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Przebieg przyrostow u buka i graba w lesnictwie Suchodot 
(Opole) na tle struktury drzewostanowej. 

Cours de la erotssance du hótre et du charme dans l’éeconomie forestiére 

de Suchodół (Opole) base sur la structure du peuplement. 

Wstęp. 

Badania nad przyrostami poszczególnych gatunków drzew wy- 
magają w nauce leśnictwa polskiego dużej i wszechstronnej pracy, 
aby doprowadzić mogły do wyczerpującego zestawienia materjałów 
1 wyciągnięcia odpowiednich wniosków natury zarówno teoretycznej 
jak i praktycznej. Praca w tym kierunku musi iść z jednej strony 

po linji czysto naukowego ujęcia pewnych zasadniczych kwestyj 
z zakresu biologji naszych drzew, z drugiej zaś strony zmierzać 

musi do ważnego celu w dziedzinie gospodarstwa lasowego, jakim 
jest opracowanie ogólnych i lokalnych tablic zasobności dla poszcze- 
gólnych drzewostanów na terenie całego kraju. 

Realizacja tych prac jest tem pilniejszą, że dotychczas z ko- 
nieczności zmuszeni jesteśmy oceniać i charakteryzować nasze drzewa 
lub drzewostany w ich rozmaitych przejawach biologicznych na 

podstawie miar obcych, najczęściej oczywiście dla naszych warun- 
ków błędnych i niedostatecznych. Nie można przytem pominąć zna- 
miennego faktu, że zarówno obszar niektórych naszych rodzimych 
drzewostanów, jak 1 ich ogólny charakter ulega nieustannym zmia- 
nom 1 to w sensie wyraźnie negatywnym. Zjawisko to nasuwać musi 
poważne obawy na temat wynikających stąd trudności i komplikacyj. 
przy badaniu całego szeregu zagadnień natury biologicznej w odnie- 
sieniu do lasu, jako zespołu roślinnego, opartego o pewne prawidła 
socjologiczne. Jeżeli się zważy, że drzewostany naturalnego pocho- 
dzenia ustępują w szybkiem tempie sztucznym uprawom, to nie 
dziwnego, że w niedługim okresie czasu coraz bardziej brakować 
będzie materjału koniecznego dla przeprowadzenia badań nad prze-
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biegiem wzrostu 1 rozwoju rozmaitych typow drzewostanow, po- 
szczególnych ras siedliskowych, wzajemnego wpływu i walki 

o byt wśród danych osobników czy całych zespołów. Ciągła zmiana 

warunków ekologicznych, dokonywująca się równolegle ze zdo- 
bywaniem danego siedliska przez zwycięski gatunek drzew i drze- 

wostanu, prowadzić musi niewątpliwie do zamącenia tego typowego 
obrazu stosunków, w jakich każdy rodzimy, naturalny drzewostan 
znajdował się w stanie pierwotnym i w jakich się odbywał jego 
normalny rozwój. Jest rzeczą dostatecznie jasną, że dla badań ściśle 

naukowych śledzenie biegu przyrostów u danego gatunku drzewa 

wymaga „wyszukania możliwie najbardziej niezmienionego ośrodka, 

dla tegoż gatunku wszechstronnie właściwego i typowego, któryby 

tem samem dawał całkowitą rękojmię, że mamy tu do czynienia 

z przejawem naturalnie działających czynników, w niczem nie za- 

kłócających normalnego biegu i rozwoju wszystkich cech indywi- 

dualnych tegoż gatunku. Wynika stąd dalej, że w określeniu i ozna- 

czeniu takiego ośrodka zachować należy dużą ostrożność, a co zatem 

idzie przeprowadzić cały szereg prac wstępnych przed właściwem 

dokonaniem badań przyrostowych. Dla badań ściśle naukowych sto- 
sować trzeba zasadę, że las o charakterze pierwotnym, nie pobu- 

dzany żadnemi specjalnemi środkami gospodarczemi do intensywniej- 

szego przejawiania swoich sił życiowych, przedstawiać będzie ma- 
terjał o wiele bardziej charakterystyczny dla uchwycenia całokształtu 

cech biologicznych danego gatunku drzewa, jakkolwiek ze względów 
praktyczno - gospodarczych może równocześnie las taki przedstawiać 
organizm zgoła niedoskonały '). Zupełnie oczywiście inna kwestje 

stanowić będzie umyślna tendencja gospodarza leśnego do zwięk- 

szenia 1 przyśpieszenia przyrostu w całym drzewostanie, wynikająca 
zresztą z ogólnej, praktycznej celowości gospodarki leśnej. Kwestję. 

„tę w badaniach o teoretycznem znaczeniu musi się pominąć. Przyj- 

mując howiem, że z punktu widzenia gospodarczego ideałem, do 
którego należy dążyć, jest t. zw. las trwały, wykazujący najwyższy - 
przyrost masy drzewnej *), musimy pamiętać, że taki typ lasu jest 
wynikiem szeregu celowych zabiegów gospodarczych, które : wypły- 
wają z dokładnego poznania jego biologji. W szczególności poznanie 
biegu przyrostów i rozmaitych na to wpływających czynników sta- 
nowić może należytą podstawę do ocenienia, czy poszczególne drzewo, 
względnie dany drzewostan znajduje się w takiem stadjum rozwo- 
jowem, które kwalifikuje go do zachowania lub usunięcia. Słusznem 
jest zatem twierdzenie J. Paczoskiego!), że „pozostawianie 
  

!')J. Paczoski: „Biologiczna struktura lasu lasu", Sylwan 1929. 

„SYLWAN*: 1931. — Nr. 3. 23
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w drzewostanie drzew starszych, już prawie nie przyrastających, 

z punktu widzenia gospodarczego, jest nonsensem* — ale aby 
z tego należycie zdać sobie sprawę, trzeba dokładnie poznać 

zarówno t. zw. siłę wzrostu charakterystyczną dla danego gatunku 
drzewa *), jakoteż bieg jego przyrostu na wysokość, grubość, miąż- 

szość 1 t. p. Dopiero w ten sposób zebrane spostrzeżenia, ujęte 

w ścisłe cyfry służyć mogą do prawidłowego ujęcia charakterystyki 

gatunkowej rośnienia naszych drzew i drzewostanów, a w ciągu 

dalszym do zestawienia ogólnych i lokalnych obrazów przyrastania 
1 zasobności poszczególnych drzewostanów. 

Zagadnienie i teren pracy. 

Jest zjawiskiem powszechnie znanem, że stare drzewostany bu- 
kowe i grabowe wykazują w tym samym wieku i na identycznem 

siedlisku duże różnice w odniesieniu do wysokości, grubości pni 

w pierśnicy, a temsamem i masy. Różnice te są niejednokrotnie tak 
znaczne 1 wyraźne już nawet przy bardzo pobieżnej obserwacji, że 
możnaby pozornie sądzić, iż są to drzewostany różnoletnie, których 

różnica wieku wynosi przynajmniej 30—40 lat. Najwymowniej oczy- 

wiście różnice te występują 1 wpadają w oko w drzewostanach mie- 

szanych bukowo-grabowych lub grabowo-bukowych, gdzie porówna- 

nie poszczególnych wymiarów obu gatunków drzew składa się na 

ostry kontrast, zwłaszcza w odniesieniu do wymiaru pierśnicy. Ogól- 

nikowe te spostrzeżenia, porobione w tymsamym drzewostanie na tem 

samem siedlisku i w różnych warunkach klimatycznych danej dziel- 

nicy naturalnego zasiągu tych gatunków drzew, prowadzą do zgóry 

uzasadnionego założenia, Że siła przyrastania buka i graba podlegać 

musi odmiennym, swoistym prawidłom, których rezultatem jest prze- 
waga jednego nad drugim. Przewaga ta odnosić się może jednak 
nie do samej indywidualnej energji wzrostu i przyrostu, ale do jej ° 
ostatecznego rezultatu, jakim jest znaczna różnica masy. 

