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(Po raz pierwszy umieszczoną była ta rozprawa w czasopiśmie Centralblatt fiir 

das gesammte Lorstiwesen). 

Karm liściasta zyskiwała na znaczeniu, przynajmniej w lite- 

raturze, ponownie zawsze wtedy, ile razy widno braku paszy trwo 

żyło gospodarzy wiejskich, a chociaż przez to użytkowanie liści 

wzrosły właśnie te wymogi od lasu, które mniejwięcej wszędzie na- 

bawiają gospodar zy leśnych kłopotu, to przecież zawsze — 1 w cza- 

sach dawniejszych i w ostatnich drziesiątkach lat — zajmowali 

się mężowie zielonego fachu odnośnemi badaniami z szczególną 

gorliwością i obstawali za lepszem wyzyskaniem tych produktów 

leśnych na paszę. 

W literaturze leśnej lat ostatnich zgłębiono 1 rozszerzono 

badania w tym przedmiocie. Od niedawna zaczęto się zajmować 

sprawą karmy liściastej także i w Austryi, której granice na 

północnym, gęsto zaludniony m zachodzie przekroczyło owo widmo! 

Rzecz ta, która z mem zajęciem urzędowem tyle ma styczności,za 
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jęła 1 wciągnęła i mnie w zakres dotyczącej literatury fachowej, 
z której wnet nabrałem przekonania, jak potrzebnem byłoby zorjen- 
tować w sprawie tak ważnej i tak odpowiedniej czasowi wielką 
liczbę naszych „wykonujących* leśników, którzy bogatego mater- 
jału nie mają pod ręką. — Ten jest cel, nie więcej ani mniej, 
niniejszej rozprawy, którą zebrałem, opierając się po części na 
wykładzie, który miałem 19. stycznia b. r. w klubie gospodarzy 
wiejskich i leśników w Wiedniu. 

Wielce zasłużony weteran leśnictwa austryackiego, Józef 
Wessely, udowodnił z dzieł Pliniusza, Columelli i Catona, że karm 
liściastą znali już Rzymianie, że tenże naród zwykł był zbierać 
liście wiązowe. jesionowe, topolowe i dębowe w wielkiej ilości na 
karm dla zwierząt domowych na zimę. 

Literatura karmy liściastej może się więc poszczycić poważ- 
nym wiekiem, więcej jak 2000 letnim, a gospodarka, polegająca 
na karmie liściastej, musi być jeszcze nieco starsza, prawdopodo- 
bnie tak stara, jak chów bydła, jak mniema Wessely, a o praw- 
dziwości zdania tego powątpiewać nie można. | 

Wolne paszenie w lesie i na łąkach leśnych zawiera już 
właściwie w sobie użytkowanie liści na karm dla bydła. Wszystkie 
nasze zwierzęta domowe, z wyjątkiem świni, spożywają chętnie 
liście drzew i krzewów na pastwisku, przedewszystkiem łakotliwa 
koza, potem owca, muły i osły, bydło i konie — o jedwabnicy dłu- 
żej tu mówić nie będziemy. 

lo uporządkowanie zwierząt domowych według stopnia upo- 
dobania w spożywaniu liści zostało przez praktykę prawie zu- 
pełnie stwierdzone — jednakże tylko w ogólności. 

otosunki miejscowe powodują wyjątki od tej reguły, tak że 
o stopniu upodobania lub wstrętu stanowi właściwie tylko przy- 
zwyczajenie i dziedziczność. 

Liscio 1 drzewożerczość konia huculskiego w Karpatach 
galicyjskich i Bukowiny, jak również mułów górskich w Karście 
nadmorskim (Seekarst) postawić należy na pierwszem miejscu. 

Często jeździłem konno tygodniami po lasach galicyjskich, 
a koń mój żywił się dobrze przez połowę tylko liśćmi i gałązkami. 

