
Sprawozdanie z obrad 
wydziału leśnego w czasie walnego zgromadzenia centralnego 

towarzystwa gospodarczego w W-kiem Księstwie Poznańskiem , 
| dnia 13-go marca 1895 r. 

Według uchwalonego porządku obrad powitał przewodniczą- 
cy, p. Rivoli, wyjątkowo licznie zgromadzonych uczestników, o go- 
dzinie 11-tej z rana, i zagaił posiedzenie wydziału leśnego. 

Zebranie wybrało podpisanego na referenta, po odczytaniu 
zaś protokułu zeszłorocznego walnego zgromadzenia, zaprosił prze: 
wodniczący pp. Borczyńskiego 1 Łukomskiego do odczytania re- 
feratów. | 

Najpierw przeczytał pracę swoją p. Borczyński na temat: 
„jaki wpływ wywiera grubość słojów na techniczne własności 
drzewa '*, którą Sylwan równocześnie w całości pomieszcza. 

Odczyt ten wywołał bardzo ożywioną dyskusyą, porusza 
bowiem kwestje, bardzo na czasie będące. 

Zgodne z rezolucją w roku zeszłym powziętą , zgromadzenie 
leśników „godzi się i dziś, mimo wywodów referenta, na stosowanie 
cięć prześwietlających jedynie na glebie bardzo dobrej, nieupatruje 
bowiem w grubości słojów jedynych oznak, charakteryzujących. 
dobroć drzewa. |
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O ile p. Borczyński główny nacisk położył na jakość gleby, 
że bogactwo pożywienia sprawia w rezultacie i produkt dobry, 
o tyle zgromadzenie kładzie większy przycisk na ogół momen- 
tów, w procesie odżywiania rolę grających. Nie bowiem obfity przy- 
pływ pożywienia wpływa na normalny rozwój rośliny, ile raczej 
wszystkie warunki zewnętrzne, w ustroju życiowym rośliny ucze- 
stniczące, 

Każda prawie roślina posiada odrębną życiową organizacyą; 
udaje się tam, gdzie natura daje jej odpowiednie stosunki. Sosna 
n. p. udaje się znakomicie na piasku 1 niżu piaszczystym — na 
glebie bogatej, pod nieodpowiednim podniebiem, mimo obfitości 
pożywienia, rozwijać się normalnie nie będzie, a drewno sosny 
górskiej. choć grubosłojowe, musi być gorszem od drobnosłojowego 
z niżu. Tak samo świerk, jodła, modrzew, drzewa górskie, na niżu 
nieznalezą odpowiednich warunków siedliska 1 drewna dobrego 
nam nie dadzą. 

Siedziba i siedlisko, razem uwzględnione, wytworzą produkt 
dobry, dlaczego też leśnik w zalesieniach sztucznych uwzględniać 
winien tylko te rodzaje drzew, którym nietylko gleba, ale i sie- 
dlisko przyszłość obiecuje. 

Zgromadzenie uważa dalej wywody Hartiga. przez referenta 

poruszone, jako słuszne, gdyż wczesne ogrzanie gleby sprawić 
musi doraźne spożytkowanie zapasów rezerwowych, które, bez 
udziału funkcji życiowych z pracy w uliścieniu rezultującej, nie- 
może wytworzyć drewna normalnej jakości; — wartości zaś wy- 
wodów referenta, jakoby jednostki w zwarciu ogólnego doznawały 
tłumienia, zaprzecza natura sama, gdyż drzewa, jako rośliny to- 
warzyskie, dla naturalnego rozwoju zwarcia koniecznie wy- 
magają. 

Że jakość drewna przytłumionych jednostek bywa gorszą 
od panujących, niedaje najmniejszej rękojmi do wysnuwania ztąd 

wniosków na korzyść drewna grubosłojowego w ogólności, gdyż 

przytłamki — jako takie — przyrastają kosztem zapasów wła- 
snych i żyją tak długo, dopóki one starczą, asymilować bowiem 

dla braku organów dostatecznie niemogą. W zwarciu jednak, 

choćby najściślejszem mamy jednostki normalnie się rozwijające . 

czyli panujące, które w walce o byt słabsze tłumią 1 pozbawiają 
warunków, do istnienia koniecznych. 

Porównywanie drewna przytłumki z drewnem pnia panują. 

cego, choćby nawet z jednakiej gleby, niczego dowieść niemoże, 

gdyż zawsze to drzewo wykaże drewno lepsze, które w normal- 

nych warunkach wzrastało. 

Prześwietlanie drzewostanów, jako operacja nienatnral: 

na, tem samem nie może stworzyć stosunków normalnych, dla 

czego dowodzenia Hartiga mają 1 mieć będą swoją racją.
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Zgromadzenie leśników, uwzględniając wszystko wyżej ро- 
wiedziane, powzięło rezolucją : 

Celem zapewnienia przyszłym sprzętom w lasach naszych 
drewna jaknajlepszej jakości, należy dbać o to: 

1) Aby hodować tylko te rodzaje drzew. którym dana  sie- 
dziba 1 siedlisko zupełnie odpowiadają : | 

2) Aby wzrost drzewostanów w lasach naszych bywał jak- 
najkorzystniejszym, gdyż zaprzeczyć się nieda, iż drewno z grub- 
szym słojem w normalnych warunkach powstałe, bywa lepszem 
od drobnosłojowego. 

