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PIĘKNO W PRZYRODZIE 

р otrzebna jest kultura, aby można było zachwycać się naturą. Na 
czym polega to kulturalne przygotowanie, które pozwala nam od- 

różnić to, co piękne, od tego, co niepiękne w przyrodzie? 
Człowiek o najbardziej wyostrzonych zmysłach i najbardziej wyćwi- 

czonej obserwacyjności i uwadze, może nie widzieć piękności lasu: może 
patrzeć na las wyłącznie jako kryjówkę, ż której dogodnie jest napaść 
i ograbić przejeżdżającego kupca, lub też jako na obiekt, zawierający 
tyle a tyle metrów drzewa. 

Dla chłopa np. piękno w przyrodzie ma charakter religijny. Posłu- 
chajmy, jakie uczucia budzi widok kwitnącej gruszy i młodymi listkami 
okrytej brzozy, według relacji Reymonta, najlepszego znawcy duszy 
polskiego chłopa: 
„..gdzie znów stojały samotne dzikie grusze, całe we kwiatach i pszczel- 
nym brzękiem rozśpiewane i tak bardzo cudne i święte, jako te hostye, 
unoszące się nad polami, jaże się chciało klękać przed niemi a całować 
ziemię, co je na świat wydała. 

A gdzie znowu brzózka się pochylała przyodziana w bielusieńkie gzło 

j cała owinięta zielonemi, rozplecionemi warkoczami, a tak czysta i drżąca 
w sobie, kiej ta dziewczyna do pierwszej komunji stająca'. 

Dla tzw. inteligenta piękno w przyrodzie przedstawia się w dwojakiej 

postaci: albo jako przypomnienie arcydzieł sztuki, więc np. krajobrazów 

Claude Lerraina, Turnera czy Chełmońskiego, albo jako 

materiał do nowego dzieła sztuki, albo jako jedno i drugie razem, ale 

zawsze jest owo piękno w przyrodzie mocno związane z pięknem w sztuce 

1 od niego zależne. 
Dopóki J. J. Rousseau nie zwrócił uwagi na piękno gór, nie 

słychać było w Europie, żeby ktokolwiek jeździł do Szwajcarii dla po- 

dziwiania górskich krajobrazów. 
Dopóki Turner nie namalował swych arcydzieł, za wariata byłby 

uważany ten, kto zachwycałby się pięknością Londynu podczas gęstej 
mgły. 
CA j u nas, ile osób, dzięki Chełmońskiemu, innymi oczami pa- 

trzy na krajobraz nizinny, a dzięki Tetmajerowii Kasprowi- 

czowi — na Tatry. Kto, przed przeczytaniem ostatniego rozdziału „Ludzi 

bezdomnych, widziałby w dołach kopalnych 1 rozdartej sośnie coś więcej, 

oprócz brzydoty? | 
Obecnie, dzięki Żeromskiemu, kto zobaczy taką rzecz w na- 

turze — widzi w tym tragiczne piękno. 
Prawdziwa bowiem twórczość artystyczna na tym właśnie polega i po 

tym się poznaje, że wydobywa ona ze świata, z życia, z przyrody nowe 

piękno, przedtem nieznane. To nowe piękno staje się własnością ogółu 
a 

* Na podstawie książki: Bronisława Gałczyńskiego pt. „Drzewa Liściaste 

leśne 1 alejowe”. Nakładem autora, Piaseczno pod Warszawą, 1928. 

17 — Sylwan nr 8/9 | 257



i jest dla ogółu tym, czym szkła dla krótkowidza: pozwala mu widzieć 
to, czego przedtem nie widział. 

Dlatego znajdują się w książce Gałczyńskiego liczne cytaty 
z dzieł wielkich pisarzy. 

Zadaniem Autora tej książki jest nade wszystko obudzić sympatię 
do drzew. Dopomóc do pochwycenia i zrozumienia odrębnej fizjonomii 
i charakteru każdego gatunku i wreszcie zachęcić do sadzenia drzew. 