Skoro zatem w starych 80—100 letnich drzewostanach buko- 

wych 1 grabowych, jako w okresie ich niemal całkowitej przyrodni- 
czej dojrzałości, otrzymujemy dwie różne sumy końcowych wartości 
ich wzrostu 1 przyrostu, przeto nasuwa się pytanie, czy przewaga 
jednego gatunku drzewa nad drugim zaznacza się tak dobitnie dopiero 
w wieku późniejszym, czy też już od wczesnej młodości różnice te 
zaznaczają się w rozmaitych kierunkach (wysokość, grubość, miąższość). 
1 jakie jest ich przebieg w poszczególnych okresach wieku. 
  

*) Dr. Urstadt: ,Uber die Theorie des Héhenwachstums der Waldbiume“ 
(Alle. F. u. J. Zeit. 1909).
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Aby na to pytanie odpowiedzieé wyczerpujaco nalezaloby zakres 
badań w tym kierunku rozszerzyć, — choćby w obrębie jednej 
tylko dzielnicy gromadnego występowania buka i graba, — w za- 
leżności od różnego rodzaju siedliska, mającego, jak wiemy, duży 
wpływ na rozwój zwłaszcza drzewostanów bukowych. Inaczej bowiem 
przedstawiać się będzie przyrost buka na glebach mokrych, czy wy- 
jałowionych i piasczystych, inaczej zaś na glebach wapiennych 
o stałej wilgotności 3). Grab, natomiast jako gatunek mniej wybredny 
od buka, zwłaszcza co do wilgotności gleby, znalazłszy się na mokrej 
n. p. glebie wspólnie z bukiem, byłby pod tym względem w stosunku 
do tego ostatniego uprzywilejowanym gatunkiem, i dlatego przepro- 
wadzając porównanie biegu przyrostów obu tych gatunków należałoby 
teren porównawczy obrać w ten sposób, aby stopień wpływu gleby 
na ich rozwój był jednakowy, caeteris paribus. 

Uwzględniając wszystkie powyższe momenty i dążąc do opar- 
cla sie o możliwie jednostajny ośrodek, w którym odbywał się rozwój 
1 przyrost buka i graba wśród naturalnych drzewostanów panującego 
typu, obrano do przeprowadzenia niniejszych badań przyrostowych 
odpowiednie powierzchnie doświadczalne wśród krainy zwartego wy- 
stępowania obu gatunków, a mianowicie t. zw. Opole, stanowiące 
w ogólniejszem znaczeniu część właściwego Podola, od którego jednak 
według charakterystyki Strzeleckiego różni się ono tem, że 
„gleba jest tu przeważnie gliniasta a teren częstymi, niekiedy bar- 
dzo głębokimi poprzerzynany jarami; sieć wodna gęstsza niż na 
Podolu, łąki obfitsze, duże lasy łączne, nie rzadkie*. Poza tem, jak 
zaznacza H. Strzelecki „Opole leży nieco wyżej, niż Podole, 
zasiąg pionowy jego wynosi przeszło 300—400 т nad poziom morza, 
zniżając się zwólna ku wschodowi* *). Prof. Wierdak wyróżnia 

na Opolu 38 kompleksy lasów z przewagą czystych buczyn, a miano- 
wicie: kompleks lasów mikołajowsko-suchodolskich, przemyślańsko- 
brzeżański i gołogórsko-pieniacki 5). Powierzchnie doświadczalne dla 
niniejszej pracy zostały obrane w kompleksie lasów mikołajowsko- 
suchodolskich, a w szczególności na terenie leśnictwa Suchodół, 

(podleśnictwa Hucisko), wchodzącego w skład t. zw. dóbr podlwow- 
skich Alfreda hr. Potockiego (ryc. 1). Przy ostatecznem ustaleniu 
wyboru powierzchni próbnych zwrócono szczególną uwagę na nastę- 
pujące momenty: 
  

3)8. Sokołowski: „Hodowla lasu", Lwów, 1930. 

*)H. Strzelecki: „O przyrodzonem rozsiedleniu drzew leśnych w Ga- 
licji“, Sylwan 1894. 

5) 5. Wierdak: „Rozsiedlenie świerka, jodły i buka w Małopolsce*, 

Sylwan 1927. 
*
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1. jednakowy typ gleby, 

2. mniejwięcej jednolity przeciętny wiek drzewostanów i ich 
charakter, 
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Ryc. 1. Typowy drzewostan bukowy z domieszką graba w leśnictwie 

Suchodół (Opole). 

_ 8. wreszcie taki dobór drzew próbnych, aby kształt ich pni 

przedstawiał się monopodjalnie, co jak wiemy jest warunkiem nie-
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zwykle trudnym do osiągnięcia, ale koniecznym dla dokładnego prze- 
prowadzenia analizy pniowej 9). 

Po przeglądnięciu obszaru kilkunastu tysięcy ha, zdecydowano 

"się na wybór 8 jednohektarowych powierzchni próbnych w leśnictwie 

suchodolskiem, w oddziale 5 i 24, w ten sposób, że w oddziale 24 

wyznaczono jedną powierzchnię wśród czystej buczyny, natomiast 

w oddziale 5 obrano dwie powierzchnie, z których jedna objęła drze- 
wostan czysto grabowy, druga zaś grabowo-bukowy. Tą ostatnią po- 
wierzchnię obrano specjalnie w tym celu, aby dokonać pomiarów 
nad wzajemnym wpływem obu tych gatunków na siebie, o ileby 
ewentualnie wpływ taki zaznaczył się w wyraźnych i cyfrowo 

uchwytnych przejawach. Powierzchnię próbną dla czystej grabiny 

oznaczono liczbą I, czystej buczyny II, a powierzehnię z drzewo- 
stanem dwugatunkowym III. 

Dokonany pomiar ilości drzew na każdej z tych powierzchni 
o wielkości 1 ha wykazał :: 

na pow. I: 809 sztuk graba, 12 buka 1 1 klon. Ogółem 382 drzew. 
Na pow. II: 365 buków, 34 grabów, С jaworów 1 2 klony. 
Ogółem 409 drzew. 

Na pow. III: 199 grabow, 91 buków, 8 jaworów. 7 klonów 
1 2 brzosty. Ogółem 30% drzew. 

__ Procentowo zatem ilość grabów na powierzchni I wynosiła 95:50/,. 
Ilość buków na powierzchni II: 89:29/,. 

Na powierzchmi zaś mieszanej III ilość grabów wynosiła : 64:80/,, 
buków 29:69/,. 

Jak z tego wynika powierzchnię Ii II uważać można za re- 

prezentującą drzewostany jednogatunkowe, III zaś dwugatunkowy. 

Celem zbadania jakości i układu gleby wykopano na wszystkich 3 

powierzchniach rowy próbne, głębokości 1:5m. W tón sposób stwier- 
dzono, że typ gleby jest jednakowy 1 przedstawia się jako szara gleba 
leśna z mniejszą lub większą zawartością wapna. Pod cienką 

warstwą świeżej ściółki leży warstwa gleby właściwej (próchnica) 

o grubości od 15—25 em. Pod nią przechodzi warstwa zbielicowana 
z wyługowanemi cząstkami gliny, przesypana nieznacznie miałem 

kwarcowym. Warstwa ta posiada grubość od 40—60cm. Na samym 
spodzie znajduje się wreszcie warstwa przejściowa z punktami 

orsztynu o bardzo słabej przepuszczalności. Grubość tej warstwy 
wynosi przeciętnie (0 cm. 

Z obrazu tego wynika, że mamy tu do czynienia z glebą nie 
zbyt korzystną dla wzrostu drzewostanów, jednak w porównaniu 
  

6) Fr. Baur: „Die Rothbuche in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form*, 

Berlin 1881.
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z innemi sąsiedniemi partjami obok obranych powierzchni próbnych, 
znajdowały się te ostatnie w stosunkowo najlepszej klasie siedliskowej. 
Powierzchnie bowiem obrano tak, aby uniknąć dość często wśród 
tych drzewostanów pojawiających się miejsc mokrych, porosłych. 
obficie skrzypami z rodzaju Equisetum silvaticum L. (s. polny) i Е. 
hiemale L. (s. jesienny), na których buki i graby wykazują wzrost 
słaby 1 szereg szkodliwych objawów. 

