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1. ©. IGaukowa. 

1 Urana Lasów. 
(Dalszy ciąg). 

ROZDZIAŁ DRUGI. 

I. Znajomość drzew w ogólności. 

Do uprawy lasów należy, nietylko znajo- 
mość samych drzew, to jest: ich życia 1 wzro- 
stu, lecz równie i tych roślin które w la- 
sach znajdują się, a wzrostowi drzew sprzy- 
jają lub na przeszkodzie stoją, i jako takie 
w praktycznćm gospodarstwie leśnćm zbli- 

ska Leśniczego obchodzą; poznanie zaś ro- 

ślin takowych stanowi część Botantkt ogól- 
nej. — Aby ułatwić poznawanie roślin i ro- 
zróżnianie jednych od drugich, musiano 
utworzyć pewien Układ Królestwa roslin- 

nego, w którym i drzewa właściwe sobie
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zajmują miejsca; ogólne wszakże prawidła 

roślinności jedne są i teź same; jakoż Życie 

dębu nieróżni się bynajmnićj od sposobu 

Żywienia się 1 Życia trawy; dla tego 162 

szczegółowa Botantka leśna na ogólnćj Bo- 
tanice gruntuje się. — Wiadomości przeto 

co do poznania i systematycznego układu 

drzew, ich Żywienia się i wzrostu, w ogól- 

nćj tylko Botanice czerpane być mogą. Bo- 
tanika zaś leśna tóćm się od ogólnćj różni, 

że tylko rośliny leśne ze ścisłą dokładnością 
opisuje, wszelkie zaś inne Leśniczego nie- 
obchodzące, pomija. 

Rośliny złożone są z różnych części, atych 
ksztalt jest rozmaity: celem ścisłego ozna- 
czenia i dokładnego opisania różnych kszał- 
tów części roślinnych , przyjęto szczególne 
wy razy, które stanowią naukę wyrazów czyli 
terminologię. Nauka ta jest niezbędnie po- 
trzebną; bez nićj bowiem Żądanćj rośliny 
jakićj, w spisach (katalogach) roślin, wyna- 
leść niebylibyśmy w stanie. Ponieważ zaś 
nauka Botaniki z powodu rozmaitości języ- 
ków Narodów europejskich, z wielkiemi 
połączona jęst trudnościami, dla ułatwienia 
przeto, przyjęto wyrazy i nazwiska łaciń= 
skie jako powszechnie używane. 

l
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Jak z jednćj strony w Botanice czystćj 
rozpoznajemy części roślin zewnętrzne pod 
zmysły wpadające, tak z drugićj strony Ftzy- 
ologia tdnatoma roslin, poznanie wewnę- 

trznego składu i życia roślin, rozwijania się 
zarodków (wschodzenie), karmienia się» 
wzrostu, budowy (organizacyi) , chorób * 
śmierci, ma na celu. Fizyologia blizéj na- 

wet 1 ściślćj Leśniczego dotycze aniżeli czysta 
Botanika. — Idąc tylko za przewodnictwem 
dobrćj uwagi, możnaby wreszcie poznać 
nazwiska roślin w lasach znajdujących się, 

chociażbyśmy niebyli w stanie oznaczyć ich 
ściśle botanicznie. W uprawie, ochronie 
iizagospodarowaniu leśnóm, postępować ro- 
zumowo (racyonalnie), to jest tak, abyśmy 

w każdym razie mogli zdać sprawę, dla cze- 
go tak a nieinaczćj działamy, bez poprze- 
dniego nabycia dokładnych wyobrażeń o Ży- 
ciu roślin drzewnych, prawie niebylibyśmy 
w stanie. Ogólnych zasad do postępowania 
w tćj mierze wskazać niepodobna, bo te 
z miejscowych tylko okoliczności i warun- 
ków pod któremi drzewa żyją iudają się, 
czerpane być mogą; dla tego tćż od błędów 
w tćj mierze ten tylko wolnym będzie, kto 
zasady postępowania swego wskazać jest 
wstanie, Niepodobnćm jest wreszcie, aby 
Leśniczy na Fizyologji samych drzew ogra"
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niczył się, chociażbyśmy i na to wzgląd 
pominęli, że wiele jest w lasach podkrze- 
wów, które bardziej go obchodzą aniżeli 
niektóre drzewa rzadko się znajdujące i 
nieużyteczne. Wiele w życiu rośliannóm 
zjawisk , które i na drzewach spostrzega- 
my, па innych tylko roslinach tak stale $ 
wyraźnie się. przedstawia, Że z nich tylko 
dokładną do postępowania wskazówkę mićć; 
możemy. 

Z okoliczności tu przytoczonych przeko- 
nywamy się, Że nawet niepodobieństwem 
jest Botanikę czystą i Fizyologią roślinną 
w takićj tylko rozciągłości w nauce Leśni- 
ctwa wyłożyć, jakby tego Leśniczy wy- 
kształcony, w dzisiejszym stanie wiadomo- 
Ści, wymagał. Z tego więc powodu i ze 
względem na zakres artykułu niniejszego, 
ograniczamy się na- przedstawieniu takich 
wyobrażeń, które do zrozumienia dalszych 
opisań szczegółowych gatunków drzew, nie- 
zbędnie są potrzebne i wprost roshin drze- 
wnych dotyczą. 

PRośHny są istoty organiczne, zbudowane 
podług stałych form, wydają jestestwa so- 
bie podobne itym sposobem uwieczniają 
się; przyjmują pokarmy, przerabiają je, ro- 
sna, a dochodząc kresu każdemu gatunkowi



naznaczonego, zwolna starzeją się1 umierają. 
Samowolnego ruchu są pozbawione; że są 
obdarzone czuciem, mamy tego dowody. 

Możemy części rośliny podzielić na takie, 

co służą do przyciągania i przerabiania po- 

karmow, a zatém do utrzymania Życia 4 
wzrostu roślin, do których liczemy: korzeń, 
pień z gałęziami i liście, tudzież na kwiaty 
a z nich powstające owoce 1 nasiona, które 
ciągły byt, czyli uwiecznienie się gatunków 
zabezpieczają. 

Korzeń. Rzadkie są wogólności przykłady 
roślin któreby korzeni nie miały, i jeżeli 
trzęstdło 1 btstor zdają się być ich pozba- 

wione, inne zaś, jak Jemioła i rząsa, mają 
korzenie nie wyraźnie w oko wpadające, 
to przeciwnie Źrufła cała korzeniem być się 
zdaje. | 

Roślinka wschodząca naprzód korzonkiem 
umacnia się w ziemi; ten dąży do ciemności; 
lubo przystępu powietrza potrzebuje, mo- 
cnego jednak wpływu jego nieznosi. Po- 
karm wysysa z ziemi i wyszukuje, zapuszcza- 
jąc się tam gdzie go znajduje. Pierwsze ko- 
rzonki nasamprzód do pewnćj wciskają się 
głębokości nim na boczne rozrastać się po- 
czną; na górach zaś, ukośnie, głęboko się- 
gać są zmuszone. U wielu jednak gatunków: 

T. AL Zes. 1. t 2. M.
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drzew korzonki boczne w pierwszym juz 
ukazują się roku. Wiele z nich mają jeden 
tylko korzeń pionowym lub macticznym zwa- 
ny, głęboko i pionowo w ziemię wrastający, 
stosunkowo zaś małą ilość korzent bocznych, 

gdyż ostatecznie na liczne tylko dzielą się 

włókna silnie wilgoć z ziemi przyciągające, 
jak n. p. udębu isosny. Wszystkie drzewa 
opatrzone podobnym korzeniem, wymagają 
gruntu głębokiego; udaniu się ich przeto 
możemy dopomódz w uprawie nadzwyczaj- 
nćj przez spulchnienie gruntu, przez pod- 

łożenie żyznćj warstwy wićrzchnićj, wgłąb, 
gdzie się korzenie kończą. W późnćj staro- 
Ści, korzeń pionowy, służący bardzićj do 
umocowania. drzewa, aniżeli do ciągnienia 
pokarmu, mnićj więcćj tracą drzewa, wów- 
'czas korzenie boczne bardzićj się rozra- 
stają, rozchodząc się w ziemi szeroko lecz 
płytko. Niektóre gatunki, jak n. p. buk, 

_ mnićj wydatny. mają korzeń serdeczny, bo» 
_ czne więc korzenie wcześnićj do zasilania i 

utwierdzenia drzewa przykładają się. Ga- 
tunki drzew podobnym korzeniem Opatrzo- 
ne, i na gruncie mnićj głębokim udają sie. 
Niektóre, jako to: brzoza, Świerk i topole, 
boczne tylko korzenie, licznie rozgalęziające 
się, w wićrzchnićj warstwie gruntu zapó-
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szczają, i jeżeli tylko warstwa ta jest Żyzną, 
dobrze udają się. Nie odpowiedzielibyśmy 
celowi, gdybyśmy przy uprawie tych ga- 
tunków dobry grunt głęboko zakopywali, 
zły zaś na wićrzch wydobywali. 

W starości leżą korzenie boczne już głę- 

boko, już płytko. Zupełnie płytko, prawie 
na powierzchni ziemi leżące, potrzebują 
pokrycia z gnijących hści 1 igieł, zgrabianie 
więc ściołki jest im szkodliwe, korzenie zaś 

głęboko zapuszczające się, podobne obnaże- 
nie gruntu, przynajmnićj przez długi czas» 
znoszą. 

Jeżeli korzenie w szczupłćj i ograniczonej 
przestrzeni obficie znajdują pożywność, li- 
cznie wprawdzie rozgalęziają się, lecz są 

słabe 1 nie rozlegle się zapuszczają, przeci- 

wnie zaś w gruncie chudym, zwłaszcza pul-. 
chnym, szukając części pożywnych, daleko 

rozrastają się. Drzewa mające przy samym 

pniu mnogość włókien, pospolicie tćż w na- 
turze na dobrym wzrastają gruncie, na złym 
zaś zaledwie drzewo przez ciągłe przyci- 
nanie wypryskujących, do uformowania 
licznych włókien zniewolić można. Drzewa 

nie zapuszczające rózlegle swych korzeni, 
jak olsza pospolita, wiąz i jesion, na gruncie 
zupełnie nie Żyznym wcale się nie udają.



km bardzićj zaś szeroko korzenią się, jak 
sosna, świerk i topola, własność tę w wy- 

sokim stopniu posiadające, tym lichszy nawet 

grunt wyżywia je, byleby tylko obrzednie 

czyli niezwarcie stały. Nadto dostrzegamy 
Że między rozszerzaniem się korzeni i gałęzi 

zachodzi pewien stosunek. 

Włókna rok jeden tylko posiadają wła- 
sność przyciągania z ziemi wilgoci, co rok 
zatóm nowe się tworzą, dawne zaś albo 
w korzonki boczne rozrastają się a na nich 
nowe włókna wyrastają, albo tćż psują się. 
Jeżeli nowe włókna z jakichbądź przyczyn 
nierozrastają się, drzewo na tóm cierpi, с2е- 
sto nawet obumićra. Przesadzając młode 

drzewka obcinamy naumyślnie korzonki 

skaleczone dla przyśpieszenia wzrostu no- 
„wych włókien, dostarczających przesadzo- 
nemu drzewku potrzebnych soków. Wyj- 
mują się ztego prawidła drzewka iglaste 
którym wszelkie naruszenie korzeni i gałęzi 
jest szkodliwe. Od składu korzeni zależy 
nietylko stósowna uprawa gruntu i postę- 
powanie przy przesadzaniu, .lecz także i do- 
„ehód z karpiny, oraz koszta pozyskania jćj; 
dla tego tćż Leśniczy dostatecznie skład ko- 

rzeni wszystkich gatunków drzewnych po- 
znać powinien; bliższe zaś w tćj mierze wia- 

}
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domości w opisach szczególnych gatunków 

podane będą. 
Korzeń różni się co do składu wewnętrz- 

nego od pnia w tćm, Ze nie ma rurki rdzen- 

nćj; więcćj jest giętki 1 dla tego z wielu 
drzew i krzewów do robót plecionych bywa 

używany. 
Pień i gałęzte. Pień mają wszystkie ro 

śliny drzewiaste, u różnych jednak gatun- 

ków rozmaity jest skład jego. U krzewów 
i podkrzewów dzieli się przy ziemi na liczne 
łodygi; u drzew zaś jest pojedyńczy, galę- 

ziami opatrzony. Podkrzewy nie mogą być 

przedmiotem uprawy;uważamy je tylkojako 
chwast leśny. U niektórych krzewów łodygi 
nie są podzielone, owszem formują jeden 
pień odosobniony, który wprawdzie z wie- 
kiem powiększa się, zawsze jednak jest 
pojedyńczy, jak n.p. leszczyna, bez i inne, 

Przeciwnie zaś inne krzewy mają tę wła- 
sność, że wydając pędy z korzeni, pień ma- 
ctierzysły zupełnie gubią i w nadzwyczajnie 
wiele łodyg, na znacznćj przestrzeni rozra- 
stając się, tworzą gęstwinę do przebycia tru- 
dna, jak n.p. śliwa, tarń (prunus spinosa) 
1 wiele gatunków wierzb, jako to: wierzba 
przeciwległo-hścia (salix helix), w: witwa 
(s. viminalis). Podobne krzewienie się zależy
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od tego, czyli drzewo wydawać odrośle 
z korzeni jest zdolne lub nie; w pierwszym 
wypadku powstają liczne łodygi, w drugim 

zaś być nie mogą. 'Tę samę własność mają 
1 drzewa w gospodarstwie wyrębnóm chru- 

stowém (wysiekowém). Osikai grab wy- 
puszczające odrośl z korzeni, jeżeli nisko 
ścięte zostaną, gubią pień macierzysty i 
znaczną przestrzeń gęstemi odroślami swe- 
mi okrywają. Dąb zaś, brzoza 1 olsza, które 
z pnia tylko odrośl puszczają, podobnie krze- 

wić się nie mogą. W takich więc okoliczno- 
ściach gdzie zachodzi potrzeba zachowania 
mocnego zwarcia, jak n. p. przy zakładaniu 
remiz (gaików polnych), przy wzmocnieniu 

brzegów wód lub spadzistości gór, własność 

ta nader godna jest uwagi, tćm bardzićj 
jeszcze, że wpływa znakomicie na potrzebę 
rzadszego lub gęstszego przesadzania; gatunki 
bowiem gęsto i obszernie rozrastające się 

rzadzićj przesadzać należy, aniżeli inne nie 
posiadające tćj własności. 

