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Mniszka w Czechach. 

Pośpieszny pociąg z Bukaresztu przez Lwow do Pragi zwany 

trafnie przez naszych kupców „Gewaltzug*, mknie z przedwo- 

jenną szybkością. | | 

Za granicą Polski na Śląsku i Morawach roztaczają się 

przed podróżnym pokojowe widoki troskliwie uprawionych pól, 

ogrodów warzywnych i nieoparkanionych od sąsiadów sadów. 

Widoczne jest uszanowanie cudzej własności. W Czechach zaś, 

zwłaszcza północnych, dziwny żółty lub ciemno bronzowy ko- 

lor lasów iglastych odbija rażąco od zieleniejących się powie- 

rzchni łąk. 

Oczy wszystkich podróżnych zwracają się w tę stronę, 

rozmowa toczy się na temat strasznej dla Czech klęski inwazji 

mniszki, jej początku, przebiegu i przewidywania następstw. 

Już długo przed wojną występowała mniszka w Czechach 

w ulubionych drzewostanach świerkowych częstokroć w powa- 

żnej ilości. | 

Personal leśny stosował jako środek zaradczy rokroczny 

obchód drzewostanów w drugiej połowie września tyralierką, 

przyczem wyszukiwał i niszczył jajka. Natomiast nie miażdżono 

lusterek gąsienic w połowie kwietnia, bo lęg nie odbywał się 

jednocześnie, lecz na południowej stronie strzał wcześniej, na 

północnej później, a nadto dlatego, bo gąsienice krótko się w lu- 

sterkach zatrzymywały, tak, że niszczenie jaj w jesieni uwa- 

żano za środek radykalniejszy. 

W roku 1919 pojawiła się mniszka w znaczniejszej ilości 

w okolicy Rakonic, skąd przesunęła się rychło na północ, na- 

stępnie na zachód poza Jicin i Ostromierz — łukiem długości 

przeszło 200 km. 

W roku 1921 z końcem lipca a początkiem sierpnia był 

lot tak silny, że pociągi wieczorne przechodząc przez lasy (n. 

p. w Horie) przebijały chmury motyli a tor kolejowy bielił się 

od mnóstwa pobitych.
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Tegoroczny żer zniszczył doszczętnie czyste drzewostany 

świerkowe, podczas gdy sosna jeszcze się broni, a liściaste 

z reguły nie są opadnięte. 

Lecz niestety drzewostanów innych, jak czystych świerko- 

wych jest tam stosunkowo mało. 

Znaczny przyrost masy, wysoki procent drewna użytko- 

wego i dochody z trzebieży zachęcały właścicieli oddawna do 

pielęgnowania czystych drzewostanów świerkowych a rugowa- 

nia innych. 
Niezwykłe rozmiary inwazji znęciły mię z końcem czerwca 

na wycieczkę do rewiru księcia Trautmannsdorfa w Sobsie koło 

Леша. Jeżeli widok rozległych brunatnych drzewostanów 2 о- 

kien wagonu jest dla leśnika dziwnie przykrym, to obraz wnę- 

trza lasu czyni nie tylko przygnębiające, lecz wprost straszne 

wrażenie. 
Doznaje się wrażenia jak gdyby cmentarza roślinnego o sto- 

iących jeszcze nieboszczykach. Nigdzie nie widać zieleni, bo 

brak wszelkiego runa leśnego. 

Na glebie leży wszędzie kał gąsienic, tworząc warstwę do 

5 mm. grubości. Mimo dnia słonecznego, bez wiatru, mrowie 

gąsienic przesuwa się w różnych kierunkach po ściółces sze- 

regi ich wstępują po strzałach w górę. Widocznie brak im po- 

żywienia, więc też spodziewany jest niebawem zanik inwazji. 

Z końcem czerwca na krótko przed zapoczwarczeniem wl- 

dać gąsienice młode lub słabe zaledwo 10 mm. długości, a już 

przędzące. 

Ogółem jest gąsienic tak wiele, że pędy szczytowe i końce 

pędów bocznych uginają się pod ich ciężarem i wyglądają jak 

grube kiszki. 

Wszystkie nawiedzione drzewostany padają pod ciosami 

toporów. 

„Nie zostanie przytułku ni leśnym śpiewakom, 

Ni wieszczom, który cień tak miły jak ptakom.* 

Pierścienie wypadły bardzo drogo, bo 1. kg. lepu kosz- 

tował 18 K. więc przeszło M 1000., lep zaś był nieszczególnej 

jakości, wysychał szybko, tak, że gąsienice z łatwością go prze- 

chodziły. 

Ichneumonów, względnie rączyc, ma być też za mato. Koj- 

ców hodowlanych nie zastosowywano.
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Jak fatalne są skutki tegorocznego żeru wystarczy nad- 

mienić, że n. p. w rewirze Sobsic o obszarze 280 morgów jest 

nadzieja uratowania jednego tylko niewielkiego młodnika sosno- 

wego przetkanego świerkiem, zresztą wszystkie inne drzewosta- 

ny, bez względu na wiek, wyrębuje zarząd we własnym zakre- 

sie w pień. 

Wyróbka postępuje powoli dla braku robotników leśnych, 

których właściciele lasów obecnie wprost rozrywają 1 coraz 

więcej przepłacają. W małym rewirze Sobsic wyrobiono dotąd 

około 4000 m% drewna, w tem bardzo znaczny procent łat, 

drewna cieńkiego i opału. 

Geny za drewno w gotowym stanie loco las są jeszcze 

wysokie: za 1 m3 łat 100—120K t.j. 8000—10000 Mp. za I m* 

użytkowego; wedle grubości 130—160 K = 10500—13000 Mp. 

za 1m3 krąglaków ; opałowe 45 K = 3.700 Mp.; za furę gałęzi 

14 K = 1.500 Mp. 

Ogólnie przewidują leśnicy czescy znaczną zniżkę cen za 

drewno, skoro właściciele lasów rzucą na rynek miljony m3 

drewna ściętego z konieczności. 

Że natomiast w późniejszych latach odczują Czechy silny 

brak drewna, nie ulega też wątpliwości. 
W zamian odniosą z tej strasznej klęski chyba tę korzyść, 

że w przyszłości zarzucą typ czystej świerczyny i przejdą do 

hodowli drzewostanów mieszanych. 

Wraca pociąg do Polski — przejeżdża granicę. Dumnie 

wzniesione korony drzew naszych borów kołyszą się w blasku 

rannego Słońca. 

A serce zamiera na myśl — że potworne niebezpieczeń- 

stwo w pobliżu. 
Podbuż, 30. czerwca 1922. 

  

 


