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W sprawie odnowień obsiewnych. 

A propos de la régéneration naturelle. 

  

Niedomaganiem głównem odnowień, dokonywanych za pośred- 
nictwem zrębów zupełnych, jest niemożność szybkiego 1 skutecznego 
zabezpieczenia gleby przed szkodliwem działaniem wpływów zew- 
nętrznych. Wszelkie inne bowiem maleją w miarę tego, z im większą 
troskliwością wykonywane bywają prace, dotyczące odnowień tego 
rodzaju, nie wymagające zresztą prawie żadnego wysiłku myślowego, 
a nie wiele także napięcia fizycznego ze strony gospodarza leśnego, 
który spokojnie powierzyć je może siłom pomocniczym.
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Inaczej ma się rzecz przy odnowieniach samosiewnych, za po- 
mocą cięć częściowych, czyli, jak je nazywa prof. St. Sokołowski — 
górnych. Tutaj gospodarz leśny osobiście czynnym być musi. Dzia- 
łania wszystkie, złączone z odnowieniem, zniewalają do wytężenia 
nietylko władz umysłowych, lecz także wymagają dużo pracy fizycz- 
nej, jeżeli cel zamierzony ma być w pełni osiągnięty. To też jest 
jedną z głównych przyczyn niechęci, z jaką odnosi się do tego spo- 
sobu odnowienia przeważna część leśników. Nie małą winę po- 
noszą z resztą nawyknienia, uprzedzenia, niedocenianie doniosłości 
zadania ze strony czynników naukowych a w końcu oczywiście także 
wykonawczych, obok innych wielu przyczyn, mniej lub więcej słusz- 
nych, najczęściej jednak dość błahych. Wszystkie one ustąpić właści- 
wie powinny wobec tego, iż w przeciwieństwie do odnowień na zrę- 
bach zupełnych, odnowienia samosiewne górne, zabezpieczają trwale 
glebę przed ujemnemi wpływami zewnętrznemi, podtrzymują jej nie- 
słabnącą tu nigdy wydajność i sprawność, wzmacniają nawet jej siłę 
żywą, a tem samem oddziaływują pobudzająco na rozwój drzewo- 
stanów, wytwarzając największą możliwie ilość najdoskonalszych jed- 
nostek wartościowych, w postaci zapasów drzewa rębnego, podnosząc 
tym sposobem znakomicie i utrwalając dochód z lasu, cel główny 
gospodarstwa leśnego. 

Kiedy obudziła się u nas świadomość potrzeby odnowienia celo- 
wego lasu trudno dociec. Stać to się jednak musiało dość późno, 
wobec małego zapotrzebowania ówczesnych mieszkańców w ogóle 
z jednej a obfitości lasów z drugiej strony. W Niemczech pierwsze 
ślady pisane pojawiają się w połowie 8 wieku i dotyczą odnowienia, 

przy pomocy sadzenia. W 9 w. znajdujemy już wyraźną wzmiankę 

o uprawie z ręki i samosiewie. Początki ich jednak sięgać muszą 

w istocie czasów znacznie wcześniejszych, ograniczając się zresztą 

prawdopodobnie do wypadków rzadkich, kiedy przyroda sama nie 

zdołała już stworzyć zadrzewienia po myśli człowieka. 

Początki odnowienia, pracą ludzką spowodowanego, musiały być 

oczywiście mocno nieudolne i nie mogły zastąpić w zupełności przy- 

rody. Z biegiem czasu jednak, na podstawie zebranych stopniowo 

doświadczeń i spostrzeżeń rozwijać się zaczęły sposoby coraz do- 

skonalsze, wspierane wydatnie dziewiczą świeżością, nienadużytej 

jeszcze czynnościami ludzkiemi gleby, która goiła łatwo i zablizniata 

szybko wszelkie błędy działalnością tą spowodowane. Tym sposobem 

wytworzył się z czasem cały splot sposobów obsiewnego odnowienia 

lasów, posiłkowanego zresztą — w mniejszym lub większym stopniu — 

uprawą z ręki. Każdy z nich posiada swoje wady i zalety, wykonany 

jednak umiejętnie i starannie — dawał zawsze i daje początek drzewo- 

stanom o wysokiej nieraz wartości użytkowej, którą podziwiać mo-
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gliśmy dowoli w lasach odziedziczonych, w przeważnej części już 
zresztą mniej lub więcej lekkomyślnie strwonionych. 

Odnowienie samosiewne, przy pomocy cięć częściowych za- 
chowało pierwotną swą przewagę do połowy ubiegłego wieku. Od 

tego czasu nastąpił wyraźny przełom na rzecz uprawy z ręki, która 

po dzień dzisiejszy niepodzielnie prawie opanowała wszystkie nie- 

mal lasy. Użytkowanie ich rębami czystemi stało się nakazem go- 

spodarczym do tego stopnia, że poświęcano i poświęca się dotąd 

bez żalu, gotowe już i pełne nadzieji dary przyrody — w postaci 

udatnych nalotów, a nawet twory zabiegów ludzkich, jak podsadzania 

l podsiewy, które giną bezwzględnie w czasie ścinania i uprzątania 

zadrzewienia starego. (o gorsze jednak, ręby zupełne zapanowały 

także w lasach jodłowych, zarówno czystych jak i mieszanych, po- 

wodując ich całkowitą zagładę, gdzie zaś nawet posługiwano się 

jeszcze rębami obsiewnemi — to prowadzono je najczęściej tak nie- 
udolnie, iż po zupełnem zdziczeniu gleby, przystępowano do uprawy 