Co do kształtu, pień podobnie jest roz- 
maity u drzew jak i krzewów, i bywa u nie- 

których gatunków regularny, u innych zaś 
w rozmaitych postaciach, podług stałych pra- 
wideł, na liczne dzieli się galęzie. Brzoza, 
modrzew, świerk, osika i niektóre inne



— 15 — 

drzewa, chociaż pojedyńczo rosną, tę samą 

prawie zachowują wysokość i regularność 
pnia, jakby w zwarciu stały. Dąb, grab, so- 
sna 1 inne, nadzwyczajną mają skłonność 

wydawania gałęzi rozłożystych, lecz skłon- 
ność ta przez zachowanie tylko mocnego 

zwarcia przezwyciężoną być może; wówczas 
bowiem będąc ścieśnione, mając gałęzie bo- 
czne ocienione, I nie mogąc ani ich rozsze- 

rzać, ani nawet utrzymać, zmuszone за roz- 
rastać się w pniu. Jeżeli zaś wolno stoją, 
licznem1 1 znacznie przedłużającemi sięobra- 

stają gałęziami, pień przeto regularnie wy- 

rastać nie może. Na własność tę wzgląd 
mićć należy tak przy trzebieżach jak i w go- 
spodarstwie niskopiennym potaczoném; ite 
gatunki drzew, które mają wielką skłon- 
ność rozrastania się w gałęzie, jak dąb, grab, 

sosna, dla pozyskania znacznćj długości drze- 
wa użytkowego, w większóm zwarciu ho- 

dować należy. Własność ta niedozwala także 

" pozostawiać je, w gospodarstwie niskopien- 
пет połączonćm, na drzewa wysokie, a przy- 
najmnićj należy je mocno z gałęzi okrzesać. 

Pień wyrasta albo w kształcie walca, nie- 
znacznie ku wierzchożkowi zwężając się, 
l równą, gładką okryty korą, jak buk; lub 

„t6ż w kształcie ostrokręgu, widocznie ku
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wierzchotkowi zaostrzajac sie, jak Swierk 
stojący pojedyńczo; mićwa na powierzchni 

wklęsłości jak u grabu; lub jest licznie wy- 

ginany, jak się toczęste wydarza na jesionie; 
i w rozinaity sposób w odmiennym przedsta- 
wia się kształcie. Każdy gatunek drzewa ma 
wprawdzie indywidualny właściwy sobie 

kształt pnia, podlega jednak odmianom, od 

większego lub mniejszego zw arcia, odgrun- 
tu, otwartego położenia, a nawet i od kli- 
matu, pochodzącym. 

W praktycznóm gospodarstwie leśnóm wa- 

Zną jest rzeczą i na wzgląd zasługuje kształt 
pnia, w jakim rozrastają się drzewa hodo- 
wane w lesie. VY oznaczeniu massy drze- 
wnćj przy szacowaniu drzew stojących, 
ściśle na pełność pnia to jest: na równą i 
mało ku górze ubywającą grubość, uważać 
należy; w obrachowaniu kubicznem taki 
kształt za zasadę przyjąć wypada, do jakiego 
drzewo najbardzićj się zbliża; w oznaczeniu 
zaś massy drzewa gałęziowego i chrustowe- 
go niezbędna jest znajomość stosunku drze- 
wa gałęziowego do massy samego pnia. 

Gałężi również rozmajty jest skład, różnie 
tćż względem siebie są osadzone: naprze- 
mian ległe widzimy w lipie, dębie; naprze- 
ciwległe w klonach, jesionie; a na drzewach
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iglastych czesto okregowe, jak п.р. па $0- 
śnie pospolitćj. Niektóre drzewa pojedyńczo 

rosnąc wcale gałęzi nie tracą; i prawie do 

samćj ziemi niemi są okryte, jak świerk; 

albo pień nie wyrasta foremnie w górę, lecz 

nieregularnie na liczne dzieli się gałęzie, 

jak dąb, grab i wiele innych. U innych 

znowu, jak modrzewiu, brzozy, osiki, głó- 

wny pien bardziej foremnie wyrasta. Te ga- 

tunki, które wolno stojąc, mocno rozrastają 

się w gałęzie, jeżeli z nich drzewa użytko- 
wego spodzićwać się mamy, muszą być 

w zwarciu hodowane. Wiele z drzew, jak 
dąb, buk, lipa, posiadają zdolność rozrasta- 

nia się w gałęzie nadzwyczajnie szeroko, 

i gdy pojedyńczo rosną większą ocieniają 
powierzchnię aniżeli brzoza, olsza, osika, 

stósunkowo mnićj rozgałęziające się. Jeżeli 

nadto wewnątrz korony liczne mają gałązki 
to jest: gdy z grubych gałęzi licznie wy- 
dają drobne pędy, jak grab i lipa, tworzą 
gęsty cień; przeciwnie zaś inne gatunki 

z samych tylko konców gałązek liście wy- 
dające, jak dab, obszerniejsze rozliścienie 

formują 1 mnićj zacieniają. WYszystkie więc 

gatunki posiadające skłonność obszernego 
rozgałęziania się, tym mnićj korzystnie, w go- 

spodarstwie niskopienném potaczoném, jako 

Т. AL, Zes. 1. ¢ 2. _3.
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drzewa wysokie, hodowane być mogą, im 

gęstsze i bardzićj ocieniające tworzą rozli- 

ścienie. Podobne co do ocienienia uwagi 

zastósować można Ii dokrzewów. Те znich 

które wydają długie i giętkie pędy, a na ich 

końcach liczne mają liście, rozłożystemi 1 na 

dół zwieszonemi galęziami swemi, w stosun- 

ku do pnia macierzystego, zaaczną 1 z wie- 

kiem drzew powiększającą się, ocieniajg 

przestrzeń, jak to widziemy na leszczynie 

iwierzbach; przeciwnie zaś dąb, olsza1 buk, 

 niskopiennie gospodarowane, wydają pędy 

proste i własności tćj nie posiadają. УУз2у- 
stkie drzewa wydające z wiekiem galęzie 

rozłożyste, niezdatne są do długićj w go- 

spodarstwie niskopiennćm kolei, gałęzie 
bowiem drzew wyższych zagłuszają 1 nie- 

jako zabijają niższe, a ztąd zbyt obrzednie 

formują się drzewostawy. 

U większćj części drzew, korzeń gałęzio- 
wy, po opadnięciu gałęzi, tak doskonale za- 

rasta; ze bytności jego żadnego niedostrze- 
gamy śladu, jak to widzićć mozna na czy- 

stych pniach dębu, sosny; lipy, osiki i t. d. 

U niektórych zaś drzew, szczególnićj świer- 
ku, gałęzie albo nie tak doskonale lub wcale 

nie zarastają 1 chociaż gałęzie opadły prze- 

cież ich korzenie w pniach pozostają. Zara-
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stanie korzeni gałęziowych następuje, gdy 
te z pnia wygniją; wówczas, ściśnione nie- 

gdyś włókna drzewne i inne części, materję 
drzewną składające, rozszerzając się, wy- 

drążenie takowe zapełniają. U tych przeto 
drzew u których korzeń gałęziowy prędkie- 
mu podlega zgnicju, łatwo tćż zarasta; te 
zaś u których gnicie z oporem idzie, dłużej 
ślad gałęzi zatrzymują. 

Te z drzew które w późnym jeszcze wie- 
ku odrośle z pnia puszczają, jak dąb, czę- 
stokroć mają gałęzie jedynie na powierzchni 

drzewa przyrosłe, u innych zaś, jak n.p. 

u drzew iglastych 1buku, gałęzie aż do rdze- 
niu wrastają. Przy wyborze drzewa łupkie- 
g0, ważną jest rzeczą rozróżnienie gałęzi 

na powierzchni pnia przyrastających odtych 
które głęboko wrastają. Łatwo je rozróżnić 

możemy po warstwach kory, którą gałęzie 

przyrosłe przebijają, poniewaź wtenczas do- 
pićro rozwinęły się gdy warstwy kory już 
uformowane były, kora zaś na starych ga- 
tęziach od rdzeniu korzeń swój prowadzą- 
cych, jest tylko przedłużeniem kory na pniu 

będącćj, pień bowiem i gałęź razem począ- 

tek swój wzięły. 
Rozwijanie się odrośli z pnia u niektórych 

galunków drzew, jest oznaką choroby jak
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n. p. u brzozy, u innych zaś dowodem sil- 
nego wzrostu, jak u grabu. Mocne rozgałę- 
zienie się igruby pień u drzewek młodych, 
jeżeli przytóm należycie posuwają się w wy- 
sokość, są oznaką zdrowia. Jeżeli zaś drzewo 
w pierwszćj młodości nienaturalnie prędko 
wyrasta w wysokość, pień zaś niepropor- 
cyonalnie jest cienki, a przytóćm brak gałęzi 
bocznych, możemy być pewni Że drzewko ta- 
kie w pierwszćj młodości swojćj zbytbyło za- 
cienione i późnićj w zbytnićin stało zwarciu. 

Wazną jest rzeczą dla Leśniczego pozna- 
nie powierzchni pnia. Kora bywa rozmaita, 
w młodości zwykle gładka, na starszych zaś 
pniach mnićj więcćj popękana; w gospo- 
darstwie niskopiennćm szczególnićj na tro- 
skliwą zasługuje uwagę. W miarę jak pod 
korą formują się słoje i grubość drzewa po- 
większają, łyko i kora ciągle są rozsadzane, 
nareszcie kora pęka. Ztąd powstaje owa 
kora obumarła, u niektórych gatunków jak 
u dębu i sosny, nader gruba, u innych zaś, 
jak na olszy, buku ji osice, cieńsza. Rozma- 
ita tóż jest twardość i moc kory, wielka 
u brzozy, mała u lipy. Zdaje się że grubość 
1 twardość obumarłćj kory sprawuje ów 
opór mechaniczny, jakiego pączki w rozwi- 
janiu się doznają, iak, że gatunki u których
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ów opór jest wielki, prędzej tracą własność 
puszczania odrośli, aniżeli te, u których 
warstwy kory obumarłćj są słabe i miękkie. 
l tak widzimy, Że dęby cienką warstwę 
kory mające, chociaż znacznie są stare, je- 
szcze odrośle wydają, mające zaś korę grubą 
już po 40 latach nie puszczają; że stare brzo- 
zy po ścięciu, nie odrastają z pnia, jedynie 
z korzeni cienką korą okrytych na światło 
wystających; że lipa i wierzba zaledwie 
w późnym wieku zdolność puszczania odro- 
śli tracą. Na grubość przeto i moc kory 
wzgląd mićć należy, zwłaszcza jeżeli starsze 
drzewa wyrębnie wyciąć zamierzamy. 

Niektóre gatunki drzew posiadają w wy- 
sokim stopniu zdolność porastania nową 
korą w miejsce uszkodzonćj, jak n. p. wiąz, 
topol czarna, mnićj zaś lipa i inne drzewa 
liściowe. Inne, jak świćrk, zupełnie tój wła- 
sności pozbawione są. I ta przeto okoliczność 
godną jest uwagi, iżby obnażania drzewa z 
kory, tym troskliwićj przestrzegać, in ranićj 
odrastać jest zdolną, w pozostalych bo- 
wiem ranach zgnilizna zakrada się. U nie- 
których drzew jak naprzykład u dębu, miej- 
sca zkory obnażone niebawnie toczą owa- 
dy, które w wielu wypadkach tak szkodli» 
wie działoją, Że niszczą własność drzewa



użytkowego i czynią go do tego celu niezda- 
tnem; ztego więc powodu, złemu temu tro- 
skliwie zapobiegać należy. Jeżeli zaś wię- 
ksze uszkodzenie nie nastąpi, to przynaj- 
mnićj w słojach w tóm miejscu pozostanie 

przedział; bo chociaż miejsce uszkodzone 

na nowo kora pokryje, przecież słoje nowe 
z powierzchnią poprzednio obnażoną ściśle 
się nie połączą. | 

Skaleczenie kory najbardzićj jest szkodli- 

we, kiedy wpoprzek naokoło całego pnia, 

choćby najwęższy pas zdjęty zostanie; wtedy 

albowiem całe drzewo oburnićra; a to dla- 

tego ze sok cambium saczac sie 4 gory na 
dół, nad podobng rang poprzeczng tamuje. 
się, tworzy narosl 1 juz niżćj niezstępuje; 
niedostaje się więc do korzeni, gdzie z niego 

powstać jeszcze miały mlode wlókna, któ: 

rych czynność dla całego drzewa jest па] 
ważniejszą. 

Pączkt, na szczególniejszą też zasługują 

uwagę, z nich to przedłużają się wierzchoł- 

kowe i boczne pędy; w jesieni zwykle już 

są zupełnie ukształcone, na wiosnę pękają. 
Pokryte są łuszczkami suchemi, zewnątrz 

często lepkieini, wewnątrz coraz delikatniej- 

szemi; w зашуш 225 środku ukrywają albo
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młodą gałązkę zliściami albo kwiat młody 
sam lub również z liściami. 