Tu jednak zgromadzenie leśników uważa staranną ochronę 
gleby i trzebież, jako środki zalecenia godne, nieprzerywając bo - 
wiem zwarcia, trzebież wspomaga w naturalnych warunkach przy - 
rost w rezultacie tak samo, jak cięcia prześwietlające, zapewnia 
nadto regularną i jednolitą budowę słojów, która bez wątpienia 
także dobrą jakość drewna charakteryzuje. 

~ 

  

Następnie referował p. Łukomski: „o podszywaniu drzewo- 
stanów * w streszczaniu następująco : 

Drzewostany takie, które zachowują do końca dobre zwarcie 
i glebę odpowiednio zacieniają, zapewnić mogą dobry sprzęt dre- 
wna użytkowego ; — jeżeli jednak klęski elementarne zwarcie 
naruszą, w takim razie gleba niedoznaje należytej ochrony, a 
podszewka, czy to naturalna, czy też sztuczna, bywa konieczną, 
obiecuje bowiem ziemi urodzajność , drzewostanowi zaś dalszy 
względny rozwój. 

W pracy swojej podnosi referent znaczenie ochrony gleby 
ij uważa, że albo ocienienie, albo też żywa pokrywa stwarza w le- 
sie te warunki, z których rezultuje owa jędrność gleby, dająca 
roślinom możność jaknajlepszej egzystencji. 

Zdaniem p. Łukomskiego, podszewka daje szczególnie w ten- 
czas znakomite usługi, skoro już dorasta do tej wysokości, że 
wierzchami dosięga gałęzi drzew górujących, tworzyć więc ją 
muszą rodzaje drzew cień znoszące, światłożądne bowiem do tej 
wysokości nigdyby niedorosły. 

Następnie referent, zastanawiając się nad tem, gdzieby pod- 

szycie szczególnie było wskazanem, przedstawia, jako przykład, 
drzewostan dębowy, rozrastający za młodu z przymieszką brzozy 
i osiki. Rodzaje te drzew miękkich niewytrzymują zwykle dłuż- 

szej, dla dębiny przyjętej kolei, potrzeba je więć wcześniej usu- 
nąć, do czego trzebież nastręcza sposobności i czasu odpowiednio 
dosyć. Często jednak brzeziny i osiczyny w swoim czasie nieu-



sumete, późniejsze zaś wyjęcie rozluźnia zwarcie, a podszewka 
bywa tu konieczną. 

Drzewostany bukowy, grabowe, olchowe same się zwykle 
podsiewami własnymi w razie przerzedzenia podszywają, z igla- 
stych zaś, jedliny i świerczyny zwykle podszewki niewymagają, 
sosnowe natomiast drzewostany na siedzibach piasczystych w ra- 
zie danym podszywać potrzeba. 

Na glebie lepszej zaleca referent użycie do tego sadzonek 
świerkowych, jodkłowych lub sosny amerykańskiej z przetknięciem 
dębiny i buczyny, na glebie suchej najodpowiedniejszą ma być 
sosna wejmutka, sosna czarna i akacja. Dobrą i tanią podszewkę 
ma dawać dębina z żołędzi powstała, a szybko glebę zacienią sa- 
dzonki szkółkowane, z bryłką przesadzane. 

Gdzieby różne okoliczności przeszkadzały wytworzeniu 
sztucznej podszewki, tam radzi p. Łukomski, aby spuścić się na 
zaradność natury 1 powstającą pokrywę z żywych chwastów, 
mchów 1 t. d. jako dobrego sprzymierzeńca w osiewaniu gleby 
witać należy. 

  

Jak widzimy przedstawił nam p. Łukomski sprawę podszy- 
wania drzewostanów mniej z stanowiska nowomodnego systemu 
gospodarowania i stosowania cięć prześwietlających, o których 
mówiliśmy obszerniej w sprawozdaniu zeszłorocznem, gdzie ze 
względu na uzasadnioną obawę, że gleba przy tego rodzaju 
operacji cierpieć musi, podszycie drzewostanów główną odgry- 
wa rolę. 

Zwolennicy cięć prześwietlających, pragnąc zabezpieczyć 
urodzajność gleby, wymagają bezwzlędnie wytworzenia podszewki, 
która ma glebe ocienić i od szkodliwych wpływów atmosferycz- 
nych chronić. 

Sprawa cała, choć w literaturze niemieckiej bardzo często 
bywa traktowaną, dotąd wyczerpująco nie jest jeszcze zbadaną, 
i dopiero kiedyś stacje doświadczalne o rzeczywistych i prawdzi- 
wych wynikach zdadzą pewne relacje. Dziś leśnicy niemieccy 
tak się pod tym względem podzielili na wrogie sobie obozy, że 

jedni pod niebiosy wyboszą skuteczność podszewki, inni znowu 
potepiaja ja, nazywają kosztownym eksperymentem, który za- 
miast pożytku, nawet szkodę przynosi. 