roli, ze skutkiem również mniej lub więcej wątpliwym. Dowodów 

na to przytaczać chyba nie potrzeba. 
W niektórych tylko lasach, będących w posiadaniu prywatnem, 

działo się o tyle lepiej, iż drzewostany jodłowe, czyste czy mieszane 

użytkowano w dalszym ciągu przerębowo, wybierające na danej po- 

wierzchni drzewa, do pewnego celu najlepiej się nadające, pozosta- 

wiając resztę na pniu. Tym sposobem nietylko umożliwiano, lecz 

ułatwiano nawet i przyspieszano obsiewanie się jodły, a w danym ra- 
zie i drzewa przymieszanego, dzięki czemu powstawały nieraz drzewo- 
stany, nie ustępujące w niczem pierwotnej doskonałości. 

Jeden jednak jeszcze czynnik odegrał przytem nader wybitną 
rolę. Co więcej jemu właśnie zawdzięczają głównie drzewostany jod- 
łowe swoje powstanie i dalsze powodzenie. Bez współudziału jego 
bowiem nie mogłyby były przedewszystkiem obsiać się w stopniu tak 
wybitnie dobrym, w warunkach niekoniecznie sprzyjających, skoro 
uwzględni się, iż użytkowanie odbywało się nie w celu osiągnięcia 
odnowienia, lecz głównie, a nawet poniekąd wyłącznie dla pozy- 
skania drewna, zazwyczaj dłużycowego lub rzadziej do wyrobu gon- 
tów itp. Wprawdzie cięcie nie odbywało się odrazu zbyt silnie, bo 
ograniczało się zawsze na sztuki najgrubsze, w każdym jednak razie 
skutki jego bywały nieraz mniej lub więcej sprzeczne z cięciem, za- 
kładanem z myślą spowodowania odnowienia obsiewnego. Gleba za- 
tem narażona była bardzo często na większe lub mniejsze zdzicze 
nie, co utrudniać musiało obsianie się drzewostanu, nie wykluczające 
go zresztą całkowicie. 

Gzynnikiem, usuwającym trudności owe, było służebnictwo 
pastwiskowe w lasach, wykorzystane zawsze z wielką troskliwością.
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Z okoliczności tej odniosły lasy szpilkowe, w szczególności zaś jod- 

łowe, korzyść istotnie nie małą. Pasące się bowiem bydło zapobie- 

gato najskuteczniej dzieczeniu gleby, niszcząc w zarodku pojawiające 

się chwasty, przytłumiając porost traw, nie dopuszczając do tworzenia 

się zbyt grubych warstw mało rozłożonej próchnicy, mieszając je 

z glebą mineralną, rozrywając grube kożuchy mchów i odsłaniając 

tym sposobem glebę mineralną, ubijając wreszcie miejsca zbyt pul- 

chne, mało spoiste, czem przysposobiało ją do przyjęcia opadłego 

nasienia i zapewniało mu warunki dogodne do kiełkowania i dobrego 

rozwoju powstałego nalotu. Zastępowało zatem wszystko to, co osiąga 

się tylko porządnem zagospodarowaniem lasów, a Go być powinno 

stałą ich podstawą. 

W powyższy sposób powstawały wszystkie przypiękne drzewo- 

stany jodłowe Jasów dóbr Lesko, powiat Lisko, w których służebność 

pastwiskową zniesiono dopiero w r. 1900. Odnowienia w tym okresie 

nadzwyczajnie łatwe, postepowaty znacznie oporniej w kilka już lat 

po zaniechaniu pastwiska. 

Podobny przebieg odnowienia śledzić można także w wielu la- 

sach gminnych, służących stale za pastwisko, tam nawet, gdzie za- 

drzewienie stare, znacznemu uległo poszarpaniu, gdzie więc obsianie 

nie byłoby z pewnością w zwykłych warunkach możliwe, z powodu 

nadmiernego zdziczenia gleby, któregoby uniknąć innym sposobem 

nie można było. | 

Prosty ten środek dałby się użyć z pożytkiem i dzisiaj w lasach 

iglastych zaniedbanych, o glebie zdziczałej, mających ulec odno- 

wieniu obsiewnemu w niedalekiej przyszłości, zaoszczędziłby bowiem 

konieczności przygotowania gleby pracą ręczną, pociągającą za sobą 

mniej lub więcej znaczne wydatki pieniężne, z którymi dzisiaj zwłasz- 

cza poważnie liczyć nam się wypada, jako w porze, kiedy na plan 

pierwszy wysuwa się dążność do nadania gospodarstwu leśnemu kie- 

runku czysto kupieckiego, celem wydobycia zeń jaknajwyższych do- 

chodów, bez liczenia się zbytniego z jego rzeczywistemi zasobami 

i istotną możnością przyczem także i wzgląd na trwałość jego, nie 

wielkiem na ogół cieszy się u nas uznaniem. 