Zdolność puszczania odrośli tak ważna 

w gospodarstwie niskopiennóm czystćm 1 
z drzewami wysokiemi polączonećm, w go- 

spodarstwie przemienném (Hackwald) 1 w 
ogłowieniu, nadzwyczajnie Jest rozmaita. 
Z pnia pospolicie drzewa liściowe puszczają 
odrośle. Jednakże i iglaste u których z po- 

chwy kilka wyrasta igieł, gdy pączek wierz- 

chołkowy uszkodzony zostanie, nowe pączki 

pomiędzy igłami formują i tym sposobem 

wierzchołkowe zastępują, jak n. p. sosna (a). 

U innych zaś jak u świerku, najmłodsze pędy 

drzewek młodych, opatrzone są pączkami 

na korze, które podobnież ubytek zastępują. 
Jodła ma pączki ukryte, które rozwijają się, 

skoro młode drzewka uformowane już pącz- , 

ki wyrażnie utracą, jak n. p. na pniach mmło-- 

dych z galęzi okrzesanych. 

Wszystkie drzewa liściowe tworzą pączki 
taim gdzie liście są przymocowane, to jest: 

na wierzchołku każdej gałązki i w kącie mię- 

zc 
Eee" 

m 

(a) Dostrzeżenie to objawia Dr. Pfeil, lecz inni 
Autorowie utrzymują , źe u drzewek iglastych nigdy 

między igłami a gałązką nie masz pączków, lecz 
tylko są wierzchołkowe.
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dzy ogonkiem liściowym a gałązką, i dopóki 
młode, zdolne są wydawać pączki 1 pędy 

z kory; zdolność tę utracają jedne wcześnićj 
drugie późnićj; rzadko jednak jest ona długo- 
trwałą, lecz z wiekiem się zmniejsza. Nie- 
które wydają pospolicie odrośle z korzeni 

płytko w ziemi leżących, jak osika, jesion, 
_Jnne do wydawania odrośli zkorzenia, przez 

odjęcie tylko pnia zinuszone być mogą; in- 

ne, jak grab, częstokroć razem z pnia 1 ko- 

rzenia odrośle puszczają; inne znowu pu- 

szczają je tylko przy samej ziemi, nigdy zaś 
wysoko na pniu, jak brzoza; wiele wreszcie 
juź wysoko już nisko w miarę jak pień po 
spuszczeniu drzewa pozostawiono. ‘Te wiec 
własność, wskazującą zasady do postępowa* 

nia w gospodarstwie niskopiennćm 1 przy 

 ogłowieniu, Leśniczy należycie poznać sta- 
rać się winien. 

Poznawanie składu wewnętrznego pnia 
jest także wielkićj dla Iieśniczego wagi, po 
nim albowiem dochodzi dobroci i starości 

drzewa. W samym środku pnia jest rdzeń, 

po nim następuje drzewo ułożone w słoje, 
z których każdy jest oznaką jednorocznego 
przyrostu. Zewnętrzne słoje drzewa nazy- 
wamy bzelem; biel właściwie mówiąc jest 
drzewem jeszcze niedojrzałóm; różniącóm
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sie od drzewa doskonałego miękkością, a czę- 

sto i odmiennym, pospolicie jaśniejszym, 

kolorem. W ogólności najwyraźniejszy jest 

biel u drzew iglastych, w liściowych twar- 

dych mnićj jest wydatny, a miękkie całe 

jako biel uważaćby można; nigdy bowiem 

do przyzwoitćj twardości niedochodzą. Biel 

pokryty jest korą, którćj warstwy środko- 

we łykiem zwane, zawsze są żywe 1 zielo- 

nawe, a zewnętrzne suche 1 martwe. 

Na przecięciu poprzecznóm pnia, nieco 

wygładzonóćm, widzimy proste linije jak 

promienie od rurki rdzennćj do kory roz- 

chodzące się, są to tak nazwane promeente 

rdzenne, które w całym pniu uważane two- 

rzą Ściany pionowe wgwiazdę rozłożone, a 

mają tkankę delikatniejszą jak drzewo właści- 

we, przyczyniają się do tego, że każde drze- 

wo zwykle w gwiazdę łatwićj się łupie; na- 

dają także całćj massie drzewa wraz ze slo- 

jami rozmaite desenie czyli tak zwany „fła- 

der, który tym jest piękniejszy im wzrost 

drzewa więcćj jest kręty i mnićj regularny. 
Na przecięciu poprzecznóm w słojach widać 
nadto małe regularne dziurki; są to ujścia 

naczyń rozłożone wdłuż całego drzewa, jak 

rurki walcowate, próżne, zacząwszy od 

końców korzenia aż do samych wierzchoł- 

T. XI Zes. 112. 4
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ków gałęzi; przez nie to cała massa drzewa 
ożywiającym sokiern jest zasilana, a na wio- 

snę z taką siłą soki w nich wstępują, Że par- 
cie całćj kolumny powietrznój znacznie 
przewyższają. 

Między bielem a korą sączy się na wio- 
śnę płyn cambium zwany, zktórego pozo- 
staje tkanka organiczna; znićj jedna część 
tworzy roczny słoj drzewiasty, a druga no- 
wą warstwę kory; tym sposobem przez 

całe Życie drzewa i krzewy nasze rozrasta- 
ją się w grubośc;ikorę we środku odmła- 
dniają, która nigdy nadzwyczajnej grubo- 

ści nie dochodzi, bo w miarę wzrostu i gru- 

bienia środkowego, zewnątrz ciągle rozsa- 
dza się i psuje. 

Znajomość soków i sposoby z nich korzy- 

„stania wyłożone będą w miejscu właściwćm. 
Tu tylko nadmieniemy, Że jedne znich 
są żywiczne jak w drzewach iglastych, inne 
wodniste 1 słodkie jak w brzozie 1 klonach. 
W korzeniu soki właściwe więcćj są zgę- 
szczone 1 dlatego karczowanie pni sosno- 
wych na łuczywo, do palenia sadzy lub 
smoły, wiele kosztuje pracy. Każde wyto- 
czenie soku aszczególnićj zbyteczne, jest 
szkodliwe drzewu, tamuje jego wzrost a na- 
wet dobroć zmienia, wskazanie wtćj mierze
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zasad i ograniczeń należy do wyrabiania 
1 użytkowania leśnego. | 

Liście bardzo są ważne zprzeznaczenia 

swego; спе bowiem przerabiają w swój 
tkance soki surowe na pożywne i nadają 
całćj roślinie życie, wzrost i zdrowie, nadto 
liczne 1 odmienne ich charaktery, co do skła- 
du wewnętrznego, przymocowania, sposo- 

bu i czasu wyrastania, ułożenia w pączku, 
co do trwałości , kierunku i kształtu, co do 

brzegu, powierzchni, górnego i dolnego 

końca 1 wielu innych własności, posługują 
do rozróżniania jednych roślin od drugich 

wreście na liściach zasadza się podział drzew 
] krzewów naszych na liściowe i iglaste. 

Pod względem uprawy leśnćj, liście za- 
sługują na uwagę zaprzod: Że dają cień, 

powtiore: że w różnćj ilości zdrzew opadają. 
Ilość liści zawisła od ilości drobnych gałązek 
wydających je, niemnićj od tego jak dale- 
сз końce gałązek gęsto są niemi okryte: 
Gatunki których gałęzie na liczne drobne 
dzielą się gałązki, jak buk, grab, lipa, ma- 
ją liść gęstszy, cień dają mocniejszy, aniżeli 
te, które nie wiele cieńkich gałązek wyda- 

Ją, jak to na dębie widzimy. ' Wielość 
przeto liścia w prostym zostaje stosunku 
z ilością drobnego drzewa gałęziowego. Po-
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dobnie i świerk drobnemi lecz licznemi ga- 

łęziami, gęsto igłami porosłemi, mocniej- 

sze daje ocienienie, jak sosna. Nie tylko 
ilość liści lecz tóż ich wielkość na uwagę 
zasługuje. Wielki liść lipowy więcćj po- 

krywa i więcćj ma inassy aniżeli drobny 
liść brzozy. Drzewa gęsto rozliściające się, 

szczególnićj zaś gdy wielką skłonność roz- 

pastania się w gałęzie posiadają, bardzićj za- 

głuszają rośliny pod niemi wzrastające, ani- 

żeli te które nie zupełnie przystęp światła 

tamują, i dla tego ani w gospodarstwie ni- 
skopiennćm mięszanćm, ani tćż do wysadza- 
nia pastwisk, korzystnie użyte być nie mo- 
gą. Zdrugićj strony grunt bardzićj popra- 

wiają, bo formowaniu się czarnoziemu wię- 

cćj pomagają 1 w ściołce większą korzyść 

przynoszą. Zachowanie i polepszenie zdol- 

ności produkcyinćj gruntu równie jest wa- 

źnóm dla Leśniczego jak Rolnika; tę przeto 

własność rozmaitych gatunków drzew, na 

którą niedosyć dotychczas uwagi zwracano, 

każdy znich bliżćj poznać powinien. 

Kwtaty t nasiona. Przeznaczeniem kwia- 

tów jest: wydawać owoce. Kwiaty składa- 

ją się zczęści osłaniających i rodzajnych. 
Osłaniającemi są: korona stanowiąca pokry- 
cie wewnętrzne kwiatu, odznacza się pię-
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knością kolorów i często miłą wonią; naj- 
ważuiejsze drzewa nasze, korony w swych 

kwiatach nie mają. Mcelich stanowiący po- 
krycie zewnętrzne kwiatu, zwykle co do 
koloru do liści podobny, to jest: zielony, 

bywa też i kolorowy. (Części rodzajne 

są męzkie i żeńskie. Część rodzajna #еп- 
ska słupek, w samym środku kwiatu umie- 

szczony, składa się zwykle 2 guztha owo- 

cowego, szyjht i bltzny, na guziku owoco- 

wym umieszczona jest szyjka, a na jój wierz- 
cholku znajduje się blizna. U niektórych 
roślin nie ma szyjki, a wówczas blizna 

wprost na guziku owocowym jest osadzona. 

Powierzchnia blizny jest: nierówna, chro- 

powata, ma na sobie jakby gruczołki, wło- 

ski albo brodaweczki; w.samćj zaś porze, 
kiedy ma być zapłodnioną, lepkość na niój 
okazuje się, po upłodnieniu blizna się zinie- 

nia 1 niknie. Część rodzajna męzka pręctk 
składa się zwykle % meżke i główki, bywa je- 

dnak główka i bezmitkowa. W główce ukry- 
wa się pyłek złożony z licznych, drobnych, 
powszechnie kulistych pęcherzyków, plynem 

upladniającym napełnionych. Skoro się 
główka rozerwie, wydobywający się znićj 

w kształcie drobnych pęcherzyków pyłek 
męzki, dostawszy się za pośrednict wem po-
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wietrza, owadów, lub samych części kwia- 
tu męzkiego na bliznę żeńską, najczęściej 
wtym czasie wilgotną, pęka; wówczas wil- 
goć męzka wylewająca się zniego spływa 
przez kanał szyjki lub wprost do guzika 
owocowego i tym sposobem zapładnia bę- 
dące w nim młodociane nasiona. 
W ułatwieniu zapłodnienia kwiatu tyle 

przyrodzenie ma środków, że rzadko kiedy, 
z powodu niezapłodnienia, wiele kwiatu 
pustego wydarza się. Niekoniecznym je- 
dnak jest warunkiem, aby drzewa majace 
płeć oddzieloną, to jest: gdy jedne drzewa 
wydają sam kwiat męzki, drugie zaś sam 
żeński, jak n. p. wierzby, jałowiec, nieodle- 
gle od siebie stały, bo jakieśmy już powie- 
dzieli, pyłek męzki przenosi samo powie- 
trze, nie mało tóż dopomagają w tćj mierze 

owady. Jeżeli kwiat inęzki zapłodniony 
zostanie pyłkiem męzkim z drzewa innego 
gatunku do tego samego rodzaju należące- 
50, 2 takiego nasienia pozostają odmiany jjakie 
n. p. na wierzbach hcznie wydarzać się zdają. 

Na naszych drzewach i krzewach'miejsce 
kielicha i korony zastępuje częstokroć łu- 
szczka, do którćj części rodzajne są przyro- 
śnięte. Łuszezki takowe do wspólnćj przy- 
twierdzone osi, stanowią szyszkt jak uso-
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sny, swierku, jodły, olszy; lubf kożkt jak 
u brzozy. Niektórych drzew naszych kwia- 
ty wszelkiego pokrycia są pozbawione, jak 
u jesionów, niektóre gatunki miewają jeszcze 
w kwiecie szczególne gruczołki mzodnikamt 
zwane, jak n.p. w wierzbach; wnich 10 гб. 
wnie jak w koronie wyrabia się sok delika- 
tniejszy, wydający zapachy i słodycze za 
któremi pszczoły się uganiają. 

Na drzewach naszych i krzewach rozmai- 
te są kwiatostany, kłos n. p. na krzewie Cy- 
lisus migricans i grono n.p. na berberysie 
1 porzeczkach; kotha ¢ szyszka n.p.na buku, 
grabie, olszy; bałdach n. p. na dereniu wła- 
ściwym; kupka na wiązach; podbaldach na 
bzie pospolitym i kalinie; bałdaszkogron 
na klonie i jarzębie pospolitym; Jukteć na 
kasztanie gorzkim i ligustrze; wtecha n. p. па 
bzie koralowym; i wreście okółek. 