1. DĄB 

GROŹNY MONARCHA 

Jeżeli lew jest królem zwierząt, a orzeł królem ptaków, to dąb jest 

królem drzew. Drzewa wyróżniają się wśród innych roślin wzrostem, 

siłą i trwałością. Najdoskonalszym wcieleniem wspaniałej siły i niespo- 

żytej trwałości jest pomiędzy drzewami dąb. Potężnymi swymi korze- 

niami wrasta w ziemię tak głęboko i szeroko, iż opiera się burzom jak 

skała. | 
Stuletni dab to jest jeszcze smarkacz pomiedzy debami. Dab rosnie 

trzysta lat. Drugie trzysta lat trwa jego wiek dojrzaly. A dopiero trzecie 

trzysta lat, to starość. 
Dąb nieraz rozpościera gałęzie, grube, krępe i węzłowate, jak ra- 

miona Herkulesa. A tak jest zbudowany, że nie wiadomo nieraz co pień, 

a co konary. Krótki, a gruby pień starego dębu samotnika rozdziela się 

nieraz na kilka konarów tak potężnych, iż wygląda to, jak gdyby na 

jednym kilka starych rosło dębów. Spoglądając na te potężne, szeroko 

rozpostarte i ku niebu wzniesione konary, można by istotnie sądzić, że ten 
może bezpiecznie dźwigać na ramionach sklepienie niebieskie. 

Toteż stary dąb od wieków cieszył się nie tyle sympatią, ile sza- 

cunkiem wśród ludzi. Szum jego liści był w Dodonie (w Grecji staro- 

żytnej) głosem Zeusa, który wtajemniczeni a pobożni zrozumieć mogli 

i objaśnić profanom. U Celtów i Słowian pogańskich, dąb stary był 

drzewem świętym 1 groźnym. 
W krajach, gdzie stare drzewa powszechnie są lubiane i szanowane, 

jest jeszcze dużo dębów bardzo starych. W Polsce jest ich coraz mniej. 

Już Mickiewicz narzekał: 
„Pomniki nasze! Ile co rok was pożera 
Kupiecka, lub rządowa, moskiewska siekiera! 

W lasach polskich rosną dwa gatunki dębów. 

Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), który ma liście na krótkich 

ogonkach, a żołędzie na długich szypułkach. Żołędzie tego dębu są po- 

dłużnie zielonawo prążkowane. 
Dąb bezszypułkowy (Quercus sessilis Ehrh.), który ma liście na długich 

ogonkach, a żołędzie na krótkich szypułkach. Żołędzie tego dębu są bez. 

zielonych prążków. 
Dąb szypułkowy jest o wiele więcej rozpowszechniony w Polsce, niż 

bezszypułkowy. | 
Dęby są obecnie cenione głównie dla wyśmienitego drewna na wy- 

roby stolarskie oraz dla kory, która tak dużą rolę odgrywa w garbarstwie. 
W czasach bardzo dawnych, kiedy lasy zajmowały prawie całą przestrzeń 
Europy, dęby były uważane niejako za drzewa owocowe, były mianowicie 
cenione głównie ze względu na żołędzie. Żołędzie stanowiły podstawową 

258



pasze dla Swin. Byly tez bardzo cenione i w niektórych krajach prawe 
zabraniało wycinąć dęby głównie ze względu na żołędzie. 

_ Wielkość i wartość lasu dębowego mierzono liczbą świń, jaką mógł 
wyżywić. Iak np. w VIII wieku pewna królewna angielska otrzymała 
w posagu las na 200 świń. Nasz Wyżycki twierdzi, że potrzeba 
25 „dorosłych'* dębów na utuczenie jednego wieprza. 

