
3 ? 

5) UŻYTKOWANIE LASOW 

I TECHNOLOGIJA LEŚNA. 

(Dalszy eiąg) (13). 

  

O chorobach t wadach drzewa. 

Choroby i wady zmniejszają użytecz- 

ności wartość drzewa, albowiem zawsze: 

mnićj lub więcćj na własności jego wpływ 

wywieraja; i dla tego tćż wlaściwie w wy: 

kładzie użytkowania, mówić o nich wy” 

pada; — do tych zaś należa: 

Zewnętrzne uszkodzenia. 

1) Obmażanie zwićrzchnićj i delikatnej 

z drzew. powioki, tak nazwanćj skórki 
(epidermis), jak z brzozy używanćj na za- 
pałki, z trześni do wykładania naczyń 1 

rh 
at 

(13) Obacz Nr. l i 2 tomu XII na str. 102.



— 157 — 

t. p. jest dla drzew bardzo szkodliwe; 

przez to bowiem dostają one w tych miej- 

scach zapalenia, nędznieją i częstokroć zu- 
pełnie obumierają. Dla zapobieżenia po- 

dobnym uszkodzeniom drzew, niema in- 

nego środka, jak potrzebującym takiego 

materyału, dozwolić tylko z drzew spu- 

szczonych obdzierać skórkę, bo niepodo- 

bna wyrabiania tego rodzaju naczyń zu- 

„pełnie wzbronić. 

2) Obnażanie całkowite lub cząstkowe 

drzew na pniu z kory właściwćj aż do 
bielu podczas krążenia soków, pociąga za 

sobą pospolicie ich obumieranie. Niektóre 

tylko gatunki jak: wiąz i topol sokora, zwy- 

kły w tym razie nową korą okrywać się, 

gdy na bielu pozostanie jeszcze, cokolwiek 

łyka właściwego lub soku przyrostowego 
(cambium). 

- Jeżeli obnażenie aż do bielu następuje 

cząstkowo tylko t. j. miejscami czyli pasa- 

mi, w ówczas w wielu gatunkach drzew 

(wyjąwszy świćrk) tworzy się po brzegach 
pozostalćj kory, nowa niejako powłoka, 

która zwolna obnażone miejsce zaciąga: 

Buki, dęby, graby i sosny długiego na to 

potrzebują czasu, a to w miarę tego im 

grubsza jest kora i starsze drzewa; wią-
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zy, lipy, wićrzby i jesiony, nieporówna- 

nie prędzćj zarastają. Lecz chociaż uszko- 
dzone miejsce na nowo Zarosnie, swieze 

formujace sie warstwy drzewne, na da- 

wniejszym zwykle wyschłym bielu, nie 

iączą się z nim wcale, a ztąd przez przerwę 
słojów, powstaje wewnątrz drzewa miejsce 

próżne, zniżające znacznie jego dobroć i 

wartość. Uszkodzenia te widzićć można 
bardzo często przy wyróbce takiego drze- 

wa, które na pniu stojąc było nacięte 
lub z kory obnażone, a potóm zarosło. — 

Oprócz tego wszakże mogą bydź ztąd inne 

jeszcze skutki. Świćrk naprzykład obna- 

żony z kory aż do samego bielu dostaje 

zwykle zapalenia; dąb w miejscach takich 

już zarośniętych toczy robak, a przeto czy- 
ni go niezdatnym ani do budowy okręto- 

wćj, ani nawet na klepkę. Dla zapobie- 

Zenia więc szkodom z samego nacinania 

drzew wynikającym, usilnie przestrzegać 

należy, ażeby przy wytykaniu tymczaso- 

wych linij w lesie; przy szacowaniu i obli- 

czaniu drzew, i naznaczeniu tych, które 

pozostać mają; nie robiono na nich zacio- 

sów głębokich aż do samego bielu, lecz po- 

wićrzchownie w samćj tylko korze wlaści- 

wćj, niedopuszczając narzędzi dó tyka. Nad-
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mienić tu jeszcze wypada z takiego nazna- 

czania drzewa i tę szczególnićj w lasach 

iglastych korzyść, że znaki miota na bielu 

odbitego zalewają się żywicą i wkrótce 

ślady jego nikną, podczas gdy na korze 

wyciśnięte bardzo długo są widoczne: 

3) Obcinanie korzeni szkodliwsze jeszcze 

jest dla drzewa, aniżeli gałęzi; chociaż 

zresztą z utraty korzeni tak samo zmniej, 

sza się przyrost jak z utraty gałęzi. Wi- 

dzićć to wyraźnie można na drzewach pod- 

krzesywanych w lasach niskopiennych po- 

łączonych; w którym bowiem roku drzewa 

podkrzesane zostały, od tej chwili stoje 

roczne widocznie zmniejszają się, i w ten- 

czas dopićro ich przyrost powiększa się, 

gdy nowe gałęzie i liście rozrosną się. Ро 

obcięciu galęzi zdrowych na drzewach igla- 

stych wydobywająca się żywica z pozosta- 

łego sęka zalewa go i nie dopuszcza gni- 

cia; na drzewach liściowych po odcię- 

ciu mniejszych gałęzi powstają zwykle 

przy nich nowe pączki, ztąd formuje się 

w tem miejscu flader, większe zaś galęzie 

wygniją nim zarosną czyli pokryją się 

tak zwanemi guzami. W każdym razie 

drzewo cierpi ostatecznie na swćj tupko- 

ści, a ztąd podkrzesywanie czyli odejmo-



— 160 — 

wanie gałęzi wywiera szkodliwy wpływ 

na stan zdrowia i użyteczność drzew wię- 

kszych. Podkrzesywać możnaby bez obawy 

złych skutków tylko drzewa mlodsze, na 

których zranienia po odciętych gałęziach 

prędko zarastają, i w zdarzeniach nie po- 

ciągających za sobą na przyszłość zmniej- 

szenia użyteczności pni; naturalnie bowiem 

miejsca takie po młodych i słabych jeszcze 

galęziach albo czyszczą się przez wyschnię- 

cie lub wygnicie spróchniałych po nich od- 

nóg, a zatćm niknie wszelki z niemi ślad 

na pniu, lub tćż zarastają, a w drzewach 

iglastych zaciągają się Żywicą niedopu- 

szczającą zgnilizny, z czego znowu po- 

wstają suche sęki w pniu luźno tkwiące. 