Po okwitnieniu, części do zapłodnienia 
służące i pokrycia kwiatu niszczeją, i po- 
większćj części opadają, a wtedy guzik 
owocowy najdzielnićj rozrastać się poczyna 
l na właściwy przeistacza się owoc, który 
składa się % pokrycta i nasion; na naszych 
drzewach i krzewach następujące przytra- 
fiaja sie owoce:



1) Sucuawe: torebka, jakna trzmielinie; Zz 
pia, jak na Zarnowcu 1 janowcu shkrsydlak, 

jak na wiązie, klonie i jesionie; orzech, jak 
na leszczynie; żołądź jakna dębie; orzeszek 
jak na sosnie, brzozie, olszy, świćrku, jodle; 

2) MiĘsrsTe: jablko, jak na gruszce, głogu, 

nieszpułce; pesżkowtec jak naśliwie, dereniu, 

kalinie; Jagoda, jak na porzeczkach, wydrą- 

Żona jak w berberysie, dwukomórkowa jak 
w psiance, suchawa jak w jałowcu, złożona» 
jak w malinach. 

Owoce albo same są nasieniem jak Żołądź, 
orzech, lub tćż w sobie nasiona zawićrają, jak 
szyszki, kotki, u których nasiona pod łu- 

szczkami znajdują się, albo skrzydlaki uktó- 
rych nasiona błonką samych skrzydełek są 
obwiedzione. Nasienie składa się% Jądra i po- 

"krycia które go osłania 1 niedopuszcza wy- 
schnięcia, pokrycie bywa pojedyncze, po- 
dwójne albo potrójne, pierwsze rzadko się 

przytrafiające jak w trzmielinie, nazywa się 
czepkiem, zewnętrzne skórką, a wewnę- 
trzne błoną. Jądro u roślin doskonalszych, 
szczególniej u drzew, zawićra właściwy %a- 

rodeń 1 perysperm. Perysperm nierozrasta 
się, służy tylko zarodkowi w początkowóm 

jego życiu za pokarm, zarodek zaś na wła- 

Ściwą rozrasta się roślinę. Zarodek składa 
się zrostka i listków zarodkowych; rostek
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składa się skorzonka i ptórka. Prży roz- 

wijaniu się zarodka (w czasie wschodzenia) 

korzonek przedłuża się i dąży do ziemi, 

piórko zaś w pień wyrasta; a niektóre ga- 

tunki drzew, jak: buk, wiąz, jesion, klon, 

grab, brzoza, olsza, lipa, jarzębina, gru- 

sza, śliwa i listki zarodkowe w różnym 

kształcie i wielkości nad ziemię się wynoszą. 

Wielkość jądra, szczególnićj Lbstków за- 

rodkowych, jest bardzo rozmaita; niekiedy, 

jak w żołędzi, są one nader wielkie, w na- 

sieniu zaś brzozewóćm bardzo małe. lm są 

większe, tym dłużćj zarodek same zywić 

mogą, im mbiejsze zaś tym krócćj: 1 dla 

tego tćż, aby zarodek mógł się rozrastać, 
wcześnićj pożywienie w ziemi zualeść musi. 

Z tego tłómaczemy, dla czego Żołądź wscho- 

dzi, chociaż na liście tylko lub mech upa- 
dnie, albowiem rostek w samóm jądrze za- 

.silany, przez długi czas powiększać się mos 

że i przez pokrycie gruntu do ziemi się ci- 

śnie; podczas gdy jądro brzozy, mało po- 
Żywienia korzokowi udzielić jest w stanie, 

tak że chociaż na grunt suchy upadnie, przy 

najcieńszćm nawet pokryciu onego, na wej- 

ście rachować nie meźna. Własność ta na- 

sienia; ważną jest dla Leśniczego rzeczą 
1 па ша uważać należy. Im mniejsze jest 

4. АГ. Zes. r. 2. . 5
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nasienie, tym staranniejsze musi być zra- 
nienie gruntu dla zapewnienia mu dotknię- 
cla sie samćj ziemi. 

Jedne nasiona dłużćj, drugie krócćj za- 
chowują zdolność rozwijania zarodków (ro- 
dzajność); długość czasu wtćj mierze zalee 
ży od warunków, których dostatecznie nie- 
znamy. Ną nasiona które nietylko przez 
dlugi szereg lat rodzajność zachowują, lecz 
jeszcze, jeżeli długi czas leżały, wzrost ich 
przyśpieszony zostaje, jak melony, ogórki, 

len. Inne w pierwszych latach tracą ro- 
dzajność. Wszystkie bez wyjątku nasiona 
drzew długo przechowywane, imnićj lub 
więcćj, prędzej lub późnićj rodzajność 
tracą. 

Jeżeli, chociaż na krótki czas, przecho- 
wane być mają, koniecznym jast warun- 
kiem, aby Życie i rozrastanie się zarodka 

niebyło obudzone, tudzież aby wszelkie 
warunki rozwijaniu się jego sprzyjające, 
usunięte były; skoro bowiem na moment 

Życie óbudzone zostanie, działalność jego 

uśpioną być nie może, musi się rozwinąć 
lub zgaśnie na zawsze. Zboże w ziemię 

suchą rzucone, jeżeli poprzednio rostków 
nie puściło, długo leży zdrowe i Świeże; 
te zaś które się rozwijać zaczęło, umićra.



Możemy zarodek utrzymać przy Życiu cho- 
ciaż uśpionćm niejako, jeżeli zachowane 
będą części jądra, które go w początkach 
karmić mają. Jądro zupełnie wyschłe, sta- 
je się niezdolaćm do rozwinięcia się. Wi- 
dzimy, Że jeżeli w suszarniach, nasienie 
za długo na wielkie ciepło lub suche powie- 

trze jest wystawione, rodzajność traci. 

Uważanie tych skutków prowadzi do 

prawideł przechowywania nasion drzew, 

a temi są: dostateczna suchość dla niedopu- 

szczenia rozwijania się, zwłaszcza nasion, 

które w powietrzu nawet wilgotnóm rostki 
puszczają; zapobieżenie aby powietrze przy- 
Stepu nie miało, tudzież aby nocne wy- 
schnięcie nie nastąpiło. 

Aby się zarodek rozwinął i Żył, potrze- 
bne jest ciepło, przystęp powietrza i wil- 
goć. (Ciepło obudza życie, powietrze zaś 
1 wilgoć dostarczając kwasorodu, owego naj- 
pierwszego rozrastającemu się zarodkowi 

pokarmu, zasila go. Wzrost zarodka wten- 

czas tylko nastąpić może, jeżeli te warunv- 
ki towarzyszyć ши będą. Przez należyte 
pokrycie nasienia, jak tylko grunt i środki 
uprawy dozwalają, waruvki te ściśle uzu- 
pełnić należy. Nie możemy w lesie powię- 

kszyć ciepła gruvtu, lecz przez pokrycie
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nasienia ziemią, wilgoć zapewnić zdołamy; 

pokrycie jednak niepowinno być tak gru- 

be, aby przystęp powietrza tamowało. Za- 

stanowiwszy się nad rozmaitością gruntu, 

na pierwsze zaraz wejrzenie spostrzegamy, 
że nasienie jednego i tegoż samego gatunku 

drzewa, nie zawsze jednostajnego pokrycia 

wymaga lub je znosi. Rolnik przy zasie- 

wie zboża od dawna otćj prawdzie jest 
przekonany. Leśniczy tćż, okoliczność tę 

na uwadze mićć winien. W gruncie pul- 

chnym łatwo wysychającym, powietrze 

głębićj się wciska, wilgoć zaś w pewnćj 
tylko głębokości utrzytnuje się, pokrycie 
zatćm nasienia musi być grubsze, aniżeli 

w gruncie tęgim gliniastym. 

Nie można tćż spuścić z uwagi oporu, ja- 
ki pokrycie ziemi mechanicznie rozwija- 

jąceinu się zarodkowi czyni. Silny rostek, 

jak dębowy i bukowy, łatwićj go przezwy- 
ciężają, dla tego tćż głębićj mogą leżćć, ani- 

żeli słaby 1 drobny rostek brzozy, sosny 

i świerku. Łatwićj one grunt pulchny ani- 

żeli tęgi, przebijają. 

Skoro się drzewo dostatecznie ukształci- 

ło, aby rozmnażać się bylo zdolne, doszło 

do dojrzałości; wówczas zaczyna kwitnąć. 

Nader ważną jest dla Leśniczego wiadomość,
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w jakim wieku dojrzewają drzewa, szcze- 
gólnićj zaś takie, które z opadających lub 

zbićranych nasion rozmnażane być mają, 
co zależy 

od gatunku drzewa 

od klirnatu 1 gruntu 

od tego, czy drzewo pojedyńczo lub 

w zwarciu rośnie, tudzież 

czy powstało z nasienia lub tóż jest od- 
roślą zpnia lub korzenia. 

W ogólności pora dojrząłośct w ściślym 

jest związku znaturalnym wiekiem drzewa. 

Dąb długowieczny późnićj dojrzówa aniżeli 

brzoza lub osika, które wcześnie zupełnego 

dochodzą wzrostu. Niektóre tylko drzewa, 

jak np: grab, chociaż wcześnie dojrzewają, 
dosyć jednak długo Żyją. 

Ciepłe klima przyspiesza rozwinięcie się, 

drzewa, zimne zaś opóźnia. Na wysokich 

górach nietylko że nie tak często, lecz tóż 
znacznie późnićj wydają drzewa nasienie, 

aniżeli w cleptych dolinach, równinach ina 
południowych pochyłościach gór. 

Gruut suchy przyjazny jest i przyśpie- 

sza obradzanie nasion, mokry zaś stoi mu 

na przeszkodzie ) opóźnia, Sosna na grun- 
cie bagnistym w70 dopićro i w80 roku, 
1 to w małćj ilości, na gruncie zaś suchym
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piaszczystym niekiedy już у’ 15 roku na- 
sienie wydaje. 

Pojedyńczo stojące drzewa rozwijając bez 

przeszkody gałęzie boczne, na które ze 

wszech stron słońce i powietrze działają, 

nietylko że obficie nasienie obradzają, lecz 

też nierównie wcześnićj, aniżeli w drze- 

wostanach zwartych. W drzewostanach na- 
wet jeszcze młodych a na wilgotnym grun- 
cie, wzwarciu, rosnących, dla pozyskania 

nasienia w ilości do odmłodnienia potrze- 

bnój, częstokroć ręby jasne zaprowadzić 
zniewoleni jesteśmy. 

Wszelka w ogólności odrosł z pnia wcze- 

śnićj nasienie wydaje, aniżeli zarosł z na- 
sienia powstała, co ztąd pochodzi, że od- 

rośli zpnia nierównie więcćj dostarczają 

pożywienia liczne korzenie pnia macierzy- 

stego, aniżeli drzewku znasienia powstałe- 

inu; zresztą odrośl takowa jest tylko prze- 

dłużeniem pnia macierzystego od dawna 
dojrzałego. Wszczegółowćm opisaniu drzew 

wskazany będzie czas dojrzewania każdego 

gatunku; oznaczenie to jednak uważać na- 

leży juko średnie 1 pospolicie postrzegane, 

liczne zaś wyjątki jakie zawsże 1 wszędzie 

mają miejsce, są pominięte.
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Nie zawsze zdrowość pnia ma wplyw na 

dobroć nasienia; chore nawet pnie bardzo 

dobre nasienie wydać mogą. Zarówno 

odrośl wydaje nasienie, zarodek rozwinąć 

(wejść) zdolne, jak dczewo z nasienia po- 

wstałe. Pzyczyny zaś dla których nasienie 

staje sie niezdolném do wschodzenia, po- 

chodzą pospolicie ze szkodliwego powie- 

trza, zowadów i innych wypadków. 

Najobficićj wydają nasienie pnie Średnie- 

go wieku, zupełnie zdrowe. Na pniach 

bardzo starych, mnićjsza zachodzi różnica 

co do ilości nasienia, 'jak raczćj co do jego 

wielkości; podobnie jak owoce bardzo sta- 

pych drzew owocowych powszechnie są 
inniejsze. 

Postrzeżenia przekonały, że buk w pó- 
Źnój starości nadzwyczajnie wiele nasienia, 

pustego wydaje. [Irzewa zbyt młode wy- 

dają niekiedy wielkie owoce, lecz mało 

w nich nasion, jak np: sosna. Ztych po- 

wodów do zbioru nasion wybićrać należy 

(jeżeli tylko mamy w czem wybór uczynić), 

drzewostany zdrowe średniego wieku; nie 

troszcząć się jednak zbytecznie, czy do te- 

go młodsze lub starsze drzewa użyjemy. 

W końcu wspomniéé tu jeszcze należy 

otak zwanych podporach roślin, jakiemi są:
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отопей, па К{бгут osadzone sa liscie; szy- 

putka na ktoré) sa kwiaty, prasysadke liscio- 

we, które są np: lancetowate i prędko opa- 

dające uolszy bialłćj; jajowate zaś u leszczy- 

py. Przysądkit kwiatowe, po których szcze- 
gólnićj poznaje się lipa, ciernie jak uglogu, 
tarni, róży; pochwy liściowe zktórych wy- 

rastają igły sosnowe, jodłowe, modrzewowe, 

świerkowe; wąsy czyli pazurkowate korzon- 

ki, mocą których krzewy pnące się do ró- 

2пусВ ciał przypinają się, jak np: bluszcz 
pospolity. Obszernićj zaś wykład tych czę- 

ści należy do królestwa roślinnego. 
Układ roslin. Dotąd nanych jest oko- 

ło 40,000 roślin. Wielką tę ilość starano 

się tak uporządkować, aby każdą podług 

cech ściśle oznaczonych, łatwo było rozpo- 

„znać. Podług tych cech podzielono rośliny 

na większe 1 mniejsze oddziały, i poddział 

taki nazwano układem (systema). Jeżeli do 

rozróżnienia rozmaitych oddziałów przyję- 

to za cechy główne organaj roślin, układ 

taki nazwano załuralnym, ztego powodu, 

że cechy te kazdemu, nawet nie-botani- 

kowi prędko woczy w padają. Takim jest 
podział na: 

1. Bedły (fungi). 

2. Porosty (lichenes),
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3. Mchy (Musci). 
4. Paprocie (Filices). 

5. Trawy (Gramina). 

6. Lille (Inhae). 
1. Palmy (Palmae). 

8. Reszta roślin (plantae stricte 

sic dictae), które znowu dzielą się na: pod- 

krzewy (sullrutices), krzewy (fratices), i 

drzewa (arbores). Jeżeli zaś cechy pewnego 
oddziału roślin, bierzemy z rozbioru jednego 

organu, powstaje ztąd układ szłuczny. 'La- 

kim jest układ Lineusza, który porządkuje 

rośliny podłag części płucowych, chociaż 

właściwie możnaby go nazwać układem po- 

mieszanym, ponieważ Lineusz i głównych 
organów nie pominął. 

