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Uwagi na temat artykułu p. St Kielskiego p. t. „Szkody 

mrozowe w Orzewostanach bukowych i bukowo-grabowych'. 
(„Sylwan* 1982, nr. 11—12). 

Sprawa szkód, wyrządzonych przez mrozy:w drzewostanach bukowych stała 

się od kilku lat tematem szerokich i ścisłych badań naukowych, które znalazły dv- 

tychczas juź wcale bogaty wyraz zarówno w naszej, jak i zagranicznej literaturze 

fachowej. Wiele ważnych momentów, zwłaszcza odnoszących się do istoty samej 

zamrozi, jej genezy i procesów w niej zachodzących zdołano dostatecznie wyjaśnić 

a tylko co do niektórych szczegółów nie dało się narazie osiągnąć jeszcze jedno- 

litej i zgodnej opinji. Nie ulega jednak wątpliwości, że dalsze wyczerpujące badania 

usuną wreszcie i te ostatnie wątpliwości na temat tego niezwykle aktualnego 

i ważnego problemu, jakim jest zjawisko zamrozi. | 

Artykuł p. S. Kielskiego, zawierając szereg cennych spostrzeżeń natury 

praktycznej oraz ciekawy i pracowicie zebrany materjał statystyczny, stanowi go- 

dny uznania przyczynek do kwestji szkód mrozowych w drzewostanach bukowych 

na Opolu. 

Badania swoje przeprowadził Autor na 450 egzemplarzach bukowych i do- 

szedł do pewnych wyników, które nasuwają w niektórych kierunkach wątpliwości. 

W szczególności odnosi się wrażenie. że Autor oparł swoje wnioski na powierz- 

chownych obserwacjach makroskopowych, nadając im, mimowoli może, cech obser- 

wacyj ścisłych t.j. mikroskopowych. 

Trudno bowiem na podstawie rzutu oka. choćby uzbrojonego nawet w silną 

lupę, zauważyć w naczyniach drewna obecność zatyczek, albo np. rozerwanie 

ścianek komórek. Przechodząc do omówienia poszczególnych twierdzeń i przy- 

puszczeń Autora, opartych o wyniki badań „drewna wewnątrz рша“, należy 

zauważyć: 

1. Twierdzenie Autora, że w strefie 1-szej zamrozi komórki pozbawione są 

„nawet soków fermentujących' nie jest uzasadnione. W strefie tej mogą bowiem
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procesy fermentacyjne przebiegać równie dobrze, jak w strefach sąsiednich, gdyż 
oparte są one na rozkładzie treści komórek. W tym wypadku punkt wyjściowy dla 
tych procesów stanowić mogą gumy drzewne, należące do grupy pentosanów. Wy- 
stąpienie procesów fermentacyjnych zależeć będzie wyłącznie od dostępu powie- 
trza; przy dostatecznym jego dopływie rozkład tkanek polegać będzie na procesach 
gnilnych, przy słabym zaś na procesach fermentacyjnych (badania Miincha). 

2. Wyróżnienie przez Autora strefy 2-giej, jako bardziej żywotnej, nie zu- 
pełnie jest słuszne. Na podstawie tej samej bowiem barwy (ciemnobrunatnej) co 
strefa przyrdzenna. uważać należy i tę strefę za martwą. Brunatne bowiem za- 
barwienie jest następstwem tworzenia się gum drzewnych, tworzących się wyłącz- 

nie tylko w tkankach już obumarłych. Palczastość rysunku w tej strefie nie jest 
wynikiem — jak to przyjmuje Autor -— prężności gazów „wyciskających cuchnącą 
ciecz szczelinami promieni rdzeniowych ku obwodowi*, ale pozostaje w ścisłym 
związku z nieregularnem zakażeniem zdrowych tkanek przez grzybnię oraz szere- 

giem procesów ubocznych. 

Silnie zarysowana granica między strefą 2-оа i 3-cia zamrozi nie moze 

służyć za dowód silnej prężności soków fermentacyjnych w kierunku strefy 3-ciej. 