4) Uszkodzenie przez zwierzynę rozmaite 

pociąga za sobą skutki. Drzewa iglaste 

(wyjąwszy jodlę), tudzież buki, graby i wią- 

zy, jeżeli przygryzione zostaną a uszkodze” 

nie to nie jest ciągle powtarzane, odzy- 

skują wzrost i strata ztąd cała ograniczasię 

na kilkuletnim mniejszym przyroście. Dęby 

żaś, jesiony i osiki wcale takiego uszkodze- 

nia nie znoszą i zupełnie usychają lub tylko 

krzewiasto rość będą, gdy takowe,kilka razy 

jest powtarzane. Szkogliwóm jest także gdy 

zwierzyna rogami ściera korę; świćrk dosta”
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je zapalenia; sosna albo nową korą 

porasta, lub niekiedy zupełnie uszko- 

dzony wierzchołek zastępuje pęd bo- 

czny, zwierzyna bowiem zupełnie mło- 

de tylko sosenki obciera, świćrki zaś na- 

wet w wielkości zerdzi uszkadza. Drze- 

wa skutkiem tarcia rogami jeleni lub sarn 

mocno uszkodzone, zazwyczaj obumie- 

rają. 

Pomijamy tu uszkodzenia drzew przez. 

owady, myszy i t. p., które na właści- 

wem miejscu w ochronie lasów w części 

już dostatecznie wyłożone są, lub w na- 

stępującym zeszycie wyłożone będą. 

  

Rospadliny t szpary w drzewach są kilko- 

rakte;.t % różnych oddzielnych przyczyn 
pochodzą. 

1) Rozpadliny % mrozu powstają, gdy 

mróz nagle zewnętrzne słoje drzewa ścią- 

gnie, a wewnętrzne wyższą temperatu- 

rę jeszcze mające, większćj за objętości; 

zewnętrzne więc obrączki muszą pękać- 

i drzewo w tenczas łupie sie czyli rozsa- 
dza zwykle az do tego punktu, na któ- 
ry mróz działania swego jeszcze nie wy- 
wart; uszkodzeniu temu najwięcćj pnie 
równe i gładkie podlegają. 

Tom XII. Nr. 1 ¢ 2. 21
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- Mtode drzewa takich rozpadlin nie do- 

_świadezają, bo je mróz całe od razu przej- 

„muje, jak równieź widzićć ich nie można 

na drzewach krętych i gałęzistych, zupel- 

nie nieiupkich , lub tćż rzadkich i dziur- 

kowatych, jakiemi są: graby, wiązy, li- 

py, osiki. Przeciwnie dęby, buki i sta- 

re jesiony najwięcćj temu podpadają. 

2) Szpary wewnęltrzne. Wiele gatunków 

drzew, osobliwie: dąb, buk, sosna i wiąz 

mają częstokroć w samym środku przez 

rdzeń w podluż idącą rozpadlinę , cza- 

sem dość dlugo w wysokość pnia zapu- 

szczającą się. Ta wada jest niekiedy ima- 

Joznaczącą, lecz czasem przeszkadza wy- 

rabianiu drzewa szczególnićj na deski» 

a najbardzićj kiedy rozpadlina taka od 

rdzenia w kierunku do:bielu po obu stro- 

nach rozchodzi się. Przyczyna tego jest 

niepewna, a na domniemaniu, że drzewo. 

często przez wiatry kolysane, wewnątrz 

pęka, niezupełnie polegać moża. Wady 

tćj w drzewie ani dostrzedz , ani jćj za- 

pobiedz niepodobna; lecz gdy juź po spu- 

szczeniu do wyrabiania widoczną się 

okaże, potrzeba tóm ostróżnićj przy su- 

szeniu drzewa postępować, ażeby przez 

szybkie wysychanie szpara ta nie powię-
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kszyła się; przy tarciu zaś bali lub de- 

sek z takiego pnia, uważać, ażeby. kloe 

nie w poprzek szpary byłtarty, lecz tak, 

iżby szpara. rownolegle do sznitu pomię- 

dzy jeden z bali lub desek przypadła. 

Przy wyrobach pomniejszych, na które 

drzewo lupane jest potrzebne, jak: na 
klepkę, dzwona i t. p. należy pień tak po- 
dzielić, ażeby miejsce taką wadą dotknię- 

te, mogło bydź wybrakowane. 

_ 3) Rozdwojenie słojów czyli przerwa 

w ich spojności. .Najczęścićj zdarza się, 
Że rdzeń ze słojami drzewa nie ma 

związku. Niekiedy trafia sie rozdwo- 

jenie takie tylko z jednój strony, cza- 

sem w około pnia. Za przyczynę tego 
podają zepsucie i następne gnicie środ- 

kowego międzysłoju, co zwykle nastę= 

puje wlatach mokrych i zimnych, wktó- 

rych słój drzewny nie dojrzewa; lecz nie- 

kiedy bywa to skutkiem samego tylko,bez 

żadnćj- innćj przyczyny, oddzielenia się 

jednego słoju od drugiego. Sosna, gdy 

ma na sobie przez dlugi czas gąbkę, na- 

bywa powszechnie rozdwojenia słojów. 