Układ naturalny,ze składu, własności i wiel- 
kości roślin wyprowadzony, zdaje się być ' 
co do królestwa roślinnego wyraźniejszym 
sztuczny zaś ułatwia wynajdywanie roślin, 
ponieważ cechy ściśle je oznaczające, ze 
ścisłego tylko badania organów wzięte być 
mogą. 

Autorowie Leśnictwa utworzyli podobnież 
szczegółowy układ leśny, w którym drze- 

wa 1 krzewy przedmiotem Leśnictwa będą- 
ce, podzielili na: 

T. XT. Zes. 1 ¢ 2, 6
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I. Drzewa lisciowe, majace soki wodni- 
ste, puszczające z pnia lub korzeni odrosle, 

inające mnićj więcćj szerokie liście z ogon- 
kami, i 

П. Drzewa tglaste, mające soki żywiczne 
1 oleiste, po ścięciu odrośli niewypuszczają, 

liście mają wąskie, bez ogouków, zgłamt 

zwane. 

Jak drzewa liściowe jako 1iglaste podzie- 
lone na dwa rzędy, mianowicie: 1) Latem 

'mtelone, które w lecie tylko liście lub igły 

zatrzymują, na zimę zaś zrucają, 1 2) Za- 
wsze zielone, które i na ziimę liście lub igty 

zatrzymują. 

Rzęd 1. Latem zielone, rozdzielono na 8 
oddzialy. 

1. Drzewo budowłowe, w którćm jeszcze 

rozróżniono źwarde, n. p. z!liściowych: dąb, 
wiąz, jesion, buk, z iglastych zaś, modrzew; 

1 miekkie, jak topole i wierzba biała. 

2. Drzewo narzędziowe, w którćóm rozró- 

żuiono trojakę wielkość pnia, z uwagą ró- 
wnicz na twardość lub miękkość drzewa, 

itak do ptćrwszćj wielkosci 30 twięcćj stóp 

dochodzących, x twardych, policzono n. p, 

grab, klon jaworowy i pospolity, Jawor, 
brzobst, rzozę; do miękkich Пре. Во drugićj 
wielkośct do 18 stóp dochodzących, % twar-
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dych, grusze, trzesnie, jarzebine, klon krze- 
wowy, olszę; do miękkich wierzbęiwę. Do 
trzeciéy wielkosct do 10 stóp wyrastają- 
cych, % twardych, czeremeke, wisnie, 

dereń właściwy; do miękktch złotowierzb, 
łoże, łozinę, wierzbę kruchą, spiczastą, 

witwę. 

3. Krzewy. a) ptćrwszćj wtelkośct, do 16 

stóp mające, jak n. p. leszczyna, szakłak, 

głóg, hordowina, trzmielina, dereń, pigwa, 
kalina, kruszyna, nieszpułka zwyczajna, bez, 
kiokoczka. b) Drugtćj wtelkosct do 4 stóp 
wyrastające jak naprzykład nieszpułka weł- 
nista, tarn, berberys, róża, porzeczki, 

agrest, janowiec, wierzba uszkowata. — 
c) Trzectćj wielkości, pień mają nader 
krótki jak n. p. wilcze łyko, Żarnowiec, 
mącznica, szczodrzenica, wilżyna, niektóre: 
przące są: jak powój motyli, psianka słod- 
kogorz. 

Rzęd 2gi Zawsze zielonych zawićra tylko 
w oddziale pićrwszym z zglłastych, sosnę, 
jodlę i świerk, w oddziale Zim x Lixecowych, 
cis 1 ostrokrzew, z tglastych zaś jałowiec; 

w oddziale Jim z lisctowych, bagno, jerzyny: 
jemiołę, bluszcz, żŻórawiny, wrzos, chro- 

ścinę jagodną, niedźwiedzie grono, rozma-



rynek, janowiec, matpia jagode bagniowke, 
bukszpan. 

Podziat ten jednak ani jest potrzebny, 

gdy u nas nie tak wielka ilość drzew znaj- 

duje się, iżby beztego podziału przejrzane 

1 wynalezione być nie mogły, ani tóż do- 

kładny, gdy n. p. wielkość drzew w miarę 

różnych okoliczności na ich wzrost wply- 
wających częstokroć bardzo jest rozmaita: 
Znajomosc wszakze układu sztucznego Li- 

neusza, którego najpospolicićj Autorowie 

trzymają się, jest niezbędnie potrzebną, bez 

nićj bowiem częstokroć niebylibyśmy wsta- 

nie szkodliwćj jakićj lub użytecznej rośliny 
leśnćj, rozpoznać 1 właściwćm jćj nazwiskiem 
oznaczyć. 

Де względu jednak na zakres pisma ni” 
niejszego, ograniczamy się na przedstawie- 

niu 1 tego układu tylko tabellarycznie z wy- 
szczególnieniem w nim gatunków drzew i 

krzewów naszych, wykład zaś onego w ca- 

ićj rozciągłości odkładamy do artykułu „„Kró- 
lestwo Roślinne.*



— 45 — 

UKŁAD LINEUSZA (*) 
Klassa la Jednopręcikowa. 

W nićj Żadne z naszych drzew 1 krze- 

wów nie mieści się. 
Kl. 238 Dwuprectkowa. Rzęd LY Jednostupkowy. 

Ligustr pospolity, podług Kluka, Ligustr 

ptasia zob, (Ligustrum vulgare). 
Kl. 382 Trzyprectkowa o... o 

KI. 42 Czteropręcikowa: Rz.  Jednostupkowy. 

Dereń właściwy (Cornus mascula). 

Dereń świdwa (C. sanguinea). 
Rzęd 4 Czterostupkowy. 

Ostrokrzew zwyczajny (Ilex aquifolium), 
Kl. 5. Pręcikowa. Rzęd. I Jednosłupkowy. 

Wiciokrew wisienka (Lonicera xylosteon). 

Wiciokrzew powój wonny (Lon. pericly- 
menum). 

Psianka słodkogorz (Solanum dulcamara). 
Szakłak zwyczajoy, u Jundz. ciernisty, 

(Rhamonus catharcticus). 
Szakłak kruszyna (Rhamnus frangula). 
Irzmielina pospolita, u Kluka Montwa 

trzmiel (Evonymus europaeus). 

Irzmielina brodawkowata, u Kl. Montwa 

trzmielina (Ev. verrucosus). 
| 

a 

(*) Linensz Karol urodzit się w Szwecyi w wiosce 
Raschuft (podług innych Rashult) roku 1707 итаг\ 
roku 1778.
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Trzm. szerokoliscia (Evon. latifolius). 

Porzeczka pospolita (Ribes rubrum). 

Porz. gorna (Rib. Alpinnm). 

Porz. smrodynia (Rib. nigrum). 

Porz. agrest (Rib. uva crispa). 

Agrest ogrodowy (Rib. grossularia). 

Bluszcz pospolity (Hedera helix). 

Barwinek mniejszy (Vinca minor). 

Bzed 28 Dwustupkowy. 

Wiąz pospolity (Ulmus campestris). 

Wiąz brzost (Ul. suberosa). 

Wiąz długoszypułkowy (Ul. eflusa). 

Rzęd $% Trzystupkowy. 

Kalina pospolita (Viburnum opulus). 

Kal. hordowina (Vib. lantana). 

Bez pospolity (Sambucus nigra). 

Bez koralowy (Samb. racemosa). 

Bez hebd (Samb. ebulus). 

Kłokoczka pospolita (Staphylea pinnata). 

Kl. 6. Sześciopręcikowa. Rz. l Jednostupkowy. 

Berberys pospolity (Berberys vulgaris) 

u Kluka, Kwaśuica kalina włoska. 

KI. 7. Szedmiopręctkowa. Rz. | Jednosłupkowy. 

Kasztan gorzki (Aesculus hippocastanum). 

Kl. 8. Osmioprectkowa. Rzęd Jednostupkowy. 

Borówka czernica (Vaccinium myrtillus). 

Bor. tochinia albo pijanica (Vac. uligino- 

sum).
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Bor. Kamioneczka, u Jund. brusznica( Vac. 

vitis idaea). 
Bor. żórawina (Vac. oxycoccos). 

Wrzos pospolity (Erica vulgaris). 

Wrzos torfowy (Er. tetralix). 

Wilcze łyko pospolite, podług Jund. Wa- 

wrzynek wilcze łyko (Daphne mezereum ). 

Kl. 9. Dziewieciopręcikowa. o 8 

KI. 10. Dzieszęciopręcikowa. Rz. 1. Jednostup. 

Bagno pospolite (Ledum palustre). 

Mącznica garbarska, u Kluka Chrosina ja- 

goda niedźwiedzie grono (Arbutusuva ursi). 

Modrzzwnica wązkoliścia, u Klu. Rozma- 

rynek bagienko (Andromeda polifolia). 

Gruszyczka jednostronna (Pyrola se- 

cunda). 

Gruszyczka baldaszkowa (Pyrola umbel- 

lata). 

Grusz. jednok wiatowa (Pyrola uniflora). 
Kl. Il. Dwunastoprectkowa . ии 

Ki. I2. Kzelichoprectk. Rz. 1 Jednostupkowy- 

Sliwa trześnia, u Ki, Wiśnia ptasia (Pru- 

nus avium). = 

Sliwa wisnia (Pr. cerasus). 

Sliwa czeremcha (Pr. padus). 

Sliwa tarn (Pr. spinosa). 

Śliwa właściwa, niekiedy, Węgierka (Pr. 

domestica).
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Rzęd 8. Trzystupkowy. 

Jarzębina pospolita (Sorbus aucuparia). 

Rzęd. 4, Pzęciosłupkowy. | 

Grusza pospolita (Pyrus communis) czyli 
Grusza dzika (Pyrus pyraster). 

Grusza jabłoń (Pyr. malus) czyli jabłoń 

dzika (Pyrus malus sylvestris). 

Grusza maczna (Crataegus aria). 

Grusza klonowa (Pyrus torminalis). 

Pigwa pospolita (Cydonia vulgaris). 

Głóg pospolity (Grataegus oxyacantha). 
Głóg jednoszyjkowy (Urat. monogyna). 

Nieszpułka zwyczajna (Mespilus ger- 

manica). 

Nieszp. wełnista (Mesp. cotoneaster). 

Rzęd 5. Mielostupkowy. 

Roza dzika (Rosa canina). 

Malina pospolita (Rubus idacus). 

Malina jezyna (Rub. fraticosus). 

Malina jeżyna rozesłana (Rub. caesius). 
KI. 13. FF ielopręcikowa. Rz. 1. Jednosłupkowy. 

Lipa pospolita (Tilia europaea). 

Lipa matoliscia (Tilia parvifolia. 

Rzed 7. Wielostupkowy. 

Powój motyli zwyczajny (Clematis vi- 
talba). 

Kl. 14. Nierówno czteropr. Rz. | Nagoziornowy. 

GCząbr macierzanka (Thymus serpyllumn).
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Kl. 15. Nierówno sześciopręcikowa. 
К|. 16. Jednowiązkowa. 

Kl. 17. Dwuwiązkowa. Rzęd 4. Dziesięcioprę- 
ctkowy- 

Zarnowiec miotłowy (Spartium scopa- 

rium). 

Janowiec farbierski (Genista tinctoria). 

Janowiec włosisty (Gen. pilosa). 

Janowiec kolący (Gen. germanica). 

Wilzyoa ciernista (Qnonis spinosa). 

Wilżyna polna (On. arvensis vel hircina). 

Szczodrzenica leżąca (Cytisus supinus). 
Szczod. czarniawa (Cyt. nigricans). = 

Akacja biala (Robinia pseudo acacia). 
kacja groch sybirski (Rob. caragana). 

Kl. 18. Mielowiązkowa. + . + 2 2 « « 

Kl. 19. Zrostogłówkowa. 

Kl. 20. Storczykowa . . :. - 
Kl. 21. Wpot oddzielnopłciowa Rzęd. | Jedno- 

prectkowy.- 

Sosna (*) pospolita (Pinus sylvestris). 

Swierk pospolity (Pinus abies, Laz: Pinus 

picea, Duro). 
Swierk jodła (Pin. picea, Łdn: Pin. abies 

Duroi). | 

Modrzew krajowy (Larix europaea, u Lin. 
Pinus larix). 

A umie GA Ч 
zdaniami e i, м 4 i 

(*) Linensz i wszyscy po nim Autorwie, mieszeza 

sosne w rzedzie 9 jednowigzkowym’, uważając kotkę 

T. Xf. Zes. 1 22. 3
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Rzęd 4. Czteropręcikowy. 

Olsza pospolita (Alnus glutinosa). 
Olsza biała (Alnus incana). 
Bukszpan drzewiasty (Buxus агБоге- 

scens). 