W takiem położeniu nie możemy spodziewać się rychłego nawrotu 

do stosunków uporządkowanych w gospodarstwie leśnem. Ochrona 

gleby, umiejętna hodowla lasu, rozumne użytkowanie jego zapasów, 

będące w zgodzie z ich stanem istotnym i przyrostem rzeczywistym — 

są to wszystko zagadnienia przyszłości, a sądząc z położenia ogól- 

nego — nie bliskie. 

W warunkach prawidłowych, przy należytem rozwinięciu czyn- 

ności pielęgnacyjnych i hodowlanych, dotyczących drzewostanów, 

przy troskliwem zabezpieczeniu gleby przed utratą dodatnich właści-
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wości przyrodzonych i podniesieniu jej sprawności posługiwanie się 
pastwiskiem, jako czynnikiem hodowlanym, byłoby nie tylko zby- 
teczne, ale przerodzićby się mogło w działanie wprost szkodliwe. Bo, 
jeżeli wiele zadrzewienia danego zapewnia obfite i częste obradzanie 
nasienia — odnowienie obsiewne odbywa się tu zawsze szybko i gładko, 
bez żadnej zresztą innej pomocy — jak tylko — przez zręczne pokie- 
rowanie cięciami częściowemi, w pierwszym rzędzie obsiewnemi, na- 
stępnie zaś ochronnemi, ręb przygotowawczy bowiem, w tych wa- 
runkach, jest zazwyczaj zbyteczny. Całe więc dzieło odnowienia za- 
leży wyłącznie od zdolności gospodarza leśnego, a więcej jeszcze od 
osobistego zajęcia się tą sprawą. 

Zresztą nawet w lasach mniej troskliwie zagospodarowanych, 
pozbawionych drobiazgowej pieczy, lecz dobrze zwartych położenie 
nie jest w istocie o wiele gorsze, niż w pielęgnowanych. W takich 
wypadkach wystarcza zupełnie założenie, możliwie wcześnie przed 
obsiewem cięcia przygotowawczego, aby przysposobić i pobudzić za- 
drzewienie na pniu pozostałe do obrodzenia nasienia, glebę zaś przygo- 
tować do jego przyjęcia i zapewnić mu tym sposobem łatwe skiełko- 
wanie a powodzenie tworzącemu się nalotowi. Rozstrzyga tu o uda- 
niu się przedsięwzięcia wiek drzewostanu, ze względu na możność 
wydania odpowiednio obfitego i zdrowego nasienia, czego w drzewo- 
stanie zbyt młodym lub przestarzałym, wymusić żadnemi środkami 
nie można, gdy glebę, choćby nawet mocno zdziezałą obróbką ręczną 
w każdym wypadku uczynić można przystępną dla przyjęcia nasienia 
opadłego i zapewnienia mu dalszego rozwoju. Jestto już wyłącznie 
zagadnienie wydatku pieniężnego. 

Dość często już w chwili zakładania cięć obsiewnych zastajemy 
_ w danym drzewostanie nalot gotowy, młodszy lub starszy, (który w do- 
brym jednak stanie rozwoju być musi) w rozmaitych skupieniach, naj- 
częściej gniazdami, smugami mniej lub więcej wydłużonemi i rozło- 
żonemi przeważnie wzdłuż północnej lub północno-zachodniej ściany 
drzewostanu. Zwłaszcza w drzewostanach bukowych i jodłowych jest 
to zjawisko pospolite, nawet w warunkach niekoniecznie sprzyjają- 
cych, zaś w odpowiednio wyhodowanych zwyczajne. Nie jest ono 
rzadkie zresztą także w drzewostanach świerkowych a nawet sosno- 
wych, przy sprzyjającym ustroju gleby i wieku zadrzewienia, chociaż 
tutaj nie wykorzystane w porę znika znowu po kilku latach, lub jak 
u sosny nawet wcześniej. 

W wypadkach takich kierunek i sposób cięć zależy zazwyczaj, 
wyłącznie od wyglądu i rozmieszczenia tych podrostów w drzewo- 
stanie, jak niemniej cały dalszy bieg odnowienia. Liczyć się przytem 
jednak zawsze należy także z właściwościami poszczególnych gatunków 
drzew i siedliska, względy te bowiem rozstrzygają ostatecznie zawsze
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o powodzeniu przedsięwzięcia. Bezduszne stosowanie przyjętego z góry 

wzoru zwichnąć je może całkowicie lub co najmniej wykoszlawić. 

Odnowienie samosiewne górne złączone jest prawie zawsze 
z mniejszemi lub większemi niedomaganiami i trudnościami, których 

pomijać milczeniem nie można. Są one wprawdzie często urojone 

tylko, a częściej jeszcze przesadzone, w poszczególnych przecież wy- 

padkach zmuszają do liczenia się z niemi. 