Wiadomem jest leśnikom alpejskim, jak bydło w salcburskich 
stajniach podziemnych, pod koniec długiej, a ciężkiej zimy żre pod- 
ściółkę szpilkową z pod siebie, chociaż stare szpilki, mianowicie 
w tej porze roku i z podściółki, z pewnością nie są karmą pożą- 
daną; — i jak bydło to później, po zejściu śniegu, na pastwisku
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ciągle jeszcze sięga z przyzwyczajenia do smaku za paczkami 
1 pędami — prawda, że w lesie są one soczystsze — drzew szpil- 

kowych, chociaż młoda trawa już wyrasta. 

I rzeczywiście utrzymało się zbieranie i używanie karmy 

liściastej na dosyć znacznych przestrzeniach aż do czasu obecnego ; 

ale tylko się utrzymało, bo postępów ważniejszych nie zrobiono, 

ani co do rozpowszechnienia, ani co do ulepszenia postępowania. 

Właściwą ojczyzną gospodarki, mającej na celu karm liścia- 
stą, jest południe; są kraje, gdzie mało jest wielkiego lasu, ale za 
to bardzo dużo drzew polnych i krzaków, które odnawiają się 

w krótkich kolejach z pnia. Połączenie hodowli drzew z uprawą 

wina i rolnictwem — analogia postępowania w jedwabnictwie — ob- 

fita produkcja liści wskutek długiego okresu wegetacyjnego, umo- 

żebniająca nawet i powtórną zbiórkę, jako też 1 wygodne zbieranie 
tego rodzaju paszy z nizkich drzew i krzewów polnych: wszystko 

to sprzyjało ustaleniu się tego rodzaju gospodarki — w praw- 

dzie z leśnictwem tylko mało co styczności mającej. 

Tak. stanowią Francja, Włochy, Hiszpania, kraje morza 
śródziemnego w ogólności, jak nie mniej austro-węgierska część 
południowa, klasyczne ziemie dla tej gospodarki, której charakte- 

rystyczną i wszędzie jej towarzyszącą cechą jest używanie liścia 

winnego na paszę. 
Ale i krajom wysokiej północy: Szwecji, państwom niemie- 

ckim, mianowicie okolicom nadreńskim, znanem jak siano liściaste. 

Ze wschodu Kuropy donosi niemiec, leśnik, Kessler, że 

w Kaukazie karmią bydło przez więcej jak pół roku liściem świe- 

żem 1 suszonem. 

Gdzie okolica obfituje w lasy, padają całe drzewa ofiarą 

na te cele. 

Polak — pisze Edmund Berg w swem dziele „,Purschgang*, 

a ma on tu prawdopodobnie królestwo polskie na oku ') — zetnie 

bez namysłu najsilniejszy dąb, aby uzyskać na paszę dla bydła 

rosnącą na nim jemiołę, Wołoch (Rumuńczyk) poświęci najpięk- 

niejszego buka, aby uzyskać dla bydła w zimie skromne past- 

wisko z pączków. 

a 

1) Prędzej może dzielnice głębiej w carstwie położone, w których to czasach, 

gdy Berg je zwiedzał, drzewo nie miało jeszcze zadnej wartosci. 

W oryginale użył też autor wyrazu „Russisch-Polen*, ma ącego w potocznej 

mowie obszerniejsze znaczenie, jak je tłómacz zakreślił. Red. 
*
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W Austrji, oprócz Pobrzeża, cenią bardzo karm liściastą, 
także i w krajach alpejskich, mianowicie w Tyrolu południowym. 

Alpy niemieckie i okolice Krainy górnej są ojczyzną pozy- 
skiwania karmy liściastej, polegającego głównie na okrzesywaniu. 
jesiona, co Hlubeck — dawno zmarły a wielce zasłużony agro- 
nom austryjacki — nazwał trafnie: napowietrznem gospodarstwem 
dąkowem, „Luftwiesenwirthschaft*. — Lud, zdaje się, uczynił 
tu, co do gatunku drzewa, bardzo dobry wybór, albowiem Eber- 
mayer zaznacza, że jesion stawia do gleby największe wymogi, 
z czego wnioskować należy, że jego liście będzie zawierało wiele 
cząstek pożywnych. 