Rzed 8. Wieloprecikowy. 

Dab pospolity (Quercus robur). 

Dab szyputkowaty (Quercus pedunculata 
у. foemina). 

Buk pospolity (Fagus sylvatica). 

Brzoza pospolita (Betula alba). 

Grab pespolity (Carpinus vulgaris). 
Leszczyna pospolita (GCorylus avellana). 
Jawor (Platanus). 

Kl. 22. Oddzielnopłciowa. Rz. 1. Jednoprę* 

ctkowy. 

Cis zwyczajny albo jagodorodny (Taxus 
baccata). 

Jałowiec pospolity (Juniperus commu- 
nis.) 

męską, jako wiązkę ze zrosłych nitek powstałą, Szu- 
bert zaś w dziele swojem „Opisanie drzew i krze- 
wów leśnych Królestwa Polskiego'* w Warszawie 
1827 wydaném, uwazajac ze kazdy precik ma krétka 
nitke , mieści ją w tym rzędzie Jednopręcikowym, 
1 podobnież czyni uwagę co do rodzajów Cis i jalo- 
wiec w klassie nastepujaccj dwudziestéj drugićj mie- 
szczących się.
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Rzęd 2. Dwupręcicowy. 

a) Wierzby % torebką gładką: 

Wierzba biała, u Kluka pospolita (Salix 
alba). | 

Wierzba złotowierzb (Salix vitellina). 

Wierzba trzypręcikowa u Kl. Łoza (Salix 
triandra) z odmianą. 

Wierzba migdałowa (Sal. amygdalina). 

Wierzba pięciopręcikowa albo laurowa, 

u KI. Łozina (Salix pentandra). 

Wierzba krucha (Salix fragilis). 
b) Wierzby % torebką kosmatą. 

Wierzba iwa albo palmowa (Salix ca- 

prea). | 
Wierzba uszkowata albo okrągłoliściowa 

(Salix aurita). 

Wierba spiczasta (Salix acuta). 
Wierzba rozmarynowa (Salix rosmarini- 

folia). 

Wierzba witwa (Salix viminalis). 

Wierzba przeciwległoliścia (salix helix). 

Rzęd 8.- Trzypręctkowy. 

Bagnówka czarna, albo małpia jagoda ba- 

gnowka (Empetrum nigrum). 
Rzed 4. Czteroprectkowy. 

Jemiota pospolita (Viscum album). 

Rokitnikj albo Szaktakowiec (Hippophae 
rhamnoides).
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W oskownica europejska (Myrica gale). 
Razed 7. Osmioprecikowy. 

Topola osina albo osika (Populus tremula: 

Topola sokora albo czarna (Pop. nigra): 

Topola wtoska albo kawak (Pop. italica, 

vo dilatata, v fastigiata, » pyramidata, v re- 

panda). 

Topola biała albo białodrzew (Pop. alba). 

Topola balsamiczna (Pop. balsamifera). 
Kl. 23. Pomięszanopłciowa. 

Rzed 1 Wpotoddzielnoptciowy. 

Klon jaworowy (Acer psendoplatanus). 

Klon pospolityż(Acer platanoides). 
Klon krzewowy (Acer campestre). 

Rzęd 2. Oddzielnoptczowy. 

Jesion pospolity (Fraxinus excelsior). 
Kl. 24 i ostatnia Skrytopłciowa  . . . 

2. Znajomość drzew wszczególności. 

1. Dąb Quercus — die Eiche — Chene. 
(Lin. Klassa 24 W półoddzielnopiciowa. 

Rzed 8 Wieloprecikowy). 
CECHY RODZAJOWE. (*) Płeć wpółoddzielo- 

na to jest: na jeduém drzewie oddzielnie 

kwiat mezki, oddzielnie żeński.  kMęzkie 
—_ 

as 

(*) Cechy rodzajowe.1 gatunkowe tak w tym jako 
i następnych opisach brane będą z dzieła Szuberta 

o opisaniu drzew i krzewóm leśnych Królestwa Pol- 
skiego w Warszawie 1827. ma
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zebrane w kotki na osi kupkami umieszczo- 

ne; zamiast łuszczek kotkom zwyczajnych, 
mają kielichy 5 dzielne, w każdym 5-10 
pręcików. Kotki rozwijają się dopićro na 

wiosnę wraz z hściami, z pączków. na pę- 

dach przeszłorocznych. Kwiat Sesh: bardzo 
mały, w łuszczach pączkowych ukryty, skła- 

da się z kielicha całego, w którym tkwisłu- 

pek; guzik owocowy ma na sobie krótką 

szyjkę 1 trzy blizny. zwykle karmazynowe, 

z łuszczek wystające; pojedyńczo lub po 

kilka razem na pędach młodych wiosno- 

wych umieszczony. Dolny tak nazwany 

kielich cały, (niedzielny) chropowaty, składa 

się z licznych łuszczek, które się później 

zrastają 1 tworzą ów chropowaty regularny 

kubek, w którym ś%ołądź osadzona. Guzik 
owocowy u góry, ma właściwy kielich górny 

© ząbkowy, ząbki do szyjki przytulone dol- 
ną jćj część osłaniają; w pierwszćj młodości 
ma we środku trzy komórki, w kaźdćj po 
2 nasiona u dołu przyrośnięte, lecz w dal- 
szym wzroście żołędzi, nikną dwie komórki 
i ukryte w nich nasiona młodociane, pozo- 
staje tylko jedna komórka i'w nićj jedno 
nasienie do zupełności dochodzi, czasem tyl- 
ko szczątki znikłych części pozostają. Zo- 
lądź u dołu jest tępa, górny koniec ma na
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sobie. szczątki stwardniałój szyjki, pokrycie 
skorkowate, a w nićj jedno zastente takiego 
ksztaltu jak owoc, mające na sobie pokry- 
cie cienkie, błoniaste. Peryspermu niemasz, 
jądro stanowi sam zarodek iskłada się z Żch 
listków zarodkowych grubych, soczystych, 
% ptórka 1 korzonka ukrytego; korzonek 
(uważając go w całćj żołędzi) do góry jest 
odwrócony. Dęby nasze kwitną na wiosnę, 
razem z rozliścieniem, owoce dojrzewają 
w polożeniu łagodnóm w połowie Wrze- 
śnia, w mroźnćm zaś, w końcu tegoż mie- 
siąca 1 na początku Października.  Laiscte 
zwykle mają buchtowane, naprzemianległe. 

Dwa są n nas gatunki dębu, które oby- 
dwa załączona tu wyobraża rycina. 

1. Dąb pospolity. Quercus robur u Linneu- 
sza 1 Wildenowa. Qu. brevipeduncuła, u Wal- 

 thera. — Qu. sesssks, u Ehrharta. — die 
Irauben-Eiche, Stein-Eiche, Winter-Eiche. 

K wiaty żeńskie i żołędzie bezszypułkowe; 
liście buchtowane ku ogonkowi nieco klino- 
wate, ogonek na 4 cala długi, górna po- 
wierzchnia ciemnozielona połyskująca się, 

dolna bledsza. Zdaje się, że dąb pospolity 
bardzićj znosi grunt piaszczysty aniżeli na- 
stępny gatunek szypułkowaty i dlatego w 
uprawie ma pierwszeństwo.
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2. Dab Szyputkowaty. Qu. pedunculatau 
Szuberta. Q: pedunculosa, u Ehrharta Wiide- 

nowa. Q. fructipendula, u Schranka, Borck- 

hausena. Q. racemosa, u Lamarcha. Q. foe- 

" mina u Duroi, Gleditscha 1 Pfeila; die Stiel- 

eiche, Sommer-Eiche. Kwiaty zenskie 1 owo- 

ce na długich szypułkach, przy dojrzeniu 
owocu 2-3 cali dochodzących, ;liście regu- 

larnićj 1 głębiej buchtowane, na krótszym 

ogonku, u dołu mniej klinowate lecz więcej 

zaokrąglone, małemi klapkami opatrzone. 
Żołędź nieco diuźsza, więcćj walcowata. Po- 

spolicie na dwa tygodnie wcześnićj kwitną 
l owoce dojrzewają, nieposuwa się ka pół- 
nocy jak pićrwszy, owszem trzyma się wię- 

cej stref cieplejszych. 
Zresztą pod względem leśnictwa jedno- 

stajne jest co do obu gatunków postępowa- 
nie, następny przeto opis zarówno do oby- 
dwuch stosuje się. 

Pobyt. W stósownym gruncie w całej Pol. 
sce, w umiarkowanych strefach Rossji, w ca- 
lych Niemczech, Węgrzech i t. d. rzadko je- 
dnak w drzewostanach czystych, pospolicie 
2, bukiem, wiązem, klonem, grabem lub sosną 
mięszany. Zdaje się że mięszan y z innetni 
gatunkami lepićj udaje się jak w drzewo- 
stanach czystych, przy znacznćj jednak wy-



trwałości dębu, możemy bez obawy i czy- 
ste lasy dębowe zaprowadzać. Dęby w ogól-- 
ności boją się równie skrzepłćj północy jak 
stref gorących, gdzie Żadnego nie masz 
gatunku. W Ameryce północnej około 100 
gatunków dębów jest w lasach, a wielką 

z nich liczbę, dla podobnego klimatu u nas 

z pewnością hodowaćby można. Z pomię- 

dzy tych które w Europie południowej ro- 
sną najciekawszy jest gatunek Quercus suber, 
który nam tak powszechnie używany korek 
dostarcza, lecz ten się u nas nigdy aklima- 
tyzowac nie da. 

Grunt Żyzny i głęboki, glinę z czarno- 
ziemem, przenosi nad inne, a nawet bar- 
dzo tęgi znosi. Dobrze bardzo udaje się 
nadto na górach złożonych z piaskowca i in- 
nych kamieni łatwemu niszczeniu podlega- 
jących, grunt Żyzny i głęboki wydających, 
miernie zaś na górach, mających grunt pły- 
tki, tudzież na gruncie piaszczystym z gliną 
mięszany m. Wcale się nie udaje*na grun- 
cie piaszczystym chudym, tudzież na zbyt 
wilgotnym i bagnistym mającym w sobie 
kwasy. Na górach płytki grunt mających, 
w zagospodarowaniu wysokopiennóm nie- 
udaje się, w niskopiennóćm zaś, w krótkićj 
kolei, nawet bardżo dobrze rośnie. Na grun-



OBJASNIENIE RYCIN 
W YOBRAZAJACYCH DEBY. 

I Dąb pospolity. Quercus robur. 
Nr 1. 

ne. 

bo
 

zupełnie jeszcze dojrzałym. 

3. Kielich kwiatu męzkiego znacznie 
powiększony, zgłówką, w której 
ukryty pyłek męzki upładniający. 

4. Kwiat żeński, i 

DS 
G
i
 

wypadły, naturalnćj wielkości. 

II. Dąb szypulkowaty. Quercus peduncu- 

lata. 

Nr 1. Gałązka zkwiatem męzkimi żeń:- 
skina: 

Gałązka z kwiatami męzkim 1 żen- 
skim. Po prawej stronie tćj galą- 

zki jest oś zkwiatu męzkiego na 

którćj gałki galasowe są umieszczo- 

, Gałązka zowocem (żołędzią) nie 

. Blizna tegoż, równie powiększone. 

Owoc dojrzały (żołądz) z kielicha



Nr 2. Gałązka z wykształconym lecz je- 

szcze niedojrzałym owocem (żołę- 

dzia); na spodnićj części jednego 

z liści umieszczona gałka galasowa. 

Kielich kwiatu męzkiego znacznie 

powiększony zgłówką zawierają- 

cą pyłek upladniający. 

. Kwiat żeński podobnież zwiększo» 

ny.
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cie niezbyt wilgotnym, na piasku z czarno- 
ziemem, Żywo wyrasta, lecz krótką ma 
trwałość. Przemijające wylewy wód znosi. 

hlima lubi bardzićj ciepłe, aniżeli zi- 
mne. bliskość morza, młodym zasiewom, 

jeżeh oslony nie mają, jest szkodliwą, cho- 
ciaż wilgotne klima morskie, w pewnej od 
morza odległości, gatunkowi temu sprzyja. 
Na suchych pochyłościach gór od południa, 
udaje się tylko w zagospodarowaniu wyrę- 
bném czyli niskopiennym. W dolinach 
wązkich wilgotnych cierpi wiele od późnych 
inrozów. 

horzente. NY młodości korzeń pionowy 
zapuszcza się głęboko, jest mocny, i dla te- 

go dąb niełatwo powałom ulega; bocznych 
korzeni ma mało; w późnćj zaś starości za- 
wsze prawie korzeń pionowy obumićra, 
a naiomiast bocznesilnićj rozrastają się. Ko- 

rzenie są grube częstokroć 6 do 8 stóp głębo- 
ko zapuszczają się, na gruncie wszakże płyt- 
kim wszerz silnie się rozściełają, wydają 

przeto wiele 1 bardzo użytecznego, a nawet 
nie zbyt trudno dającego się pozyskać drze- 
wa karpowego. Chociażby rudunek nie- 

zbyt starannie był wykonany; wydają po- 

spolicie 4 część całćj massy drzewa. 