Do najważniejszych wad tego sposobu odnowienia — zalicza 
Dr. H. Mayr (Waldbau) — następujące: 

1) powolny bieg odnowienia; 

2) utrata przyrostu z powodu dłużej lub krócej trwającego ocie- 

nienia nalotu przez drzewa macierzyste; 

3) groźba przygłuszenia w mieszaninach gatunków drzew wraż- 
liwszych na ocienienie, przez lepiej cień znoszące, a temsamem sil- 

niej ocieniające; 

4) tworzenie i pomnażanie kryjówek i lęgowisk dogodnych dla 

zwierząt, młodnikom szkodliwych (myszy, owady), oraz wzmożenia 

niebezpieczeństwa ze strony grzybów pasorzytnych; 

5) utrudnienie i rozdrobnienie cięć, podrożenie wskutek tego- 
robocizny wogóle, oraz powiększenie trudności przy jakościowym 

rozdziale pozyskanych płodów; 

6) brak przeglądu w prowadzeniu czynności gospodarczych, 

utrudnienie kontroli i ochrony; 
7) częste uszkadzanie powstałych młodników, oraz drzew na 

pniu pozostających, z powodu kilkurazowego powrotu cięć częścio- 

wych na jedno i to samo miejsce i złączonego z tem uprzątania pło- 

dów pozyskanych; duża pod tym względem zależność od sił kierują- 

cych bezpośrednio pracami odnośnemi, a niemniej od zręczności 1 su- 

mienności robotników: 
8) zgorzelina kory drzew, wrażliwych na działanie promieni sło- 

necznych; 
9) zwiększanie się powyższych wad, w miarę rozdrabniania cięć, 

mianowicie w gospodarstwie przerębowem lub innych do niego zbli- 

żonych ; 
10) niemożliwość zastosowania samosiewu w miejscach z lasu 

ogołoconych, na polach do zalesienia przeznaczonych, w lasach, gdzie 

zamierzona jest zmiana gatunku drzewa danego na inny, w drzewo- 

stanach młodych, niedających jeszcze nasienia, względnie zbyt sta- 

rych, pozbawionych już tej zdolności, a wreszcie wszędzie tam, gdzie 

odnowienie samosiewne nie daje dostatecznych lub żadnych widoków 

udania się, albo połączone jest z niezwykłemi trudnościami. 

Przypatrzmy się niedomaganiom tym bliżej. 

$
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ad 1) Sam już Dr. H. Mayr przyznaje, iż zarzut ten odpada 
całkowicie w drzewostanach odpowiednio wyhodowanych i przyspo- 

sobionych wcześnie do możliwie szybkiego i zupełnego osiągnięcia 

samosiewu. W wypadkach takich bowiem leży on niemal w całości 
w ręku gospodarza leśnego, który wykorzystując lata nasienne — roz- 

począć go może w miejscach dowolnych, lecz dla odnowienia najdo- 
godniejszych, a kierować nim tak, by okres odnośny nie przekraczał 
miary koniecznej do zapewnienia powstałemu podrostowi prawidło- 
wego rozwoju. W każdym razie unikać się przy tem musi odsłonięcia 
zbyt pospiesznego lub nieoględnego, które zwichnąćby mogło łatwo 
cel właściwy i popchnąć odnowienie w kierunku niepożądanym, albo 
w najlepszym razie spowodować duże ofiary pieniężne, jakie ponieśćby 
należało, by uratować młodzież właściwą od częściowej lub całko- 
witej zagłady. 

Zresztą nawet w drzewostanach z mniejszą troskliwością wyho- 
dowanych, względnie pozbawionych całkowicie pielęgnowania, lecz 
mniej lub więcej prawidłowo zadrzewionych, odnowienie obsiewne 
da się bez wielkiego trudu i straty czasu osiągnąć przy pomocy zręcz- 

nie poprowadzonych i w porę założonych cióć, zwłaszcza przygoto 
wawczych I obsiewnych, zgodnie z danemi warunkami zadrzewienia 
i siedliska. Każde przedsięwzięcie chybione, popsuć może w całości 
lub w części zamierzone odnowienie. 

ad 2) Strata na przyroście znaczną jest w takich tylko wypad- 

kach, jeżeli cięcia odsłaniające nie odpowiedziały w stopniu pożąda- 

nym wymogom danego gatunku drzewa i siedliska. Dopuszczeniem 
trwającego nad konieczną miarę przytłumiającego działania drzewo- 

stanu macierzystego na podrost powstały wywołać się np. musi 

ogólne osłabienie jego rozwoju. Przeszkodzenie zaś w porę temu leży 
całkowicie w mocy gospodarza leśnego, wobec czego zarzut ten nie 
może stanowić powodu do zaniechania odnowienia samosiewnego, 
a nawet nie jest w stanie zmniejszyć istotnej jego wartości gospodar- 

czej. Stratę na przyroście drzewostanu nowego pokrywa zresztą w naj- 

gorszym razie przyrost na drzewostanie ustępującym, jeżeli nie w ca- 

łości, to w przeważnej części, a nawet przewyższa ją często znacz- 

nie, co na tem większe zasługuje uwzględnienie, iż przyrost ten od- 

bywa się na nierównie cenniejszym w danej chwili zapasie drzewa, 

jaki przedstawiają ustępujące stopniowo drzewa ochronne. 