2. LIPA 

DOBRA KRÓLOWA 

Przed wielu, wielu wiekami żyło we Frygii małżeństwo. On nazywał 
się Philemon, a ona Baucis. Oboje byli starzy, mieszkali w ubogiej chacie 
i skrzętnie pracowali. Ona hodowała świnie, a on zajmował się pszczołami. 
Pewnego razu zgłosili się do nich dwaj zdrożeni podróżni, którym wszędzie 
odmawiano noclegu. Philemon i Baucis gościnnie przyjęli wędrowców, dali 
im nocleg i nakarmili, czym mogli. Okazało się potem, że ci podróżni to 
byli bogowie: Jowisz i Merkury. Przez wdzięczność za gościnne przyjęcie 
zamienili oni chatę na wspaniałą świątynię, a Philemon i Baucis zostali 
w tej świątyni, na własne życzenie, kapłanem i kapłanką. Oprócz tego 
mieli obiecane, że po najdłuższym życiu — on stanie się dębem a ona 
lipą — i te dwa drzewa przez długie wieki będą rosły obok świątyni. 
I tak się stało. Przez długie, długie wieki stali zgodnie obok świątyni. 
Tylko że zamienili się na zajęcia: teraz on żywił świnie, a ona karmiła 
pszczoły. 

Lipa to u nas jedyne drzewo, które żyje równie długo, jak dąb. 
Dwa są w Polsce dziko rosnące gatunki lipy. W Polsce północnej 

spotykamy w lasach mieszanych lipę drobnolistną (Tilia parvifolia Ehrh.), 
o liściach szerokości 5—6 cm, okrągłych, sercowatych, nieraz nieco skoś- 
nych, pod spodem niebieskawozielonych. Rośnie ona najwolniej ze wszyst- 
kich lip i tworzy drzewo mniejsze, niż inne lipy. Za to najbardziej jest 
odporna na suszę i szkodniki, i najbardziej jest miododajna — kwitnie 
najobficiej. Oprócz tego liście tej lipy trzymają się na drzewie przez całą 
jesień. Wreszcie znosi ona wybornie przycinanie i dobra jest na żywe 
płoty i szpalery. 

Na Łysej Górze i dalej na południe Polski spotykamy również w la- 
sach mieszanych lipę szerokolistną (Tilia platyphyllos Scop.). Liście tej 
lipy są znacznie większe, niż poprzedniej, z obu stron zielone i pod spodem 
na całej powierzchni delikatnie miękko owłosione. Lipa ta rośnie bardzo 
szybko i wyrasta na drzewo większe, niż poprzednia. Wielki liść czyni 
ją bardziej ozdobną. Natomiast jest mniej miododajna i bardziej wy- 
magająca pod względem gleby. 

Starożytni nazywali lipę drzewem tysiąca pożytków. Jednym z tych 
pożytków były tarcze bojowe, które wyrabiano z drewna lipowego. A na- 
stępnie rzeźby: bogów postacie, później świętych figury były rzezane 
z drzewa lipowego. Obuwie, maty, rogoże robiono i do dziś dnia się robi 
z łyka lipowego. Ale największy z tysiąca pożytków — to miododajność 
lipy. , , . 

Jest stare polskie przysłowie: ,„Pszczółka, klaczka i pszenica bogaci 
szlachcica”. Postawienie w jednym rzędzie pszczółki z klaczka i pszenic4, 
tłumaczy nam dlaczego tak niezmiernie ceniono w Polsce lipę, dlaczego 
tak chętnie sadzono ją przy domu. , | 

Dąb, jak groźny monarcha, budził z dawna szacunek i obawę. Lipa, 
jak dobra królowa, budziła miłość i przywiązanie. 
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Gdyby policzyć tylko te lipy, o których się mówi, że są posadzone 
własną rękę przez Jana Sobieskiego, to okazałoby się zapewne, że 
ten król przez całe życie nic innego nie robił, tylko lipy sadził. 

W starym dworze szlacheckim lipa przed domem zastępowała ogród. 
Ogród jako dzieło sztuki istniał wówczas tylko przy pańskich siedzibach. 
Tak było nie tylko za czasów Reja i Kochanowskiego, ale jesz- 
cze niemal do XIX wieku. W Soplicowie ogród jest prawie zupełnie taki 
sam, jak był za czasów Reja. 