T. XI Zes. l. ¢ 2. 8.



Pień. NW młodości rozłożysty, krzywy, 
w zupelnćm tylko zwarciu czyści się z gałę. 
zi, w15 dopiero do 20 lat żywo posuwa 

się w wysokość, zawsze zatczymuje wielką 

skłonność puszczania gałęzi rozłożystych 

rzadko równy, lecz pospolicie ku wierzchoi- 

kowi ostro zakończony. Rozpadliny beda- 

ce skutkiem mrozów, i guzy formujące 

częstokroć znacznćj wielkości narośle, bar- 
dzo są na dębie pospolite. Dab jest drze- 

wem pierwszćj wielkości; rzadko kiedy nad 

100 stóp wyrasta, i to pospolicie tylko 

w pomięszaniu zdrzewami iglastemi, które 

go niejako zsobą unoszą. 

Galęzte. Dąb ma wiele gałęzi bardzo 
grubych częstokroć poziomo rozkładają- 
cych się, pokrzywionych; na końcach zaś 
cienkie gałązki na których liście wyrastają. 

_ Dla tego tćż wydaje wiele drzewa gułęzio- 
wego, mało zaś chrustowego, co jednak 
wiele zależy od tego, czy dąb w zwarciu 
lub wolno wyrastał. Można przyjąć że 
w zwarciu zupelném 0,07 do 0,20 galezio- 

wego, a0,035 do 0,07 chrustowego całćj 

nadziemnćj massy drzewa wydaje. 

Mora na młodych gałązkach zielonawo 
brunatna, na pniach zaś i gałęziach starych 
mocno popękana, na gruncie namułowym
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1 tegim gliniastym stoje obumarle ma bar- 
dzo grube, tak że na 5 do 6 sążniach drzewa, 
jeden sążeń kory, w objętości z przestwora- 
mi, rachować można. VWV gruncie płytkim 

na górach jest cieńszą, 1 6 do 7 sążni drze- 
wa, częstokroć jeden tylko sqzen kory wy- 

dają. W młodych lasach wyrębnych, gdy 

kora jeszcze nie popękała liczy się na korę 
do zł+ ealój massy drzewnćj nadziemnćj 
(bez karpiny). 

Rozliścienie się następuje na początku 

Maja. Drzewka wpierwszćj młodości, ma- 

ją liście brunatnawe. W jesieni opadając 

nabierają koloru brunatnego; często aż do 
przyszłćj wiosny na drzewie pozostają, do- 
póki ich rozrastające się pączki nie zepchną. 

Na dębie szypułkowatym nieco późnićj 

opadają. Liście dają cień lekki 1 umiarko- 

wany, wtenczas tylko zagłuszający, gdy ga- 

lęzie nisko porastają. 

Wrielkosé. W gruncie namułowym i mor- 

skim dochodzi dąb wysokićj starości i nad- 

zwyczajnćj wielkości i wszystkie inne ga- 
tunki wtćj mierze przewyższa. Na grun- 

cie namułowym po nad Odrą ścinano czę- 
stokroć dęby które przeszło 3000 stóp 

$ześciennych miary nowo-polskićj, czyli 4G 

sążni massy drzewnćj zawierały.
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Wiex. a) Naturalny. Dab w ogélnoSci jest | 
długowieczny, co zależy wszakże od roz- 
maitćj miejscowości. Najdłużćj żyje na 
gruncie gliniastyw, żyznym, suchym,jednak 
nieco wilgotnym i głębokim, i często 500 
lat mające dęby we środku zupełnie są 
zdrowe I miewają wtedy ogromną grubość 
] znaczną wysokość; w klimacie nie zbyt cie- 
plem 6060 do 800 lat żyje. Najkrócćj na wil- 
gotnym gruncie piaszezystym Z czarnozie- 
mem zmięszanym, na Zyznym zaś jednak 
nie giębokim gruncie wapiennym, w poło- 
żeniu ciepłóm, na północnćj granicy poby- 
tu swego, 250 do 350 lat. 

b) Gospodarny. Dęby jako nasienniki do 
zgonu pozostawione być mogą: jako grubo 
towarne drzewo w lasach wysokopiennych 
1 mięszanych, między 160 i 200 lat: jako bu- 

 dowlowe między 120 i 160 lat: jako wy rę- 
bne opałowe i krąglakowe między 20 i 40 
lat: w lasach dębowych w zamiarze pozy- 
skania kory hodowanych, między 12 i 18 
lat: w chrustowych między 7 i 12 lat. 

Dojrzewanie. Jeżeli drzewo z nasienia 
powstało, wtedy w lasach wysokopiennych 
zwartych w80 do 100 lat dojrzewa, wolno 
stojąc w50 do 80 lat. Odrośle pospolicie 
20 lat wcześnićj dojrzćwają. Na drzewach
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zgałęzi okrzesywanych, pospolicie już 3 le- 

tnie odrośle obficie i dobre nasienie wyda- 

ją. Najobficićj obradza dąb nasienie, gdy 

wolno stoi, na gruncie suchym, nanułowym 

1 gliniastym, w klimacie łagodnćm. Naj- 

mnićj na gruncie chudym, piaszczystym, 

w pomięszaniu z drzewami wysokiemi igla- 

stemi od których jest zacieniony, w rębach 

czystych na gruncie rzecznym namułowym, 
w 4 do 5 lat, na górach zaś w gospodarstwie 

mięszanćm, w 6 do 8 lat na zupełne obro- 

dzenie żołędzi rachować można. W lasach 
dębowych i sosnowych na gruncie piaszczy- | 

stym zupełny obsiew częstokroć w 16 do 

25 lat następuje. W zupełnym obsiewie 

można liczyć na 1 sążeń drzewa gałęziowe- 

go 134 garcy now. pol: żołędzi, których ko- 

rzec now. pol: waży 107 funt. n: pol:; zasadę 

tę jednak w przecięciu tylko przyjąć można, 

w szczególnych bowiem wypadkach z dę- 

bów wolno stojących dwa razy tak wielką 

jlość żołędzi pozyskać można. 

Dąb pod względem Leśnictwa uważany. 

Uprawa. Czyste lasy dębowe, najlepićj 

jest bezwątpienia przez zasiew  żolędzi
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rozmnazac. Żołędź zdatna do zasiewu, tyl- 
ko od jesieni do wiosny się zachowuje, i to 
tylko w dobrém schronieniu, inaczéj i w tym 
krótkim czasie juź sie psuje. Po zasianiu 
wiosennćm w 6 tygodniach wschodzi, a cza- 
sem 1 prędzćj, jeżeli już w przechowaniu 
zimowćm korzonki puszczać zaczęła: siewy 
jednak jesienne z wielu względów zasługu- 
ją na pierwszeństwo. Drzewka młode wy- 
rastają zziemi, zostawując w głębi listki za- 
rodkowe wraz zpokryciem owocowćm: 
2 lub 38 cale głęboko zasiane Żołędzie, naj- 
lepiej się udają. Korzeń zaraz głęboko 
w zieraię wrasta; długo cienia nie lubią i le- 
pićj na otwartćm jak wzbyt cienistóm miej- 
scu udają się. Uprawa lasów dębowych za 
pośrednictwem rębów obsiewnych nieod- 

powiada celowi zpowodów: Że stare drze- 

'wa dębowe rzadko gdzie należycie są zwar- 
te; że młoda zarośl wcześnićj potrzebuje 
Światła, aniżeli warunkow: temu pospoli- 
cie zadosyć uczynić możemy; że wyrabia- 
nie drzewa, szczególnićj zaś gdzie się wie- 
le wyrabia użytkowego, bardzo jest mło- 
dzieży szkodliwe; albo zaniechać musiemy 
pozyskania kory; karpinę mającą znaczną 
wartość traciemy; wyroby łupane zimową 
porą wyrabiane być nie mogą, i w najwię-
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kszćj części lasów dębowych nie można 
w zupełności, dla prowadzenia regularnych 
rębów obsiewnych, uchylić gospodarstwa 
plądrującego. Przesadzanie może tylko na- 
stąpić albo drzewek zupełnie młodych, iż- 

by ich korzeń pionowy mógł być nienaru- 
szony, lub téz sadzonki w szkółkach drze- 

wnych hodowane być muszą, iżby w miej- 
sce odciętego im korzenia pionowego, bo- 
czne się sformowały. Doświadczenie jednak 

naucza że dęby pozbawione w młodości ko- 
rzenia pionowego, rzadko znakomitćj do- 

chodzą wielkości i nadzwyczajną skłonność 
do rozgałęzienia się okazują. 

Hoduje sig czasem debina 1 przez ogto- 
илелле; wtóm gospodarstwie dobrze się 

udaje i liczne zapewnia korzyści. 

Wzrost. a) W zagospodarowamu wyso- 

kopienném. W pićrwszćj młodości rośnie 

powolnie, rozłożysto, krzewiasto, najlepićj 

z innemi nie zagłuszającemi gatunkami mię- 
szany: dopiero od 30 do 100 lat silnićj się 

rozrasta, w gruncie zaś głębokim częstokroć 

do 160 lat. Około 80 roku wzrost w wy- 

sokość staje się powolniejszym, bardzićj zaś 

w koronę rozrastać się poczyna. Kolej le- 

Śna naznacza się do 180 lat. b) И’хаво-
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spodarowaniu wyrebném. W piérwszych 8 
latach silnićj wyrasta aniżeli wlatach pó- 
źniejszych. Odrośle są rozłożyste, w stosun- 
ku swej długości grube, w młodości for- 
mują krzak szeroki, późnićj zaś pień pro- 
stują. 

Zdolność puszczanta odrośli. Liczne i sil- 
ne puszcza odrośle zpni nisko ściętych, 
rzadko kiedy i prawie nigdy z korzeni. 
lecz i na pniach starych drzew wydoby- 
wają się pączki, jeżeli tylko kora nie zbyt 
jest grubą, i puszczają pędy wiłkami zwane, 
chociaż do tego żadnóm działaniem gospo- 
darczćm pobudzone nie były, i dla tego dąb 
korzystnie z gałęzi okrzesywanym być mo- 
ze. Kora cieńka chociaż nawet obumarłe 
warstwy mająca, pospolicie znacznie długo, 
częstokroć do 140 i więcćj lat zdolność pu- 
szczania odrośli zatrzymuje; na gruncie na- 
mułowym na silne odrośle z pewnością nad 
40 lat liczyć nie można, na piaszczystym 
zaś dęby często i prędzej zdolność takową 
tracą. Spuszczanie dębów należy w lasach 

wyrębnych uskuteczniać nisko przy ziemi, 
a nawet zawysoko pozostawione pnie ma- 
cierzyste można jeszcze częstokroć bez nie- 
bezpieczeństwa przycinać.



— &5 — 

W piérwszéj mtodosei znoszg dabki ocie- 
nienie umiarkowane, bardżiej jednak fubią 

gdy same stoją, zawsze zaś od wiatrów 

wschodnich i północnych 6słonione być 
winny. Jeżeli młoda dębinka raa zagłu- 

szoną zostanie, już się więcćj nie podnost. 
Do gospodarstwa wyrębnego połączonega, 

wktóróm wiele drzewa wysokiego hodo- 

wać zamierzamy, dąb jest niezdatny. 

W zwarciu trwale się utrzymuje, grunt 

poprawia, nietyle jednak co buk, bo też 

mniej zrzuca hiścia i mnićj zwarcie rośnie ani- 

żeli buczyna. Po 120 depićra do 140 lat 

staje się skłonnym do rozszerzania się w ga- 

łęzie, zkąd wynika, Że dąb jest jednym 

ż gatunków drzew najdłuższą kolej w aa- 

gospodarowaniu wysokopiennem wytrzy- 

mującym, nieprzynosząc ztąd uszczerbku 

W massie drzewnćj.  Zadarnienie тише; 

jest szkodliwe dębinie, chociaż obszerniej- 

sze ma roziiścienie, aniżeli buczyna. * 

Susza i porost trawy mnićj mu są szkodłli- 

we, gdyż korzeń pionowy szybko się w głąb 

ziemi zapuszcza; nie szkodzą mu również 

burze, skupiająca się na liściach sadź, am 
Śniegi. Późne mrozy wiosnowe, młodćj ro- 

ślinie dębowćj szkodzą, jeduak głęboko w 

korzeniach nie niszczą i raczej tylko wzrost 

I. AL. Zes. 1. 2. 9
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ich opóźniają. Częstokroć też i kwiat, a 
nawet w klimacie zaunnym niekiedy, I owo- 
ce, już we Wrześniu marzną. Bydło, jele- 

nie i zające, szczególnićj zaś sarny lubią go 
ogryzać, co go W pićrwszćj młodości niszczy, 

a nawet w późviejszym wieku szkodzi. — 
Wiele zwierzat karmi się jego owocami 

, chciwie ich wyszukują. Z owadów szcze- 
gólnićej mu szkodzą: larwy chrzabąszcza, 

które gryzą korzonki dąbków zupełnie mło- 

dych, tudzicż wiele owadów chrząszczo- 

wych; jako to: kozlarz wielki Gerumbyx he- 

ros 1 kołatck uparty Ptinus czyli Annobium 
pertinax, które pień toczą, oraz mnóstwo 

gąsienic, które karmią się jego lisciami, od 
czego wprawdzie drzewo nieobumiera, lecz 
owocowanie się opóźnia i przyrost zmnićj- 

sza, najwięcćj zaś szkód podobnych zrządza- 

ją: Prządka krętnica, zielenica Phalena tor- 
trix. viridiana 1 Prządka towarzysz Phal: 

bombyx processionea. Silnie .pociąga ma- 
teryę elektryczną i ztego powodu często od 
piorunów uszkodzeń doznaje. 

