwićj tu działają, przeto tóż
l środki zapobiegające uszkodzeniom ztąd

pochodzącym, na szczególnćj uwadze mićć

—

powinniśmy.
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W klimacie otwartym najwię-

ksza część królestwa Polskiego znajdujesię,
leży bowiem na obszernćj przestrzeni rozciągającćj się wzdłuż od Marchiów niemieckich aż do gór Uralskich, wszerz od Karpatów do Baltyckiego morza.
Cala ta przestrzeń wystawiona jest bez najmniejszćj osłony na wiatry północnei północno-wschodnie które przeciągając wprzód przez morze
lodowatei stepy azyatyckie, w Karpatach
dopićro łamią się; ztąd góry te stanowią
uderzający przedział klimatyczny, ztąd głównie wyprowadzamy przyczynę, Że u nas
ostrzejsze jest klima jak pod tą samą szerokością geograficzną w Europie zachodnićj,
stosuvkowa bowiem wysokość gruntu mnićj
ma pod tym względem znaczenia.
Alimarownin nagórnych w Amer., szcze
gólnićj też w Azyi rozlegie przesttzenie zajmujących, nadzwyczajną odznacza się suchoscia.
klima dolin, między górami w położeniu
ostonionćw. Pomniejsze niziny między górami spadzistemi, sq wilgotne, ponieważ w.
nich skupiają się wapory z ziemi powstające; latem są ciepłe, z powodu że ściany gór

w jesienil
ogrzane, ogrzćwają powietrz
e;na
wiosnę szczególnićj zaś nocarni zimne, po*

-

—
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nieważ ciepło ulatnia wilgoć w powietrzu

będącą.
WW podobnych dolinach zimno,
szczególnićj przy wschodzie słońca panuje.
W

jesieni nocne

mrozy

najwcześnićj nasta-

ją, na wiosnę zaś najpóźnićj giną, co delika-

tnym

gatunkom drzewa szkodliwó:n jest; dla

tego tóćż w wązkich tego rodzaju

dolinach

podobnych gatunków uprawiać nie można.
Wielkie rozległe doliny mnićj jak małe są
szkodliwe, owszem wszelkie korzyści położenia

osłonionego

i umiarkowanćj

wilgoci

atmosfery zapewniają. * W takich przeto dolinach 1 delikatne drzewa z zupełnćm bezpieczeństwem

bodowane

być

mogą.

Klima leśne. Oprócz położenia i kształtu

a

jakiego miejsca, wiele jeszcze na klima jego,
pokrycie gruntu wpływa.
Najważniejsze
pod tym względem miejsce zajmują lasy, one

opasując niejako ziemię, tamują jćj rozgrzewanie, utrzymują w sobie wilgoć , dlatego
tćż powietrze w tym położeniu zawsze niźszy ma stopień ciepła.
Z drugićj strony
wstrzymują mrożne wiatry, stoją przeto na
przeszkodzie cziębieniu powietrza, w zimie
zaś osłaniają okolicę i ciepło zachowują.
Ńzczególnićj

dząc

lasy okrywające

koło siebie

wiatrom

chmury i niedopuszczając

unoszenia
\

góry , groma-

wilgotnćj pary,

zape-

—
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wniają deszcze. Ztąd tćż mnogość łub brak
Jasów tak uderzający na klima wywiera
wpływ, mianowicie: szkodliwy, gdy okolice zbyt są w lasy obfite lub gdy ich wcale
nie ma, korzystny zaś, gdy lasy odpowiednio sweinu celowi są rozłożone.
Rozległe lasy królestwa Polskiego, w otwartćm,

jak wyżćj namieniliśmy

położeniu rosnące,

na teivperaturę powietrza również wpływ
wywićrają.
Podobnieżi inne pokrycia zie-

mi

na klima

wpływają.

Obszerne

nagie

przestrzenie piaszczyste, od słońca rozżarzo-

ne, aż do śmiertelności powietrze rozgrzćwają.
Ńtojące bagna z których u nas zna”
czniejsze są: Pulwy 1 Koraska w Płockićm;
Bieliny w Mazowieckiem , Białe, Łyk, Zawinta

w

Augustowskiem,

zaraźliwe

wy-

zićwają wapory; przeciwnie zaś gruntokryty zielonością i zabudowany, klima polepsza.
.
Rozmaite przeto okoliczności; o których
tu pokrótce tylko namiević było można,
tak dalece na klima wplywają, że nietylko
dwa różne miejsca na podobnćj szerokoścł
geograłicznćj leżące, znacznie co do klimatn różnić się mogą, lecz tćż w jednómi tema
samóm miejscu klima zmienić się może. Jeżeli więc zamierzamy hodować drzewa z1n-

—
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nćj części świata pochodzące,

nie zachodzi

bynajmnićj potrzeba, aby je pod tym samym
stopniem
szerokości geograficznej
uprawiać, owszem,więcćj należy mićć względu na klima

fizyczne,

które

małych przestrzeniach różvym
non).

częstokroć

|

ulega

na

zmia-

Zastanowmy sie blizéj nad wpływem kli"matu Da wegetacyę roślin. Ciepło pod tym
względem najważniejsze zajmuje miejsce.
lm ono jest w wyższym stopniu i trwa dłuZé) tym więcćj wzbudza i przyśpiesza działalność życia roślinnego.
W Brazylii groch
dojrzćwa we trzy miesiące po zasićwie, mię-

dzy zwrotnikami

logromnćj

bujnie

dochodzą

drzewa

wielkości,

wyrastają

gdy

tym-

czasem pod 70 stopniem szerokości północnćj stanowiącćj granicę drzew , karłowata
brzoza, przez długie rosnąc lata, zaledwie
kilka cali w średnicy dochodzi.
Świerki na
górach wyniosłych, w Norwegiii Finlandyi
na gruncie równćj dobroci , dłuższych potrzebują lat dla dojścia pewnćj wielkości,
aniżeli na ciepłych równinach Niemiec. Dąb
na ciepłych płaszczyznach południowychi

zachodnich Niemiec,o 30 do 40 lat wcześniej
dochodzi rębności aniżeli u nas i w

cyi południowćj.

Szwe-

lm cieplejsze jest klima,

—
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tym Żywszy wzrost drzewa, i okoliczność

ta, szczególnićj w okolicach górzystych, na
oznaczenie kolet lesnćj istotny wpływ mićć
może.
Ciepło również przyśpiesza chemiczny
rozkład ciał. W głębokićj pólnocy, na górach wysokich lodem okrytych, wieczniejest natura uspiona.
Mamut, zabytek dawnych wieków, w lodach północnych nie+
naruszenie dochowany: przeciwnie zaś na
wyspach

Antyllskich (*), w Luizyanie

(**)1

Brazylii najgrubsze drzewa w niewielu latach w zupełny zamieniły się czarnoziem.

Im większe przeto

prędzej

wszelkie

noziem

i trwa
jestlsze
cieplo, tym

istoty organiczne w czar-

przeistaczają

się,

tymbardzićj

też

użyznia się ziemia, dopóki czas nie położy
granic naturalnych. Tym sposobem powsta-

ły w Ameryce poludniowćj owe ogromne
ziemi roślinnćj warstwy, jakich nie znajdujemy

bynajmnićj

tego lądu północy.

w

niezamieszkałćj

Ciepło

sta-

działa także na

parowanie wody, i im zywsze jest, tym parowanle obficié} nastepuje.
Zpary powsta-

(*) Kuba,

Jamaika, Haiti

czyli

St. Domingo

i inne.

(**) Luizyana i Floryda, południowe prowincye Zjedno-

* czonych Stanów Ameryki północnej.
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je znowu dćszcz; ztąd łatwo oznaczyć moż
Żemy przyczynę, dla czego Średnia wysokość wody w ciągu roku
w dószczu z powietrza spadłćj,

na

wyspach

Antyllskich

cze-

stokroć do 100 cali dochodzi, u nasi w Berlinie zaledwie 20 cali, zaś w Upsalu w Szwe-

cyi tylko 141 cali wynosi, przeciwnieW
krajach od wielkich wód oddalonych i nadto grunt chudy mających, jak np. na piaszczystych Azyii Afryki pustyniach, wielka panuje susza. Im klima cieplejsze, tym
sprężystsze jest powietrze, I ztąd tlomaczymy, dla czego w krajach między zwrotnikowych, nadzwyczaj silne panują wichry:
Średni stopień ciepła wynajduje się ze średnićj liczby stopni, na wszystkich termometrach

w

różnych

miejscach,z codzien

nych obserwacyi w ciągu całego roku, okazanćj.
I tak w Niemczech Średni stopień
temperatury na równinach wynosi

w Polsce 69

7 do 100,

Reaumura.

Każdy stopień ciepla właściwą ma sobie
wegetacyę.
I tak puk nie przechodzi w
ogólności za granicę5 do 4 stopni średnićj
temperatury,

odpowiadającej

56

do 57 sto-

pniomm szerokości północnćj, niespostrzegamy go nawet w naszćj strefie zimnćj to jest:

w Województwie Augustowskićm , chociaż
Tom X Nro 3 t 4.
38

—
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temperatura średnia 5,50 Reaum: wynosi
253 do 55 stopniom szerokości północnej

odpowiada; jak również nie znosi wiekszego nad 10 stopni średniego ciepła. Modrzew

l sosna syberyjska (pinus cembra)

w Sybe-

ryi do 70 stopnia posuwające się, nikną w
temperaturze bukowi właściwój, opróczgdy
są sztucznie uprawiane, pod 3m zaś stopniem średnićj temperatury zupełnie jeszcze
doskonale rosną.
Mnićj wszelako wzrost
roślin zależy od średnićj temperatury jak
raczej od wielkości różnicy między ciepłem
a zimaem zachodzącćj.
Różnica ta jest większa na północy jak na południu, znaczniejsza na równinach
jak na wysokich górach.
Zależy to naprzód od długości dnia i nocy.
Im dłuższy dzień tym bardzićj powietrzokrąg ociepla się, tym mniej zaś, im dłuższa

jest noc.

Dla tego tćż w Moskwie na dłu-

gich dniach, upały częstokroć równe są jak
w Neapalu, w ziinie zaś mrozy dosyć czę:
sto do 80 stopui dochodzą, tak dalece, że
różnica ztąd do 60 stopni Reaumura zbliZa

się,

która

w

Neapolu

o 25 stopni jest

mniejszą.

U nas najwyższe upały z doświad-

czeń

lat dochodzą

wielu

do 28 stopni (w ro-

ku bieżącym byłyi większe) największe zaś
mrozy do 25 stopni; różnica przeto czyni

—
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53 stopni. W Anglyi, gdzie bliskość morza,większą jeszcze równowagę w teimperaturze zachowuje, różnica ta jest jeszcze mnićj

zpaczącą jak
na wysokich

prawie

wcale

w Neapolu, najmniejsza zaś
górach, gdzie powietrzokrąg

we dnie ogrzanym nie jest.

Ztąd to łatwo tłórnaczymy dla czego trudnićj hodować w ogrodach botanicznych
rośliny alpejskie aniżeli zwrotnikowe, tym
bowiem pożądany stopień ciepłałatwićj nadać możemy.
Corocznie widziemy, Że nietylko wielkie mrozy zimową porą roślinom
są szkodliwe, lecz częstokroć bardzićj szkodliwe nagłe odiniany nocnego zimna 1 dziennegó ciepła. .

Rozmaitość temperatury nocnćj ze wzglę-

dem na dzienną również ważny
Życie roślinne

wywićra.

wpływ na

Zależy ona a) od

gruntu, 6) od kształtu i wysokości miejsca 1 e) od długości dnia 1 nocy.
Grunt
przejęty częściami solnemi obficie pożera
ciepło 1

ztąd to pochodzą

zimne

nocy w sot-

nych stepach południowej Rossyi i Arabii.
Promienie słoneczne pod kątem prostym na
spadzistość gór padając, sprawują we dnie
temperaturę wysoką, w nocy zaś, ponieważ
powietrzokrąg

niską.

nie jest

ocieplony,

Ztad wyprowadzamy

bardzo

przyczynę,
dla

—
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czego młodzież

rach tak łatwo

bukowa

na wyższych

gó-

od strony południewćj mar-

znie, ztąd w ciemnych rębach bodowaną
j późno od drzew ochrobnych oswobodza-

ną być musi; jak również,
tak łatwo marznie Akacya,
ojczystćj daleko ostrzejszą
jee W Ameryce północnćj
późnych mrozów nocnych;
ostra zima trwa

dla czego u nas
kiedy na ziemi
zimę wytrzymunie masz wcale
w Kanadzie np.

ciągle i nagle

nastaje

zna-

czne ciepło bez przerwy, kiedy my mamy
niekiedy bardzo łagodną zimę a przytćm

ku wiośnie znacznie zimne powietrze. Gdzie

słońce prawie niezachodzi,

jak w głębi pół:

nocy, między ciepłem dziennćm

w najdłuższych
ca nie może

być

a nocnem

nawet dniach letnich, różmwielka.