Nie bez znaczenia powinna być ta także okoliczność, że zbyt 

bujny przyrost, w pierwszych zwłaszcza okresach życia drzew szpil- 

kowych, przynosi przyszłej jakości drewna użytkowego raczej szkodę 

niż pożytek. Stąd pochodzi też zjawisko, że drewno drzew wyhodo- 
wanych z obsiania się drzewostanu, jest w warunkach prawidłowych 
zawsze jakościowo lepsze.
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Gdy wreszcie uprzytomnimy sobie jeszcze, iż odnowienia ręczne 

na zrębach zupełnych, mianowicie mniej lub więcej już zdziczałych, 

są najczęściej powodem niemałych strat, czyto z przyczyny całko- 

witego lub częściowego nieudania się uprawy, co pociąga za sobą 

konieczność częstych uzupełnienień czy też z powodu rozlicznych 

niebezpieczeństw, zagrażających, szczególnie na piaskach, uprawom 

w ciągu nieraz długiego czasu, nie możemy nie przyznać odnowie- 

niom samosiewnym pod osłoną drzew macierzystych pierwszeństwa. 

ad 3) Zarzut bez wątpienia słuszny, pomnaża bowiem trudności 

w przeprowadzeniu -: odnowień w drzewostanach mieszanych, w kie- 

runku pożądanym. Doniosłość jego jednak osłabić wielce można, je- 

żeli nie całkowicie usunąć, odpowiedniem zakładaniem cięć ochron- 

nych, względnie dopełniających. 

ad 4) Gdzie zręby zupełne nie są, jak to najczęściej bywa — kar- 

czowane przed odnowieniem, tam niebezpieczeństwa wymienione są 

co najmniej tak samo, jeżeli nie bardziej grożne, aniżeli w rębach 

częściowych. Myszy np. występują w uprawach zadarnionych na zrę- 

bach zupełnych, nierównie chętniej i liczniej niż w młodnikach ob- 

siewnych, dobrze zwartych, z glebą wolną od zarostu traw, a więc 

pozbawionych kryjówek i lęgowisk dogodnych dla nich. W wyższym 

jeszcze stopniu dotyczy to napadnięcia ze strony owadów w tych sa- 

mych zresztą warunkach, bo grzyby pasorzytne bez porównania groź- 

niejsze są w uprawach na zrębach czystych, niekarczowanych, niż 

w częściowych. 

ad 5) Czynnik ten nie powinien być właściwie wymieniany jako 

przeszkoda poważniejsza, w stosowaniu odnowienia samosiewnego 

w lasach, bo wobec doniosłości zadania samego, rzeczy takie, jak 

utrudnienie pracy gospodarza leśnego, nie odgrywają żadnej zgoła 

roli, zwłaszcza, iż pod tym względem grzeszy się chętnie przesadą. 

Jedynie wydatki pieniężne mogłyby zaważyć poniekąd na szali, gdyby 

nie bywały również mniej lub więcej przesadzane. 

ad 6) To samo powiedzieć można o zarzucie tu zawartym. Wo- 

bec bowiem ogromnej doniosłości zadania, znaczenie jego staje się 

zupełnie podrzędnem, zwłaszcza, że przy odpowiedniem rozłożeniu 

czynności wszystkie odnośne prace ułatwione bywają znakomicie. 

ad 7) zarzut istotnie bardzo poważny, chociaż niejednokrotnie 

nadto wyolbrzymiony. Przy uporządkowanych bowiem działaniach 

w czasie wykonywania cięć w ciągu wyróbki i wywozu przy nale- 

żytym dozorze, szkody w młodnikach wyrządzone w przeciągu krót- 

kiego czasu, a w najgorszym razie po paru latach, zacierają się cał- 

kowicie. Jeżeli zresztą wszystkie czynności powyższe wykonane być 

mogą na śniegu, w porze bezmroźnej, w takim razie szkody wyrzą- 

dzone stają się znacznie mniejsze, często nawet trudno je zauważyć.
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W braku śniegu uniknąć je do pewnega stopnia można, używając 
do przewózki wozów odpowiednio urządzonych na wysokich kołach, 
jednoosiowych. Uprząta się przy ich pomocy kloce choćby najcięższe, 
bez większej dla otoczenia szkody. 

ad 8) Rzecz drobna i bez większego znaczenia. Słuszność za- 
rzutu tego zależy zresztą nie tylko od gatunku drzewa lecz i od Spo- 
sobu a raczej kierunku zakładania cięć, względnie ich rozciągłości. 

ad 9) Odpowiedź na ten zarzut, niewątpliwie słuszny, znajduje 
się już poniekąd wyżej. Doniosłość jego zależy zresztą od rodzaju 
opieki przy wykonaniu czynności z odnowieniem samosiewnem złą- 
czonych, lecz niemniej także od wieku drzewostanu. Im starszy jest 
on bowiem I z im potężniejszych drzew się składa tem szkody by- 
wają większe i trudniejsze do uniknienia, a i obsiew sam napotyka 
tu już na poważniejsze zwykle trudności, tak, iż często jesteśmy zmu- 
szeni uciec się do odnowienia z ręki, po uprzątnięciu zadrzewienia 
starego. | 