Wyrobom pomniejszym wada ta niewie- 

le szkodzi, jeżeli zresztą pień jest dosyć 
ścisły; do budowy okrętowćj wszela- 

`
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ko, i na wyroby tarte drzewo takie sta- 

je sie nieuzyteczne. 

Z chorób pojedynczych części drzewa do- 

$44 znanych są: 

Choroby korzeni, 

1) Gruczoły powstają z obnażenia ko- 

ry przez owady; korzonki włókniste w 

tenczas obumierają, a roślina zwykle 

wpada w stan chorobliwy. Choroba ta 

nie trapi drzew iglastych, lecz za to bar- 

dzo często napada brzozy i topole. 

2) Rdza na korzeniu, jest powłoką że- 

lazną, zwyczajną w. gruncie mokrym, 

gdzie wiele rudy żelaznćj darniowćj znaj- 

duje się; czasem tćż jest osadem wapna, 

jeżeli woda zawierająca w sobie kwas 

węglowy, wiele wapna rozpuści i na ko- 

rzeniach go osadzi. Choroba ta zdarza 

się tylko w gruncie mokrym i pociąga 2a 

sobą nędznienie i obumieranie roślin. 

3) Zapalenie korzenia, to jest: obu-- 

mieranie miejscami skórki na korzeniach, 

powstaje % zewnętrznego ciśnienia 1 
uszkodzeń osobliwie podczas przesadza” 

nia doznanych; w części z gruntu Ści- 

słego roślinie nieprzyjaznego, a rozrasta” 

nie korzeni tamującego. | 

4 
\ 

«
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4) Pędy zkorzenta. Jeżeli boczne płytko 
rozchodzące się korzenie i sam pień ni- 

sko przy osadzie korzeni, wydają wiele 
pędów; pień sam czyli główna jego strza- 

la pozbawioną jest w tym razie właści- 
wego pożywienia; co zwykle za sobą po- 

ciąga usychanie wićrzchołka, a następnie 

i samego drzewa. Przyczyną tego zja- 

wiska zdaje się bydź grunt płytko yro- 
dzajny,i płytkie rozpościeranie się bocz- 

nych korzeni; lecz czasami teź przypisać je 

należy schnącym naprzód wierzchołkom. 

Choroba ta wfaściwą jest szczególnićj tym 

gatunkom drzew, które pędy z korzenia 

wydają, lecz niekiedy podlegają Je tak- 

ze deby i olsze. — 

O wiclorakich uszkodzeniach w ogry- 

zaniu korzeni przez owady, wyłożona 

będzie rzecz dokładnie w ochronię la- 

sów w zeszycie następnym. 

Choroby pnia. 

1) Gnicie międzypnia, to jest w miej- 

scu gdzie $16 zrastają korzenie ze pniem, 

najczęścićj trafia się na gatunkach drzew 

mających serdeczny korzeń; chorobie tej 

ulegają tćż drzewa z pnia odrosie, czę- 
sto też pochodzi ona z płytkości gruntu.
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Skutki jéj sa: obumieranie korzenia pio- 

nowego i gnicie pnia macierzystego. Po- 

znać chorobę tę można, po rozdęciu dol- 

nćj części międzypnia, po norach które 

myszy pod nim toczą, i po próchnie z drze- 

wa, które wywłóczą. Częstokroć „gnili- 

zna ta niedaleko w pien zachodzi, i w 

tenczas nie jest bardzo szkodliwą; zda- 

rza się zaś nieraz, że pień prawie zupełnie 

zgniły, długo jeszcze utrzymuje się i ma 

pelny przyrost. | 

2) Murs, to jest gnicie lub rozkład 

rdzenia w masse kruszaca sie brunatna, 

białą, a wreszcie czarng, a W miar¢ po- 

stepu zgnilizny mniéj lub wiece} wiasno- 

ści ziemnych mającą. W samych pocza- 

tkach tej choroby zowie się drzewo ta- 

kie murssywém, mursowatém; lecz pó- 

Źnićj gdy już własności ziemnych dosta- 

je, zgniióm. Choroba ta zazwyczaj roz: 

ciąga się zczasem na caly pień, tak dale- 

ce, Że w niektórych gatunkach, jak w 

debach, wiérzbach i t. p. częstokroć tyl- 

ko warstwa bielu życie drzewa utrzymu: 

je. Jeżeli gnicie międzypnia przedłuża 

się, w ówczas przechodzi w murs; lecz 

niekiedy bywa on naturalnym skutkiem 

starości, skoro rdzeń obumiera i gnije
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co szczególniej w starych bukach do- 

strzedz można. Powstaje on także ż 
uszkodzenia wierzcholków drzew, oso- 

bliwie gdy po zerwanych gałęziach po- 

zostaną dołki czyli wydrążenia, w któ- 
rych się deszcz zbićra i do rdzeniu zasią- 

ka; również z porostów drzewnych, a 
nawet z innych chorób drzewa. Zna- 
ki zewnętrzne tćj choroby są: gąbka na 

pniu, mech na korze i w kupkach między 
igłami, suche wićrzchotki, i dźwięk drze- 

wa wydrążonego gdy się uderza obuchem 
w pień; najpewnićj jednak i niezawodnie 
przekonać się o nićj można na wydoby- 

tych trocinach przez nawiercenie w miej- 
scu wątpliwóm pnia świderkiem cienkim 
a dlugim ; a Że pewstała „ztąd dziur- 

ka bez żadnćj szkody pod względem uży- 
teczności drzewa, może bydź wyciesaną 
lub zaszpuntowaną, używają przeto te- 
go środka przed innemi przy sprzedaży 
na pniu sztuk większych na wały młyń- 
skie, do budowy okrętów i inne szaco- 
wniejsze wyroby drzewa, na które drze- 
wo murszywe w całych sztukach nie 
przyda się; do pomniejszych zaś wyro- 
bów tupanych 4 korzyścią jeszcze użyte 

bydź może, chociaż nieco murszy we drze-
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wo, byleby części zdrowe pnia dostate- 

cznie jeszcze do tego celu byty grube. 