Im niższa temperatura tym bardzićj zmniej-

sza się liczba roślin,

w głębokićj zaś półno-

cy na mołćj ogranicza się ilości.
Awiększanie się jednak iłości roślin, nie przekracza
granicy oddzielającćj strefę umiarkowaną od
ciepłćj, widziemy bowiem Że ciepła strefa
większćj liczby roślin nie przedstawia. Niektóre rośliny rozciągają się na znacznćj prze-

strzeni ziemi, jak np. szyszkowe (Pinus) któ-

re w krajach południowych

niektóre

cechy północnym właściwe, zmieniają.

tylko

Mo-

—
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_ śliny, których wegetacya zbyt jest draźniona wysokim ciepłem, które nie łatwo znoszą

grunt zeschły, jak np. buk, jedynie w granicach strefy umiarkowanćj
znajdują się.

Te zaś które zbyt są czule na mrozy, strely
ciepłej trzymać się muszą.
|
Obok ciepła wielki także wpływ wywiewilgoć, która

ra na wegetacyę

już to

zależy

na obfitości dćszczu, ilości dni -dźdżystych,
już tćż od pary w powietrzu będącćj. Wynioste

nie

równiny

masz

Persylna

rosy,

których

zupełnie

a dćszcze są zbyt rzadkie

prawie Żadnćj wegetacy! mićć nie mogą.
Wyspy zaś Antyllskie obdarzone wielkićm
ciepłem

i dćszczami
60 do 100 cali obfitemi,

treybhauzom wyrównywać muszą.
Obfitość dóćszczu zależy: a) od bliskości
morza, b) od ciepła, które sprawia parowanie wielkich powierzchni wód, e) od gór
lasami okrytych, które parę ulatnisjącą się
zatrzymują i zebraniu się w chmury dopomagują,

d) od

kierunku

wiatrów,

o ile te

chmury napędzają lub odprowadzają. Z tych
to przyczyn wynika rozmaita w różnych
okolicach

obfitość

ilość dószczu,

dószczu.

rozmaita

wilgoci w powietrzu,

Równie

jest także

jak

obfitość

która w nocy opada

1 rośliny napawa; powietrze bowiein przy

—
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wschodzie i zachodzie słońca nagle się ozię-

bia, wilgoć w postaci pary będącą
i tworzy rosę kroplami na roślinach
Jącą się.
Obfitość wilgoci w powietrzu od
mych przyczyn, co obfitość dószczu
lecz przyczyny
że

wilgoci

w

skupia
okazu-

tych sażależy;

skupienia się i opadania tejpostaci

rosy, Są rozmaite.

Na

równinach przy spokojnem tylko powietrzu, rosa zebrać się może, wiatry zaś parę
ulatniająi w miejscach osłonionych mniejsze

jest działanie

wiatrów, dla tego też rosa ob-

fcićj się zbićra.

dzy

temperaturą

ksza jest rosa.
danie

lm

nocną

większa

różnica

mię-

a dzienną, tym

wię-

Dla tego to w

rosy tak jest obfite,

gdyż

górach
dnie

spa-

bar-

dzo są ciepłe a nocy ziimne; w nocach zaś
parnych1 zachmurzonych wcale nie opada,
Stopień temperatury w górach bardzićj się
zbliża do zwykłćj temperatury powietrza”
aniżeli na równiuach.
lm bardzićj grunt
jest suchy, tym mnićj pary z niego powstaJe,

l przeciwnie, tym

tniejszy. Na wyschłych

szczystych,

Skrapia rosa,

górną

więcćj, im jest wilgo-

płaszczyznach

tylko powierzchnię

z wilgotnego

pia-

liści

powietrza z in-

nych okolic napłynionego powstała, na wil-

gotoych zaś łąkach i pastwiskach widziemy

—
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liści krople rosy,

ciągle się w obfitości ulatniającejz ziemi.
Gd. dawna przekonano się jak dalece ro_
sa ma wpływ na wegetacyę; widziemy na-wet, że rośliny podsycane rosą częstokreć
przez długi czas prawie nią tylko utrzymu-

Ja się; mało przecież zwracano na to uwa-

giprzy wyborze miejsca dla drzew.
przesadzano często świerk z miejsc

jących

Jakoż
obfitu-

w dćszcze i rosy, np. z gór, w miej-

sca więcćj suche, i nie umiano wytłómaczyć

sobie, dla czego tam nie udaje się lub słabiej

rośnie, chociaż
nawet

to oczewiście, przy równej

dobroci gruntu, jedynie od rozmaite-

go stopnia wilgoci zależy. Ńwierk udaje się
nawet na zaspach piaszczystych na wyspach
Danii, gdzie powietrze morskie ciągle jest
wilgotne, z trudnością zaś hoduje się na
barkach środkowych Harcu, gdy tymczasem na jego wierzcholku w wilgoc¢ obfitym,
obok równćj własności gruntu, z pewnością
1 zdobrym skutkiem uprawiany być może.

Szron, zmarzta rosa, przez długi czas w
leśnictwie jako ważny przedmiot uważano.

Najwięcćj twórzy się na górach wilgotnych,

nie zbyt wysokich, gdzie znaczne zimna no-

спе ро łagodnych dniach następują, albo
gdzie temperatura powietrza jest bardzo

—
niska, grunt
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zaś zasłoniony

i do

tego

ocie-

plony, mocno parnje.
Okolice w których
szron zbytecznie formuje się, nie dopuszcza-

ją hodowania

drzew

kruche

drewno

mają-

cych, opatrzonych długiemi igłami, na któ:
rych szran obficie się zawiesza; cjężar bowiem jego zekształca je i przytlumia, pray

uprawie przeto lasów należy

mićć

wzgląd

na te okoliczność, o którćj w Ochronie
śnćj obszernićj mówić

le-

będziemy.

Snieg, tworzący się ze zwarzłćj pary wodnej, w niskićj tylko temperaturze powstać
może i powiększa się, w miarę zniżania się
Średnićj temperatury.
Ciężarein swolm podobnie drzewu szkodzi jak szron.

Im wię-

ksze są mrozy tym w mniejszych śnieg formuje się płatkach, pod biegunami zaś naW temperaturze łakształt kurzu spada.

godućj zlepia się,i tak obciążywszy drzewa

zeksztafca je i łamie, co w czasie wielkich
mrozów nie zdarza się, ponieważ zaś wy-

sokie gory, najblizéj zimnych warstw powietrza położone, zatrzymują jeszcze śniegi, gdy
poniżćj łagodne juź panuje powietrze,i gdy

śniegi

te

ją dosyć
większe

spadając w strefę łagodną, nie ma-

czasu do' stopienia
jest

się, ziąd

uszkodzeń

niebezpieczeństwo

od śniegu w górach, aniżeli

tćż

na równinach.
1
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3%

“|

Hm 7

jeżeli w wyższćj strefie liściaste ho | ow
drzewa, które częstokroć niestraciłyj
ze
liści, gdy już śniegi padają i na ich powierzchni kupami osiadają.
W okolicach górzy=
stych na uszkodzenia z powodu paryiśnie=
gu wystawionych,

, świćrk hodować

najwłaściwićj

należy.

modrzew

Działanie wilgoci i wody na rozwinięcie

się, Życie i wzrost roślin jest nader ważne
l bardzo rozmaite.
Woda roztwarza ziemię;
spulchnia ją, wciąga w siebie pierwiastki
pożywne i wprowadza je do roślin, ułatwia
ich przyjmowanie przez korzenie i liście:
Dla nasion jest najpićrwszym pokarmem
1 przy 8 do 10 stopniach ciepła, ułatwia rozwinięcie się zarodka (wschodzenie).
Jest
to istotna siła, któraskały niszczy i w ziemię
Je zamienia, jak równieź istoty organiczne
bez wilgoci

gnić

i w

czarnoziem

obrócić

się nie mogą.
Wreszcie rośliny przyjmujac z wody za pośredoictwem korzeni i liści
węglik, wodoród i kwasoród,i obracająje
c
na pokarm, cheraicznie wodę rozkładają:
Wilgoć więc w powietrzu nigdy wzrostowi
roślin szkodliwą nie jest, jeżeli przytóm doStateczne jest ciepło, i owszem 'wzrost ich

| przyśpiesza. Zbyteczne jednak dćszcze szko:
lom

X

Nro

8 t 4

|

39
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dliwy wywiérajg wptyw

na zawiązanie

się

nasienia (upłodnienie kwiatu), w mokrych
bowiem latach mała jest obfitość nasienia,
równie i drzewo

Również

miękkićj

zbyteczna

nabićra

ilość wody

tkanki.

w

ziemi,

częstokroć szkodliwie działa na wegetacyę,
o czem niżćj obszernićj mówić będziemy.
Wpływ światła na życie roślinne jest niezaprzeczony, wszystkim roślinom wyższego
rzędu jest ono konieczne, lecz w różnym
stopniu, o czem bardzo jasno przekonywamy się na drzewach.
I tak, niektóre z nich

w zupeinćm tylko udają się świetle, jak brzo*
za i sosna;

dości

innym

umiarkowany

przynajmnićj

cień

jest

w

mło-

potrzebny,

jak jodła 1 buk; inne znowu zupełnego
oświetlenia ciągle unikają, jak ostrokrzew
zwyczajny (Ilexaquifolium), Borówka czernica (Vaccinium myrtillus).
Czyli zaś świa*
tło jest koniecznym warunkiem zieloności
roślin,

o to

w

najnowszych

czasach

spór

zwodzono.
Humboldt w największćj cie-faności hodował zielone trawy.
W braku
jednak świauwa, łodyga (pień) rośliny staje się
już miększą 1 przedłużoną, już to słój ma
drobniejszy

1 do

czołgających

Organizacya w tym stanie, nigdy

nie jest.

Wszystkie rośliay

się

zbliża:

doskonałą

które

Światła
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potrzebują a w cieniu stoją, wzrost

mają

powolny, w braku bowiem onego rozwija-

bie się ich, zwolna tylko następować może.

Nagle zaś oswobodzenie z cieniui niezwy-

czajny mocny wpływ

światła, zrządza zgon,

a przynajmnićj poprzedzające go osłabienie
rośliny. Bezzasadnem byłoby w uprawie

lasów zostawiać lub

zmniejszać

cień jedy-

nie ze względu na mrozy, owszem więcćj
nań uważać należy pod względem wpływu

Światła, skoro bowiem drzewa nasze do
kilku lat dojdą, o zmarznienie ich obawiać

|
się już nie ina potrzeby.
- Nie ulega wątpliwości że czyste powietrze

1 światło słoneczne we Włoszech, odmienny

wywiera wpływ na Życie roślinne, jak zachmurzone większą część roku niebo Szkocyi; podobnież i północna strefa zacieniona, odmiennie działa na wegetacyę, jak wy-

stawiona

na działanie słońca strefa południo-

wa, chociaź tu, oprócz Światła, wiele jeszczę

innych okoliczności wpływa.
Postrzezenia
aby
te jednak zbyt są jeszcze niedostateczne,
z nich, oprócz cieniu jaki drzewa wyso-

kie dają,

do miejsca

wyprowadzić zarazem
hodowaniu

drzew

zasady

co

stosownego,

ze względem na większe lub mniejsze świa-

Uo, jakiego one potrzebują.

—
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Mnićj jeszcze mamy wiadomości co do
wpływu większćj lub mniejszćj gęstości! wynikającego ztąd ciśnienia powietrza.
Zdaje
się źe gęstość powietrza nie ma Żadnego

wpływu na rośliny pod względem geogralicznego ich rozszerzania się, więcćj zdaje
się wpływać pod względem powstania ich
na górach,

lecz i tam w praktyce Leśnicze-

go bie obchodzi.

- Przeciwnie zaś ruch powietrza (wiatr), nie

pod jednym względem zasługuje na uwagę.