Wiek drzewostanów przedstawiał się następująco : 

Powierzchnia I: około 90 lat. 

Powierzchnia II: Około 100 lat. 

dla graba około 90 lat., 
„dla buka około 105 lat. 

Można zatem ogólnie przyjąć, że drzewostany grabowe były 
młodsze od bukowych przeciętnie o 10 lat, jakkolwiek zaznaczyć 
należy, Że różnica ta nie ma głębszego znaczenia, zwłaszcza w od- 
niesieniu do niniejszych badań. Chodziło bowiem jedynie o to zało- 
żenie, aby pomiar przyrostów dokonać w możliwie najstarszych 
partjach drzewostanu. W tym wypadku możemy zatem stwierdzić, 
że zebrany materjał odnosi się do drzewostanów bukowych i gra- 
bowych w wieku od 90—100 lat, a więc należących dzisiaj na Opolu 
niewątpliwie do jednych z najstarszych. | 

Powierzchnia III: | 

Zwarcie drzewostanów na pow. I i II umiarkowane. Na po- 
wierzchni III zwarcie nieco słabsze (wskutek lekkiego przerębania), 
na co zwrócono tem baczniejszą uwagę, iż na tej powierzchni za- 

znaczył się widoczny przyrost buka z prześwietlenia, a tem samem 

obserwacje w kierunku wpływu prześwietlenia na przyrost buka 
mogły być bardzo ciekawe. Zadrzewienie na pow. I i II jednakowe 0:8. 

Powierzchnia III wykazywała zadrzewienie niższe 0:6. Ponadto 
dla charakterystyki rozwoju koron pomierzono ich rozpiętość 

rzutu poziomego, oraz dla kilku najbardziej charakterystycznych 
drzew próbnych przeprowadzono pomiar rozpiętości systemu korze- 
niowego dla celów porównawczych z rozwojem korony tych drzew. 

Wysokość drzew na pow. I wahała się w granicach od 16—23 т, 
pierśnica od 16—50cem. 

Na pow. II wysokość drzew wynosiła od 19—34m; pierś- 
nica od 16—66 cm. 

Wartości te dla powierzchni III (mieszanej) jako do pewnego 
stopnia wyjątkowej zestawimy na innem miejscu. Ogólnie można 
zatem powiedzieć, że grab osiągnął najwyższą wysokość 28m, buk 
zaś 54m. Różnica więc wysokości obu tych gatunków w granicy
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górnej wynosiła 11m. Pod względem wymiarów pierśnicy grab 

osiągnął maximum 50cm, buk zaś 66cm (Różnica 16cm). Natu- 

ralnie nie są to wartości charakteryzujące stosunek przeciętny 1 naj- 

bardziej miarodajny. Wreszcie wspomnieć jeszcze należy o tem, Ze 

powierzchnie próbne obrano ze szczególnem uwzględnieniem możności 

dokonania ścisłej analizy pniowej, co okazało się rzeczą specjalnie 

utrudnioną na powierzchni mieszanej, gdzie wskutek przyrostu 

z prześwietlenia buki rozwinęły bardzo silną koronę. Tą trudność 

pokonano ostatecznie przy wyborze poszczególnych drzew, przezna- 

czonych „do analizy, dobierając je w ten sposób, aby monopodjalny 

rozwój pni był cechą wyraźnie dominującą. 

Meto0a pracy terenowej i wyniki badań wstępnych. 

Jako czynność wstępną przeprowadzono na wszystkich obra- 

nych powierzchniach próbnych dokładny pomiar pierśnicy (1:80 m) 

oraz wysokości wszystkich drzew. Średnice mierzono przez 

klupowanie pni wraz z korą t. zw. sposobem „na krzyż* t.j. przez 

dwukrotny odczyt dwóch średnic do siebie prostopadłych 1 jako 

ostateczną wartość przyjmowano średnią arytmetyczną obu odczytów. 

Wymiary średnie zaokrąglono do całych centymetrów w ten sposób, 

że wartości poniżej O5cm nie uwzględniano, natomiast od 0'5cm 

i wyżej zaliczano do wyższego stopnia grubości. Odstopniowanie 

w pomiarach średnicy zastosowano dla różnie 1-centymetrowych. 

Pomiar wysokości drzew stojących przeprowadzono przy po- 

mocy aparatu Hiiniego') z dokładnością 0'5 m. 

Dla obliczenia masy drzewostanu, reprezentowanego przez po- 

szczególne powierzchnie próbne zastosowano metodę Draudta*)*), 

obierając według jej zasad po 12 drzew próbnych na I1 II powierzchni, 

oraz po 12 drzew dla buka i graba na powierzchni mieszanej (III). 

Ogółem zatem przeznaczono do ścisłego pomiaru 48 drzew 

próbnych. 

Ilość przypadających drzew próbnych dla każdej klasy grubości 

obliczono następnie przy pomocy czynnika redukcyjnego, według 

znanego wzoru: = p w czem [n| oznacza ilość drzew próbnych 

przyjętą z góry, [v] zaś sumaryczną ilość drzew na danej powierzchni. 

(W niniejszych obliczeniach uwzględniono tylko sumaryczną ilość 
  

7) U. Miiller: „Lehrbuch der Holzmesskunde*, Berlin 1923. 

s) K. Bóhmerle: „Versuche iiber Bestandesmassen — Aufnahmen*, 

Wien 1899. 

9) M. Kuntze: „Die Drautsche Methode*, Thar. forst. Jahrb. 1886.
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buków wzgl. grabów, pomijając kilka pozostałych drzew innego 
gatunku). 

Czynnik redukcyjny przedstawiał się zatem dla poszczególnych 
powierzchni następująco: 

1 12 
Pow. I a 309 0 0391. 

Pow. — = —=0:0828. 
c 365 

1 12 

| e 199 

е 9   

  

=(:0603 (dla graba), 

=0'13518 (dla buka). 

Wyniki tych pomiarów wstępnych zabrano w podanych niżej 
tabelach. 

Tabela 1. 

Pow. prób. I (grabowa); ilość drzew 309; ilość drzew próbnych 12; czynnik 
redukcyjny 00891. 

  

    
  

  

                            

> E | D o4 | „A i 8 2S |. 
|=] Ba | sel S| Se] Fe) m | s | Fe | 8S |B 
ea) 2) Fe | 225/28| 5a] 22) 2) Fe | sees] 32 19S) Uwag 
£@| 2) 2, | 222/3"| 3°] 88 | | 2 2395 38 |5 wae? Ss || 32 | a82\/22) BE] S| S|] gg ok | 32 | 88 
$ |9 = |581 58 | 53 a - SE as 

16 1 16 00201 0-08 30 | 14 | 21°5| 0-9896 | 053 |\ , | Drzewo o śie- 
11 8 16 10-0681 011 81 | 18 | 215 | 09818 | 0:49 ||" |quicy tai wy. 
18 | 1 | 14 | 0°0254! 0-04 1 32 9 | 21°5| 0°7698 | 0°84 | osobnikiem cho- 
19 | 9 | 185 | 0-2552| 0-34 38 | 12 | 215| 10264 | 046 |! 1 || rym i wybitnie 
20 |1 | 185 | 0-0814 оо 84 | 11 | 21:5| 0:9987 | 042 || przygtuszonym, 
21 |18) 185 | 0°6234! 0°68 35 5 22 0:4811 0:19 użyto go do 

оо |19| 18:5 | 071293 099 1 | 36 | 6 | 21:5| 0:6107 | 0-23 dalszych badań. 
8 95| 19 |1-0887| 0:95 1 | 37 | 1| 92 | 01075 | 0.04 | 
24 21| 19 12215 1.08 1 | 88 | 4 | 215 | 0-4586 | 016 || , 
25 |926 | 19 |1:2768| 0-99 1 | 39 | 2 | 22 | 0:2389 | 0-08 
26 |2%| 20 |1-4885| 1-08] 1 | 40 | 4 | 28 | 05027 | 015 | 
27 29] 21 |1-6604| 110] 1 | 47 |1 | 22 | 0:1735 | 0-04 
28 21| 91 | 1:2981 0-80 1 | 50 | 1 | 28 | 01968 | O04 || 
29 |19| 21 1:2550 079 1 [Г- 1809 — [18455 ПЕ 
  

Z, powyższego zestawienia cyfrowego można wyciągnąć już 
pewne ogólne wnioski odnośnie do stosunku, jaki zachodzi między 
grubością w pierśnicy a wysokością drzewostanu grabowego. Wi- 
dzimy, że w miarę zwiększania się pierśnicy rośnie również i wy- 
sokość drzew. 