3) Martwy rdzeń zwykł najczęściej po- 

przedzać murs, ma on drzewo kruchsze 

i łomliwsze aniżeli zdrowe. Znamiona 

jego są: kol.r brunatny i wstrzymane w 

nim krążenie soków. Drzewom w wierz: 

chołkach schnącym bywa właściwym, a 

najbardzićj dębom, bukom, lipom i w 

ogólności wszelkim gatunkom , które pó- 

Źnćj starości dochodzą, 
4) Czerwone t białe pasy w drzewie 

powstają z cząstkowego obumierahia 

warstw drzewa,” pasy te są naprzód 

koloru brunatnego, późnićj zaś gdy juź 

rozkład włókien nastąpi, białawego. Cho- 

roba ta szczególnićj właściwą jest dębom 

na gruncie piaszczystym wzresłym. Je- 
żeli przy suszeniu na słońcu, kolor od- 

znaczający takie drzewo w komlu i odrę- 

bie znikhie, w tenczaś cieśle okrętowi 1 

klepkarze użytkują z niego jeszcze; lecz 

skoro znamiona tćj choroby na wysuszo” 

пет już drzewie pozostaną, w ówczasS 

nie może ono bydź użyte do żadnych wy- 
robów trwałości wymagających. 

5) Zapalenie pnia szczególnićj świćr- 
kom, brzozom, bukom i grabom właściwe;
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odmicnne jest od zapalenia kory, lubo cze- 

stokroć z niego powstaje; sprowadza ono 

obumicranie i psucie drzewa z zewnątrz 

ku środkowi, odwrotnie zatem jak murs, 

który się od'rdzenia ku bielowi rozszć- 

rza. W świćrku choroba ta powstaje zwy- 
kle z zewnętrznych uszkodzeń kory, 
mianowicie gdy zwierzyna ociera опе 

rogami, ze zbierania żywicy i obnaża- 

nia drzew, w brzozie z obdzierania 

skórki, w buku i grabie skutkiem po- 

przedzającego zapalenia kory. Choroba 
ta dotyka tylko część drzewa, za granicą 
zaś jej reszta drzewa może bydź zdro- 

wa; wywiera jednakże szkodliwy wpływ 
na własność użytkową całego pnia, i bar- 
dzo szybko rozpościera się. Skutkiem 

| zapalenia drzewo psuje się , czyli raczej 

rozkłada Się (gnije) na sucho i choroba ta 
objawia się przez odpryskiwanie kory, je- 

Żeli ta miejsce schorzałe jeszcze okry- 
wa. | 

6) Rak nie jest chorobą całego drzewa, 

lecz właściwie miejscową tylko i okazu- 

je się przez upływ zgniłych soków. W dę- 
bach , bukach, grabach i klonach zdarza 

się ta choroba bardzo często, w skutku 
jak utrzymują późnych a silnych mrozów 

Tom XIII. Nr. 1 ¢ 2. 22
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wiosennych sprawujących chemiczny roz- 

kład soku przyrostowego, w ówczas mię- 

dzy bielem a korą juź nagromadzonego. 

Postępuje bardzo szybko, drzewa zaś nią 

dotknięte, nigdy wyleczone bydź nie 

mogą. 

7) IVystępywanie gummy na wiérzch 

kory, właściwe jest calému rodzajowi 

śliwy (prunus), z którego jeden tyl- 

ko gatunek trześnia, cokolwiek bliźćj 

nas obchodzić może. Wszelkie zewnę- 

trzne zranienie drzewa, czy to przez 

obcinanie gałęzi lub winny sposób zrzą- 

dzone, jest przyczyną tćj choroby. Zna- 

czne płynienie pociąga za sobą widoczne 

osłabienie drzewa, a w końcu i śmierć. 

8) Plyniente żywicy najczęścićj z po- 

między drzew iglastych przytrafia się 

sośnie. Żywica nietylko przejmuje cale 

drzewo, tak Że krążenie soków właści- 

wych ustaje, ale nawet i korę, którą 

grubo powłeka. Przyczyną tćj choroby 

zdaje się bydź z podobieństwem do pra” 

wdy zerwanie komórek drzewnych i stę- 

żenie żywicy gdy części wodniste soków 

drzewnych ulotnią się. Jeżeli w skutku 

tego Żywica w około pnia występuje, 

część drzewa powyźćj takiego miejsca
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leżąca obumiera zupełnie; jeżeli zaś pień 

z jednej tylko strony tą chorobą jest do- 

tknięty, w tenczas zmniejsza się tylko 

przyrost roczny, a drzewo mimo to pó- 

źnćj starości dojść może; nawet gdy już 
wićrzchołek uschnie, może drzewo dłu- 

go jeszcze żyć, skoro tylko poniżćj części 
chorobliwéj zielone czyli zdrowe sa ga- 

lęzie. Choroba tanie powstaje nigdy nako- 
rze grubćj popękanćj, lecz ku wićrzchof- 

kowi gdzie ona jest cienką i gładką, tak, 

Że zwykle tylko wićrzchołek obumiera, 

który włościanie nasi obarem zowią. 