Ponieważ powietrze, równie jak wszystkie
ciała płynne, ciągle dąży do równowagi, je-

żel przeto gdziekołwiek równowaga ta na-

ruszoną zostanie, powstaje ruch powietrza
do zrównoważenia płynącego; przyczyny w
tćj mierze rozmaite być mogą.
Zimno (ubytek

cieplika)

powietrze

ściska,

ciepło

zaś

rozpręża, znaczny pożar rozszćrza go w
wielkićj massie,i ztąd powstają owe pędy
napówietrzne.
Z tego łatwo wyświćca się,
dla czego wtenczas najmocniejsze powstają
wiatry, gdy różnica między ciepłem a zimnem jest największa; albo dla czego wielkie poźary

Ciąg

mocny

takowy

wązki jaki

jest

ciąg powietrza

mocniejszy

zrządzają.

jeżeli

przez

otwór cisnąć się musi (cug), albo

zwiększyć się może, jeżeli na obszernćj iró-

—

305

—

wnćj płaszczyżnie nie napotka Żadnćj przeszkody wstrzymać go zdolnćj (wiatr morski).
Wiatr zaledwie liście poruszający,
przebiega na sekundę
10 stóp; poruszający
drobne gałązki, 20—24 stóp; kołyszący
Wiatrołom
wierzchołki 30—40 stóp.

stępuje, gdy wiatr na

sekundę 50—60

zaś
na-

stóp

ubiega; maximum 130 stóp na sekundę przy-

jąć można, i podobnćj szybkości dochodzą
tylko trąby napowietrzne między zwrotnikaini wydarzające się.
Wiatr skutecznie wpływa na własność
l temperaturę powietrza.
Ciagnac ро morzu, unosi obficie wilgoć, częstokroć nawet
w czasie burzy, wraz z częściami solnemi,
któremi jest nasycona.
Jeżeli przebiega suche kraje, jestsuchy.

Może

więe dćszcz na-

prowadzić lub odprowadzić, tworzeniu się
2aś rosy zawsze przeszkadza.
Gruntsilnićj
osusza

jak słońce.

Temperatura

powietrza

_ najczęścićj zależy odjego kierunku.
Wiatry
z polnocy, z gór lodem okrytych wiejące,
ożiębiają powietrze, południowe ocieplają;
jeżeli zaś przechodzą przez spiekłe pustynie
piaszczyste krajów gorących, aż do Śinier-

telności- atmosferę rozgrzówają. . Wiatry
wpływając w części na wegełacyę, w tym
samym ua nią stosunku działają, jak ciepło

—
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i wilgoc. Dla tego té% niepowinno nas zastanawiać gdy na wyniosłych górach euro-

pejskich, strony południowe od północnych

1 wschodnich

odmienne mają

wiatrów

zasłonione,

klima, jak

wcale

pochyłości

ku

wschodowi 1 północy.
Mechaniczne działanie wiatrów na drze„wa, bardzićj jest widoczne jak ich wpływ

na klima.

W położeniu otwartćm, na cią-

głe burze
częśc:

wystawione drzewo, powiększćj

traci

wzrost

wysoki.

Smagte

pędy

modrzewiu wiatry naginają, swierk podobnie

do krzewiu po ziemi się czołga; z największóm
do prawdy

podobieństwem

wnosić można

że sosna karłowata, Pinus montana,

mughus,

niczém innem

Pinus

nie są, jak sosnami,

które wiatry przez wiele pokoleń naginaly.

Drzewa te niejako przez naturalny instynkt
bardzićj w korzenie aniżeli w wysokość roz-

rastają sięi dla tego w położeniu otwartem
drzew gładkich i wysokich wyhodować nies
podobna, jeżeli szerokićj mićć nie będą osłony. Najtrudniejsza zaś uprawa na pobrzeżach

morskich,

gdzie

wielka

siła

wiatrów

łączy się z ich szkodliwym wpływem khO szkodach jakie zrządzają,
matycznym.

wywracając drzewa wysokie i środkach te--

—
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mu zapobiegających, w Ochronie lasów pod
artykułem „Burze* mówić będziemy.
Nie znamy wpływu elektryczności na wegetacyę roślinną, spostrzegamy tylko jćj skutki na drzewach wyniosłych przez uderzenie piorunów; ztąd przecież w praktycznóm
gospodarstwie leśnćm żadne zasady czerpane być nie mogą.

Mało jest okolic, któreby nie miały wła-

ściwego

sobie

klimatu

miejscowego,

uprawy

onych nie przedsiebrał.

o ile .

on pod wzgledem wegetacyl zasługuje na
uwagę, oznaczamy go pospolicie wyrazami:
ciepło, zimno, wilgoć, susza, wicher, trwała pogoda, odmiana.
Wyrazy te są jasne.
Jednakże gospodarz leśny winien mićć to
na uwadze, aby w klimacie nie zapewniającym udanie siępewnych gatunków drzewa,

O ile pod

tym względem pewne lub prawdopodobne
posiadamy wiadomości, przytoczemy jeprzy
szczegółowóm drzew opisaniu.

2. Grunt:
Gruntem zowiemy

wiérzchnia

ziemi, rośliny wydawać zdolną.

warstwe

Warstwa wierzchnia składa się: z części
opierających się zmianie, ate powstają z roz-

—
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drobnienia, kamieni i minerałów, 1 z części

podległych zmianie, k tóre powstają zrozkła*
du
istot organicznych
(humus,—czarno=
ziem,— zieinia roślinna, — organiczna),

Czyli zien:ia nasza jest rozpalonym i z wie

kami

stygvącym

odpryskiem

'słońca,

jak

przypuszczają Wulkaniści, lub czyli jest osa=
dem z części
tkiem obrotu

płynnych powstałym, skur cisnienia skupionym, jak

twierdzą Neptaniści, wszystko to nie zmienia największego do prawdy podobieństwa,

Że zieimia przed wiekami
opoką.
|

stwacdniałą

była

Niezliczone mamy pobadki bliższego ро-

znania ziemi którą zamieszkujemy i która
nas wyżywia, nie mało tćż liczćmmy badaż
czów natury.
Badania w tćj inierze z rozmaitego stanowiska uważane, rozinaitemi tóż.
oznaczamy nazwaniami.
(Geogonta nauka
o powstaniu ziemi.
(Greologta nauka o własnościach ziemi w ogólności.

nauka

poznawania

skal,

ich

Geog rnozya (*)

gatunków

kształtów, oznaczenia ich ukiadu w ziemi
i dawnoścz w porów baniu jednych z drugic-

(*)
ziemia

Wy raz

utworzony

i gnosis

pozuanie.

z dwóch

wyrazów
‘

grechich:

geos

1
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mi.

Oryktognozya (*)

nauka podajaca spo-

soby poznawania i odrdézniania jednych mineratow od drugich, wykazuje ich charahtery, porządkuje i nadaje im nazwiska. Mi-

neralogia chemiczna, ma na celu dochodze-

nie pierwiastków czyli cząstek ostatecznego
rozkładu, zktórych minerały są złożone. Mt.
neralogta geograficzna opisuje ciała kopalne kazdego kraju w szczególności, oraz naturę gruntu i położenie fizyczne rozinaitych
krajów. JHuueralogta ekonomiczna wykazuje pożytki z ciał kopalnych w bandlu, rolnictwie, budownictwie, sztukach pięknych
i rękodzielach, i wreszcie pauka о реёгуйkacyach czyli skamtientialościach (**).
Pod względem dawności powstania, rozrozniamy:
Z

a

(*) Wyraz utworzony z dwóch
kopalne i gnosis poznanie.

4.

=

greckich: oryktos cialo

(**) Skamieniałością nazywa się każde ciało organiczne!
które zostawszy przypadkiem głęboko we wnętrznościach
ziemi zagrzebane, uległo co do własności swoich odmianie
calkowitej lub cząstkowej.
Może więc massa jego być
przeistoczona

zepsuta

i w

w kamićń,

albo

pierwiastkach

tćż

swoich

w znacznćj

cześci

tylko

przez działanie wody

zmieniona,
Pierwszym gatunkiem petryfikacyi jest drzewo skamieniale w rogowiec i opal, muszle zamienione w
krzemień,

kwarc,

kamień

wapienny;

kopalne, kości spróchniałe słonia

drugim

mamuta

zaś

X Nro

3 1 4.

węgle

i innych zwie

tząt ssących, które niegdyś za kości olbrzymie

Tom

są

miano.

40

— 310—
Gory pierwiastkowe, nie zawiéraja W so-

bie żadnych śladów jestestw organicznych,

prawdopodobnie więc musiały powstać przed

stworzeniem tychże jestestw.

Powstałyone

najpićrwćj, najglębićj tóż w ziemi leżą. Ska=
ły składające góry pierwiastkowesą: granit,
gnejs, łupek mikowy, łupek gliniany, por=
fir, trap, serpentyn, skała kwarcowa 1 ka»
mień wapienny pierwiastkowy.

Gory przechodowe, stanowią przejście gór
pierwiastkowych do tak nazwanych роwtórnych, składają sięz mięszaniny

skał do

obu tych klass należących, zaczynają w sobie ukazywać pierwsze ślady istot organicznych, zawićrają oraz wiele ułamków skal

pierwiastkowych.

Skały

gór

przechodo-

wych są: Szara waka, kamień wapienny,
trap przechodowy albo migdałowiec, i gips.

Góry warstwowe, leżą na górach przechodowych, niekiedy na górach pierwiastko*
wych, zawićrają w sobie mnóstwo ciał organicznych osobliwie roślinnych, skamie-

niałości, skorup, ułamków skał pierwiastkow któwych i t. d. powstały zatómw czasie,

rym istoty organiczne byt swój już miały.
Skały tych gór są następujące: piaskowiec,
kamień wapienny powtórny, gips powtór*
ny i sól kuchenna,
/
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Góry przechodowe

powtórne,

stanowią

przejście gór powtórnych w napływowe,
składają się z warstw piaskowca i kamienia
wapiennego powtórnego, z warstwami lub
pokładami gór napływowych piasku 1 gliny potnięszanych.
Pićrwsze ze wszystkich

skał zaczynają

w

sobie

ukazywać zwłoki

zwierząt czworonożnych lądowych, 1 zawieSato
rają wielkie massy węgli kopalnych.
formacye miejscowe, mało rozległe 1 W roz+
maitych miejscach różnym ulegające zmia-

nom, dla tego nie okazują w sobie rysów
ogólnych i stałych.

Góry napływowe, składają się z warstw
gliny i piasku, zawićrają w sobie mnóstwo
kamyków

rozmaitćj wielkości,

zepsucia się i pokruszenia

powstały z

zewnętrznćj

po-

wierzchni gór wysokich, po których woda
spadając, unosi z sobą wszystko, co tylko por-

wać może , składa w miejscach niższychi
formuje tym sposobem góry napływowe.
Dostawszy się do morza lub jeziora opuszcza

naprzód cząstki grubsze a potóm miałkie;
z pićrwszych formują się pokłady kamyków
mnićj więcćj zaokrąglonych , Żwiru 1 piasku; z drugich warstwy gliny lub mułu tak

obszerne, jak rozległe
zi0ra,

dno

morza

lub

je-

—
Jeżeli woda
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naniosła

do

miejsc

niskich

części roślinnych, gałęzi, korzeni, trawy
1 mchu, formują siępokładyżorfu.
Czestokroć pod górami napływowemi a szczególnićj pod torfem znajdują się zwaliska wielkich lasów z korzeni wywróconych i warstwami piasku lab gliny przysypanych.
W górach tych znajdujemy często kawalki drzewa zamienione w kamień i petryfikacye, w niektórych miejscach Syberyi, w
warstwach piasku i gliny znaleziono całe
skelety lub rozrzucone kości nieznajomych

słoni, nosorożców,

pomięszane

tapirów,

hipopotamów

razem z kośćmi zwierząt, podo-

bnych do żyjących w naszych czasach.
Nasze Województwa: Augustowskie, Po-

dlaskie, Mazowieckie i Płockie, jako 1é% pot-

nocne połowy Lubelskiego, Kaliskiego i San-

domierskiego maja grunt napływowy, w po-

łudniowych

zaś częściach:

Lubelskiego,

Ka-

hskiegoi Sandomierskiego, niemnićj w całóm

Krakowskiém , rozciąga się powierzchnią
skał warstowych i przechodowych, pomiędzy któremi

strzenie,

pojedyńcze

znajdują

się.

naplywowe

prze-

Ogień wulkaniczny topi skały, wyrabia z
nich lawę wyrzuca ją na powierzchnię ze-

wnętrznąI formnje

nazwane

tym

wulkaniczne.

sposobem gory tak
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Aby zaś ziem
i minerały
ie
poznać ijedne
od drugich rozróżnić, potrzeba zbadaćz bliska 1ch charaktery, które posługują zarazem

‘do ich uporządkowania.