Zważywszy, że wiek tego drzewostanu grabowego wynosił 
około 90 lat, możnaby ogólnie przyjąć, że w starodrzewiu grabowym 
zachodzi dość znaczne zróżnicowanie pod względem wymiarów 
pierśnicy oraz wysokości drzew. 
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Przeciętnie przyjąć można, że w wieku około 530 lat osiągnał 

drzewostan grabowy na tej powierzchni pierśnicę 28cm przy wyso- 

kości 21m. Sumaryczna powierzchnia przekroju na lha wyno- 

siła 18:4m?. Ogólne te spostrzeżenia pokrywają się w pewnym sto- 

pniu z datami, podanemi przez prot. Schwappacha ") dla jednego 
graba przez niego zanalizowanego w wieku (0 lat. Wysokość tego 
oraba wynosiła 23:27 m, średnica zaś w plerśnicy 28'2cm. Niestety 

są to daty za szczupłe, aby stanowić mogły poważniejszy materjał 
porównawczy, którego brak (zwłaszcza dla graba) w literaturze na- 

szej robcej jest niemal zupełny. 

Pow. 

Tabela 2. 

redukcyjny 0°0328. 

prób. II (bukowa): ilość drzew 865; ilość drzew prób. 12: czynnik 

  

    

                              

С r $, |983 | 238 | bs 5 > ze |95 

20 | 2 | Śo | a 8? |88| 88 | ae | L |a| ad” | АЯ |328 Uwagi 
O M wm Ae gas o R о. M oe an „ma © ed 2 © = >. Ям 5 

59| 8 | 32 | 282 38 | БЕ | 57 | 8 33 288 | ВЕ | БЕ 
ES ae E |25/ 8 | S's a = | Sf [ask 

11|2| 14-5 | 0-0190 0:07 | 38 | 18 | 81 | 1:4748 | 0:48 | Pierwsze 4 klasy 
12 | 2] 18 | 0:0226) 0:07 39 | 9 | 80) 10751] O80))1 | Ty Ra. 
1817) 15 |00929) 0-28 40 | 9 | 380 | 11310 | 0380 | posiadały zła- 
14 | 4 | 16 |0:0616/0'18 41 | 16 | 30 | 2-2444 | 0:58 many lub 
15 |2| 21 |0-0858 007 {1 | 42 14 |305 19896 | 0746 ja Whole 7 opadu 

16/5 | 39 |oroos) ore] |a| 8 lee rate | Oa |) | ey ee . . . . e ołyporus fo- 

18 | 8 | 21 |00768/010)] | 45 | 7 |815| 11188 | 0:28 | l | wia 
19 | 4 23 |0:1134 028 | 46 ¢ 30 | 1:1683 0:23 szych badaniach 

20 |1| 23 |0:2199] 0-28 1 | 47 | 7 | 30 12145 | 028) pominięto. 
21 |12| 95 |0:4156] 0:40 | 48 | 8 bos о 0-10 
292 | 8 | 24:5 | 0:3041] 0°26 49 | 2 2103771 | 0: 
28 | 9 | 26 | 0°3739/0-30|| | 50 3 32.5 06800 om 
24 |13| 95 |0:5881 1 0:48 1| 5 0214 
25 | 6 | 26 | 0:2945 020 | 52 | 1 |305| 02124 | 0-08 
26 |12| 97 |0:63711 0.40 \ 1 53 | 2 | 32 | 0:4412 | 0:07 
27 |14| 99 |0:8016| 0:46] 64 | 1 |325 02290 | 0'03 
28 |19 285 1-1699 0-63) 1 56 о 25| арб | 09 ь 
29 |18| 29.5 | 0-8587 0:48 | 
380 112] 29 |0'8482/0:401 1 | b? | 4 1325 0:2552 | 0:018 
81 |12| 295 | 0-9057| 0:40 58 | 2 |30 | 05284 | 0:07 
392 |14| 80 |1:125910:4611 1 | 59 | 2 |38-5| 0:5468 | 0:07 
38 |17| 80 |1:4540] 0:56 61 |1 |32:0 0:2922 | 0:08 
34 |10| 30 | 0:90791 0:38 68 | 1 | 88 | 0:8117 | 0:08 
35 |15| 29.5 | 1:4489]| 0:49 64 | 1 [33:5 0:3217 | 0:03 
86 | 8 | 80 |0-8054|0'10] 1! | 12 | 1 33| 04071 | 0`08 |] | 

37 | 5 | 295 | 0:5376| 0'16 | — | 365 | — | 33°6220| 12:05| 12 
  

  
Z tabeli 2 wynika, że na powierzchni próbnej, zajętej przez 

czystą buczynę, skala rozpiętości średnicy jest znaczna 1 waha w gra- 
  

10) Dr. Schwappach: „Das Wachstum der wichtigsten Waldbiume in 

Ostpreussen*, Zeit. f. F. u. Jagdw. 18689.



342 Inż. Kazimierz Pilat 
  
  

nicach od 15—72 cm. (Pierwsze 4 klasy grubości, jak już wyżej 

zaznaczono, nie mogą być brane pod uwagę). Wskutek tak szerokiej 

skali, na poszczególne klasy grubości przypada niezbyt duża ilość 

drzew, a nawet niektóre klasy (zwłaszcza najwyższe) reprezentowane 

są zaledwie przez pojedyncze egzemplarze drzew. 
Ogólnie biorąc dla podanych wyżej średnic drzew w pierśnicy 

odpowiada wysokość od 19—38:5 m. | 

Na średnie klasy grubości wypada wysokość drzew od 24:5—81 m. 
Różnica średnic między najcieńszem 1 najgrubszem drzewem 

na tej powierzchni wynosiła 50 em. W wymiarach wysokości różnica 
ta wynosiła 145 m. 

Widzimy zatem, że w około 100-letnim czystym drzewostanie 
bukowym na Opolu maksymalny wzrost buka na wysokość wynosi 
98:50, przy średnicy w pierśnicy 72 cm. 

Dla porównania warto przytoczyć daty, podane przez J. Mikla- 

szewskiego!!), który nadmienia że „na Roztoczu buk dorasta 

w wieku 140 lat do 8f:8m wysokości i 49cm średnicy na wyso- 
kości piersi". 

Wyniki pomiarów na powierzchni próbnej mieszanej (III) zesta- 
wiono analogicznie jak na obu poprzednich powierzchniach. (Odnośne 
tabele w druku pominięto, wobec dokładnego omówienia ich treści 
w tekście. 

Na tej powierzchni próbnej drzewostan grabowy rósł w pomię- 

szaniu z bukiem w stosunku ilościowym: 199 grabów 1 91 buków. 

Ponieważ cały drzewostan uległ słabemu prześwietleniu (zadrzewie- 
nie 0:6 w porównaniu z pow. I i II, gdzie czynnik ten wynosił 0:8) 

przeto dzięki większemu dostępowi światła słonecznego warunki 

biologiczne obu gatunków drzew uległy pewnej, niewątpliwej po- 
prawie. Omawiając zatem wyniki pomiarów wysokości 1 grubości 
pierśnicy poszczególnych drzew na tej powierzchni, obie tabele 

traktowano łącznie i wyniki z sobą porównano. Dla przejrzystego 

jednak obrazu ogólne spostrzeżenia porównawcze na temat wzrostu 
buka i graba zestawimy na końcu tego rozdziału. 