ad 10) Zarzut ten jest właściwie bezprzedmiotowy i odpaść po- 
winien zupełnie. W żadnym zaś razie nie może przemawiać przeciwko 
stosowaniu w odpowiednich warunkach odnowienia samosiewnego, 
boć tam, gdzie tylko odnowienie z ręki jest możliwe, nie można my- 
śleć o stosowaniu odnowienia samosiewnego. Zresztą nawet w wa- 
runkach temu sposobowi odnowienia sprzyjających, uciec się nam wy- 
padnie nieraz do pomocy uprawy z ręki, przynajmniej jako uzupeł- 
nienia lub domieszki innego gatunku drzewa. Przyjęcie zasady odno- 
wienia samosiewnego w lasach nie wyklucza przytem bynajmniej 
posiłkowania się uprawą z ręki, bo rzecz taka byłaby nawet nie do 
pomyślenia w gospodarstwie uporządkowanem, którego jest koniecz- 
nością. Zależałoby nam raczej na rozumnem i celowem ograniczeniu 
dzisiejszej jej wszechwładności, nawet tam, gdzie odnowienie samo- 
siewne narzuca się niejako samo, a gdzie zwykliśmy wszelkie jego 
ślady tępić bezwzględnie przy zakładaniu zrębów zupełnych na 
rzecz wątpliwej nieraz uprawy z ręki. Chorobliwemu prądowi temu 
zawdzięcza jodła wyłącznie stopniowe ustępowanie swoje z miejsc 
zajmowanych, podobnie jak buk, względnie mieszaniny ich wza- 
jemne na rzecz lasów sosnowych lub świerkowych albo, jak w gó- 
rach i na podgórzu bezwartościowych zarośli, przybranych tu i ów- 
dzie, w najlepszym razie, pojedynczo lub kępiasto rozrzuconemi świer- 
kami. Przemiana ta stosowana wszędzie od dziesiątek lat z wątpliwej 
wartości skutkiem, trwa w zupełnej sile po dzień dzisiejszy, a za- 
wdzięcza swój rozwój i postęp zrębom zupełnym. 

Niedźwiedzią przysługę oddało wielokrotnie lasom także tz. upo- 
rządkowanie cięć, jako naczelna zasada urządzenia lasu. Rzecz sama 
w sobie niezawodnie wielce cenna i niezbędna poniekąd, stosowana



W sprawie odnowień obsiewnych. 167 
    

  

jednak bezmyślnie, jako bezduszny szablon, wydać musiała owoce 

dla lasu szkodliwe. Jej przypada bowiem także w udziale, w dużej 

mierze, wytępienie jodły i drzewostanów mieszanych, złożonych 

z jodły i buka, jej poświęcić musiano w lasach sosnowych drzewo- 

stany młodsze i zdrowe, dobrze przyrastające, na rzecz przestarzałych 

l w znacznej części zagrzybionych albo źle zwartych i o znikomym 

przyroście I t. p. 

Uporządkowanie cięć stworzyło wreszcie rozległe jednolite drze- 

wostany, narażone na różnorodne niebezpieczeństwa, z jakiemi gospo- 
darz leśny ciągle walczyć musi, a w dodatku często beznadziejnie. 

Także wyolbrzymiony nadmiernie w poszczególnych wypadkach 

wzgląd na wiatry (konieczne następstwo uporządkowania cięć) przy- 

czynił się nie mało do zakładania zrębów czystych, w połączeniu 

ż uprawą z ręki, chociaż dane warunki przemawiają za rębami czę- 

ściowemi i odnowieniem samosiewnem. Świerk np. w wielu miejscach 
obsiewa się z wielką łatwością i często i zaprasza wprost do zakta- 

dania cięć częściowych. Wzgląd jednak na wiatry stoi temu na prze- 

szkodzie, jakkolwiek doświadczenia codzienne wskazują na to, iż od- 

powiednią hodowlą i pielęgnowaniem drzewostanów zabezpieczyć je 

można w stopniu dostatecznym przed wrażliwością na wiatry wywra- 

cające lub łamiące, o ile nie wchodzi w grę orkan właściwy. W ta- 

kich wypadkach łatwo uzyskać odnowienie samosiewne przy po- 

mocy cięć częściowych, najlepiej smugowych nawet w drzewosta- 

nach świerkowych, zachowując pożądane ostrożności, wskazane zresz- 

tą wszędzie, celem uniknięcia niespodzianek. 

Przy zakładaniu cięć obsiewnych liczyć się trzeba z tą także 

okolicznością, że w jednym nieraz i tym samym drzewostanie, względ- 

nie na powierzchni do odnowienia samosiewnego przeznaczonej 

mamy do czynienia z tak odmiennemi warunkami, dotyczącemi gleby, 

położenia, klimatu, zadrzewienia i t. p., iż do każdego z nich stosować 

musimy inny sposób cięcia, chcąc cel zamierzony w całości i pewnie 

osiągnąć. Gospodarz leśny winien zatem dokładnie zaznajomić się 

z danemi stosunkami, zanim przystąpi do założenia cięć. Wprawdzie 

szczęśliwym zbiegiem okoliczności odnowienie udać się może także 

przy mniej oględnem i nieprzewidującem poprowadzeniu wszystkich 

czynności, związanych z samosiewem, lecz byłoby to już rzeczą przy- 

padku, który nigdy w grę wchodzić nie powinien. 