Genezy powstania tej ostrej granicy szukać należy w masowem tworzeniu się za- 

tyczek, co jest objawem oddawna już stwierdzonem przy powstawaniu fałszywej 

twardzieli (Munch). W tych warunkach nie można z całą stanowczością twierdzić, 

czy strefa ta musi ulec w całości rozkładowi. 

Twierdzenie Autora, że „cztery zewnętrzne słoje roczne zupełnie zdrowych 

komórek drzewnych umożliwiają „wzmocniony obieg soków i ich przemianę*, 

nasuwa poważne zastrzeżenia. Obieg soków, chociażby w formie znacznie ograni- 

czonej, odbywać się może również i przy współudziale niezupełnie jeszcze zamk- 

niętych zatyczkami komórek w partji zamrozi (z wyjątkiem oczywiście typowo 

wykształconej twardzieli). Z drugiej zaś strony w pozornie zdrowych słojach bielu 

mogą tworzyć się zatyczki (i to nieraz bardzo nawet licznie), co stwierdzono na pod- 

stawie szczegółowych badań mikroskopowych. 

5. Przypuszczenie Autora, jakoby pęknięcia pni bukowych następowały skut- 

kiem zamarznięcia wody, nie wytrzymują krytyki. Wskutek bowiem gwałtownego 

obniżania się temperatury następują procesy nierównomiernego kurczenia się ob- 

wodowych i wewnętrznych partyj drewna w pniu, prowadzących w konsekwencji 

do pęknięć. (J. Goetz, Sylwan 1929, Nr. 3). Pęknięcia zaś kory przypisać należy 

nie zamarzaniu wody, ale jej wysuszeniu wskutek nadmiernego parowania. Po- 

nieważ kora nie może uzupełnić niedoboru wody z przyległych partyj zamarzniętego 

drewna, przeto kurczy się zbyt gwałtownie i ulega pęknięciu. (Seeholzer: „Sonnen- 

risse an Rotbuche', Silva 1929, Nr. 40). 

6. Mniemanie Autora, że zarodniki grzybie, dostawszy się do wnętrzna pnia. 

znajdują najdogodniejsze warunki rozwoju w rdzeniu i fałszywej twardzieli. jest 

mylne o tyle, że właśnie fałszywa twardziel ze względu na swą strukturę przed- 

stawia na ogół najbardziej niedogodne warunki dla rozwoju zarodników grzybich. 

7. Zjawiska obfitezgo samosiewu buczyny w r. 1931 nie należy łączyć ze 

spotęgowanym rozwojem grzybni w r. 1982. 

8. Uzasadnienie przez Autora powstania samej zamrozi drogą „wymar- 

znięcia soków*, zamienionych w lód i rozerwaniem ścianek komórkowych „nie jest 

wystarczające. Szczegółowe badania laboratoryjne, wykonane w kraju i zagranicą, 

nie wykazały w żadnym wypadku rozerwania ścian komórek drewna. Przyczyn 

powstania zamrozi szukać należy w szeregu skomplikowanych procesów bioche- 

micznych i mykologicznych. Temsamem nie można tłumaczyć pęknięć mrozowych
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w zimie r. 1931/2 nadmierną ilością wody w zamrozi, co obaliły dostatecznie bada- 
nia Jahna. 

9. Go do przypuszczenia Autora, że „zarodniki grzybie poczęły się rozwijać 
na przygotowanym przez zamróź gruncie* — zauważyć należy, że z dużem prawdo- 
podobieństwem sprawa przedstawiać się właśnie może wprost przeciwnie, — t. zn. 
że zarodniki grzybie mogły przygotować grunt dla rozwoju zamrozi. 

Powyższe uwagi nasuwają się wyłącznie w odniesieniu do części pracy hp. 
St. Kielskiego, omawiającej momenty natury fizjologicznej i patologicznej zamrozi, 
których wyczerpujące opracowanie. poza laboratorjum, nastręcza oczywiście za- 
sadnicze trudności. 

Nie ulega wątpliwości, że główną intencją Autora było zestawienie szeregu 
spostrzeżeń o praktycznem znaczeniu, a nie ich naukowe uzasadnienie. Stąd też 
praca p. 5. Kielskiego spełniła swoje zadanie, dorzucając do t. zw. kwestji mro- 
zowej cenne uwagi doświadczonego praktyka.