Obecnie należy tylko zaznaczyć, że partja grabowa na tej po- 
równawczej powierzchni zasadniczo nie wykazuje żadnych większych 
różnic w porównaniu z wynikami pomiarów na pow. I czysto gra- 
bowej zwłaszcza w kierunku grubości pierśnicy. Tu bowiem prze- 
ciętna średnica wynosiła 26 cm, przy przeciętnej wysokości drzew 20 m. 

Odnośnie do buków, pomierzonych na pow. III, da się stwier- 
dzić podobnie jak na pow. II znaczna ilość stopni grubości drzew, 
  

")J. Miklaszewski: „Lasy i Leśnictwo w Polsce", Tom. I. War- 
szawa 1928.
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a temsamem fakt, iż na daną klasę przypada stale mniejsza ilość 

egzemplarzy, niż w grabinie. 

Największa średnica w pierśnicy wynosiła 77cm. Największy 

buk wykazał wysokość 384 m. 

Ogólnie mówiąc rozpiętość średnic wahała w granicach od 14 

do 77 em. wysokość zaś od 18:5—34m. Naogół zatem granice te są 

analogiczne jak na pow. II, jednak po bliższem rozpatrzeniu odrazu 

widać, że mamy tu reprezentowane silniej wyższe klasy grubości 

(brak klas od 15—19cm). Świadczy ponadto o tem najwymowniej 

suma powierzchni przekroju, która na powierzchni mieszanej (III) 

dla 91 buków wynosi prawie 50°/, sumy dla 3865 buków z ро- 

wierzchni II. 

Na podstawie zebranych dat w odnośnych tabelach można już 

choćby w ogolny tylko sposób przedstawić strukturę badanych drzewo- 

stanów, która już to jako wynik pewnych cech osobniczych tkwią- 

cych od najwcześniejszej młodości w każdem drzewie, już to jako 
wynik przebiegu przyrostów, czy wreszcie procesu wydzielania, 

pozwala nam na zapoznanie się z historją rozwoju 1 walki o byt 

danego drzewostanu $). 

Opierając się na stosowanych obecnie metodach *) **)"*), spo- 

rządzono dla każdego z badanych drzewostanów $. zw. krzywą fre- 

kwencji grubości, charakteryzującą nam ich strukturę. 

Ryciny 2 i 8 odnoszą się do drzewostanów jednogatunkowych 

(czysta grabina wzgl. buczyna) z nieznaczną tylko domieszką jednego 

bądź drugiego gatunku. 

1. Drzewostan grabowy: 

Ogólna ilość drzew 332, w tem grabów 309, buków 12 i jeden klon. 

Tworząc klasy grubości w 5cm odstopniowaniu otrzymamy 

dla graba następujące rozmieszczenie: 

od 16—20cm . . . . . .. 15 sztuk 

, 21-25 , . . . . . . 115  , 

„ 26—80 „. . . . . . WO *» 

„ 81—85 „ . . . . . . 90 O*=5 

„ 86—40 „. . . . . . 16 , 

41—50 „. . . . . . Ś p 
7) 

  

3) Loc. cit. str. 385. 

1) Loc. cit. str. 333. 

12) J, Paczoski: ,Lasy Bosni*, Sylwan 1929. 

13) W. Jedliński: „Kształtowanie się struktury drzewostanu pod wpły- 

wem wieku i siedliska*, Las polski 1929.



344 Inż Kazimierz Pilat 
  
  

dla buka: od 26—30cm . 2 sztuk 

81—85 3) 2 7) 

” 41 —45 ” 2 7) 

7) 46—50 7 1 7) 

3) 91—55 7) 1 3) 

7) 96—60 7) 1 7) 

” 61—65 7 5 3) 

Z odnośnego wykresu widzimy, Że krzywa graba jest wy- 

bitnie binominalną o wierzchołku wysoko położonym od osi odcinków, 

przyczem frekwencja grubości przypada między 21 a 25em. 
U buka natomiast nie można mówić właściwie o klasie fre- 

kwencji a przebieg krzywej niemal jest równoległy do osi odcinków 

i bardzo nisko nad nią położony. Krzywa buka oddalona jest również 

720 
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Ryc. 2. 

bardzo znacznie od osi rzędnej, czyli innemi słowy buk pozbawiony 

jest w zupełności niskich klas grubości. 
Zważywszy z jednej strony, że grab był od początku w tym 

drzewostanie gatunkiem dominującym, a buk znajdować się musiał 

zawsze tylko w pewnej domieszce, to przecież z drugiej strony sto- 
sunki, jakie zachodzą obecnie w tym starym około 90-cio letnim 
drzewostanie, musiały w ciągu jego rozwoju ulec bezprzecznie 
pewnym zmianom, a obecny stan faktyczny świadczy o odbytej 

walce o byt pomiędzy poszczególnemi osobnikami. Skoro w bada- 
nym drzewostanie grab wykazał 6 klas grubości (z odstopniowaniem 

co cm) na ogólną ilość 809 grabów, a zaledwie 12 buków wy-
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kazalo taka samą ilość klas grubości, w takim razie wynikałoby 

z tego, że proces wydzielenia 1 ostra walka o byt dotknąć musiała 

w bardzo silnym stopniu przedewszystkiem buka. 

Widzimy zatem, że chociaż siedlisko jest dla rozwoju buka 
optymalne, to jednak w opisanym drzewostanie grab jest najsilniej 
reprezentowany i on wyłącznie odgrywa decydującą rolę w kształ- 

towaniu się warunków socjalnych, nie pozwalając na ilościowo 

większy rozwój buka. 

Spostrzeżenia te prowadzą do konkluzji, że grab w bardzo: 

silnym stopniu przeszkadza bukowi w ilościowo większym rozwoju, 

nie dopuszczając go w drzewostanie przez siebie opanowanym do 

silniejszej współkompozycji. 

Zmupełny brak niższych klas grubości nie dowodzi wcale jakoby 

buk był gatunkiem w tym drzewostanie starszym wiekiem od graba, 

a przypuszczenie to potwierdza fakt (który bliżej jeszcze omówimy), 

że na powierzchni próbnej III (drzewostan grabowo-bukowy) pod- 

dany analizie pniowej buk Nr. 8 w wieku 98 lat wykazał śre- 
dnicę w pierśnicy 22:55 cm a więc należał do klasy, która w drzewo- 

stanie grabowym jedno-gatunkowym (powierzchnia próbna I) u buka 

nie jest wcale reprezentowana. Takich osobników słabo przyrasta- 

jących i zahamowanych w swoim rozwoju wskutek ekspansji graba 
musiałoby znaleźć się w drzewostanie grabowym o wiele więcej, 

gdyby nie uległy one procesowi wydzielenia. 

2. Drzewostan bukowy: 

W drzewostanie tym skład ilościowy poszczególnych gatunków 

drzew przedstawił się następująco: buków 365, grabow 34, jawo- 
rów 8, klonów 2. Razem 409 drzew. 

Przy wykreśleniu krzywej frekwencji buka nie uwzględniono 
klasy od 14—15em, gdyż drzewa znajdujące się w tej klasie posia- 

dały złamany wierzchołek, a tem samem w swoim rozwoju zostały 

upośledzone. 

Rozmieszczenie buka: 

od 16—20em. . . . . . 25 sztuk 

, 21-25 , . . © . . . 48  , 

„ 26—80 „. . . . . . © , 

, 8188 „. . . . . . 68  , 

„ 86—40 „. . . . . . 89 y 

, 41-45 , . . . . . . 508 , 

46—50 „. . . . 28 

51-68 „. . . . . . 9 ,
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od 56—60 cm . 10 sztuk 

7) 61—65 7) 3 7) 

7) 66—10 7) 7) 

7) 11—15 7) 1 3) 

Rozmieszczenie graba: 

оЯ 11—15 ет. 4 sztuk 

» 1620 „. . . . . . Ili, 

, 21-25 ,. . . . . . № , 

» 2680 , . . . . . . 8  „ 

» 891—80 „ . . . . ., . 1 , 

Jawora 1 klona występujących tylko sporadycznie zupełnie 
nie uwzględniono. 

