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Stosowanie podgondow przy hodowaniu deba. 

. Przy odnawianiu drzewostanów dębowych napotykamy na znaczne tru- 

dności, wynikające przede wszystkim z powodu rzadkich lat nasiennych dębów 

i w związku z tym częstego braku żołędzi, oraz najodpowiedniejszego materiału 

sadzonkowego, jakim są 1—2-letnie siewki dębowe. Zotedzie nie wysiane w jesieni 

wymagają starannego, a często 1 kosztownego przechowania, natomiast żołędzie 

wysiane na jesieni, bądz nawet na wiosnę, bywają często wybrane przez myszy, 

dziki i sójki. Produkcja zdrowych i silnych siewek dębowych jest również trudna, 

ponieważ już w pierwszych latach wytwarzają one silny korzeń palowy, który 

ulega najczęściej uszkodzeniu przy wykopywaniu siewek ze szkółki, jak również 

1 przy przesadzaniu ich w szkółce. Następstwem uszkodzenia jest słaby rozwój 

siewek. Sadzonki i siewki dębowe bywają również uszkadzane przez późne wio- 

senne przymrozki i przez zwierzynę (sarny, zające, króliki i jelenie), która ogryza 

wierzchołki i boczne pędy. Więcej dotkliwym jest ogryzanie pędów wierzchołko- 
wych i działanie późnych przymrozków, gdyż powoduje to zatamowanie rozwoju 

strzały i nieraz krzewienie się dębu na przeciąg kilku, a nawet i kilkunastu lat. 

Poza tym przyrost dębów może być również hamowany wystąpieniem grzyba 
mączniaka, który opada liście dąbków w szkółkach, uprawach oraz w starszych 
drzewostanach. W szkółkach i uprawach nieraz siewkom i sadzonkom dębu jak 
i innym rodzajom drzew mogą szkodzić chwasty, a wśród nich najwięcej trawy, 
które dla 1—2-letnich dabkow są zabójcze. Dla zapobieżenia uszkodzeniom od
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mrozów i zagłuszenia przez trawy stosuje się nieraz do odnowienia sadzonki dębu 

w wysokości 1 metra, a w zmrozowiskach przy rzadkiej więżbie nawet o 2т 

wysokości. Więcej racjonalnym środkiem zabezpieczającym sadzonki dębowe od 

wspomnianych wyżej uszkodzeń jest wprowadzenie domieszek innych gatunków, 

które wpływają dodatnio na oczyszczenie strzały dębu i pobudzają go do szybkiego 

wzrostu na wysokość. W tych wypadkach wprowadzone domieszki możemy nazwać 

podgonem. Prof. Sokołowski w mpodręczniku „Hodowla lasu* za podgon 

uznaje sadzonki używane do wypełniania pustych miejsc w zbyt rzadkich mło- 

dnikach, wskazując, że takie podsadzanie pobudza młodnik do szybszego rozwoju, 

a przez częściowe lekkie boczne ocienienie ochrania główne gatunki przed wia- 

trami. Według zdania prof. Sokołowskiego za podgon można użyć na gle- 

bach suchszych w różnych drzewostanach, sosny pospolitej, natomiast na wilgotnych 

siedliskąch — olszy, na suchszych glebach również z dobrym skutkiem można 

używać akacji i sosny wejmutki. Jeszcze profesor wskazuje na to, że wprowadzając 

do drzewostanu akację i olszę, wprowadzamy czynniki do przyswajania azotu 

z powietrza do gleby, który będzie wykorzystany przez gatunki główne. W innym 

miejscu prof. Sokołowski wskazuje na utrzymanie pełnego zwarcia, które 

jest najpewniejszym Środkiem osiągnięcia gonnej i bezsęcznej strzały. W dalszym 

rozwoju drzewostanu, do którego wchodzi domieszka, stanowiąca podgon, profesor 

zaleca ją stopniowo usuwać, zaś w celu stworzenia drzewostanów mieszanych, część 

wprowadzonej domieszki pozostawić. Со do stosowania brzozy w celach podgonu 

do gatunków głównych, prof. Sokołowski wskazuje na to, że może ona być 

wprowadzona jedynie do młodników liściastych. O znaczeniu podgonu przy ho- 

dowli dębu prof. Sokołowski nic nie wspomina. 