Pomimo, że nasza gospodarka na polu karmy liściastej mało 
się rozszerzyła po za granice swego historycznego rozpowszechnie- 
nia, to jednak powiedzieć można — w dziełach Wessely'go 
znajdzie każdy, kto sobie zada pracę przeczytać o tem, zdanie 
to stwierdzone — że może nie ma sposobu zbierania i używania tego: 
rodzaju paszy, któryby w Austuji nie był znany i od dawna 
Już używany. Liście lasu wysoko i niskopiennego, drzew polnych 
1 ogrodowych, liście drzew liściastych i szpilkowych : wszystko. 

to jest w użyelu. 
Uzyskanie siana z liści rozwinięto szczególnie w Tyrolu po- 

łudniowym, gdzie osmykają nawet krzewy przy posobności kosby 
łąk górskich, zwożą razem ze sianem takowem i przezimowują 
w ten sposób liściem mniej więcej trzecią część bydła —- co pra- 
wda, przy znacznem posiłkowaniu morwą i liściem winogradu. 

Inne zachodzą stosunki w Czechach, na Morawie i na Slązku, 
jako też w krajach naddunajskich. Wprawdzie i tu używanie 
siana liściastego bardzo dobrze jest znane, ale stosunkowo mniej 
się rozpowszechniło, co niezawodnie jest następstwem więcej inten- 
'zywnej kultury leśnej i tej okoliczności, że drzewa po polach rza- 
dziej się znachodzą. 

Na północnym wschodzie wreszcie, w Galicji i Bukowinie, 
używanie liścia z drzew na karm dla bydła — w znaczeniu upo- 
rządkowanej gospodarki — prawie zupełnie jest nieznanem. 

Co się tyczy sposobów pozyskania, to u nas są przeważnie 
dwa w używaniu: 

Osmykiwanie liści (das Laubabstreifen), postępowanie dosyć: 
kosztowne, zabierające dużo czasu i mozolne. przyczem w dodatku 
bardzo często nie obejdzie się bez rękawic; i okrzesywanie, (das. 
Schneiteln), postępowanie, które na tem polega, że liście, wzglę-
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dnie gałązki, ujmuje się w wiązanki. Przez osmykiwanie, jeżeli 
się go nie odkłada do późnej jesieni, pozyskujemy naturalnie karm 
najlepszą. 

l)o wiązanek dostaje się dużo drzewa, przez co stają się one 
już pół na pół — karma gatazkowa. 

Ze starszych metod przyrządzania karmy liściastej, jak pa- 
rzenie, solenie, moczenie, kwaszenie, prawie wszystkie, tu mniej 

tam więcej, w ojczyźnie naszej są znane i używane. 

Atoli w istocie rzeczy ograniczyło się użytkowanie liści na 
karmieniu owiec i kóz, chociaż wiadomem jest dobrze, że można 
niem wyżywić od biedy tak bydło rogate jak i konie. 

W ten sposób więc przygotowany jest już teren dla dalszego 
rozpowszechnienia 1 udoskonalenia gospodarki, o której mowa, 
w wielkiej części Austrji. 

Pomimo tego zaskoczył nas już częstokrotnie brak paszy, 

a mianowicie okazała się wielka liczba mniejszych gospodarzy 

wiejskich zupełnie nieprzygotowaną, nawet tam, gdzie używanie 
siana liściastego już jest w zwyczaju. 

Jest to zresztą stara przywara ludzkiej natury, że w czasach 
zbytku lub dostatku nie pamięta się na dni niedostatku. 