Podlug

Wernera (*)

główne charaktery do poznaniai rozróżnienia minerałów,

są: kolor, postać, blask, od-

iam, część oddzielona od minerału, przezroczystość, rysa, farbowanie, twardość, ciągłość,

moc

spojenia, giętkość,

lgpienie do

języka, dźwięk, tłastość w dotknięciu, chłod,
ciężkość, zapach, smak

i wreszcie doświad-

czenia: co się z minerałem dzieje, gdy będzie naogniu praźony? czysięburzy zkwasami?

ogrzany lub potarty suknem,

czy po-

ciąga lekkie ciała? czy działa na igłę maguesowg? za ogrzaniem przez tarcie lub
lekkie skrobanie, czy nie okrywa sięsłabóm
(eee
a

(*) Układ Wernera, chociaż nie wolny od zarzutów, ma
jednak przed innemi tę zaletę, że w nim bez uprzednich
wiadomości, bez zepsucia minerałów, z samych tylko zewnętrznych charakterów poznajemy i porządkujemy wszystkie ciała kopalne.
Inne układy jak np. Hatiya, zasadza-

Jący się na

kształcie

cząstek

kujący, jako

wymagające

niepodzielnych

i rozbiorze

chemicznym, Baudanta opierający się na włosnościach ciak
chemicznych, fizycznych i krystallograficznych; Berzeliuszą
4 samego tylko rozbioru chemicznego mineraly klassyfiniu mechanicznóćm
dzież obszernych

rzadhićj

zręczności

w rozdziela-

krysztalów i mierzeniu ich kątów , tuwiadomości: chemii, fizyki i krystallo-

grafii, mnićj uzyte być moga.
\

—
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światlem? czy nie ma

plamki biegającćj za

poruszeniem jak w kociem

mieni? czy nie dwoi

oku?

obrazów?

czysięnie

Z charakterów tych wyprowadza

stępny podział:
Klassa

on na-

I. Ziemie t kamienie.

Wszystkie nie

mają

smaku,

szczają się w wodzie; w

nie rozpu-

ogniu zw yczajnym

(wyjąwszy dyament) nie palą się, argakoee
(oprécz

Rodzaj

baryty)

maja mierna.

stanowiący

| Dyamentu,

jeden

tegoz samego nazwania gatunek 1

Riodzaj 2 Cyrkonu, z gatunkami Cyrkon
i Hiacynt, pod względem leśnym

- nie obchodzą nas.
nieRodzaj 3 Krzemienny. Wszystkie
mal minerałytego rodzaju krzeszą
Niektóre gatunki znajdują
ogień.
się w naszym kraju, jak granał,
staurolit , rogowtec, nie interessu-

jące nas, tudzież kwarc, krzemień
lupek krzemienny, o których w
dalszym ciągu

Rodzaj 4 Gliniany.

wspomniemy.

Ziemie

umieszczone w tym

żone oddechem

albo

i kamienie

rodzaju zwil-

wodą

dają
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czuć zapach gliny. ‘Tu mieścisię:
glina, kamień glintany, bazalt, waka.
Rodzaj 5 Talku.
Są to kamienie w dotknięciu bardzo tłuste, Leśnicze-

go nie interessuja.
Rodzaj 6 Wapienny.
Gatunki:

1) We-

glanu wapna, zamienione w proszek, burzą sięz kwasami, jak: krćda, kamień wapienny, tuf waptenny, margtelł, 2) siarczanu wapna:

gS.

Rodzaj 7 Baryty 8 Stroncyanny 1 9 На-

litu.

Klassa

Il.

Sole.

Latwo rozpuszczają się w wodzie, smak

słony, gorzki albo kwasny, cierpki 1 ściąga:
jący, nie palą się w ogniu zwyczajnym. Cztćry są rodzaje:

1 węglan

sody, Ż saletra, 3

sól kuchenna, 4 siarczan czyli koperwas

dzimy.

ro-

Klassa IIL. Ctala palne.
Wszystkie prawie w zwyczajnym ogniu

palą się płomieniem, i od innych ciał kopal=

—

nych lżejsze.
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"Tu mieści się Rodzaj 1 siarki

12 tłastości ziemnych
mny, smoła ziemna i
giel blyszczący, a w
ce ziemne a w nim:
śnictwach

mianowicie: Olej ziewęgiel kopalny, 3 wę:
nim: Ołowek 4 ZŻywtBursztyn u nas w Le-

Rajgrodzkićm,

Ostrolęckićm i Pułtuskićm

Nowogrodzkićm,

znajdujący się.

hlassa IV. Metale,

Sq bardzo ciężkie, nieprzezroczyste, naj-

większa ich część wytrzymuje ogień zwyczajny bez stopienia się. Tu należą Rodza-

je:

bro,

1 Platyna, 2 Atoto, 3 Żywe srebro, 4 Śre-

5 Miedź, 6 Żelazo,

7 Olów,

8

Cyna.

W piśmie niniejszćm zamierzyliśmy ogra-

niczyć się na póznaniu

gruntu

pod wzglę-

dem jego siły wegetacyjnćj.
Ponieważ zaś
sila ta zawisła od jakości części grunt sktadających, te znowu w rozmaity powstały
sposób,

mém

nie

możemy

powstaniu jego.

Owa pierwiastkowa

przeto

pominąć o $a-

stwardniata

opoka;

skutkiem biegu przez wiele tysięcy

lat, z0-

części ją składające rozwiązały się,

jak: tego

Stafa praeksztaicona czylizniszczon a, to jest:
1 dzisiaj jeszcze ciągle

natrafiamy

dowody:

Skoro tylko siłą spojenia zniweczoną

zosta+
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la, owa opoka, w części rozdrobnita sie ай
do piasku, w części zaś pierwiastki ją składające, chemicznie się rozłożyły

i w nowe

związki weszły, a nawet z rozłożonemi czę-

ściami ciał organicznych pomięszały się:
Tym sposobem powstała wierzchnia warstwa ziemi, którą gruntem nazywamy; podlug tego więc grunt nie mógłby zawićrać
w sobie żadnych innych części mineralnych,
jak tylko kamienie, z których powstał. Niszczenie owćj opoki z rozmaitych przyczyn
l w rozmaity sposób, odbywa się ciągle,
lecz w miarę jak kamienie, siłom ją niszczącym, opór czynią, z tak powolnym postępam, Że tam tylko warstwa gruntu może
być

głęboką, gdzie zniszczone szczątki opo-

ki, mechanicznie, za pośrednictwem wody
nakupiły się.
Z części grunt składających najobficićj

natrafiamy piasek,

to jest: krzemionkę nie-

jako w ziarka rozdrobnioną,zafarbowaną żoł-

to niedok wasem Żelaza, czarno- węglem i magnesem, połyskującą od miki czyli błyszczów, i t. d. w różnćj wielkości od pyta aź do grochu; większy zaś, włoskiego orze-

cha dochodzący, nazywamy świrem, poczóm

następują kamienie znaczniejszćj wielkości,

bryły i skały. Ponieważ kamienie które ze
lom

X Nro

3 t 4.

41

—
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zrośniętych kryształów

kwarcu są złożone,

skoro klćj je wiążący rozpuści się, najbardzićj zniszczeniu podlegają, ztąd tćź piasku,

z kwarcu powstającego, najobfitsze
pokłady.

Po piasku

najwięcćj napotykamy

mamy

gliny.

Jest to glinka pomięszana z piaskiem, niekiedy z wapnem, zafarbowana niedokwasem
Żelaza.
Glinka znajduje się w kamieniach
w wielkićj ilości, i stanowi powiększćj części ów klćj którym kryształy kwarcu są
spojone, i w miarę, jak który z kamieni
więcćj ma w sobie pierwiastku glinki jak
np. łupek glinkowy, grunt téz pozostaly w

{Ст miejscu, gdzie sie on utworzyl, wiece}

Jest z glinka mieszany.
Jeżeli grunt takowy rozczyniony był wodą, kamienie i kry*
ształy kwarcu jako gatunkowo cięższe, opadły naprzód , lżćjsze zaś części na ostatku.
Ztąd tóż w dolinach i płaszczyznach licznie
napotykamy glinę mającą spodem Żwir! warstwę

kamieni.

Jeżeli zaś

która

niczćm innem

do

tęgićj

gliny,

to ‘est obficie w sobie glinkę zawićrającćj,
dormiesza się znaczna ilość czarnoziemu, powstaje ztąd owa ziemia kleista czyli tłusta,
cie zimięszaną

z

nie jest jak gliną, obh-

ziemią roślinną; I ztąd to

glina pospolicie jest bardzo wilgotną.

Je-

—

319 —

Żeli z gliną mięsza się wiele wapna, powsta-

je margiel, to jest mięszanina glinki, wapna
1 piasku.
JVapno rzadko gdzie w tak wielkićj natrafiamy ilości jak krzemionkę i glinkę, czego może być ta przyczyna, że kamień wapienny, znaczne przestrzenie zajmujący,
niełatwo ulega zniszczeniu; jednakżei wapno za główną część do składu gruntu wchox
dzącą, uważane być może.
`
Wszystkie inne w wielkiéj liczbie znane
ziemie1 minerały, mnićj obchodzą Leśniczego, 1 jedynie Żelłaxo, czyli raczćj ruda śelazna darntowa w miejscach bagnistych ina
łąkach znajdująca się, a na własność gruntu, o ile gdzie znajduje się, wpływająca,
na szczególną

zasługuje wzmiankę.

Ze względem na różne pierwiastki z któ-

rych grunt składa się, a które weń'jako panujące lub w nadzwyczajnćj ilości wchodzą,

rozmalte gruntowi
nadajemy nazwiska,
Grunt mający, nad 60 procentu piasku nazywamy pzasktem, od 40do 60 pre. piasku,
w reszcie zaś imięszaniny, powiększćj części
glinkę, gliną; jeżeli 12 do 36 pre. mięsza
się wapno, wapniem; mąrglem zaś gdy przy
znacznćj ilości glinki 5 do 20 pre. znajduje

się wapna.

Nareszcie gdy grunt więcćj nad
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5 pre. (na wage) ziemi organicznéj w sobie za-

wićra,sprawiedliwie czarnoztemem (humus)
nazwać go należy. Jeżeli grunt nie został
jeszcze wzruszony z miejsca, na,którym się
utworzył, kamienie z których powstał, ska-

zują zarazem z jakich pierwiastków składa

się. Potrzebnych w tćj mierze wiadomości
udziela mineralogia, która przeto szczegól-

nićj na górach,

nauką

kich

ważną

pomocniczą.

płaszczyznach,

jest dla Leśniczych

Przeciwnie zaś na wiel-

znajdujemy

powsze-

chnie grunt napływowy, jako wypadek mięszaniny przypadkowej.
Niszczenie kamieni może nastąpić
1) mechaniczne,
2) chemicznie.

lub

Siły działające mechanicznie за:
a) Ciężkość.
Skały wiszące, skutkiem
zwietrzenia, podpłukiwania, zarazem zaś
skutkiem ciśnienia iloczącćj je massy ziemi,
korzeni

pychania

i pioruny

klinowato wciskających

lodu,

tracą swą

dopomagają

ich

się

i roz-

trwałość, burze

oberwaniu

się,

a runąwszy, rozpryskują się w drobniejsze
częścij w takim stanie inne siły niszczące
w przyrodzeniu,

6) Woda

działalność swą zwiększają.

plucze,

przecićra,

ile sie razy w lód przeistacza.

i rozsadza,

—
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Spadanie wody wydrąża skały; żwir w
strumykach dla tego jest okrągły,Że go wo-

Nie wiele jest w górach
da ciągle płucze.
kamieni dających opór mrozom; wiele znich

będąc

dziurkowatemi

wodę, która je podczas

Kamienie

i łupnemi, wsiąkają
rozsadza.

mrozów

nader wiele glinki

w sobie mają-

ce rozpuszczają się wreszcie w papkowatą
massę, jeżeli przez długie lata w strumieniu
lub rzece, albo nawet w miejscu bardzo
wilgotnćm leżą.
c) Wreszcie mechaniczne niszczenie kamieni przez ludze w obecnych czasach nie

jest mało znaczące.
przy budowie

dróg

Wieleż to tysięcy sążni

bitych, w

pył się ze-

trze1 w ziemię właściwą zamieni?

Siły mechaniczne ściśle mówiąc, rozdrabniają tylko kamienie, i przemieniają je na
piasek; pospolicie wszakże przez rozdrobnienie kamieni, siły chemiczne na większą ich
powierzchnię działać mogą, a zatćm i roz-

kład chemiczny przyśpieszony zostaje.

Kwasoród w powietrzu i w wodzie, łącząc się z będącemi w kamieniach pierwia:
stkami, Żelazem, siarką 1 t. d. rozłącza też
pierwiastki ze związku, w którym zinnemi
częściami kamienia zostawały; i w ten spo-

sób

następuje

rozsypywanie

się kamieni.

—
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Tym to sposobem rdzewieją Żyłki Żelazne
w piaskowcu i ztąd następuje kruszenie się
jego, w twardym zaś granicie niszczeje w
powietrzu feldspat. Kamień wapienny roz-

puszcza się częścią w czystćj wodzie częścią z kwasem węglowym.
Wiele kamieni wietrzeje, chociaż nieznamy tego przy-

czyny.

Mchy

i porosty

albo

utrzymując

wilgoć w kamieniach lub tóż wciskając się
w nie i wysysając dla siebie pożywienie,
niszczą je w części pośrednio w części bezpośrednio.
Posągi marmurowe wygładzone i polerowane w klimacie wilgotnym a razem zimnym, niedługo okrywają porosty1
wkrótkimn czasie powstającą ztąd dofkowatość 1 wydrążenia, gołym
dostrzegamy
okiem.