Krzywa frekwencji u buka posiada charakter nieco odmienny, 
niż to widzieliśmy u graba, jakkolwiek i tutaj posiada wyraźny 
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przebieg dwustronny. Zasadnicza różnica polega głównie u buka 

na znacznie większej amplitudzie oraz nieregularnym przebiegu 
wskutek depresji. Klasa frekwencji buka jest w porównaniu z gra- 
bem wyższa i odpowiada średnicy od 26—35 cm. Krzywa zaczyna się 

podobnie jak u graba dość wysoko od osi odcinków i daleko od osi 

rzędnej. Na prawo jednak od rzędnej odpowiadającej linji naj- 
większej frekwencji krzywa ta wykazuje dość ostre załamania, co 
świadczyłoby o pewnych zaburzeniach w rozwoju tego drzewostanu. 
Biorąc pod uwagę niemal dwa razy szerszą amplitudę krzywej buka 

w porównaniu z krzywą graba, należy sądzić, że drzewostan bukowy 

wyrosły w analogicznych warunkach siedliskowych co grabowy 
wykazuje w wieku około 100 lat o wiele większe zróżnicowanie
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co do wymiarów pierśnicy, czyli większą ilość klas grubości. W ogól- 

nym zarysie krzywa buka przypomina swoją budową krzywą wy- 
kreśloną przez Paczoskiego dla drzewostanu bukowego w Bośni, 

czy też przez Popławską dla buczyn Krymu ). 

Obserwując następnie zachowanie się graba w drzewostanie 

bukowym można stwierdzić, że grab występując tutaj w nieznacznej 

domieszce (około 89%/,) tworzy krzywą o znacznie mniejszej ampli- 

tudzie»mż buk występujący w czystej grabinie, z frekwencją gru- 

бозе1 21—25 ст a zatem identyczną jak w pierwszym opisanym 
drzewostanie. Fakt ten potwierdza po raz wtóry przypuszczenie, 

że grab w danym wypadku nie jest młodszy od buka i mimo znacznej 

przewagi buka zdołał w tym drzewostanie zdobyć dla siebie miejsce 
wcale nieupośledzone. 

3. Drzewostan grabowo-bukowy: 

Ogólna ilość drzew 307 w tem grabów 199, buków 91, jawo- 
rów 8, klonów 7 i 2 brzosty. Pojedynczo występujące gatunki poza 
grabem i bukiem przy pomiarach pominięto. | 

Rozmieszczeole graba: Rozmieszczenie buka : 

od 1l—l5em. . . . 4 sztuk . . . 2 sztuk 
» 16—20 , . . . . 29 , в 
, 21—25 , . . . . (8 , 0... 8 5 

ь„ 26—80 „.. . . 56 , Я 
„91—85 „ . . . . 28 4, 2. . . . 8, 

» 3640 „ . . . . 8 , . . . 12  , 
„ 41—45 , . _ 2 | — z . . . ld, 
ь„ 46—50 „. . . . — y . . . 2, 

ь„ 51—55 и... — y „©. 18  , 
„ B6—60 „ . . . — »y 1. 8  „ 
ь„ 61—65 „. . . . — p 0... .6 , 
„ 66—/0 „. . . . — , "A 

„(10 ,.. . . . — p 1 , 

” 16—80 ВИ, 1 7) 

Najwyraźniej współżycie graba z bukiem odzwierciedla drzewo- 
stan dwugatunkowy z powierzchni próbnej ILI, którego strukturę 

przedstawia zamieszczony wykres (ryc. 4). W drzewostanie tym grab 

ilościowo był dwa razy liczniej reprezentowany od buka. Krzywa 

frekwencji graba podobną jest do krzywej czystej grabiny. I tu 
również grab wykazuje frekwencję grubości między 21—25 cm oraz 
tą samą ilość klas, czyli amplitudy obu krzywych graba są identyczne. 
  

12) Loc. cit. str. 348.
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Buk tworzy krzywą dwustronnie bardzo symetryczną, wykazu- 

jąc frekwencję grubości między 46—50cm, a więc o wiele wyższą 

niż w czystej buczynie. Amplituda krzywej buka w tym drzewo- 

stanie jest bardzo szeroka 1 obejmuje 13 klas grubości. 

Skoro zważymy, że po lewej stronie od linji największej fre- 
kwencji (czyli w t. zw. polu przyrostu) znaleźliśmy buka Nr. 8 

w wieku 98 lat o średnicy w pierśnicy 20:55 cm, przeto należy przy- 

puszczać, że w klasach niskich nie muszą znajdować się osobniki 

młodsze, lecz raczej tylko słabo przyrastające. Jak z analizy drzew 

próbnych wynika, właśnie po stronie prawej od linji Bl, D2, buki 

Nr. 6 i 5 wykazały największy przyrost a wiekiem okazały się 

młodsze (103 1 104 lat) niż n. p. buk Nr. 7 o pierśnicy 89:55 em, 

znajdujący się w polu przyrostu, a którego wiek wynosił 116 lat. 
Przypuszczenie, że nie zawsze osobniki cieńsze w drzewostanie muszą 

al coal 

    
  

10 15 ho 26 30 5S 4o of 50 SS 60 6s 70 иг fo epa. 

Ryc. 4. 

być młodsze, potwierdza odnośnie do drzewostanów sosnowych wy- 
konana w r. 1931 w Zakładzie Hodowli Lasów Politechniki ILiwowskiej 
praca dyplomowa p. Kuźniara p. t.: „Las trwały”. 

Omawiając stosunki współżycia graba z bukiem w ostatnio 
opisanym drzewostanie dwu-gatunkowym, musimy wyjść z założenia, 
że drzewostan ten już od samego początku zawierał w swej kom- 
pozycji buka i graba jako dwa główne gatunki współżyjące. Skoro 
zaś w ciągu 100-letniego okresu w najcieńszych klasach grubości 
utrzymało się zaledwie kilka buków (w klasach od 11—30 cm tylko 
8 sztuk), przeto śmiało przypuszczać można, że są to ocalałe osobniki 
w walce o byt z grabem, które przetrwały do obecnej chwili tylko



Przebieg przyrostów u buka i graba w leśnictwie Suchodół (Opole) 349 

  

dlatego, że w swej młodości rosły 1 rozwijały się zupełnie normalnie. 

Potwierdzenie tego założenia znajdziemy w dalszych badaniach nad 

przyrostem buka i graba na powierzchni próbnej ILI. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że bardzo znaczna ilość buków 
słabszych i od wczesnego wieku gorzej przyrastających musiała 

prędzej czy później ulec procesowi wydzielenia. Stąd też klasy 

niższe są u buka w tym drzewostanie bardzo nielicznie reprezento- 

Wwahe w, porownaniu z analogicznemi klasami w czystej buczynie. 

Aby dokładnie zdać sobie sprawę z historji tej walki między 
bukiem a grabem, przeprowadzono w dalszej części niniejszej pracy 

szczegółowe badania nad przebiegiem przyrostów obu tych gatunków, 
co umożliwia uchwycenie nietylko indywidualnych różnic w szyb- 

kości przyrastania buka i graba w rozmaitych kierunkach, ale również 

pozwala na dokładną charakterystykę badanych drzewostanów z so-- 
cjalnego punktu widzenia. | 

Narazie ograniczyć się musimy jedynie do stwierdzenia, że 

obecna struktura drzewostanów bukowych i grabowych na Opolu 
uległa w ciągu długiego okresu czasu niewątpliwie pewnym zmia- 
nom 1 przeobrażeniom w porównaniu ze swoją strukturą pierwotną, 

przyczem grab stał się dla buka groźnym konkurentem. Zjawisko to 

posiada szczególnie ważne znaczenie dla badań nad typami lasów 
bukowych i grabowych na Opolu, na którem już od dość dawna 
obserwować można silną walkę obu tych gatunków, kończącą się 

zwykle ustępowaniem buka i zdecydowanem opanowaniem siedliska 

przez graba. 