Dąb jest jednym z gatunków, które choro- 
by 1 uszkodzenia częściowe nadzwyczajnie 

długo znoszą. Uszkodzony częstokroć Баг- 

dzo dobrze rośnie i taki daje przyrost, jak- 
by zupełnie był zdrowy. Jeżeli przeto in-
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nych nie mamy powodów do wycięcia u- 
szkodzonych dębów , błądziemy gdy je tyl- 
ko zpowodu uszkodzeń wycinamy, mogą 

one bowiem częstokroć długo jeszcze z ko- 

rzyścią być zachowane. Mrozy na wiosnę 

spóźnione bardzo szkodzą młodym drzew- 

kom, lecz te późnićj do siebie przy- 

chodzą, zinniejsza się przez to tylkó wzrost 
drzewa i urodzaj. Właściwą temu gatunko- 

wi t bardzo pospolitą chorobą jest usch- 
nięcie wierzchołka; następuje ona pospolicie, 
gdy dąb w otwartóm stol mićjscu; wtenczas 

bowiem światło przenikając boczne gałęzie 
niszczy warstwy liścia 1 czarnoziemu, które 

okrywały boczne korzenie, płytko w ziemi 
leżące. Pfeil utrzymuje, Że jeżeli choroba 

ta niezbytecznie drzewo opanowała, grunt 

zaś skutkiem mocnego zwarcia znowu po- 
krytym zostanie, niknie i widocznej wady 

w drzewie nie pozostawia. Nadzwyczajne 

rozrastanie się korzeni bocznych, jestoznaką 

mursu będącego pospolicie skutkiem obu- 

marłego korzenia pionowege; wówczas za- 

silanie drzewa w zupełności boczne korze- 

nie odbywają; choroba ta jest niebezpie- 
cznićjszą, i coraz bardzićj się powiększa. Je- 

żeli cząstkowo zniszczenie slojów drzew- 

py cłt nastąpiło, wówczas drzewa nabiera ko-
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foru rdzawego, jeżeli zaś choroba ta bardzićj 

się rozszerzyła, z goilizna nabiera koloru bia- 

łego. Chorobę tę postrzegamy najczęścićj 

na gruncie piasczystym, gdzie częstokroć po- 

kazuje się nawet w drzewach na pozór zu” 

pełnie zdrowych, zdaje się, że ona głównie 

z gruntu pochodzi, niekiedy bowiem wszy- 

stkie drzewa stare mursem są dotknięte» 

gdzie indzićj zaś wcale go nie dostrzegamy. 

Chorobę tę troskliwie uważać 1 zdrzew po- 

przednio ściętych badać należy, przy kupnie 
1sprzedaży drzewa na klepki i wyroby do 

budowy okrętów użyć się mające, jeżeli bo- 
wiem drzewo cokolwiek murseim jest do- 

tknięte, a nawet chociażby zaledwie do: 
strzedz 50 mozna byto, już na ten cel użyte 

być nię może. Płyntente soków, z którego 

powstaje choroba, гамет zwana. równieź 

często w lćm drzewie wydarza się. Rasx- 

sadzenie drzewa skutkiem mrozów i ztąd 
powstające rozpadliny, pospolite są na dJę” 
bie. Bediki, jak Bedtka debniak (Agaricus 

quercinus) Jlubka ogień chwytająca, Bole- 
tus igniarius) Hubka beztrzonowa (B. ses- 
silis) Ilubka błonowa (B. membranaceus) 

jlnne, zawsze wprawdzie są oznaką zguil- 

zny drzewa, jeżeli jednak przy wierzchołku 
lub wa gałęziach znajdują się, pień często-
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kroć jest jeszcze zdrowy. Dąb ma heznych 

nieprzyjaciół między owadami; Burgsdort 

do 119 takich gatunków liczy, które na ró - 

źnych częściach tego drzewa gnieżdżą się. 

Żaden mu jednak tak wielkićj nie zrządza 

szkody, ażeby go zupełnie zniszczył. Chrza- 

bąszcze niekiedy obnażają zupełnie młode 

liście, drzewa jednak tak obnażone, później 

ku jesieni na nowo pięknym zielonym liściem 

pokrywają się. Owad Galasówka kory dę- 
bowej (Cynips quereus corticis) psuje cze- 

stokroć korę po nadkorzeniami, zkąd po- 
wstają szkodliwe wzrostowi młodych dąb- 

ków narośle. Skutkiem ukłócia hścia dębo- 

wego przez owad Galasówkę dębiankę (Ly- 

nips quercus) powstają gałki galasowe słu- 

Żące owadowi za gniazdo, zdatne do farbo- 

wania na ciemny kolor lub do robienia atra- 

mentu. Ukazują się one pojedynczo na li- 

ściach, albo też tak licznie, Że cały liść zdaje 
się być «w grono winne zamieniony. Na na* 

szych drzewach dębowych okazujace sie 

galki nie są tak dobre jak te, ktore 2 We- 

gier lub wschodnich krajów pochodzą. — 
Z większą korzyścią używają się:do garbo” 
wania jak do farbowania. Lepszość zagra- 

nicznych zawisła m aże od łagodnićjszego 

klimatu lub ianego-owadu, który narośl
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wznieca, albo też na innych gatunkach dębu 

rośnie. Rozwiązanie tych wątpliwości zasłu- 
giwałoby na lepsze jak dotąd wyjaśnienie. 

Z Lewantu przychodzące gałki galasowe, 

jedne z najlepszych, zbierane być mają z 
gatunku dębu Qu. infectorta. Choroba ta je- 

dnak liścia nie jest drzewu szkodliwą. Owad 

W ryjek albo Słonik orzeszny (Curculio v: 

Balaminus nucum) częstokroć psuje Żołądz. 

Nieco odmienne jak na liściu wyrostki mniej 

foremne, na kubeczku owocowym umie 

szczone, także pożyteczne, zbierają się na 

debie Qu. Aegilops; znane są w handlw 

przychodzą z Węgier. 

Miaszosé, debu jest nader rozmaita na 

różnym gruncie. W lasach wysokopien- 

nych i na gruncie namułowym, bardzo Ży- 

znyim, w drzewostanie zupełnie zwartym: 

niekiedy przyrost w przecięciu do 100 stóp 

sześciennych dochodzi, lecz to za nadzwy- 

czajny tylko wypadek przyjęte być mo- 

ze; 00 stóp sześciennych w zwyczajnych 

okolicznościach juz za dostateczny przy- 

rost przyjęte być mogą, gdzie zaś mniśćj 

jak dwadzieścia pięć stóp przyrasta, ho- 

dowanie dębu nie jest korzystne. Las dębo- 

wy niskopienny, w krótkićj kolei znaczniej” 

szy wydaje przyrost, aniżeli wdłuższćj kole
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W 16 do 18 letnićj kolei pospolicie jak naj- 
większy, w zupełnćm zwarciu, na dobrym 

gruncie od 38 do 50 stóp wynosi, w dtuz- 

szej zaś kolei zniża się do 25 stóp. Bardziej 
jeszcze jest rozinaita wielkość jakićj poje- 
dyncze drzewa w pewnym dochodzą wieku 
l średni wyraz w tćj mierze gruntownie po. 

dany być nie może. 
Użytki. 

Parwosé, a) w użyciu na opał. Drewno 

ze starego pnia pali się wolno, nie daje Ży- 
wego płomienia i wymaga mocnego ciągu, 

dosyć jednak długo żar węgli utrzymuje. Do 
kominków jest złe, bo pryska 1 trzeszczy; 
szczególnićj zaś zalecone być może, gdy 

jest potrzebne ciągłe i jednostajne ciepło 

Drewno z pniów średniego wieku i zupelnie 

wysuszone, więcej wydaje ciepła jak stare, 
albo tćż niezupełnie suche. Stosunek do 

buku jak 76: 100. Gałęzie i krąglaki są nie- 
co lepsze, karpina mnićj dobra, najgorsze 
Zaś drzewo z dębów obumarłych i spróchnia- 

tych. b) Węgiel dębowy zwykle jest twar. 
dy a ciepło zeń pomału się rozwija, gdzie 
nie ma dosyć powietrza, zwykle gasnie, i 
dła tego nie w kaźdym użyciu zarówno do- 

bry, kowale n. p. niechętnie używają go, 

z powodu, Ze silnie rozniecany być musi,
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Z tem wszystkiém wartosé wegla dębowego 
do bukowego jest jak 100:84; zdaje się je- 
dnak, że stosunek ten nie jest jeszcze do- 
kładnie oznaczony i wielkie w tćj mierze 

panuje uprzedzenie, 1000 funtów drzewa 

wydają podług Fabroniego, 152 funtów wę- 
gla. Popiołu więcej wydaje kora, aniżelt 
drzewo. 1000 fuotów drzewa, podług Wil- 
denhayna, wydają 233 funtów popiołu, a 1 

funt 29 łutów potażu. 

Trwałość. Drzewo dębowe jest białawe, 

zńacznie twarde iciężkie, w suchości dąb 

jest bardzo trwały; uważano jednak, Ze biel 
prędko toczą owady chrząszczowe. Najprę- 

dzćj się psuje nabprzemian w wilgoci i suszy: 
Długo leżąc pod wodą nabiera wiekszéj twar- 

dości I czarniawy wskruś kolor, tak Że cza- 

sani heban zastąpić może. Również dąb 
bardzo jest Żupóz i dla tego to mnóstwo wy- 
robów łupanych jak: większe i mniejsze 
klepki, dranice, gonty i t. p. z niego wyra- 
bia się. Ciągłość znaczna jest tylko w drze- 
wie młodćm * rdzennćm, ze starych zaś 
drzew wyroby częstokroć są bardzo łomliwe. 

Elastyczność małą mają drzewa stare, 

mierną młode, niechętnie przeto dąb uży- 
wamy na belki i krokwie, gdyż znacznie 
są ciężkie i łatwo się paczą.
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Flader jest rozmaity w miarę wzrostu drze- 
wa, w ogólności jednak tkanka drzewna nie 

jest ścisła, owszem liczne przestwory postrze- 
gać się dają. 

Z powodu nierównćj ścisłości drzewa 
rdzennego 1 bielu, łatwo i mocno paczy się. 

JVaga rozmaita z różnych części drzewa. 
Karpina i rdzenne drzewo najcięższe, z ga- 

tęzi i wierzchołków lżejsze, biel zaś naj- 
lżejszy, tak, Że różnica między karpiną a ga- 

tęziami do 4 wynosi. W ogólności waga sto- 

py sześciennćj drzewa świeżego wynosi mię- 
dzy 60 do 64 funtów, suszonego zaś w lesie 
między 46 do 55 funtów. | 

Użycie. Drzewo dębowe używane bywa 

do budowli lądowych, wodnych, do okrę: 
tów, maszyn, na wyroby łupane, na sprzę- 

ty gospodarskie i przez stelmachów. Stola- 
rze, tokarze i snycerze mnićj go używają. 

Niemożna z pewnością oznaczyć stosunku 

o do ilości drzewa użytkowego względem 
opałowego, bo ilość wyrobów użytkowych 
zależy od wysokości i szczególnćj budowy 

drzewa, od dogodności wywozu, od zwy- 
czajów w użyciu jego i większćj lub mniej- 

szój ludności, we wszystkich wszakże oko- 
licznościach dąb uważać możemy za jeden 

Т. XI Zes li 2. 10
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z gatunków wydających największą massę 
drzewa użytkowego. 

Łyko i kora wydaje najlepszy materyał do 

garbowanią i z trudnością tylko, lub wcale 

czćm innćm, zastąpionym być nie może. Ko” 

ra młoda, lśniąca, jeszcze niepopękana 

z drzew dębowych wyrębnych 12 do I8 
letnich, najwięcćj w garbarstwie jest poszu- 
kiwaną. W prawdzie w korze najwięcej jest 

garbnika w porze zimowćj, jednakże ma 

wiosnę tylko, jak soki krążyć poczną, zdej- 
mowaną być może. Około Sgo Jana daje 
się także z pnia odejmować, lecz w owym 

czasie znacznie mnićj jest dobrą. 
Owoce wybornem są pożywieniem dla 

Świń, owiec i wszystkich zwierząt czworo- 
nożnych. Palone i mielone wydają napój 

podobny do kawy, który za lekarstwo służy; 
wódka z żołędzi palona, podług nowych do- 
świadczeń, ma być dobra i w znacznój ilo- 
ści się otrzymuje. Najważniejsze z nich uży- 

cie na paszę dla świń, wieprze Żołędzią tu- 
czone, jędrniejszą i trwalszą wydają słoninę, 
jak bukwią lub innym sposobem karmione. 
Jakeśmy na początku powiedzieli, żołędzie 

dębu szypułkowego o dwa tygodnie wcze- 

śnićj dojrzewają, liście zaś późnićj opadają, 
nie przykrywają ich natychmiast, co się czę”



— 75 — 

sto z dębem pospolitym przytrafia, żołędzie 
przeto dębu szypułkowatego, stanowią paszę 
korzystoiejszą, bo wieprze wcześnićj niemi 

paść się zaczynają iłatwićj je znajdują. Ktoby 

chciał zakładać lasy z dębu szypułkowatego, 

któremu gospodarze ciężkość gatunkową 

mniejszą, a wzrost prętszy przyznają, prze- 

strzegać winien by do lasów z 2ch tych gatun- 

ków pomięszanych, niewpuszczać zawcze- 
śnie przed osiewem żołędzi, wieprzów, któ- 

reby żołędzie z dębu szypułkowatego wcze- 
Śnićj opadające powyżerały, pospolitego zaś 

gatunku pozostałyby 1 wzrosły. 

Liscte zielono wysuszone dają paszę dla 

owiec i kóż bardzo pożywną i w wartości 

wyrównywającą dobremu sianu. Użyte na 

paszę bydła niebezpieczne niekiedy wznie- 

cają choroby. Liście opadłe są bardzo sku- 
tecznym nawozem, którego 3 do 34 fuutów 

odpowiadają co do wartości I funtowi sło- 

my. Liście i trociny ze świeżego drzewa 

zdatne są do garbowania. 

(Dalszy ciąg nastąpi). |