Chcąc zasięgnąć opinii prof. Biehlera w przedmiocie podgonów, przej- 

rzałem jego „Hodowlę lasu", przy czym w interesującej mnie sprawie znalazłem 

bardzo mało wiadomości. Przy omawianiu sadzenia dębu i więźby, prof. Biehler 

wskazuje na to, że więźba powinna być jak najwezsza, aby jak najprędzej dopro- 

wadzić uprawę do zwarcia. Dalej mówiąc o podniesieniu (zwiększeniu) przyrostu 

na wysokość wskazuje profesor jako środek — cięcie gałęzi, wyróżniając przy 

tym tzw. sposób stożkowaty. Następnie wskazuje, że niektórzy leśnicy zalecają 

w dębowych lasach nasienych sadzenie bezpieńków. Sposób ten zaleca profesor 

jeszcze wypróbować i wyniki porównać z naturalnym sadzeniem. 

W dziale pielęgnowania dębu prof. Biehler wskazuje na umiarkowane 

trzebieże, przy których zaleca wycinać przygłuszki niepożądanych gatunków, albo 

ogławiać te egzemplarze, które wywierają nacisk na boczne korony dębów i prze- 

szkadzają ich rozwojowi. W końcu profesor zaznacza, że sumienne i staranne 

okrzesywanie, prowadzone w drzewostanach dębowych, można uważać za zabieg 

pielęgnacyjny prawie że równorzędny z czyszczeniami 1 trzebieżami, oraz dodaje, 

że okrzesywanie można zaczynać od pierwszej młodości i prowadzić do 50—60 lat. 

Prof. Morozow w podręczniku „Biologia drzew leśnych'* powiada, że 

dąb należy do gatunków powoli rosnących i we wczesnej młodości ma skłonność 

do krzewienia. się, dlatego tylko przy domieszce gatunków podgonowych dobrze 

rośnie na wysokość, przy obecności „szuby* (futra), jak mówili leśnicy jego czasów; 

w związku z tym nawet powstało przysłowie, że „dąb lubi rosnąć w futrze, lecz 

z odkrytą głową*. Inaczej mówiąc dąb znosi boczne ocienienie, natomiast ocie- 

nienie górne tamuje jego normalny rozwój. Do biologicznych cech dębu należy 

jego wielka wrażliwość na warunki bytowania, co uwidacznia się na jakości jego 

strzały 1 korony. 

Po przytoczonych opiniach zadaję pytanie, jaką metodę zastosować przy 

hodowli dębu dla osiągnięcia pięknej, zdrowej, a także szybko rosnącej strzały.
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czy podkrzesywać gałęzie, który to sposób dosyć często jest u nas stosowany, czy też 

utrzymywać większe zwarcie ewentualnie wprowadzać gatunki podgonowe. 

Biorąc jednak pod uwagę ustaloną opinię wśród leśników, że zagni- 

wanie drewna następuje przez różne zranienia, a także zdania praktyków bra- 

karzy dębiny, że tak zwane „zabitki' powstają od zewnętrznych uszkodzeń dębów, 

trudno zdecydować się na popieranie pielęgnacji dębów przez stosowanie pod- 

krzesywania. Przy sortowaniu drewna dębowego dosyć często daje się zauważyć 

równe wygładzone miejsca, które są, oznaką, że w głębi drewna jest skaza, tzw. 

„zabitka”, od której też często adchodzi mursz. Dodam, że „zabitki* są bardzo nie- . 

mile widziane przez brakarzy drewna dębowego. 

Rosyjscy leśnicy przedwojenni dużo poświęcili czasu nad opracowaniem 

metod racjonalnej hodowli dębu, mając przeważnie na uwadze hodowanie w kie- 

runku szybszego wyrastania młodych dębów w naturalnych warunkach, z dobrze 

oczyszczoną strzałą, dla wytworzenia drewna wysokiej wartości. Obszerne do- 

świadczenia terenowe przeprowadził nadleśniczy rosyjski Michajłow ze sto-- 

sowaniem różnych gatunków drzew i”krzewów w celu stworzenia podgonu dla 

dębu. Szczegółowe sprawozdanie z tych prac zamieścił w miesięczniku ,,Lesnoj 

żurnał* z r.1914. Przebieg tych doświadczeń i wyniki podaję w skrócie. 