Zważywszy, że suma powierzchni przekroju 809 grabów (pow. I) 
wynosiła okrągło 18m, należałoby przypuszczać, że na pow. III 

(mieszanej) suma ta dla 199 grabów będzie w przybliżeniu o 4 mniej- 

sza, czyli wynosić będzie około 12m. 

Spodziewać się zatem należalo, że na powierzchni, gdzie od- 

był się przyrost z prześwietlenia, suma powierzchni przekroju u gra- 

bów powinna być nieco większa, a przynajmniej ta sama. Skoro zaś 

suma ta wynosi tylko około lO0m?, przeto fakt ten bardzo zna- 

mienny tłumaczyć można jedynie tendencją do silniejszego wzrostu 

orabów na wysokość, jako przejaw walki o światło. Fakt ten istotnie 
znajduje uzasadnienie cyfrowe. Porównując bowiem w danych kla- 

sach grubości odpowiednią wysokość drzew na. powierzchni czysto 
gorabowej (I) i mieszanej (III) widzimy, że na tej ostatniej wysokość 

drzew jest istotnie większa. Szczególnie zaznacza się to w klasach 
grubości od 14—34cm w pierśnicy, czyli w niższych 1 średnich kla- 

sach grubości, jak to podaje niżej zestawiona tabela 3. 

„SYLWAN* 1931. — Nr. 3. 24
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10 Z tabeli tej wynika, że różnica 

с a A ~ wysokości drzew na [1 Ill powierzchni 

со < 8 stale zaznacza się na korzyść grabów 
- = z powierzchni mieszanej 1 prześwietlo- 

о > a > пе] 1 wynosi od 1—2'5 m. o 
к - Zupełnie inaczej zachowwje sie na 

= a A _ tej powierzchni buk pod wpływem prze- 

% - a = świetlenia. Dzięki bardzo silnemu ro- 
o> 4+ o a zwojowi koron zaznacza się znaczny 

С h * wzrost bukow w_ kierunku grubości 

о R i w pierśnicy. Ponieważ buk na tej po- 

wierzchni zajmuje tylko połowę prze- 

a a Я a strzeni t. j. 0:5 ha, przeto w porównaniu 
9 oS OS © | z powierzchnią czysto bukową (II) po- 
— < winien analogicznie wykazać około 
a | = о = 16m? w sumie powierzchni przekroju 

drzew, których ilość wynosić musiałaby 
a m a R około 180 sztuk. Tymczasem przy pra- 

cą < © cx wie takiej same) „sumie poz 

< —. 0 2 0 przekroju (15:5 m ) ilość drzew jest р 
ad A = 7 lowe mniejszą 1 wynosi „zaledwie 

3 = р © Е sztuk. Innemi słowy buki rosnące na 

- 7 — tej powierzchni posiadają dwukrotnie 

я 8 — większą powierzchnię przekroju w pierś- 

< 5 8 = nicy. Fakt ten znajduje uzasadnienie 

— — już choćby w ilości niższych stopni 
= | m grubości na tej powierzchni. Podczas 

- o. 5 O bowiem gdy na powierzchni czysto bu- 
п _ _ kowej (II) ilość ta (do 30 ет) w odstę- 

= = я с pach l-em wynosiła 15 stopni, to na 
powierzchni mieszanej (III) spadła do 5. 

m = | Pomijając pierwsze 4 stopnie grubości 

= | $ | na powierzchni I (ktore stale jako 

anormalne we wnioskach odrzucić na- 

им озодовим | leży) ilość sumaryczna drzew reprezen- 
z NK 2 towanych przez 15 niższych stopni wy- 
+ © nosiła 188 egzemplarze, natomiast na 

e , = = powierzchni mieszanej w.5 stopniach 

5 НН 3 7 najniższych znajdowało się zaledwie 

8 Ś 5 Я / drzew. Wynika z tego, że na mie- 

я | szanej powierzchni brak było 126 drzew 
о małej (do 30cm) pierśnicy, a co    
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za tem idzie pozostałe drzewa musiały wybitnie wpłynąć na ogólną 
sumę powierzchni przekroju. 

Pod względem wzrostu wysokości buk zachował się na po- 

wierzchni mieszanej przeciwnie, niż grab, co łatwo oczywiście wy- 

tłumaczyć silniejszą ekspansją buka w kierunku wzrostu grubości. 

Niżej podana tabela 4 przedstawia to zjawisko w charakterystyczny 
sposób. 

  

  

=. Tabela 4. 

| Średnica w pierśnicy 34) om “ee 100 7000 ponad 

Pow. II (czysta) 3 29 31 32-5 33-5 33 

Pow. III (miesz.) | « 27 28 30 31 31 
a 

Różnica wysok. = 2 3 25 2:5 2                 
  

Z, powyższego zestawienia wynika, że maksymalna różnica 
wysokości u buków na powierzchni mieszanej jest we wszystkich 
stopniach grubości stale dóść znaczna w porównaniu z powierzchnią 
czysto bukową 1 wynosi na korzyść tej ostatniej od 2—3m. 

(Dokończenie nastąpi). 

  

  

JĘDRZEJ MOKULSKI. 
  

Brzoza w młodnikach sosnowych. 

Brzoza żyje wspólnie ze wszystkiemi prawie gatunkami drzew; 
jest powszechnie spotykaną przymieszką w borach sosnowych. Obfi- 
tość jej występowania idzie zawsze w parze z nieracjonalną gospo- 
darką leśną lub jest następstwem kataklizmów w przyrodzie, bez 

udziału człowieka. 

Szybko zajmuje ona stanowisko po ustąpieniu sosny dzięki 
częstym swym latom nasiennym, obfitości i lekkości nasienia, pozwa- 
lającego się wiatrom na dalekie przestrzenie roznosić. 

To też jednem z wielu następstw wojny światowej jest dzi- 
siejsza mnogość młodników brzozowych na stanowiskach 1 siedlisku 

sosny. у *
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Powstały one albo z samosiewów na niezalesionych sosną 

w czasie wojny zrębach, na pogorzeliskach i haliznach, albo co gorzej, 

łupem ich stały się kultury i młodniki sosnowe, zaniedbane w czasie 

wojny skatkiem braku opieki sił fachowych, rąk roboczych, a nieraz 

wprost wskutek braku pieczołowitości gospodarza. 

Stan ten 1 po wojnie w wielu miejscach nie uległ zmianie na 

lepsze; przyzwyczailiśmy się na tyle do widoku zniszczenia, że 

oka naszego nie razi zbytnio oglądanie powszechnego zwycięstwa 

brzeziny nad sosną. 

Przybici złemi warunkami gospodarczemi, staramy się często 

tylko o to, aby być w porządku z „rozporządzeniem o zagospodaro- 

waniu lasów*, aby przepisane planem odnowienia były wykonane 

l uznane za wystarczająco zalesione, a nad późniejszym ich stanem 

przechodzimy do porządku dziennego. Cóż w takich warunkach myśleć 

o ratowaniu „młodników wojennych. 

Stan ten jest tem groźniejszy na kresach, gdzie niema zupełnie 

popytu na materjał czyszczeniowy i trzebieżowy, albo też jest on 

bardzo niewielki w stosunku do potrzeby czyszczeń, a sama praca 
przy czyszczeniach, bez częściowego choćby wzrotu kosztów na 
materjał, jest na tyle drogą, że wielu właścicieli od niej się uchyla. 

Przy baczniejszem jednak zwróceniu uwagi na doniosłość we 

właściwą porę przeprowadzonych czyszczeń, przy odrobinie zainte- 

resowania się 1 pleczołowitości nad losem niezupełnie jeszcze zniszczo- 

nych młodników sosnowych, można było dotychczas duży 9/, sosny 

w młodnikach brzozowych a nieraz i całe młodniki sosnowe uchronić 

od zagłady przed zgubnym wpływem współżycia z niszczycielską 
brzozą. 