Opór, jaki rozmaite gatunki kamieni nieustannemu stawią niszczeniu, tak jest rozmaity

jak części je składające i ich mieszanina, jak
ich moc i trwałość.

mienie w
cą, jako
porfir,

Lawy

zuzlowate,

których krzemionka

to: łupek

jest panują:

krzemionkowy,

kwarc»

bardzo wolno niszczeją, dla tego

w małćj tylko ilości grunt wydają.

nie

zaś złożone

z pierwiasków

ka-

téZ

Капие-

łatwo

roz-

puszczających się, jak piaskowiec, prędkiemu ulegają zniszczeniui wydają wiele zie-

—
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Kamienie posiadajace obficie takie pier-

wiastki, które skutkiem powinowactwa łącząc się łatwo z innemi w wodzie lub w powietrzu będącemi, chemicznie prędko się
rozkładają i tym sposobem pierwotne związki swoje opuszczają, mają wprawdzie moc
nader wielką 1 siłom mechanicznym mocny
opór dają, lecz tóćż łatwo ulegają zniszczeniu; gdy tym czasem inne jak np. krćda,
chociaż jest krucha i łatwo rozdrobnić się
dająca, mnićj jednak ulega rozkładowi che-

micznemu 1 dla tego tćż nie Żyzny wydaje
grunt.

Ponieważ w roślinach znajdujemy, jak
np. w trzcinie, krzemionkę i w popiole z
drzew, Żelazo; i w wielu innych, części mineralne; zdaje się przeto że rośliny, pierwiastki niektóre wprost w siebie przyjmują;
przyjmowanie jednak ziem i pierwiastków
mineralnych, wprost z gruntu, może być
tylko mało znaczące, i wtenczas tylko przy-

jęte

być

mogą,

jeżeli

pierwiastki przed-

stawiają się w takim kształcie

śllny przyjąć je są zdolne.

w jakim

Ziemie

ro-

szcze-

gólnićj zasługują na uwagę ze względu pośredniego ich działania na wegetacyę roślin,
one bowiem przyjmują, zachowują a nawet

wyrabiają części pożywne

dla roślin,a nad-
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to dają im podstawę
dzają.

w

której się utwier-

Kamienie do tego nie są zdatne,i powięК526] części zaledwie porosty, z powietrza
żywność czerpające, umocnić się na nich
mogą.
Kamień mechanicznie tylko rozdrobniony ani części pożywnych przyjąć w siebie nie może,

ani

tćż

korzeniom

inaczej

przystępny nie jest, jak dozwalając im weiskać się w przestwory, gdzie ziemia organiczna zebrać się może.
Im większe bryły
kamieni, tym mnićj są wegetacyi użyteczne.
Заше warstwy grubych kamieni równie

są nie żyzne jak czystaopoka.

Im bardziej

kamienie są rozdrobnione, tym łatwićj woda 1 czarnoziem w ich przestworach gromadzi sie, tym dogodnićj też mogą dać pożyPiasek lotny nie zyzny
wienie roślinom.
sam

z siebie, mnićj

drzewo

zasila jak roz-

drobniony łupek glinkowy, który żyzną
wydaje ziemię, jeżeli tylko rozkład jego nastąpi.

Lecz

jedynie tylko skutkiem

rozkła-

du chemicznego, kamienie grunt Żyzny wydać mogą.
Przez rozkład chemiczny nie
następuje

wprawdzie

tak

zupełne

rozdro-

bnienie kamieni, jak to może mićć miejsce
w zniszczeniu imechanicznóm, gdzie az do

niewidzialnego

pyłku

doprowadzone

być
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mogą, lecz té& w piérwszym wypadku

na-

stępuje nierównie korzystniejsza dla wegetacyi mięszanina pierwiastków, do których
wprost pożywne. CZĘŚCI ziemi dodane być
mogą.
W ogólności, ziemie które się me-

chanicznie uformowały, są mnićj Żyzne od
tych, które powstały przez działanie sił chemicznych.
Chociaż czysty kamień, Żadnego roślinom
wyższego rzędu, nie daje pożywienia, nie jest
on wszelako bez wpływu na wegetacyę;

szkodliwym jest bardzo,

jeżeli

w wielkiej

ilości zbyt płytko w ziemi znajduje się, w
stosownćj zaś ilości i głębokości, korzy
stnym. Płasko 1 ściśle leżące kamienie
nie dozwalają

wciskać

się

korzeniem,

nie

przepuszczają wilgoci, tak, że ta zgromadzi-

wszy się w

wielkićjilości, tworzy bagniska;

lub tćż następuje zbyteczna suchość, jeżeli _
wilgoć między szparami kamieni bardzo głę„boko wsiąkać może; albo jeżeli w małćjznajduje się ilości, wkrótce wyparuje.
Dla tego to wszystkie skały małą warstwą ziemi
okryte, mające pionowe rozpadliny, jak bazalt i kamień wapienny (ostatni w Alpach
szwabskich) tak są stwardniałe; na wszystkich zaś kamieniach skrystalizowanych,
jak np. na granicie, którego wilgoć nie prze1om

X Nro

3 z 4,

|

AŻ
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nika, tworzą się bagniska.
Pokłady przeto
spodnie czystych skał, na wielką Leśniczego
zasługują uwagę.
Na płasko leżące, nie przepuszczające korzeni, przeznaczać tóż należy
drzewa plasko korzenie puszczające i suszę
znoszące.
Pokłady na 6 do 12 stóp w głębi ziemi znajdujące się, są korzystne, poniewaź na nich wilgoć się gromadzi, jeżeli
tylko wiele szpar pionowych nie mają; przeciwnie zbyt głębokoleżące jak np. w gruncie morskim

napływowym,

bardzo

szkodli-

być mogła.

Znajo-

we, wówczas bowiem wilgoć z atmosfery
osiadająca zbyt głęboko wsięka, iżby paru:

jąc, roślinom użyteczną

mość przeto łatwiejszego lub trudniejszego
niszczenia kamieni, ich pokładówi szycht,
szczególnićj

na górach, ważnym

jest dla Le-

śniczego przediniotem; jakoź mineralogię słuszure jako naukę pomocniczą uważać należy.
Nawet kawienię pojedyncze
wywićrają

wpływ na wzrost
z aumostery wilgoć
wanie

roślin, przyciągają one
i znowu jćj przez paro-.

udzielają, okrywając

ziemię, w grun-

eie pulchnym bardzo dobroczynnie mocnemu przeszkadzają parowaniu.
Dla tegotćż
piaski żwirowate i kamieniste, zawsze są

chłodniejsze jak grunt pulchny na którym
nie ma kamieni. Nie bezzasadnie przeto
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w niektórych okolicach uważają kamienie

bardzićj wzrostowi roślin korzystne jak szkodliwe.
W Anglyi najkosztowniejsze pa-

stwiska

koni,

we Francyi zaś winnice,

ka-

mieniami wykładają.
Prócz tego kamienie wywićrają wpływ
na grunt, o ile mnićj lub więcćj dobremi są
przewodnikami ciepła, które w nich albo
od promieni

stonecznych lub skutkiem pro-.

cessu chemicznego powstaje. Rozinaite części do składu gruntu wchodzące, rozmaicie
ciepło

przyjmują

1 one

zatrzymują.

Krze-

mionka którą prawie zawsze rozdrobnioną
w kształcie piasku napotykamy, najmocnićj
się ociepla 1 ciepło najgłębićj ją przenika.
Własność tę w mniejszym stopniu posiada

wapno, najmnićj zaś glinka.

Ztad téz bio-

rą początek wyrażenia: grunt ciepły t ztmny które rzecz samą prawdziwie przed-

stawiają.

Ponieważ zaś kamienie, jako mas-

sa twarda, nierównie więcćj ciepła przyjmuJą 1 przewodzą, aniżeli grunt pulchny, w tóćm
samóm

przeto mamy dowód,

plenie lub oziębienie
mićć muszą.
Obok
cym jest kolor tak
Czarny, prómienie
przedmiot więc

żeone naocie-

gruntu znaczny wpływ
tego nie mało znacząkamieni jako i zietni.
słoneczne przenikają,

w tym

kolorze

będący 4а-
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a

ociepla sie; przeciwnie

zaś od białego odbijają się i ztad to pochodzi że ziemia biała kródowa tak zimną ma
własność.

Nadto w klimacie zimnym

czynią drzewom większe
Że wstrzymują
wschodnie,

ziiane

ważną usługę

kamienie w tóm,

wiatry

północne

i jak doświadczenie uczy, świer-

i

ki ną górach wysokich, jedynie za kamienia-

mi 1 pniami drzew starych

bezpiecznie ho-

dowane być mogą.
Od gatunku kamieni zależy także kształt
gór, ich kąt pochyłości. Kwarc, porfir, serpentyn, bazalt, tworzą góry spadziste; gramać,

wakka,

wapno,

iupek

i piaskowiec,

mnićj spadziste ; ostatni jednak częstokroć
ma głębokie rozpadliny.
Kąt pochyłości
góry, czylijej spadzistość, zasługuje na uwagę a) pod względem nierówności ziemi,
b) ocieplenia od promieni słonecznych na
nie padających,

e) że na drzewo

waniu na górach stojące
Światło wywićra,

d)

w stopnio-

większy

wpływ

pod względemłatwiej-

szego lub trudniejszego wywozu drzewa! 1 poź
zyskania płodów ziemnych.
Kąt pochyłości na 25 stopni, oprócz w skatach, rzadko się wydarza; na 15 nawet sto-

pniach pochyłości, spłokanie ziemi następu-
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je, jeżeli mocno pokrytą i ściśle krzewami
porosłą nie jest. Wszelkie więc spulchnienie gruntu, wszelkie jego obnażenie z drzewa 1 pni dających ochronę, na takich pochyłościach jest szkodliwe. Najkorzystniej

zaś na podobnych spadzistościach [45 шугеbny (niskopienny) wkrótkićj kolei hodować
należy; korzenie

bowiem

sposób zagospodarowanych

u drzew

w taki

zwyczajnie pła-

sko rozchodząc się, grunt umacniają, a pnie
macierzyste z odroślami, ziemię spłókaną
zatrzymują; nadto między niemi zatrzymują się liście, które ziemię okrywając, gromadzenia się dćszczu 1 jćj spłókiwania niedopuszczają. Prócz tego wszakże każdy las

dobrze zwarży, dostatecznie zabezpieczyć ją

może.
Promienie słoneczne pionowo na płaszczyzny krzywe padając, mocnićj ocieplają pochyłość ku południowi, południo-wschodowii południo-zachodowi,

aniżeli

równiny.

Wilgoć nie zbyt głęboko wsiąkła, wkrótce

wyparuje, na utworzenie nawet zieini roślionćj nie wystarczy; jeżeli zaś w małćjiloSci okaże się, w doliny spłókaną zostanie,
Dla tego to pochyłości pospolicie są nik Żyzne 1 suche, wielkie ciepła wcześnie na wiosnę obudzają życie w roślinach, 2 16] 162

—
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przyczyny pochyłości podobne od późnych

mrozów nocnych wiele cierpią. Pod temi
względamn pochyłości od strony północnej,

obfitsze są w

ziemię roślinną 1 wzrostowi

drzew przyjaźniejsze.
Nawet gatunki delikatniejsze jak buk 1 klon, bezpiecznićj na
nich udają się. Na pochyłościach zaś połu-

dniowych bezpiecznićj

hodować

takie,

co

suchość znoszą 1 którym ani mróz ani zbyteczny wpływ światła nieszkodzi, np. dąb,
szczególnićj w gospodarstwie wyrębnćm,

jeżeli tylko grunt nie jest zbyt płytki, także i świćrk, a brzoza mnićj juź do tego jest

sposobną.
Mięszanina
mineralnemi i grubość

ziemi z częściami
jćj warstwy zależy |

powiększćj części od tego, w jaki .sposób
powstała, w miejscu na którćm znajduje się.

Pod tym wzgiędem rozróżniaty:
1. Grunt nagórny, na płaszczyznach górnych, na wierzchołkach ibarkach.
Zawsze
zawićra w sobie części kamienne,z których
powstał, jeżeli niszczenie kamieni jest po-

wolne, grube onego warstwy utworzyć się

mogą.
|
2. Grunt w dolinach spłókany z gór do
ich podnoża ina doliny.
Poniewaź wielkie
góry rozmaite zawićrają kamienie, i ponieważ

przez spłókiwanie, ziemia doskonale się
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miesza, grunt przeto taki rzadko się skła”

„da z części jednychi tych samych kamieni;
pospolicie jest głębszy jak nagórny,i obfitszy w ziemię roślinną, do osiadających bowiem części ziemnych z gór spłókanych,
mięsza się i ziemia roślinna razem z niemi

spływająca.