Niemniej liczyć nam się wypada z wydatkami pieniężnemi, złą- 

czonemi ściśle z odnowieniem lasu, bo jeżelibyśmy zechcieli zadać so- 

bie nieco trudu i obliczyli wszystkie koszty, poniesione na całkowite 

odnowienie z ręki, wraz z odsetkami do czasu rębności, uwzględniając 

oczywiście przytem także wszelkie wydatki, spowodowane, uzupełnie- 

niami, czyszezeniami, tępieniem rozlicznych szkodników ze świata
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zwierzęcego i roślinnego, przekonalibyśmy się niezawodnie w nie- 

jednym wypadku, iż wszystkie użytki późniejsze i końcowe z danego 

drzewostanu nie pokrywają kosztów nakładu. 

Zwrócił już na to uwagę w swoim czasie Dr. B. Borggreve (Holz- 

zucht, 2 w.) nawołując do powrotu do odnowienia samosiewnego, 

Ile przytem traci się pośrednio, z powodu przejściowego lub trwa- 
łego obniżenia wydajności gleby, wywołanego dłuższem odsłonięciem 

jej zrębami zupełnemi — to usuwa się całkowicie z pod naszej świa- 

domości i oceny. Odbija się to wprawdzie aż nazbyt często na roz- 

woju upraw i młodników, względnie w ciągu całego życia drzewo- 

stanów, z uprawy ręcznej powstałych, lecz albo nie zdajemy sobie 

z tego sprawy, lub też przechodzimy nad tem do porządku dziennego, 

nie mogąc już usunąć lub zmniejszyć zła, zaś do zmiany sposobu 

gospodarowania brak nam najczęściej możności lub ochoty. Pomna- 
żamy je więc dalej. 

Twierdzenie zwolennków uprawy z ręki, jakoby odnowienia 

samosiewne, pociągały za sobą przy użytkowaniu płodów w rębach 

częściowych tak znaczne wzmożenie odnośnych wydatków pienię- 

żnych, że przewyższają one często znacznie koszt uprawy ręcznej, 

pozbawione jest wszelkich podstaw, gdyż o ile koszty te nie bywają 

całkowicie zwracane w drodze sprzedaży pozyskanych płodów przez 

stosowne podwyższenie ceny, to w każdym razie część ich przeważna, 

znajduje z tego źródła pokrycie. Nigdy zresztą nie dosięga różnica 

podwyższenia kosztów pozyskania wysokości wszystkich kosztów 

uprawy i pielęgnowania, nie mówiąc już o mniej lub więcej dotkli- 

wych stratach, złączonych z odnowieniem ręcznem na zrębach czy- 

stych. 

Położenia skłonne do zabagnienia, odnowić można bez trudu, 

a skutecznie i pewnie jedynie samosiewem pod osłoną drzew ma- 

cierzystych. Po uprzątnięciu bowiem zadrzewienia starego ulegają 

one tak silnemu i uporczywemu zabagnieniu, że do ponownego ich 

zalesienia uprawą z ręki przystąpić można dopiero po poprzedniem 

ich osuszeniu, co jednak nie zawsze da się osiągnąć, a w każdym ra- 

zie połączone jest z niemałemi kosztami. 

Również odnowienie t. zw. zmrozisk najlepiej odbywa się pod 

osłoną drzew starych, uprzątnąć się mających. Nie mniej drzewostany, 

położone na stromych stokach lub glebach skalistych odnawiane być 

winny niepodzielnie w drodze samosiewu, pod osłoną drzew macie | 
rzystych. 

Jeżeli drzewostany rębne były przygotowane, względnie pielę- 

gnowane odpowiednio do wymagań odnowienia samosiewnego, rę- 

bami częściowemi, czyli jeżeli do czasu rębności przetrwały na pniu 

jedynie najlepiej upostaciowane drzewa, będące w pełnem zdrowiu,
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natenczas oczekiwać możemy, iż pokolenie z nich powstałe, te same 

posiądzie cechy. Przynajmniej liczyć na to możemy z największem 

prawdopodobieństwem. Sprawa dziedziczności zatem znajdzie na tej 
drodze najpewniej zupełne uwzględnienie, co przy innym sposobie 

odnowienia nasieniem sprowadzonem nie zawsze ma miejsce, bo 

nawet nasienie własnego zbioru nie daje całkowitej pod tym wzglę- 

dem pewności. jeżeli zbiór nie odbywa się pod ścisłym nadzorem. 

Jedynie przy stosowaniu odnowień samosiewnych wyzyskujemy 

w całej pełni nieuszczuplone niczem siły przyrody, skupione w da- 

nem siedlisku i zadrzewieniu, roztrwaniamy je zaś najczęściej, bodaj 

w części, jeżeli nie całkowicie przy odnowieniach z rębu na zrę- 

bach czystych, co odbija się w następstwie w sposób przykry na wy- 
hodowanych tą drogą drzewostanach, zwłaszcza na glebach słabo 
zaopatrzonych w składniki chemiczne, dla życia roślin potrzebne i ko- 

rzystne właściwości fizyczne. Błędy zaś popełniane przy tem gro- 

madzą się z pokolenia na pokolenie i chociaż nie zawsze wpadają od- 

razu w oczy, to działają jednak niepowstrzymanie i prowadzą 
w końcu do całkowitego rozstroju gospodarczego, jeżeli wady w od- 
nowieniu powtarzają się stale. 