9) Gruczołkt żywiczne, zwane przez bra- 
karzy muchy, prawie wyłącznie drzewom 

iglastym właściwe, nawet za chorobęnie 

moglyby bydź uważane, gdyż Żadnego 

szkodliwego skutku na wzrost i życie 

drzew nie wywierają. Powstają one z 
nagromadzenia żywicy w małych wydrą- 

żeniach drzewa, a ztąd zdaje się, Że za- 

rodem ich również bydź musi rozerwa- 
nie w takich miejscach komórek drze- 
wnych; czasem tóż widzićć je można w 
próźnych dziurach czyli dziuplach po wy. 
padłych sękach w rozpadlinach drzewa. 
Do wyrobów łupkich delikatniejszych i 

stolarskich z takiemi wadami drzewo nie
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jest zdatne, lecz do budowli użyte bydź 

może. 

10) Grzyby drzewne (powszechnie zwa- 

ne pąbka lub: gębka), które za jedno i toż 

samo uważać moŻna co i grzyby na ko- 

rze, bo kora sama bardzo rzadko kiedy 

one wydaje , lecz trafiające się na niej 

grzyby zwykle korzenie sweaź w drzewo 

zapuszczają. Grzyby te nietylko stosownie 

do gatunków drzew, na których rosną, 

_ 82а odmienne, ale nawet na jednóm i 

tómże samóm drzewie rośnie ich kilka 

odmiennych gatunków. Rozmaitości ich 

rodzajów, gatunków i odmian, nie znaj- 

dziemy w dziełach naszych leśnych do- 

kładnie opisanych, co mnićj zastanawiać 

nas powinno, gdy nawet w sąsiednich 

nam Niemczech, nauce leśnictwa szczegól- 

nie i oddawna oddających się, zaledwie 

Burgsdorfrosnące na dębach i bukach grzy” 

by w historyi drzew niemieckich opisa!, 

Zjawisko to pochodzi w ogólności 7 

chorobliwego stanu drzewa i z gwalto- 

wnego wstrzymania w niektórych czę” 

ściach organicznego. działania naczyń bądź 

przez mróz lub inne uszkodzenia. 

Grzyb zawsze zdradza nadpsute drze- 

wo, bo na zdrowém ani. sie zajmie ani 

rośnie; im. większy zaś jest, tym bar-
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dzićj zepsucie na około rozpościćra się; na 

jednakowoż nie zawsze i nie na kaźdym 

gatunku drzewa zarówno to ma miejsce. 

U niektórych gatunków, jak: brzozy, buku, 

grabu,osiki i olszy, za dostrzeżeniem grzy- 

ba,jaż można z pewnością sądzić, Że zepsu- 

cie doszło stopnia zupełnego, i skon drze- 

wa wkrótce nastąpi; dąb i sosna przeci- 

wnie, nietylko czasem długo jeszcze zyć 

mogą, ale nawet psucie się drzewa ogra- 

niczone jest bezpośrednio na miejscu, z któ- 

rego grzyb wyrasta, niekiedy zaś takiź 

sam grzyb dowodzi zgnicia zupełnego 

całego pnia; u sosny nadto tę jeszcze 

osobliwość widzićć zdarza się, że grzy- 

by takie gdy dojrzeją, odpadają, nagni- 

łe zaś miejsce ich przeszłego siedliska, 

na nowo świeżóm drzewem i korą zara- 

sta, tak, że tylko mała wklęsłość pozo- 

staje. 

11) Pędy na pniach, są odrośle, które 

wydobywają się na pniach drzew sta- 

rych, a zwykle poprzedzają schnięcie 

wiórzchołka; a przez to zdaje śię, Ze 

drzewo usiłuje na miejsce obumierających 

części, niejako nowe wydać: zowią je 

także wyrostkami, wilkami. U niektórych 

drzew, jak dębu, są one mnićj niebez- 
1, 

в
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pieczne, i drzewo z niemi długo jeszcze 
Żyć i utrzymywać się może; u innych 
zaś, jak brzozy, są niewątpliwóm zna- 
mieniem bliskiego skonu. W gatunkach 
drzew wydających odrośle z korzenia, 
zamiast pędów z pnia wyrastają zwykle 
pędy z korzenia. 

12) Pełność soków oznacza nadzwyczaj 
mocne wzdęcie komórek, z czego powsta- 
je drzewo dziurkowate i gabczaste, skion- 
ne do gnicia, i dla tego pomiędzy choro- 
by pnia policza się. 

Choroby gałęzi. 

1) Schnięcie wićrzchotków następuje w 
skutku nagłego i zbytecznego przerzadze- 
nia drzew, już to dla tego, że soki przez 

wpływ światła więcćj w gałęzie boczne 

rozchodzą się, juź tóś., Że przez zbyt mo- 
cne przerzadzenie drzew , korzenie się 
odsłoniają, a warstwa ziemi roślinnćj po” 

krywająca je, własności pożywne utra- 

ca. Drzewa liściowe, jak: dęby, buki i 
graby w dobrćm zwarciu wzrosłe i nagle 

tak przerzadzone, że pojedynczo stać bę- 

dą, prawie zawsze tych skutków doznają, 
jeżeli nie ma podrostu okrywającego zie- 

mię. Podobnież schną wićrzchotki bukom 

brzegach lasów, w gruncie piaszczystym;
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na dziafanie wiatru i zwiew liścia wy- 
stawionym. W gatunkach wszelako drzew 
wytrwalszych, jak dab i buk, jeżeli cho- 
roba ta na niewielkim jeszcze jest sto- 
pniu, a przez osłonę korzeni młodzieżą, 
nowa warstwa czarnoziemu  uformu- 

je się, usychanie niknie i zupełnie usta- 
je; obumarły wićrzchołek zastępują no- 
we gałęzie, a drzewo, lubo już nie 
w wysokość, lecz w grubość bez 
przeszkody rozrasta się; dla tego też 
w tych gatunkach drzew, jeżeliby się 
dostrzegło schnięcie pojedynczych gałęzi 

„w wierzchołkach, nie trzeba się śpieszyć 
ze spuszczaniem pni obrzednio stojących, 
i nie odstręczać. się od dłuższego ich na 
pniu zostawienia. Przeciwnie zaś schnię- 

cie wićrzchołków w osikach, brzozach i 
grabach, jest oznaką niezawodnego sko- 
Bu; a w wiązach, jesionach i klonach ty- 
le niebezpieczne, Ze im predzéj tym le- 
pićj, spuścić je z pnia należy. Gdyby 
wszakże choroba ta w ogólności zanadto 
i na wielkich przestrzeniach skutki swo- 
je wywierała, natenczas nie ma innego 
środka, jak do cięcia drzewa przystąpić. 