Częstokroć

natrafiamy

ją na-

niesioną w wielkićj odległości od gór,i wzgórzami najeżone ich okolice również ją zawićrają.
3. GGrunż napływowy rzeczny.
Rzeki daIćj jeszcze unoszą części ziemne z gór spłókane. Po każdym dószczu zebrane strumienie unoszą ziemię w wielkićj ilości w
dalekie okolice. Przed wiekami płynęły

rzeki w szerokich zapewne łożyskach, nim
z czasem bieg swój uregulowały, dzisiaj zaś

węższym płyną korytem.
Skoro wody wezbrane wystąpią z łożysk, części ziemne iroślinne osiadają i tworzą namuł, jak to wi-

dzimy po nad Elbą, Odrą, Wisłą i t. d.i jak

tego użyznianie rzek wymienionych widocznym jest dowodem.
‘T'ymsposobemtworzy się przy wielkich rzekach nieustannie

grunt

Żyzny,

częstokroć

nawet

w

pośrod

okolic piaszczystych nieżyznych, jak tego
liczne mamy przykłady na nizinach Wisły,

nad Elbą, Odrą, Renem, Dunajem jakotćż

|

.

— 332—
nad Nilem.
W pasmie wielkich gór gdzie
wiele rzek mniejszych dolinami płynących
do jednej się zlówa, rzeka podobna więcej
mićć będzie ziemnych części, aniżeli ta, którćj źródła na równinach i w bagnach po:
Im prędszy ma bieg
czątek swój biorą.
(co zależy od wielkiego spadku wody) tyin
Ztąd to wyświćca się dla
dalej je unosi.
czego woda w Elbie, Odrze i Wiśle mętna
l Żyzna, w Narwi zaś czysta i mnićj żyzna,
ostatnia bowiem mały mając spadek, częściom ziemnym w małćj ilości w nich będącym,

prędko opadać

dozwala.

(Gdzie rzeki mały spa4. Grunt bagnisty.
dek mające występująz łożyski wielkie praeStrzenie zamulają, jak Warta, Havel, spie

le rzek

gdyś

w Hollandyi,

albo gdzie ziemię nie-

morze zajmowało, jak w Fryzyi wschó-

dniej 1 Hollandyi,

ły się mnóstwein

tam

zwykle

bagąa okgy-

roślin w wódach żyjących.

Ie zaś skoro Żyć przestaną, mnićj ‘lub wie:

cćj

gniją,

rozkładają

się

i tworzą

pokład

ziemi roślinnćj,.która wreszcie, gdy tylko
bagnistość z jakiejbąć przyczyny osuszoną

zostanie, formnje grunt suchy w warstwach

poziómych, jak powierzchnia wody ułożony.

Hossya, Polska, Niemcy północne
dya obfituja

w

tacową

ziemię

na

i Iollanwiclkieh

—
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przestrzeniach, nie

braknie jój nawet

W ioszech i innych krajach.

we

Jeżeli zaś gni-

cie roślin nie doskonaleodbyło się, nazywa-

my ja forfem; grunt takowy może być bardzo żyzny.
Kamienie rzadko kiedy w nim
znajdują się.
5. Grunt morski.
Cała równina gdzieniegdzie wzgórzysta, między Harcem, górami
Olbrzymiemi w Szląsku i Karpatami, aż do
разша gór odgraniczających Possyą Azyatycką

i po morze,

pedług

największego

prawdy podobieństwa, niegdyś morzem

do

za-

laną była, tak, że w większej części Niemiec

północnych,

Pruss,

Polski 1 Rossyi grunt

trafiamy, tui

ówdzie

zaś: nn Os hwo

skupio-

częstok roć, znacznćj

wielko-

niprski , przerzynany namułem rzecznym
gruntem baguistym, znajduje sie. Mieszanine em jest w nim doskonała, lecz piasek
pospolicie w ilości panującćj; chociaż natrafiamy
i rozległe przestrzenie raz więcej,
drugi raz mnićj z czystćjgliny złożone. Nowśże okłady wapna, miejscami tylko nanych

Ści.

kamieni,

Grunt

takowy odznacza sig. qQoxsze sil

nem skupieniem, kamienie częstok rodz nadzwyczaj głęboko leżZa, grunt as piagzczysty, jeżeli małą ma mieszanięę glińy

gi w czarnoziem, bardzo
lom

X

Nro

38 + 4

suchy

i ubos

okazuje SIĘ:
AS

—
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Fakową własność gruntu morskiego łatwo
tłómaczymy z samego powstaniajego.
Owe
piaski w grubych warstwach, były niegdyś
przez wody naniesione, Że zaś w nich tak
mało w niektórych miejscach napotykamy
gliny, pochodzi ztąd, że ta roztworzona w
wodzie, osiadła w innych miejscach, gdzie
woda spokojnie stała, a gdzie dzisiaj jćj warstwy na piasku złożone, przedstawiają się.
Margiel jest płodem zwietrzałych ławie muszlowych jakotćż licznych skamieniałości
zwierząt morskich w wapnie będących, czego nowsze dowodzą powstania.
Liczne odłamy kamieni, które powiększćj, części woda zeszlifowała i zaokrągliła, sądząc po ich
własności, są niezaprzeczenie płodem półwyspuSkandynawskiego,i prawdopodobnie,

naniosły je na ląd wody morskie gwałtownie
wezbrane,a

wem

lodów

nie rzadkie

kie kamienie
gruutu

niny;

może

połączone,

jak

coraz dalćj

posuwa.

marny

inorskiego

gdzie

nawet z wielkim

napły-

dzisiaj jeszcze

pr „ykłady, że woda wielzawisła

tylko nie

ma

od

jego

pokładów

Żyzność
mięsza-

gliny,

tam On zawsż€ prawie w grubych znajduje się warstwach.
|
Grunt pierwiastkowo powstały,
ulega
zmianom.
Rośliny okrywające go, obumie-
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rają, i dodają mu czarnoziemu; przez uprawę osuszamy go, obnażamy z lasów, mięszamy; powietrze, rzeki, nawalnice, urwiska
skal i różne inne zjawiska przyrodzenia, cią- |
gle zmieniają własność wierzchnićj warsty
ziemi. Dla tego tćż w miejscach szczególnych, trudnem jest częstokroć odgadnienie
jćj pierwiastikowego utworzenia i własności.
Na wegetacyę roślin wpływają wiele mi-

neralne części ziemi,
Średnio aniżeli
dewszystkićm

zawsze

wprost,
wyłożyć

bardzićj po-

dla tego tóż przenależy własności

ziem najobłcićj znajdujących się,
ograniczyć się możemy
ce i wapnie.

Krzemionke

w czóm

na krzemionce, glin-

natrafiamy

tylko w ziarkach

wkształcie piasku, w którym wiele jest przestworów, dla tego tćż piasek stanowi grunt
bardzo pulchny, powietrzu dajemocny przystęp, łatwo weń wsięka woda, w którćj 4
tylko część na swćj wadze traci. Jest dobrym przewodnikiem ciepła , kwasów nieprzyjmuje.
|
Stósownie do tych własności, grunt piaszczysty, o ile gdzie w ilości panującćj znajduje się, musi być suchy, ciepły i palchnyż
pospolicie jest głęboki, korzeniom głęboko
wciskać się dozwalający; dla tego na grun-
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cietym rosną powszechnie drzewa serdeczny korzeń mające. Gdzie zaś dostateczna
ilość wilgoci i dosyć czarnoziemu znajduje

się, tam grunt piaszczysty może być bardzo
Żyzny, pulchność bowiem wegetacyi sprzyja. Skutkiem jednak wolnego przystępu
powietrza, ziemia roślinna, która nigdy ści-

Śle z ziarkami piasku nie łączy
zniszczoną

być może;

się, łatwo

z tego

tćż powodu

na gruncie piaszczystym więcćj jak

na ka-

je, przezco jest nie przepuszczalną,

powie-

zdym lanym, starać sięnależy, utrzymać doskonałe lasu zwarcie, a to celem zapewnienia mu dostatecznćj wilgoci i utrzymania
tworzącego się czarnozietmu.
Glinka.
NWodę chciwie, aż do 2} razy
swćj wagi przyciąga,
i staje się mazistą (lepką), nasycona zaś, nic więcćj nieprzyjmutrzu nieprzystępną, wyschła
wia korzeniom

opór

Ściąga się 1 sta-

mechaniczny.

długo na sobie zatrzymuje, jest złym

Wodę

prze-

a z czarnoziemem ściślej

wodnikiem ciepła,

się łączy jak krzemionka.

Podług tych więc

własności, glinka sama, musi być mnićj ży*

zna jak piasek, ponieważ niedozwala przystępu do ziemi powietrza, w którym jest ńiezbędny

dla

wzrostu

przepuszczalność
=

roślin

glinki,

kwasoród ; nie-

dla którćj
?

\

wicle

—
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wody na wierzchu stać musi, sprowadza
bagnistość; wstrzymując zaś parowanie głębszych warstw,

jeżeli tylko warstwa

płytko leży, zarazem zbytnią

suchość

glinki

zrzą-

dza. Ztąd to powstają wody zaskórne, które w czasie dćszczów tworzą lugowiska, w
czasie zaś suszy, miejsca wyschłe.
Grunt
mający w sobie wiele glinki jest zimny, będąc tęgiin utrudnia uprawę, 1 rozpościeraniu się korzeni stoi na przeszkodzie.
Stosowna

mięszanina

glinki szczególnićj z pia-

skiem, bardzo jest dla wegetacyi korzystną;
zmniejsza bowiem zbyteczną pulcbność, bar-

dzićj zatrzymuje w sobie wilgoć, iłącząc się
ściślćj z czarnoziemem, dłużćj go zachowu-

je. Dla tego to równie jest korzystną mięszanina piasku z gliną jak nawozż gliny na
piasek.

|

Glinka jest panującą: w miejscach nagór-

nych i w dolinach,

kamieni

gdzie grunt

obficie w sobie glinkę

cych; w gruncie napływowym
szczególnićj od gór odległym,
daleko glinkę uniosły, gdy piasek
osiadł; w gruncie morskim zaś

powstał z

zawićrają-

rzecznym,
gdzie wody
pićrwćjjużź
rzadko kie-

dy w wielkićj ilości; zdarza się pospolicie

tam, gdzie ałun znajduje się.

—
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JVapno jest szczypiące, wszelką materyę
zwierzęcą 1 roślinną szybko rozkłada, dzia-

łanie ich przeto pod „względem
pogneju
przyśpiesza; szczególnićj zaś korzystne okazuje się tam, gdzie jest wiele czarnoziemu
pnie doskonale rozłożonego.
Grunt jednak
nie bardzo w czarnoziem obfity, łatwo wycieńczyć może, czarnoziem

bowiem

goci,

mało

rozkła-

da 1 działalność gruntu powiększa; przycjąpa z gruntu kwasy, z powietrza wiele wilwody,

stosunkowo

jednak

bo w proszek

utarte

przyjmuje

najwięcćj 0,85

wagi swojćj; nie zatrzytmuje
jćj na sobie, tak,

że prędko
wysycha.

się rozczynia i również prędko
Mało jest spojnem , grunt czyni

pulchnym,

ciepła.

miernym

Powszechnie

Jest

przewodnikiem

w mniejszćj znajduje

się ilości jak krzemionka i glinka, w górach

patrafiamv je w kamieniu

wapiennym,

tu-

dzież w gruncie morskim w pokładach muMata mięszanina żyzność nader
szlowych.
ulepsza,

jeżeli

zaś jest

w ilości panującej,

jak np. w Szampanii, gdzie grunt z samćj
kródy (węglanu wapna) złożony, czyni go
bardzo nieżyznym.
|
Mięszanina glinki i wapna stanowi

giel, w miarę zaś jak pićrwszćjlub

mar-

drugie-

—
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go przemagająca jest ilość, margiel

glinko-

wy lub wapienny.
Zelazo, szczególnićj w okolicach bagnistych w wielkićj znajduje się ilości w po-

staci rudy żelaznćj darntowćj.
Z niego powstaje obficie niedokwas Żelaza, który koż
rzenie drzew przyciągają, a który jakoiinne temu gruntowi towarzyszące kwasy, czy»
nią go uprawie drzew nieprzyjaźnym.
Z tego co się dotąd o własnościach ziem
powiedziało, wypływa, że aby grunt był Ży,znym Żadnej z nich nie może brakować,
lecz też Żadnćj nie powinno być w ilości
zbytecznćj.
_
Warunki dobrego gruntu sa: aby korzenie roślin bez przeszkody wciska
i rozsze
ły rzały się, czyli aby był dosyć pulchnym.
Warunkowi temu zadosyć czyni piaseki
wapno.
Niepowinien być zbytecznie pulchnytw, aby wilgoć nie łatwo parowała; zbyt
mocny przystęp powietrza prędko rozkłada

czarnoziem,

dla

tego

więc

mięszanina

glinki jest potrzebną.
Aby wilgoć z powietrza przyciągał, wsiąkać ją w siebie dozwalał i zatrzymywał; do czego oprócz ścisłego niezbyt głęboko leźącego pokładu 401nego, naktórymmby osady atmosferyczne zbie-

rać się mogły, konieczną jest stosowna wy-

—
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mienionych ziem mięszanina. Aby był zdol-

nym ściśle łączyć

się z czarnoziemem;

za*

trzymywać go, skoro się sformuje; a wła-

sność tę szczególnićj posiada glina; przeciwnie zaś wapno do jego rozkiadu posługu-

je.