Niezawodnie ujemne działanie zrębów czystych powstrzymać 
można poniekąd, a przynajmniej znacznie opóźnić sprawnem i szyb- 
kiem wykonaniem odnowienia z ręki, w tym także kierunku, aby 
zabezpieczało ono glebę, możliwie jaknajrychlej przed utratą choćby 
częściową tylko, przyrodzonych jej własności zarówno fizykalnych 
jak i chemicznych. Nie podobna bowiem zaprzeczyć, iż i odno- 
wienia z ręki na zrębach zupełnych w warunkach dogodnych pro- 
wadzą do bardzo dobrych wyników, przy nieznacznym zresztą ubytku 
przyrodzonych sił gleby. Możliwem jest to jednak w takich tylko wy- 
padkach, jeżeli gleba chroniona dobrze przez drzewostan ustępujący, 
znajdująca się zatem w stanie nienaruszonym otrzyma bezpośrednio 
po wycięciu starego zapasu pokrycie nowe, za pośrednictwem zadrze- 
wienia nowego wykonanego starannie i szybko. Gleby zresztą z na- 
tury żyzne opierają się skuteczniej i dłużej zubożeniu, lecz za to ule- 
gają gwałtownemu zdziczeniu, co pociąga za sobą ogromne nieraz 
trudności i ofiary pieniężne przy odnowieniu lasu, z czem nie mniej 
liczyć się wypada. 

Pomimo zresztą licznych i wielorakich zalet odnowienia samo- 
siewnego za pośrednictwem zrębów częściowych nie wszędzie prze- 
cież posługiwać się niem możemy. Opornie pod tym względem zacho- 
wują się bowiem gleby ubogie, a przedewszystkiem zbyt suche, oraz 
mocno już zdziczałe, z jakiemi spotykamy się zazwyczaj w wielu drze- 
wostanach mniej lub więcej silnie przerzedzonych, w pierwszym rzę- 
dzie sosnowych, gdzie żywą pokrywę gleby tworzą gęste kożuchy,
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złożone z borówek, brusznie, ożyn, tu i ówdzie także wrzosów, stano- 

wiących bardzo poważną i trudną do usunięcia przeszkodę w obsianiu 

się drzewostanu, zwłaszcza, iż pod pokrywą tą znajduje się stale zbyt 

gruba warstwa próchnicy surowej, niedostatecznie rozłożonej, która 

sama już nie dopuszcza do powstania nalotu. Chcąc go wywołać mu: 

siałoby się nie tylko usunąć całkowicie ową żywą okrywę, lecz nadto 

przekopać glebę dokładnie, celem zmieszania surowej próchnicy z glebą 

mineralną. Gdy jednak taka przeróbka gleby nie da się w całości 

uniknąć także przy uprawach z ręki, jeżeli pragniemy aby zamierzony 

cel od razu i w zupełności został osiągnięty, przeto sam tylko wzgląd 

na wydatek pieniężny, nie powinien nas odstraszać od użycia tego 

środka, aby spowodować obsianie się drzewostanu, o ile tylko inne 

poważniejsze nie zachodzą przy tem przeszkody. Zyskujemy bowiem 

tym sposobem szybsze i skuteczniejsze zabezpieczenie gleby przed 

dalszem zubożeniem jej i całkowitem zdziczeniem, co po usunięciu 

zadrzewienia starego, niechybnie nastąpićby musiało. 

Wątpić jednak można, aby w dzisiejszym sposobie odnowienia, 

o ile ono w ogóle się odbywa, a zwłaszcza wobec niezmiernie ciężkich 

warunków, z jakimi gospodarstwo leśne, szczególnie mniej zasobne, 

dzisiaj walczyć musi, nastąpił jakikolwiek zwrot ku lepszemu. Nie łatwo 

też wyplenić zastarzałe uprzedzenia względnie przyzwyczajenia, które 

opanowały gospodarstwo leśne i nadały mu pęd w kierunku najmniej- 

szego oporu. Do tego celu należałoby wychować sobie nowe poko- 
lenie leśników, zdolne do postępu, wolne od zadawnionych przywar 

i liczące się więcej z przyszłością lasu 1 jej utrwaleniem, oraz docze- 

kać się stosunków, któreby dozwalały na liczenie się poza chwilową, 

możliwie najwyższą korzyścią, jaką z lasu uzyskać chcemy, w rów- 

nej przynajmniej mierze także z wytrwałem dążeniem do udoskona- 

lenia dzisiejszego stanu lasów, oraz całego gospodarstwa. Droga to 

wprawdzie daleka i żmudna lecz nieunikniona, o ile pragniemy 

poprawy. 

Garść powyższych uwag opartych przeważnie na doświadcze- 

niu własnem, zebranem w ciągu długoletniej pracy zawodowej w la- 

sach tak wzorowo zagospodarowanych jak krasiczyńskie i leskie, po- 

daję głównie do użytku młodej braci leśnej, zdolnej jeszcze do roz- 

różnienia wartości duchowych od zgrzybiałego materjalizmu. Sądzę, 

iż znajdzie tam wiele ziarn zdrowych. 

  
 