2) Mchyi porosty, są raczćj skutkiem 
ziego gruntu, ostrego klimatu, lub cho:
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rowitego stanu rośliny, aniżeli samą przez 

się chorobą; przecieź chorowitość drzew 

pomnażają, zapewne przez ujmowanie 

im pokarmu i upośledzają we wzroście 

osobliwie młode drzewostany nie czyniąc 

nadziei ich polepszenia, a przez to uspra- 

wiedliwiają nicjako w kiimacie łagodnym 

wcześniejsze cięcie drzewa użytecznego, 

czego w klimacie zimniejszym wcale trzy- 

mać się nie należy, tam bowiem mech 

kosmaty okrywa zwykle dęby od pićrw- 

szćj ich młodości. 

3) Sosna ma jeszcze wyłączną i sobie 

właściwą słabość, że czasem na gałęziach 

zamiast zwyczajnego jedqiego, rozwija się 

nnóstwo pączków, których igły tak ściśle - 

z sobą zrastają, że podobną do gniazda 

kępę formują. Stałego nazwania ta cho- 

roba u nas hie ma, lecz zowią ją stoso- 

wnie do okolicy rozmaicie: wicher, ku- 

niegniazdo, czapka i t. p. Przyczyna po” 

wstania tego zjawiska jest niewiadoma, 

zdaje się jednak, że pochodzić musi ze 

zbytecznego nagromadzenia w jeden punkt 

soków. Na małych gałązkach wzrostowi 

drzewa niebardzo przeszkadza, lecz gdy 

się na wielu okaże i mocno rozrasta; 

osłabia widocznie przyrost drzewa. Zja»
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wisko to czasem, lecz bardzo rzadko, tak- 

Że na brzozach i grabach spostrzedz mo- 
йпа. 

4) Usychanie gatezt па dolnćj części 
pnia zwykle następuje w tych gatunkach 
drzew, które regularny, prosty i gładki 

pień miewają, a same przez się z gałę- 
zl czyszczą się. Gdy wićrzchotek skut- 
kiem rozrastania się, boczne gałęzie ocie- 

nia, słoje pnia dla braku światła tak ści- 

sle będą, że zapuszczające się w nie ko- 

rzenie gałęzi obumierają. W innych zaś, 

których gałęzie więcćj sąwytrwałe w ten- 

czas tylko usychają, gdy są zupełnie za- 

cienione , jak to widzićmy w drzewosta- 

nach mocno zwartych. ' - 

5) W gatunkach drzew silne pedy ro- 
czne wydających, jak w olszy, sośnie i 

w innych, wyrastają gałęzie dztwnego 

kształtu, gdy słoje drzewne na jednćj 
tylko stronie układają się, i tym sposo- 

bem spłaszczone gałęzie formują, które 

wszakże nie mogą się rozrastać, i po 

kilku łatach obumierają. 

Choroby liści. . 

с 
1) Późne mrozy niekiedy zupełnie П- 

Scie zwarzą, niekiedy zaś uszkodzą je 

Tom XIII. Nr. 1 ¢ 2. 23
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tylko po brzegach lub w części jakiej, 

Uszkodzone z tego powodu zmieniają 

swą zieloność na kolor brunatny i z takie- 

mi plamami lub brzegami przez cale lato na 

drzewie utrzymują się,przy czem wszelako 

zdrowe części wegetacyę swą doskonale 

odbywają. Nie wszystkim gatunkom drze- 

wa zarówno szkodzą mrozy, i tak liście 

bukowe i dębowe cierpią gdy temperatu- 

ra do O zniży się, tymczasem brzozowe 

taką temperaturę bardzo dobrze znoszą. 

Igłom mnićj szkodzą mrozy jak młodym 

pędom, i w ogólności nie szkodzą im jak 

tylko w pićrwszych dniach rozwinięcia 

Się. 

2) Gdy liście przez dlugi czas na mo- 

cny dym są wystawione, osiada na nich 

sadza i części olejne; w takićj powłoce 

tracą liście możność przyciągania i wy- 

ziewania pierwiastków z powietrza i w 

końcu obumierają. Ztąd tćż w bliskości 

drzew nie powińny bydź cierpiane stosy 

weglarskie, jako téZ piece smolane, wa- 

pienne i do palenia cegły, dym bowiem 

ciągły 2 nich wychodzący o skon je 
przyprawia: Najszkodliwszy jest dym z 

hut miedzianych , cynkowych, arszeniko* 

wych, jako też z fabryk kwasu siareza-
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go (witryolu), który nawet nieco odleglej- 