Dyskusja w wydziale leśnym obracała się w ramach do- 
świadczeń i twierdzeń autorów niemieckich, własnych bowiem da- 

nych z lasów polskich niemamy. Mimo tego niektóre zdania
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z rozpraw zgromadzenia zasługują na szczególną uwagę, a mia- 
nowicie: 

Podszewka w zwartych drzewostanach bywa zbędną. a na- 
wet szkodliwą, gdyż zwarcie dostatecznie chroni glebę, a opad 
uliścienia wytwarza znaczną warstwę pruchnicy, która z czasem 
glebę nawet wzbogacić może. 

Na glebach lepszych, gdzie cięcie prześwietlające w ogóle 
może mieć racją, podszewki sztucznej także niepotrzeba, gdyż 
tam wytworzy się żywa pokrywa z różnych naleciałości roślin 
drzewnych 1 chwastów, które mniej dla siebie pożywienia potrze - 
bują, jak podszewka sztuczna w każdym razie ginąc, oddają 
chwasty zielne glebie to, z czego powstały. 

Na ziemiach gorszych podszewka się nie uda, a choćby się 
wreszcie udała, pożytku nieprzyniesie, ho konkurować będzie 
o to pożywienie, które dla górnego zadrzewienia było prze- 
znaczonem. 

Gręste podszewki świerkowe rozwojowi górnego zadrzewienia 
bezwarunkowo 1 stanowczo szkodzą. W tej mierze wszystkie 
prawie doświadczenia zgadzają się, rzecz zresztą da się łatwo 
wytłómaczyć : Wiadomo, że oddychanie odgrywa w procesie Ży- 
ciowym roślin bardzo ważną rolę, nadaje bowiem organizmowi 
siły żywotne] 1 czyni materje do budowy organizmu  skiadne. 
Roślina musi mieć dla dodatniej egzystencji wolny przystęp po- 
wietrza do wszystkich organów, którymi przez przetchlinki usta- 
wicznie oddycha. 

Tlen w czynności! tej daje życie, jeżeli więc do korzeni z po- 
wodu podszewki powietrze nie może mieć należytego przystę pu. 
w takim razie roślina niemoże zdrowo funkcjonować, cierpi, a 
z czasem nawet ginie. 

Na bagnach, gdzie woda powstrzymuje łatwy przystęp ро- 
wietrza, na ziemiach dalej zbitych rośliny źle rosną. 

Podobny efekt sprawia 1 gęsta podszewka świerkowa. gdy 
bowiem uwzględnimy jej gąszcz nadziemny i rozkorzenienie, do 
fileu podobne, łatwo pojąć można, że wymiana powietrza po pro- 
stu ustaje 1 oddychanie korzeniami bywa utrudnionem. 

Nadto podszewka świerkowa niedopuszcza do gleby o padów 
deszcz bowiem, czy rosa na gąszczu się zatrzymuje 1 paruje, ko- 
rzenie zaś podszewki czerpią tyle z ziemi wody 1 pożywienia, że 
drzewostan górujący często tak mizernie się odżywia, 1ż przyrost, 
zamiast się powiększyć, upada. 

Podszewka tego rodzaju niedopuszcza wreszcie do gleby ani 

ciepła, wegetacja obudza się ztąd w drzewostanach podszytych 
znacznie później, co także ujemnie na przyrost działać musi. 

Podszewka, wytworzona z innych rodzai drzew, szczególnie 
liściasta, mniej może jest szkodliwą, w każdym jednak razie 
znaczną część owych złych przymiotów, także posiada , dla czego
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też zgromadzenie leśników wyraża w rezolucji swej o kwestji 
podszewkowej zdanie : 

Jako rozstrzygnięcie sprawy pozostawić stacjom doswiad- 
czalnym należy, w lasach zaś naszych czynić oraz można w tej 
mierze samojstne doświadczenia na mniejszych powierzchniach. 
szersze jednakże zastosowanie uważanem być musi za bądź co bądź 
ryzykowne, 1 chyba tylko wtenczas zalecenia godne, jeżeli chodzi 
o ochronę gleby w drzewostanach zbytnie przerzedzonych, które 
z różnych przyczyn dłużej na pniu przetrzymać musimy. 

Przy następnym punkcie porządku obrad omawiano kwestją 
przyszłorocznego referatu i zgodzono się na temat: „O potrzebie 
statystycznego zbadania gospodarstw w naszych lasach pry- 
watnych w Księztwie*'. Opracowawania pojął się p. Janowski 
z Kórnika. 

Podpisany poruszył sprawę popierania tak moralnego, jako 
i materjalnego „Sylwana*, jedynego czasopisma zawodowego w 
Polsce, i zachęcał kolegów do współpracownictwa 1 prenumeraty. 
Przewodniczący gorąco wniosek ten popierał. 

Na tem porządek obrad wyczerpanym został, a przewodni- 
czący zamknął posiedzenie wydziału leśnego o pół do 2 giej 
z południa. 

Antoni Kauss.