W zruszającym jest widok, jak chłop w krajach, które z karmą 
liściastą nie są obznajomione, podczas braku paszy zupełnie a zu- 

pełnie jest bezradny, chociaż właśnie w tych krajach wszystkie 
zwierzęta domowe na pastwisku spożywają liście i drewno w wiel- 

kiej ilości. 

W roku 1889 znajdowałem się jeszcze pod koniec listopada 
w okolicy Karpat zachodnich w Galicyi, gdzie w tym roku pa- 

nował dotkliwy nieurodzaj miejscowy na paszę, tak, że o przezi- 
mowaniu bydła w zupełności ani mowy być nie mogło. 

Bydło, przedewszystkiem konie, sprzedawano masami. Pew- 
nego poranku spłoszył się mój koń, zresztą bardzo spokojny, w miej- 

scu, gdzie nie było widać do tego żadnego powodu. Nie było 

sposobu ruszyć go z miejsca. I jakaż była przyczyna tego? 

Poczciwe zwierzę zwietrzyło w pobliżu ścierwisko, gdzie ży- 

dowski handlarz koni zabijał na wielką skalę konie na skórę 

1 kości. 
Podlejsze konie płacono wtenczas po kilka guldenów za sztukę, 
A było to w okolicy, gdzie jeszcze 20 procent drzewa pnio- 

wego pozostaje w lesie bez użytku, gdzie na chrust nikt nie zwraca 
uwagi, gdzie liście dla gleby leśnej, bogatej w próchno, nie ma



— 390 — 

Jeszcze żadnego znaczenia, gdzie w chwili, kiedy brak paszy był 
juz oczywisty, masy liścia jaworowego, brzozowego i bukowego: 
były do dyspozycji, czem bydło można było uratować z pewnością. 

Doprawdy epizod ten smutny i bardzo charakterystyczny 
wzruszył mnie do głębi. 

Czego w czasach takich dokażać może stanowcze działanie 
za pomocą paszy z drzew w ogólności, a z drzew leśnych w szcze- 
gólności, co w takich razach, postępując ze świadomością celu, ura- 
tować można: na dowód tego przytoczę tylko dwa pojedyncze wy- 
padki — ale bardzo pouczające. 

Na Węgrzech panował w roku 1836 wielki brak paszy. 
Wtedy uratował James Egan w państwie Frdód, w komitacie 
Dzathmar, za pomocą jednego miliona wiązek karmy liściastej 17.000 
owiec, które dobrze przezimowały. 

W roku 1868 dokonał Wilhelm bar. Berg — za przykła- 
dem Egana — masami podobnego ratunku owiec w państwie 
Ipoly-Paszto na Węgrzech. Br. Berg miał, oprócz bydła pocią- 
gowego, 10.000 owiec do przezimowania. 

Naturalnie, można było już w lecie przewidzieć brak paszy. 
Kazał zrobić na przestrzeni 511 morgów lasu niskopiennego dębo- 
wego, 7 do 15 letniego, około 100.000 wiązek liści, wyciął iwę 
w lesie bukowym, przez co otrzymał znów 17.000 wiązek. Owce 
wolały nawet tę paszę, niż sieczkę z makuchami, lub śrót z bura- 
kami i doczekały zdrowo do wiosny. 

Niskopienna dębina nie cierpiała przez to dotkliwie, a la- 
sowi bukowemu wyrządziło się niezawodnie przysługę , uwalnia- 
Jac go od iwiny. 

Zanim przejdę do omówienia tych zmian, jakim uległa nauka 
o materjach pożywnych drzewa przez fizjologiczne i chemiczne 
badania najnowszych czasów, niech mi wolno będzie uczynić 
wzmiankę o dotyczącej literaturze którą poszczególniłem w oso- 
bnym dodatku, o ile była mi dostępną lub o ile na pewno wie- 
działem, że istnieje. Literatura ta jest tak bogatą, że ta okoli- 
czność sama dla siebie zasługuje być podniesioną, jako dowód 
ważności i znaczenia omawianego przedmiotu. a 

(D. n.) 

 