sze niszczy rośliny. Widoczne są tego sku- 

tki w Dąbrowie obwodzie Olkuskim na 
lasach i ogrodach wiejskich, w bliskości 

których jest cynkownia. - 

3) Gdy drzewostan dobrze zwarty na- 

gle przerzadzony zostanie, w ówczas li- 

ście w pićrwszym roku, niekiedy nawet 

i w następnym, chociaż w mniejszym sto- 

pniu, nabierają koloru żółtawego i na 

wejrzenie są chorobliwe, w cześnićj też 

jak zwykle opadają. Jeżeli w rębie ja- 

snym bukowym wiele zostawiliśmy drzew 

starych, aprzy zakładaniu rębu zupełnego 

od razu wszystkie stare drzewa usunie- 

my, w ówczas młodzież wygłąda w nastę- 

pnóm lecie jakby skutkiem przejścia ognia 

była podsmaloną. Za przyczynę tego zjawi- 

ska możnaby uważać tę okoliczność, że 

u drzewek osw obodzonych z cieniu wzra- 

sta w liściach siła wcgetacyjna, do któ- 

rćj drzewko potrzebnych soków dostar- 

czyć w początku nie może. Jeżeli wszak 

że mocne i długieocienienie nie zniszczy- 

ło zupełnie młodzieży, te w tych gatun- 

kach drzew, które w ogólności cień zno- 

szą, choroba ta nie pociąga za sobą Za- 

dnych innych szkodliwych skutków, i
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drzewostany w podobnym wypadku be- 
dace pozniéj do zupelnego zdrowia przy- 

chodzą. - = 

4) Blakowanie okazuje się w białawym, 
żółtawym kolorze liści, które na miodćj 

np. buczynie zbytecznie ocienionćj 4da- 

je się jakby białą cienką krepą po swej 

zieloności były powleczone. Za_ pray- 

czynę tćj choroby po większej części na- 

znaczyć można brak światła słonecznego, 
niekiedy też chorobę korzeni. Te tylko 

gatunki drzew zdołają .oprzćć się blako- 

waniu, jeżeli ono z braku światła po- 

chodzi,. które w młodości znoszą ocie- 

nienie. Dopóki choroba nie ustąpi, drzew- 

ka nędzny wzrost mają. 

4) Inna jest znowu choroba liści zó/- 

żaczką 2wana, pochodzi ona zwykle z 

gruntu zbyt mokrego gatunkowi drzewa 

niewłaściwego. W pićrwszych miesią- 

cach po rozliscieniu się mnićj jest wido- 

czną jak w lecie i w jesieni, w ówcźa8 

bowiem już wcześnie nabierają liście owe- 

go jesiennego koloru Żóliego i nadzwy” 

czaj wcześnie opadają; zkad się poznaje 

chorowity stań drzewa, a czemu przez 

osuszenie tylko gruntu da się zapobiedz. 

Sosna zaś podlega w młodości żółtaczce 
—
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z powodu gruntu zbyt suchego; jakoż 

„młodzież 2—5 letnia na zupelnie złym 

suchym gruncie nabiera w sierpniu Żól- 

tych igiel, jeżeli niecała, to przynajmniej 

w wierzchołkach. Jeżeli zaś igły prze- 

chodzą w kolor czerwonawy, w takim 

razie na przyszłą wiosnę opadną, mlo- 

dzież wszakże z tego powodu nie usycha, 

znowych bowiem pączków rozwiną się 

nowe igły. Jeżeli igły na końcach lub 

w półowie nabędą koloru jasno - żółtego 

słomkowego, to znowu na następną wio- 

snę opadną, lecz w czerwcu drzewko roz- 

zieleni się. Gdy igły młodzieży sosno- 

wćj nabiorą koloru zielonego ciemnego, 

nie będzie to skutek żółtaczki, lecz uszko- 

dzenia samego drzewka i korzeni przez 

sionika sosnowca (curculio _v. pissodes 

pini), bużwika szarego (hylurgus ater), 

i wiełu innych owadów. Jeżeli młode 

drzewka mocno przez bwad uszkodzone 

zostaną, pospolicie obumierają, z ma- 

iych zaś uszkodzeń przychodzą do sie- 

bie. 

5) Otrząsanie się sosny czyli zrzucanie 
igiel pochodzi z uszkodzenia przez owady. 

Ponieważ owady wspomnione gnieżdżą 

się pospolicie w mtędzypniu, a zatćm nie są 
widzialne, widziemy przeto często, Że
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młode drzewka sosnowe usychzją, tudzież 

pojedyncze większe i mniejsze rośliny 

obumierają, chociaż zewnętrznćj przy- 

czyny nie dostrzegamy. Osobna choroba 

otrząsania się, zdaje się, Że nie istnieje, 

nie można zaś brać za jedno oźrząsania się 

zżółtaczką, zkKktórćj to ostatnićj drzewka 

pospolicie leczą się, a którćj za przyczy- 

nę naznaczyć należy grunt zły, bardzo chu- 

dy, lub płytki. Żółtaczka przekonywa 

nas tylko, Ze drzewostany w których 
ona okazuje się, długićj kolei nie wytrzy- 

mują. o | 

6) fosa mtodowa czyli powłoka lipka, 

slodkiego smaku miodnego, występuje na 

liściach, gdy mocne ich parowanie w cie- 

рут dniu przerwane zostanie nigłem 

oziębieniem się powietrza wieczorem lub 

Zz rana, łącząc się zaś z wilgocią w po- 
wietrzu będącą, tworzy na liściach ów 

osad płynny rosy miodowćj. Jeżeli jćj 

mocne deszcze nie spłóczą, przeszkadza 

liściom przyciągać i wyziewać pierwia- 

stki z powietrza czyli nie dopuszcza kar-- 

mienia się i oddychania rośliny za pomocą 

liścia. Gdy rosa miodowa piynna przy” 

schnie, powstają na nićj nader drobne 

porosty i w tenczas przedstawia się ro-
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sa mączną. Chorowite drzewka może ro- 

sa © skon przyprawić, zdrowe przezwy - 

ciężają ją,byle tylko nie często powtarza- 
la się. Immłodszy liść, tćm więcćj mu 

choroba ta szkodzi, lecz pospolicie do 

półowy tylko lata dotyka. Obie te sła- 

bości częścićj i mocnićj dotykają liście 

silnie wyziewające jak np. olszowe, ani- 

żeli takie, co są skórkowate trudnićj wy- 

ziewające. 