Winę ponoszą tutaj odnośne władze inspekcyjne oraz poszcze- 
gólni właściciele lasów 1 ich gospodarze, co nie zmienia jednak istoty 

rzeczy, a fakt, że takich młodników dużo spotykam, kaze mi ape- 
lować do wszystkich, komu dobro lasu leży na sercu, aby ratowali 

jeszcze to, co choć słabą nadzieję odratowania przedstawia. 

Zbyt silny kryzys gospodarczy, jaki obecnie przechodzimy, nie 

pozwoli nam na wycinanie w pień czystych mało-wartościowych 
młodników brzozowych 1 zastąpienia ich więcej-wartościowemi szla- 
chetniejszemi gatunkami przez odnowienie z ręki. Już łatwiej i taniej, 
ale też dość kosztownem byłoby wprowadzenie ciężkonasiennych ga- 
tunków pod osłoną brzozy, przy wycinaniu korytarzy lub gniazd. 

lecz nie o tem chciałem pisać. Interesują mnie także młodniki 
brzozowe, w których spotykamy jeszcze mniej lub więcej opanowaną 
j przygłuszoną sosnę.
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1. Młooniki 10—15 letnie. 

Młodniki w wieku 10 do 15 letnie, pochodzące z samosiewów 

(rzadziej kultur) w latach wojny (1915—1920) na zrębach, pogorzelach 
1 haliznach, zaniedbane skutkiem nieoczyszczenia w porę z brzozy 
1 nieuzupełnienie sosną. Tych mamy stosunkowo najmniej, gdyż 
bardzo niedbały chyba gospodarz nie podjął się doprowadzenia ich 

do porządku, niemniej przeto mamy takie, co doświadczyłem „na 
własnej skórze*, odbierając w spadku (na Polesiu) kilkadziesiąt hek- 

” tarów takich zapustów. 

W tym wypadku, o ile pomieszanie jest na korzyść sosny 
choćby przy 0:6, przy zapnieniu minimum 0*7, nie oszczędzam brzozy 
zupełnie, usuwając ją bez miłosierdzia. Otrzymuję w rezultacie 
młodnik sosnowy o zapnieniu 0'4, który może będzie mniej wartościo- 
wym jakościowo, gdyż zwarcie nastąpi zbyt póżno. 

Jeżeli te dwa czynniki (pomieszanie i zapnienie) są mniejsze. 
zalecam już ostrożniejsze postępowanie, przez więcej stopniowe od- 
słanianie sosny w miejscach bezpośredniego ucisku przez brzozę, 
z pozostawianiem do czasu wolno stojących brzóz. 

Z czasem, gdy przyjdzie u sosen silniejsze zakorzenienie się, 
rozrośnięcie i ogólne wzmocnienie, można przystąpić do zupełnego 
usunięcia brzóz pozostałych, które jednak w miejscach niepozbawio- 
nych dostępu światła, odnowią się z odrośli, i stworzą w ten sposób 
drzewostan podrzędny, przyczyniający się do oczyszczania i podgonu 
sosny. 

2. Młooniki 15—20 letnie. 
Pochodzenie tych młodników jest przedwojenne (1910—1915), 

więc z planowo przeprowadzonych zalesień, tylko pozbawione pie- 
lęgnacji przez czas wojny, nieczyszczone z brzeziny, dały się opa- 
nować przez nią. Sosna głuszona częściowo wyginęła, pozostały jednak 
sosenki opanowane z koronami wąskiemi, zdeformowanemi, wybi- 
czowanemi, nieraz zanikającemi, ukrytemi pod koronami brzóz. Po- 
mieszanie zwykle brz.: 0:6—0'9, sos.: 0:1—0'4. 

Pozostawione nadal na pastwę współżycia z brzozą bez- 

względnie zginą, więc trzeba je ratować. 

Postępowanie musi być natychmiastowe, lecz b. oględne, gdyż 
źle odsłonięte sosenki wychylą się lub złamią skutkiem działania 
wiatru lub naporu okiści. W pierwszym rzędzie należy je uwolnić 
od bezpośredniego mechanicznego nacisku brzóz, dopuszczając jedno- 
cześnie więcej światła. Sztukom wybujałym, wątłym i osłabionym 
należy dopomóc przez ogłowienie pobliskich (stycznych) brzóz, które 
wypuszczonemi bocznemi gałązkami będą je przez czas krótki pod-
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trzymywać, wreszcie uciec się należy do przywiązywania takich sta- 
łych sztuk do pni lub nawet umyślnie wbitych kołków (najlepiej 
skręconemi gałązkami brzozy). | 

Zabieg odsłaniania należy rokrocznie powtarzać aż do zupełnej 
pewności utrzymania się sosen, dążąc do formy drzewostanu mie- 
szanego. 

3. Młooniki starsze — Orągowiny. 
То znaczy młodniki, pozbawione opieki, pielęgnacji od minimum 

10-go roku życia, to jest wraz z rozpoczęciem się wojny światowej. 
Takie młodniki samym swoim wyglądem dają nam łatwą decyzję 

co do postępowania z niemi, bo wskutek odmiennych okoliczności 
albo : 

a) brzoza zapanowała niepodzielnie, grzebiąc pod sobą zupełnie 
wyniszczoną sosnę (brzoza przedstawia już wartość materjałową, 
sosna nie budzi nadzieji ratunku): 

b) sporadycznie brzoza wygórowała, tworząc naokoło siebie luki 
w drzewostanie sosnowym, wtedy trzeba ją najszybciej usunąć, 

c) sosna nie dopuściła brzozy ponad swe korony i ta ostatnia 
może być usuniętą w zwykłych czyszczeniach. 

Wogóle postępowanie „ratunkowe* z sosną w młodnikach brzo- 
zowych, szczególniej w tych wypadkach, gdzie brzezina jest tylko 
sosną przetkniętą, przypomina metodę trzebieży systemem Wage- 
nera. 

S. Wagener w swojej teorji ma na myśli młodnik jedno- 
gatunkowy, oczyszczony z domieszek tj. o ustalonej formie, a zabiegi 
hodowlane dążą do osiągnięcia największego przyrostu masy. W tym 
celu wybiera on wśród drzewostanu pewną ilość, rozumie się, naj- 
ładniejszych sztuk i im poświęca uwagę, prowadząc je przez cały 
czas Życia, stałem odsłanianiem od nacisku koron sąsiednich drzew 
przez obrębywanie dookoła pasem 50—70cm szerokim. 

W naszym wypadku musimy analogicznie prowadzić zachowane 
w młodnikach brzozowych sosny, z tą różnicą, że wyboru dokonała 
sama natura, obdarzając nas niekoniecznie najładniejszemi egzem- 
plarzami. Również dobrzeby było pamiętać o tem, aby w czasie 
naturalnego wydzielania się brzozy, a co zatem idzie i odsłonięcia 
gleby, wprowadzić do takich drzewostanów podszyty, celem ochrony 
gleby. Wogóle wpływ współżycia brzozy na sosnę jest tak szkodliwy, 
że celem uniknięcia jego następstw, należy zawsze pamiętać o tem, 
zabezpieczając się przez: 

I. usuwanie starych brzóz, rosnących w sąsiedztwie mających 
się przeprowadzić zrębów i na samych działkach zrębowych, przy- 
najmniej na rok przed samym wyrebem,
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2. tępienie podrostów (przedrostow) 1 nalotow brzozowych na 

kulturach, przez wykopywanie z korzeniem lub wycinanie 1 łamanie 

w czasie lata, 

3. wycinanie brzozy w kulturach w czasie ich zwierania się, 

a pozostawianie tylko wyjątkowo w miejscach zupełnie wolnych 

od sosny, bez dopuszczania do bezpośredniego stykania się koron, 
4. tępienie brzozy wczesną wiosną przy czyszczeniach 1 trze- 

-„bieżach. 

  

 