W 1903r. z powierzchni, będącej poprzednio w użytkowaniu rolnym, wy- 

brano około 7ha pod uprawę dębiny. Na wiosnę wsadzono za koszturóm w więżbie 
1X1m 3-letniego dęba z domieszką 2-letnich siewek jednego z niżej podanych 

gatunków: 1) jesiona pospolitego, 2) brzozy brodawkowatej, 3) klonu amery- 
kańskiego, 4) brzostu, 5) klonu pospolitego, 6) sosny krymskiej, 7) lipy dro- 
bnolistnej, 8) klonu tatarskiego, 9) trzmieliny, 10) karagany, 11) tawuły i 12) wiązu 

pospolitego. Gatunki powyższe były wzięte do doświadczeń przygodnie, bo tylko te 

znalazły się w szkółce w czasie rozpoczęcia _doświadczeń, przy czym zrobiono 
12 kombinacji z domieszką jednego z oznaczonych gatunków. Sadzono rzędami 
w ten sposób, że dąb był otoczony domieszką. Pielęgnacja wspomnianych upraw 
polegała na przeoraniu międzyrzędów i na ręcznym pieleniu rzędów. Po zwarciu 
koron w tych uprawach przystąpiono do oświetlenia dębu celem ustalenia wpływu 
na przyrost dębu odpowiedniego gatunku, wziętego jako podgon. Prowadzono 
ścisłe coroczne pomiary przyrostów na wysokość i średnicę. Pomiar średnicy 
uskuteczniano na wysokości */2 m od ziemi z dokładnością 1 mm. Pomiary te były 
prowadzone na 12-tu kwadratowych poletkach próbnych o pow. 400 m”. 

Wyniki tych doświadczeń po 5-ciu latach wykazały, że do celów podgonu 
dla dębu najwięcej nadaje się z krzewów — karagana (żółta akacja) i klon tatar- 
ski, z gatunków zaś drzewiastych jesion i lipa. Karagana i klon tatarski nie mogą 
mieć pierwszeństwa z tego powodu, że jesion jako gatunek światłożądny przerasta 
dęba nieco na wysokość, ale nie głuszy go; lipa zaś rośnie powolniej niż dąb i nie 
może być obawy, że dęba przygłuszy, lecz będzie on miał z lipy doskonałą „szubę*, 
przy czym wierzchołek pozostanie odkryty. 

Trzeba przypuszczać, że i ze względu na wynik finansowy stosowanie pod- 
gonów drzewiastych jest lepiej opłacalne. : 

W Rosji poszukiwania metody racjąnalnej hodowli dębu rozpoczęły się już 

w końcu XIX stulecia. Na początku tego okresu w celu ułatwienia pielęgnacji dębu, 
po próbach stosowania starszych wyrośniętych sadzonek (od 70cm wzwyż) stoso- 
wano sadzenie dębu w korytarze oraz siew żołędzi i sadzenie dębu w gęstej więźbie 
na 2m* placówkach (po 100 szt.). W tymże czasie były robione również próby 
sadzenia dębu wśród wiązów, wykorzystując je jako podgon, lecz to nie dało za- 
dawalniających rezultatów. Prof. Wysocki, chcąc uniknąć kosztownych prac | 
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pielęgnacyjnych, zaproponował sadzenie dębu wśród krzewów. Następnie idea pod- 
gonów dla dębu naprowadza do stosowania podgonów krzaczasto - drzewnych. Ten 
sposób polega na tym, że obok dębu sadzono dwa rzędy krzewów, zaś za krzewami 
sadzono drzewa, które w przyszłości przerosną krzewy i wystąpią w roli podgonu. 
Jednak wyżej omówiony sposób nie zadawalał hodowców; zdawało im się, że krzewy 
nieprodukcyjnie zajmują powierzchnię nie dając grubszego drewna. 