7) Rdza. Są to nader małe i pospolicie 

rdzawego koloru grzybki, które w tych 

miejscach naliściu okazują się gdzie się soki 

zatkały. Zjawisko to nie ma znacznego 
wpływu na życie drzew. 

8) Mnóstwo owadów z rodzaju galasówka 
(cynips), złotek (chrysomela), karmazynek 
(chermes), mszycej(aphis), żyją na liściach 

i w liściach nie pożerającich. Jeżeli wszak- 
Że czasami w nadzwyczajnćm mnóstwie 
zjawią się, to zbyteczne zranienie a ztąd 
chorobliwy stan liści szkodliwy wywrzóć 
może wpływ na wzrost drzewa, co Szcze- 
gólniej dostrzegać daje się na buku 1 wią- 
ме. О najważniejszych z tych owadów 
będzie mowa w ochronie lasów.
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Charoby wiata I owocu. 

Z tego tylko względu zasługują na uwa- 

ge, ze niweczą nadzieje w obrodzeniu 

owoców i nasion drzewnych. Kwiat wa- 

rzą mrozy .w czasie kwitnienia wydarza- 

jące się, owoce zaś bardzo często toczą 

owady. | 

Wszystkie powyższe choroby drzew 

podzielić można na przemijające I nieule. 

czone. Pićrwsze pokazują się po większćj 

części na liściach, niekicdy tćż na pniui 

gałęziach, jak np. z powodu zranienia, 

'uschnięcia pojedynczych gałęzi i t. d., i 

są częstokroć tak mało znaczące, że zby- 

tecznem byłoby obszćrnićj mówić o nich: 

Rzadko kiedy są one tak niebezpieczne, 

aby z powodu nich, potrzeba było wy- 

ciąć drzewa. Przeciwnie zaś gdy drze- 

wostany dotknięte sąchorobą nieuleczoną 

lub taką, która ciągle wywiera wpływ 

na wzrost i własności drzewa igdy w 

wysokim stopniu skutki swe rozwinęła, 

nie pozostaje jak odmiodnic drzewosta 

ny. Nie zdołalibyśmy zdać sobie sprawy; 

gdybyśmy przerzadzali zwarte draewo” 

stany wybierając z nich wszelkie drzew” 

które niezupelnie zdrowćm okazuje Się: 

Nietylko bowiem uszkodzone drzewa 

„częstokroć dobry jeszcze przyrost mają I



przez wyciecie ich zmniejszylby Sie przy- 
rost oddzialu w ten sposób przerzadzonego, 
lecz nadto są one konieczne do utrzyma- 
nia pelnego zwarcia drzewostanu, jako téz 
dla zapobieżenia, aby grunt się nie po- 
gorszył, aby burze szkodliwie nie działa- 
ly it. p- Tę tylko okoliczność па uwa- 

dze mićć należy, iżby przez pozostawienie 
drzew przez owady napadniętych, miano- 
wicie w lasach: świćrkowych, nie przy- 

jozyć się do rozmnozenia owadu lasom 

szkodliwego. Ubytek na drzewach zupeł- 

nie jeszcze zielonych, czyli w pełnćm 

życiu będących, skutkiem psucia się w 
niektórych tylko częściach, rzadko tak 'est 

wielki, jak ich przyróst roczny. Takie 

więc tylko drzewa wycięte bydź winny, 

któreby przez dluższe pozostawienie na 
pniu, tracily na swćj wartości, jak np. 

wielkie drzewa użytkowe, które już psuć 
się zaczynają lub' dłużej pozostawione ule- 

glyby zepsuciu. 

Naostatek na szczególną jeszcze zasłu- 
guje uwagę i ta okoliczność, czyli drzewa 

zdolne są jeszcze opierać się choróbiei czy- 
li ta zwolna tylko postępuje lub przeciwnie. 

Wszystkie te drzęwa, które późnego 

dochodzą wieku, jak dąb i Пра, cho- 
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ciaż są wadą jaką dotknięte, w ogól- 

ności wybornie do następnego peryodu mo- 

gą bydź pozostawione. Te zaś, które w 

krótszym czasie do zupelnćj dojrzałości do- 

chodzą , jak brzoza, olsza, rodzaj topoli, 

niedługo pospolicie wytrzymują stan choro- 

bliwy, i jeśli nie pospieszymy zich wyci¢- 

ciem, szybko działająca w nich choroba» 

uczyni je wkrótce zapełnie niezdatnemi: 

Niełatwo leśniczy rozwiązać zdoła, czyli 

przy wybieraniu starodrzewu w lasach 

wysokopiennych i niskopiennych połączo- 

nych, większą osiągnie się korzyść lub 

szkodę gdy drzewo dotknięte chorobą za- 

raz wycięte zostanie, lub się go pozostawi 

na pniu do następnego peryodu. Lecz 2 

drugićj strony biada takiemu gospodarstwu 

leśnemu i jego gospodarzowi, gdy pod pozo- 
rem chorobliwego stanu lasu wykonywa się 

cięcie w sposób plądrujący i wybiera się 

wszelkie drzewo użytkowe, a co gorsza 

jeszcze, gdy się pozostawia takie, co гие- 

 czywiście chorobą jest dotknięte,. dla tego» 

że go kupiec na handel zagraniczny wziąść 

nie może. 

(Dalszy ciąg nastąpi). 
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