Wreszcie

aby

przyjmował

ciepło,

do

czego piasek koniecznie jest potrzebym.
Każdą przeto z tych ziem, właściwe sobie
pośrednie wywićra na wegetacyę działanie
1 stosowna tylko ich mięszanina wydać moŻe grnnt dobry 1 Żyzny, który nadto, ścisły

pokład dolny, w głębokości potrzebnej mićć

musi.

Najdoskonalsza jadnak mięszanina tych
zien), nie wyda gruntu żyznego bez czar-

noziemu, 1 będzie tylko śradkiem do otrzyma'la onego; wyjąwszy bowiem porosty,
wszystkie rośliny aby Żywo rosnąć mogły,
czarnoziemu

wymagają.

Czarnoziem z tych samych składa się pierwiostków co i rośliny, jest bowiem płodem
istot zwierzęcych i roślinnych przez gnicie

(kwaszenie
zaś

wtedy,

się) rozłożonych.
Tworzy się
gdyobumarłe pierwiastki orga-

niczve z powietrzem, wilgocią i ciepłem,
stykają się, bo wówczas jedne pierwiastki
ułatuiają się w postaci gazu, inne w kształcie
zupełnie

zimienionym pozostoją, przezco ich
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objętość i massa zmniejsza się. Czarnoziem
więc niczćm inneim nie jest, jak szczątkami,
po ukończonem gniciu pozostałemi; przedstawia się nam jak proszek czarny, w stanie suchym, w postaci pyłu, mokry zaś, w
dotknięciu łagodny

i nieco

tłusty.

Zawić-

ra on w sobie te same pierwiastki ciała z
którego powstał, lecz zupełnie w odmiennem pomięszaniui związku,i dla tego téZ
jego forma jest znacznie zmienioną.
Niepodlega wprawdzie dalszemu gniciu,
pomimo tego jednak niszczeje, przyciąga
bowiem z powietrza kwasoród, który łączy się z węglikiem w ziemi roślinnej bę-dącym 1 panującym, a ztąd powstaje gaz
kwasu węglowego, właściwym pożywieZtąd następuje nieniem roślin będący.

“

ustanne

ulatnianie

sieirozktad ziemi roślin-

пб], tćm mocniejszy, im większy ma przystęp powietrze i im bardziej jego kwasoród
z węglikiem ziemi roślinnćj łączyć się mo-

że.

да

ułatwiając

wypływa, żespulchnienie gruntu,
przystęp powietrza,

może go Ży-

znićjszym uczynić, jak również, żesypki pia-

sek, skoro żadnego nie ma pokrycia, wkrótce ziemi roślinnćj pozbywa się. Glinka zaże jest
trzyrmuje ją dłuzćj, w części dla tego
,

mnićj dla powietrza przystępną,
lom X Nro 3 t 4.

w części
44

С

|

—
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zaś, Że z ziemią roślinną i jćj pierwiastkami

ściślćj się łączy aniżeli piasek, którego ziarka do spajania się z ziemią roślinną mnić)
są sposobne.
Ziemia roślinna wchodzi także do pożywienia

roślin, które

z nićj pierwiastki

wy-

ciągająi te na swój pokarm wprow adzają.
Rozwijanie się zarodków (wschodzenie nasion) najbardzićj wycieńcza roślinną ziemię,

rośliny więc tym więcćj jćj potrzebują, im

większe mają nasiona.
'Tak pole nie gnojone wycieńczają liczne żniwa, koniczyna zaś

lub zboże skoszone, gdy jeszcze jest zielone,
mnićj wycieńcza, jak dojrzałe żyto lub psze-

nica. Rośliny, których mięsiste, soczyste
korzenie gniją w ziemi, nie tak go wycienczają jak obumarłe, których wyssane włokno mpićj roślinnćj zieini wydać może. Woda przyciągając pierwiarstki lotnez ziemi ro-

ślinnćj, łączy

się z niewi, i ztąd powstają

pierwiastki złożone.
Jak z jednej strony
woda, która niejako ługuje pierwiastki poŻywne z ziemi roślinnej i one do roślin wprowadza oraz taki im kształt nadaje,

w jakim

je korzenie przyjąć są zdolne, jest niezbę- |
dnym warunkiem Wegetacyl, tak z drugićj

strony, w zbytecznićj ilości, szkodliwy wywićra wpływ

na ziemię roślinną.

—
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Jeżeli woda grunt przesięknie a następnit
odpłynie, jak w czasie wezbrań, unosi z sobą wyługowane części pożywne, co nazy-

wamy

pospolicie:

wymoczeniem

gruntu.

Liczne mamy przykłady Ze rola przez wiele lat jest nie urodzajną, dopóki skutkiem
długoczesnego pokrycia, nowy rozkład pierwiastków nienastąpi.
W bagnach zaś, gdzie
woda ciągle grunt pokrywa, przystępu powietrza niedopuszcza a tém samém przeszkadza gniciu, doskonały czarnoziem wyrobić się nie może.
W takim razie tworzy
się źorf, o ile woda jest nie zbyt wysoką
1 nieruchomą,

do

wzrostu

roślin wodnych

1 bagnistych dogodną; żorf bowiem niczem
innćm nie jest jak włóknem roślinnem nie
zupełnie zgniłemi nierozłożonćm.
Jeżeli ziemia roślinna juź sformowała się
lecz przez długi czas pokrywa ją stojąca
woda,

i wydobywa

się

z nićj kwasoród,

a pozostaje sam węglik, taką ziemię roslendą nazywamy, %węgłoną.
Ponieważ zaś rośliny samego węglika 'nie przyjmująi na
pożywienie swoje nie używają, ziemia prze»
to taka jest nie Żyzna; i nicinaczćj Żyzną
stać się może, jak nasycając się na nowo
kwasorodem, dla wydania gazłu kwasu wę-

glowego; działanie to jednak,

jeżeli przy-
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mięszaniem wapna

przyśpieszone

nie, długiego szeregu lat wymaga.

nie zosta-

Czarno-

żiem zwęglony z piaskiem pornięszany, zna”
my pod nazwiskiem pruchnticy, która wyglada jak czarniawe, pytowate prochno.
Będąc nader pulchuą, nadzwyczaj łatwo
dozwala ulatniać się wilgoci, z trudnością
ją Dawet przyjmuje, suchy bowiem zwęglony czarnoziem niechętnie z wodą się lączy
Gdy więc prói wsiakaniu jćj przeszkadza.
chnica nietylko Żadnego nie daje pożywienia, lecz nadto wstrzymuje konieczny przystęp wilgoci, oraz do jćj przyjęcia i zatrzymania jest nie zdołną, ztąd wypływa, żejest
Znajdujemy ją zawsze
bardzo nie Żyzną.
w takich okolicach, które poprzednio wodą okryte były.

Nadto skutkiem pokrycia gruntu wodą,
tworzą się szkodliwe wegetacyi kwasy; jeżeli w nim jeszcze ruda Żelazna znajdujesię,

wówczas
wet

sama

ukwasza
ruda

się

(rdzewieje),

powlekając

korzenie,

wzrost wszystkich drzew szkodliwy
ra wpływ.

a nana

wywić-

Również nie żyzny jest czarnoziem, jeże-

li za głęboko pod

wierzchnią warstwą leży,

ponieważ wówczas przystęp powietrza (Ów

inieźbędny Warunek pożywienia roślinnego),

т

—
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jest zatamowany.
Widziemy Ze szlam ze
stawów, jeżeli na pognój ma być użyty, naprzód na powietrze wystawiony być musi,
i to tym dłużćj, im dłużćj i głębićj leżał w
stawie.

Jeśli nie ma podostatkiem wilgoci, liście

zwilgocone prędko wysychają, wprawdzie
psują się powolnie, nie gniją przecież jak
należy i dla tego

czarnoziemu

nie formują.

Liczne tego przykłady widziemy na liściach
na polach bez pokrycia leżących, i wiedzą

rolnicy,

że liść nie

przegniły,

rzucony

na

pole, najmniejszego nie dajepognoju.
Len
sam następuje skutek z liściami na gruncie
piaszczystym, jeżeli mała jest ilość wilgoci,
a mocny przystęp powietrza i słońca; nie

gniją, lecz tylko ich tkanka

wproszek

ziemi, bynajmnićj

przeistacza się

zaś pierwia-

stków ją składających nie rozkłada 1 nieulatnia. Ztąd czarnoziem niedokwaszony powstaje, który, ponieważ nie przegnił, pierwlastków pożywnych nieudziela.

Chociaż czarnoziem niezbednie do pozy-

wienia roślin potrzebny, chociaż zawićrając w sobie pierwiastki, z których rośliny
powstają i posiadając zdolność przyciągania
ż powietrza

kwasorodu

jest wegetacyi roślin

1 wilgoci,

przediniotem,

ważnym

zbyte-

—
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czna jednak jego ilość , użyznianie

gruntu

za daleko posunąć może.
Roślinom potrzebna jest tylko stosowna mięszanina jego;
zbyt wielka obfitość, użytecznąim być nie
może.
(Grunt z samego czarnoziemu złożo-

ny, nie mający w sobie żadnych mineralnych części, byłby
właściwie wegeta-

cyt bardzićj szkodliwym jak korzystnym.
Grunt, w którym ziemia roślinna (czarno-

ziemem — ziemią organiczną — humus—na-

zywana),
jest panującą, w ogólności z
niedoskonatego czarnoziemu (tórfu), czyli
z czarnoziemu zwęglonego, uformował się;
a ponieważ ten, mniej jest do rozkładu zdolny aniżeli doskonały, i dla tego więcćj się
nagromadza, tów samóm, jest nieurodzajny.
Gdyby nawet samm doskonały był czarnoziem,
to1 ten jest zbyt pulchny, aby w nim większe
drzewa dosiatecznie umocować się mogły;
jeżeli zadługo susza panuje, zbyt łatwo wysycha; wilgoć powiększa objętość jego, mróz
zaś zamieniając ją w lód, rozsadza ziemię
1 młode

drzewka

z korzenia wzrusza

i wy-

wraca.
Drzewa wczarnćj ziemi zbytecznie
rozrastają SIĘ, i miękką mają tkankę.
Nieustanne

pomnażanie

się czarnoziemu

samo przyrodzenie na względzie inialo, a za

Środek doNego, szczególnićj

drzew

użyło.

—
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Drzewa za pomocą liści wciąga
z powiet
ją
rza
wielką massę pierwiastków lotnych, zamieniają je w drewno i inne części drzewa;
pierwiastki te zamieniającsię później, skutkiem gnicia, w części ziemne, do zachowania czarnoziemu lub powiększenia onego dopomagają, 1 jeżelilasów nie użytkujemy, więcćj go drzewa gruntowi dostarczają aniżeli
Przekonywamy się że lotne
mu zabierają.
piaski, zupełnie prawie ziemi czarnćj nie mające, gdy na nich zwarty las sosnowy zaprowadziemy, zamieniają się w końcu na
Żyzny grunt leśny, jeżeli wszystkie płody
ziemi na nich przez długi czas pozostawiane
Gdyw czarnoziem przejstaczać się będą.
by drzewa tćj dobroczynnćj własności były
pozbawione, zaledwie moglibyśmy użytkować z lasu, zawsze bowiem towarzyszylaWWidziemy
by obawa wycieńczenia gruntu.
też, że dla drzew najwięcćj pożywienia z
powietrza, za pośrednictwem liści, zawsze
zielonych drzew iglastych, biorących, przyrodzenie przeznaczyło grunt najlichszy, na
którym nawet z najlepszym skutkiem hodo-

wane być mogą.
Ztąd wypływa,
z pod drzew

noziem

że zgrzebywanie

rosnących

ubogim,

ściołki

na grunciew czar-

przezornie

dokonywane,
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nie koniecznie pociąga za sobą wycieńcze-

nie gruntu a tćm samóm wstrzymanie wzrostu drzew na nim rosnących.
9. О uprawie gruntu.
Uprawa

gruntu wspićra się na poznaniu

własności jego.