Miejscem wypoczynku, ogrodem przy domu, była lipa lub kilka lip 

posadzonych przed domem. Pod lipą odbywały się zarówno drzemki jak 

j ważne rozmowy, pod lipą przyjmowało się gości, pod lipą odbywały się 

biesiady a nieraz i tańce. Nic dziwnego zatem, że Kochanowski aż 
trzy fraszki poświęcił lipie. | 

3. BUK 

GŁADKI I WYNIOSŁY 

Buk nie wszędzie się udaje. Trudny jest do wychowania. Wymaga nie 

tylko dobrej ziemi, ale i wilgotnej atmosfery. Za to tam, gdzie ma dobre 
warunki, tam staje się zdobywcą lasu i powoli, cierpliwie, w ciągu wie- 

ków, dęby wypiera. Młody buk rośnie dobrze w cieniu starego dębu, 

a kiedy urośnie i stanie się starym bukiem, wówczas wszystkie młode 

dęby zagłuszy, które próbowały rosnąć w jego cieniu. 
Buk to jedno z najpiękniejszych drzew: pień prosty, wysoki o korze 

jasnej i gładkiej, jak wyniosła popielata kolumna, dźwiga kształtną kulistą 

koronę złocistozielonym liściem bogato ubraną. Nawet pojedynczo stojący 

buk bardzo wysoko niesie koronę. Dlatego jest stare przysłowie: „Jak 

chłop z buka spadnie to sobie odpocznie*. 
Za młodu rośnie bardzo powoli. Dwudziestoletni buk nieraz zaledwie 

6 metrów dorasta. Później za to rośnie bardzo szybko i mając lat 80 miewa 

już 30 metrów wysokości i półtora metra średnicy pnia. W lesie buków 

stuletnich nawet w najbardziej upalny dzień letni — chłodno jest jak 

w starej katedrze. 
Z bukowego drewna najwięcej robiło się krzeseł i foteli. Ale stary buk 

z wielkich swych nadziemnych korzeni tworzy już za życia fotele i le- 

żaki, w których wygodnie wypocząć sobie można. Starożytni uważali, że 
cień orzecha jest szkodliwy, natomiast cień buka działa dobroczynnie. 

Laski też z bukowego drzewa z dawna robiono i dzisiaj robią: W ję- 
zyku staropolskim buk oznaczał nie tylko drzewo ale i pałkę. Mówiło się: 

„wsypałem mu parę buków'. 
Wiewiórki i dzięcioły to najchętniejsi starych buków lokatorzy. Wie- 

wiórka szybko biega po gładkim pniu buka, pomiędzy wielkimi nadziem- 
nymi korzeniami robi sobie spiżarnie i chowa tam bukowe orzeszki 
(bukiew). 

Natomiast słowik podobno nigdy na buku nie siada. W hrabstwie 
Sussex, w Anglii, jest stary las bukowy, zwany lasem św. Leonarda. Le- 
genda podaje, że św. Leonard bardzo lubił spoczywać w cieniu buków 
i rozmyślać, ale mu w tym przeszkadzały w dzień żmije, a w nocy słowiki. 
Pomodlił się wtedy o bezpieczeństwo i o ciszę nocną tak skutecznie, że od 
tego czasu pod bukami nie ma żmij, a na bukach nie ma słowików. 

Buk może być ozdobą każdego parku, ale rosnąć będzie tylko tam, 
gdzie ma dobrą ziemię i dosyć wilgoci nie tylko w gruncie, ale i w powie- 
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trzu. Dlatego dziko rośnie u nas na południu, na zachodzie i na Pomorzu, 
to jest tam, gdzie jest dużo opadów atmosferycznych. Nie nadaje się zu- 
pełnie do sadzenia na ulicach miast, i nawet na drogi wiejskie nie jest 
odpowiedni, tym bardziej, że jest bardzo mało odporny na dym i kurz. 

4. JESION 

DRZEWO ŻYCIA 

Poczciwa lipa dawała rycerzom nie tylko miód ale i tarcze, za czasów 
kiedy tarcza drewniana mogła mieć znaczenie. Sprężysty i mocny jesion 
dawał zawsze drzewca na włócznie i piki. 