Przy stosowanym u nas odnowieniu lasu dębem, jak i przy odnowieniu 
innymi gatunkami, wprowadza się różne domieszki drzew liściastych, mogących 
spełniać rolę podgonu. Jednak do tej pory nie opracowaliśmy w tym kierunku ża- 
dnego systemu i dlatego należy nie zwlekając wystąpić na drogę doświadczeń 
z różnymi gatunkami liściastymi. Doświadczeniem należałoby objąć takie gatunki, 
jak grab, buk, lipa i jesion w zależności od siedliska. Również należałoby wypró- 
bować stosowanie podgonów krzewów oraz kombinowane podgony z krzewów i drzew. 
Wiedząc, jakie dodatnie wartości dla biocenozy lasu mają krzewy, które stanowią 
miejsce gnieżdżenia się ptaków owadożernych, ponadto choć krzewy nie dają ma- 
teriału drzewnego, jednak przez opad liści wpływają dodatnio na ilość i jakość 
próchnicy, a więc wpływają pośrednio na zwiększanie produkcji drewna w drzewo- 
stanie górującym. 

Przy odnowieniu lasu obecnie coraz częściej wprowadzamy podszyty i pod- 
rosty gatunków głównych w drzewostanach rębnych, jak i przedrębnych, dostoso- 
wując gatunki do siedliska. Wprowadzając je w drzewostanach rębnych, eksploato- 
wanych zrębami czystymi, musimy dokonywać to, obliczając, że stworzymy podgon 
dla gatunku głównego. Te gatunki podgonu, jeśli nawet i ucierpią przy eksploatacji 
drzewostanu, jednak będąc dobrze ukorzenione i wystawione na światło, po prze- 
chorowaniu osłonią glebę, chroniąc ją przed działaniem słońca, wiatru i mrozu 
(przed degradacją). Zalecając wypróbowanie podgonów w tej lub innej formie, tym 
lub innym gatunkiem drzew dla upraw dębowych, chcę na zakończenie podzielić 
się z ozytelnikami własnymi obserwacjami nad działaniem podgonów. Na wstepie 
artykułu nadmieniłem, że podgony zabezpieczają młode dąbki od uszkodzeń przez 
zwierzynę, mróz oraz mączniaka i przyspieszają rośnienie dąbków w strzałę. 
Widziałem w uprawach jak dąbki otoczone podgonem dającym ocienienie boczne, 
a nawet i górne, pozostawały nie ogryzione przez zwierzynę. Młode pędy dąbków, 
będące osłonięte, również prawie nie cierpią od późnych przymrozków wiosennych 
oraz grzyba - mączniaka. W tychże uprawach dąbki nie osłonięte przez drzewka 
z nalotu są nikłe i krzaczaste. Przytoczę konkretny przykład. W 1929 r. w nadleśni- 
ctwie, gdzie administrowałem, były wysiane żołędzie pod okapem drzewostanu dę- 
bowo - grabowego o zadrzew. 0,5. Otóż dąbki wyrosłe z uprawy żołędzi rozwijały się 

normalnie i dobrze tylko w tych miejscach, gdzie znalazły osłonę z samosiewu gra- 

bowego; dąbki te doskonale rosły i osięgły obecnie wysokość do 2 m, natomiast reszta 

dąbków nieotulonych grabiną stanowi do dziś malutkie krzaczki. W innych miej- 

scach, pomimo opisanego spostrzeżenia, obserwowałem jeszcze, że dąbki, otoczone 

z trzech a nawet z dwóch stron, rozwijają się dobrze, natomiast dąbki odsłonięte 
w tychże uprawach systematycznie obgryzane przez zwierzynę rosną krzaczasto. 

Nawet w otoczeniu brzóz i wierzb (Salix caprea) dęby rozwijają się dosyć dobrze. 
Sądzę, że przy stosowaniu u nas podgonów do uprawy dębu najlepsze wyniki może 

dać podgon grabowy. . | 

  

  

„SYLWAN* 1938. — Nr 7—8 (Seria.B). 16