Objaśnienia w tćj mierze,

o tyle tylko udzielone zostaną, o ile Leśniczemu

są potrzebne,

bliżćj jeszcze dotyczyć

chociaż

moga.

onei rolnika

Klimatu pewnej okolicy nie zdołamy zmie:

nić, a przybajmhićj sam Leśniczy zmienić
go nie może, lecz istotna zmiana następuje częstokroć skutkiem
przekształcenia
wierzchnićj warstwy ziemi; przezstósowny
więc wybór gatunku drzew 1 stósowne zagospodarowanie lasów, może i Leśniczy
zmniejszyć szkodliwość klimatu, jeżeli nie
przyjazném okazuje się.

Do jakiej wysokości na górach posunąć się

można

z gatunkami

drzew, do cieplejszegą

klimatu przywykiych,
żenia

co do

bna.

lm

w

tćj mierze

ich

wzrostu

prawideł

ostrzejsze

rach klima, tym

nażenia

wykażą to spostrze-

gruntu,

jest

i życia.

oznaczyć
na

troskliwićj

wszelkiego

Stałych

niepodo-

wyższych

20°

wszelkiego ob-

zdarcia

udzie-
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lanćj od drzew wysokich osłony, która młodym drzewkom niezbędnie jest potrzebną,
unikać należy. Wyniszczywszy raz na go-

rach wysokich

drzewa

ochronne,

uprawa

drzew na nowo, częstokroć staje się niepodobną, w takich przeto okolicznościach
,musimy pozostać przy rębach ciemnych (obsiewnych) które

w

dolinach

i w

klimacie

łagodnym poniekąd są bezkorzystne.
Im
ostrzejsze klima w położeniu otwactem lub
w bliskości morza, tym więcćj cierpią drzewa, tymm mniejsze przeto muszą być cięcia,

Wielkie obręby, w innych

okolicznościach

bymogące być stósownemi i korzystnemi,
łyby w tym razie bardzo szkodliwemi.

Od strony gór

południowych , na suszę

i ciepło wystawionych, nie udaje się uprawa

takich gatunków drzew, które w młodości
ba mrozy bardzo są czułe, albowiem z po-

wodu wcześnie obudzonćj w nich wegetacyi, na mrozy wiosenne zbyt są wystawione. Aby zapewvić pozyskanie czarnoziemu i zapobiedz niszczeniu jego przez wiel-

ką suszę i wpływ powietrza, potrzóba je ko-

niecznie zostawić w drzewostanach zwarСо do wilgoci potych osłonę dających.
wietrza, na którą przy wyborze gatunku

drzewa hodować się mającego, wzgląd zaTom X Nro 38 Ł 4.
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należy, o tóćm

już wyżćj mówili-

śmy.
W uprawie leśnćj większym daleko, jak
pod względem klimatu, staraniem być powinno

Leśniczego,

tak

umiarkować

skład

gruntu naturalnego, iżby skutki wszelkich
szkodliwych własności jego, mnićj były widocznemi.
Grunt może być:
1) zbyt tęgi, (tłusty),
2) zbyt pulchny,
3) zbyt wilgotny,
4) zbyt suchy,

„

0) zawićrający niedoskonały
ziem 1 kwasy,
6) zbyt mało ziemi roślinnćj
(chudy).

Wskażemy

pokrótce,

czarnomający,

o ile szkodliwe

te

własności, przez uprawę gruntu, nie wycho-dząc za granicę zwykiego gospodarstwa leSnego, usunięte być mogą.
1) Grunt zbyt tęgi, praystep Swiatta ta-

mujący, wciskaniu się korzeni opór mecha-

niczny

czyniący, staje się żyzniejszym przez

spulchnienie, które tym

dzie, im głębićj

korzystniejsze

dosiągnie.

Skoro

bę*

powie-

trze większy znajdzie przystęp, więcćj w nim
wyrabiać się będzie kwasu węglowego, isto-

—

tne pozywienie
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roglin

stanowiacego,a

w

gruncie spulchnionym i przerobionym korzenie mniejszy znaida opér. Celem spulchnienia gruntu następujące Środki zalecane
być mogą.
a) Karczowanie

pni,

6) czasowe użycie gruntu, po uprzątnięciu drzewa, pod uprawę zboża,
c) głębokie spulchnienie dołów pod sadzonki 1 miejsc pod zasiew przeznaczonych.
Zastosowanie jednego z tych środków,

wielce

dobroczynny

na

wpływ mićć będzie.
2) Zbyteczne spulchnienie
pochodzić

z domięszania

drzewa

wzrost

gruntu

w wielkićj

może

ilości

piasku i krćdy, albo czarnoziemu, ostatni
zaś w takim składzie pospolicie jest niedoOgraniczemy się tu na przedstaskonały.
wieniu uwag co do gruntu zbyt pulchnego,
co się zaśtycze czarnoziemu, o tćm poniźćj
będzie mowa.
Grunt pulchny piaszczysty sam przez się
Szkodliwym

nie jest, skoro

tylko

zwartyw

drzewostanem pokryty będzie, wymaga jedynie większćj przezorności w gospodarowaniu, aby własność jego szkodliwą się nie
Stała. Czarnoziem nie tak Ściśle łączy się
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z piaskiem jak z glinką, i właściwie między
ziarkami jego tylko się mięsza.
Skutkiem
mocnego przystępu powietrza czarnoziem
latwo się niszczy, wilgoć zaś, z tej właśnie
zasady, że piasek w wysokim stopniu dobrym
jest przewodnikiem ciepła, bardzo się prędko

ulatnia.

Na

gruncie

więc

piaszczystym

szczególną dążnością Leśniczego być powin-

no:

zatrzymanie

w nim

czarnoziemu

i ile

możności pomnożenie go, jakotóż zapobieżenie zbytecznemu parowaniu wilgoci. Zoranie tak korzystne w gruncie tęgiw, na
gruncie piaszczystym przez wiele lat wykonywane, może się stać nader szkodliwóm,
albowiem bardzićj go spulchnia, przez obnażenie zaś z drzewa, na większy przystęp
powietrza wystawia.
Przeciwnie zaś wydobywanie karpiny jak niernnićj przewratanie

w skibę, nie jest szkodliwe,

czarno-

ziem bowiem na wierzchu będący, dostaje
się przezte wgłąb ziemi, gdzie się dłużćj zachowuje; spulchnienie zaś głębokie, tworze-

niu sig wilgoci podziemnéj dopomaga.

Do

zachowania

czarnoziemu

jest

warunkiem

zwarcie

drzewostanów,

nad gruntem doskonałe

Hie; a tćm samóm

koniecznym
utrzymuje

broniąc

mocnego

które

ocienie-

przy:

stępu powictrza, parowaniu (ulatnianiu się)

—

wilgoci przeszkadza.

nastąpiłoby

gnicie
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Inaczé; bowiem

i przeistoczenie

się

nie
w

czarnoziem liści, których ilość nawet, w le”

sie źle zwartym, mniejsza być musi.
3) Zbyteczna wilgoć podobnież przystę-

powi

powietrza,.a

tćóm

samćm

powstaniu

doskonałego czarnoziemu jakoteż wyrobie-

niu się zeń kwasu węglowego, stoi Da przeszkodzie.
Z łatwością tworzy kwasy, przy
czynia się do marznienia 1 rozsadzania ziemi 1 hodowaniu największćj części drzew
jest szkodliwą.
Osuszenie więc gruntu,
o czćm bliżćj będzie mowa w Ochronie lasów, nie można

w ogólności

jak za korzy-

stne uważać; są wszakże przypadki,
rych bardzo szkodliwóm staje się.

w któW ba-

gnach, gdzie grunt przez długi czas pokry”

ty był wodą, są częstokroć wielkie warstwy
czarnoziemu zwęglonego, który sam przez
się żadnego drzewu niedaje pożywienia! tylko do umocowania jego siuży; jedynie więc
woda zasila ziemię i wierzby pospolicie w
nićj znajdujące się. Jeżeli grunt taki osuszemy , odkryje się pruchnica pospolicie
przejęta kwasami, które przez wiele latczy-

nią ją zupełnie nie Żyzną; utrzymanie więc

na nim w wysokim stopniu wilgoci, pićrwszy jest Żyzności warunkiem: doświad-

—
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czenia zaś dostatecznie przekonywają, jak
szkodliwe są z nieprzezornego osuszenia
skutki; najpiękniejsze częstokroć drzewo-

stany

olszowe

zniszczone

przezto

bywają,

1 żadna inna w tćm miejscu uprawa nieuda-

jesię.

Wielka wilgoć w gruncie pulchnym,

przeistaczajac się w czasie

mrozów

w lód,

rozszerza 1 rozsadza ziemię i sprawuje wy-

Przeciwnie ochrania utrzymamarznienie.
nie wierzchnićj darniny, którćj w podobnych okolicznościach zupełnie niszczyć nie
należy.

4. Gruntem

zbyt suchym czyli zeschłym

rozumiemy taki, który wilgoć z trudnością
przyjmuje, łatwo zaś ulatniać się dozwala;
suchy, tę ostatnię przynajmnićj posiada własność. Piasekz czarnoziemem nie doskonalym pomięszany jest zeschłym; szkodliwą
tę własność można mu w części odjąć, jeżeh niedoskonały czarnoziem, który przyjęcia

wilgoci niedopuszcza, w płaskićj leży war-

stwie; wówczas bowiem dosyć jest w przechodniem gospodarstwie rolniczóm, głęboko

go podorać. Dla zmniejszenia suchości grun-

tu1 uczynienia go mnpićj szkodliwym, staranieim być powinno Leśniczego, aby lasy
do zwarcia doprowadził i toż zwarcie na

zawsze utrzymywał, co jest jedynym do te"

—
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go celu Srodkiem; tym sposobem wierzchnia
warstwa gruntu ocienioną I od wysuszania
słonecznego i powietrznego ochronioną zo.
stanie, utworzy sie oraz warstwa doskonaiego czarnoziernu, która wilgoć z powietrza
obficie przyciągać będzie.
Na suchych haliznach mchy, porostyisitowia one okrywające, powiększają jeszcze zeschnięcie gruntu, rosę bowiem i dćszcze nie
obficie spadające ulatniają i dosięgania ziemi niedopuszczają.
Aby przeto wilgoć lepićj w grunt wsiękać mogła, korzystnie jest
pod względem uprawy, takową powłokę
zniszczyć 1 spulchnić.
Jeżeli zeschnięcie pochodzi ztad, Ze grunt
jest zbyt płytki, przezco ani dészczowi gleboko wsiękać, ani tćż wilgoci podziemnej
formować się nie dozwala, zaradzenie temu

ztemu przechodzi możność Leśniczego. Również nie pozostaje munic więcćj do dzia-

tania, jak tylko drzewostan starannie w zwar-

ciu utrzymać, jeżeli gdzie wilgoć z powodu mocnćj pochyłości góry, utrzymać się nie
może; nachylenie bowiem gór ku południo-

wl i zachodowi ułatwia słońcu mocne takowych pochyłości ogrzewanie, zkąd

parowanie wilgoci następuje.

szybkie

—
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Wszystkie drzewa opatrzone korzeniam;,
które już w ich młodości głęboko w zietnię
wchodzą,

mnićj

w

gruncie zeschłym

cier-

pia jak płasko korzeniące się, i tym większą
zapewniamy 1m Gchrone, im bardzié), przez
spulchnienie spodnićj warstwy gruntu, sposobność szybkiego wgłąb ziemi dostania się
zapewniemy korzeniom.
Nawet płaskokorzeniące się drzewa, jeżeli nasiona grubo
ziemią pokryjemy, sadzonki zaś głęboko
wetkniemy, (w czem jednak pewne granice
zachowane być muszą), mogą być od suszy
ochronione, 0 czém blizćj w uprawie drzew
mówić będziemy.
5. Grunt mający niedoskonały czarnoziem
i kwasy, rolnik może poprawić przez nawóżź
wapnal iparglu, a przez liczne i głębokie
przeorywanie odjąć mu stopniowo szkodliwe własności, jeżeżi tylko czarnoziem niedo-

skonały, płytką zajmuje

warstwę.

W. la-

sach zaś, na gruncie zeschlym torfowym,
niekiedy nawet na zbytecznym czarnoziemie leśnym, dla uczynienia go zdolnym

pod uprawę

drzew, wypalenie jedynym dla

Leśniczego jest soosobem.
6. Grunt leśny czarnoziemu pozbawiony;

sama tylko natura z czasem użyznić może,
człowiek zaś nic więcćj uczynić nie zdoła,
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jak przez zachowanie zwarcia w drzewosta-

nach, przez zapobieżenie zgrzebywaniuściołki i zbieraniu liścia, wesprzeć dobroczyn-

ne jćj działania.