Przez kilkadziesiąt wieków nie znaleziono nic lepszego na długą broń, 
niż mocne i sprężyste drewno jesionowe. Świetne ataki jazdy polskiej, bu- 
dzące podziw i zdumienie świata, odbywały się z jesionową kopią w ręku. 
Na polach Grunwaldu, czy pod Kircholmem, pod Beresteczkiem czy pod 
Chocimiem, jesionowe kopie broniły wielkości, sławy i wolności Polski. 
Lance ułańskie były także jesionowe. 

Nowe czasy i nowe obyczaje przyniosły nowe zastosowanie i nową sła- 
wę dla drewna jesionowego. Nie tylko przybory gimnastyczne i sportowe — 
np. reki i narty najlepsze z jesionowego wyrabiało się drewna, ale dawniej 
budowało i samoloty (areoplany) — jesion jest często używanym i bardzo 
cenionym materiałem. 

Wysmukły i wyniosły jesion, pióropuszem pięknych liści strojny, nie 
tylko tym swoim wyglądem z dawna powszechną zwracał na siebie uwagę. 
I nie tylko tym, że ze szlachetniejszego niż inne drzewa zdawał się być 
stworzony materiału, że drewno jego jest jak dobra stal, twarde, giętkie, 
mocne i sprężyste. Ale jeszcze i tym, że głęboko sięgając korzeniem palo- 
wym i szeroko korzeniami bocznymi ziemię obejmując, sam sprężysty 
i mocny, wichrów żadnych się nie boi i rośnie w górach tak wysoko, jak 
zadne inne drzewo liściaste (w Alpach do 2000 metrów). Drwi sobie także 
z mrozów i rośnie na dalekiej północy, tam gdzie nie sięga ani buk, ani 
lipa, ani nawet dąb; w północnej Norwegii, Szwecji i Finlandii. Tam ponad 
wszystkie drzewa wznosi się jesion, od wszystkich większych i od wszy- 
stkich piękniejszy. Ruskin porównywał drzewa do pielgrzymów, którzy 
gromadzą się nad strumieniami, unikają wiatru, dążą do słońca, wspinają 
się na góry i odpoczywają na polu. Otóż jesion to pielgrzym, który najdalej 
idzie i najwyżej się wznosi. Dlatego zapewne w mitologii skandynawskiej 
jest on drzewem życia, drzewem wszechbytu (Ygdrasil), który ziemię i pod- 
ziemia z niebiosami łączy. 

Jeden jest tylko w naszych lasach gatunek jesiona (Fraxinus excel- 
stor L.). 

Zarówno kora jak i liście jesionowe używane były dawniej w lecz- 
nictwie. Dotychczas nazywają niektórzy jesion europejskim drzewem 
chinowym. 

Jesion uchodzi za drzewo, które wymaga słońca i dobrej ziemi, ale radzi 
sobie i dobrze rośnie na ulicach miejskich, gdzie zdobył sobie opinię drze- 

wa bardzo odpornego na kurz i dym. 

5. TOPOLE 

Topola prędko się starzeje i trudno się pali, może dlatego Mickie- 
wicz nazwał ją „matroną'. 
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Торое 2 dawna uwazane byly za drzewa zalobne. Homer umieszczat je 
wraz z wierzbą i olchą u wejścia do krainy cieniów. 

Kiedy Phaeton, syn Heliosa, uzyskał od swego ojca pozwolenie, że raz 
jeden przejedzie się na tym rydwanie, na którym słońce toczy się po firma- 
mencie, I kiedy w tej pierwszej swojej i ostatniej próbie zjechał z wyzna- 
czonej drogi tak fatalnie, że mało ziemi na popiół nie spalił, wówczas roz- 
gniewany Zeus strącił go stamtąd i utopił w nurtach rzeki Po. Siostry Phae- 
tona, Hellady, opłakując go na brzegu rzeki, zamieniły się podobno w czar- 
ne topole. 

lopole mają długie ogonki liściowe, dlatego liście ich drżą i szemrzą 
przy najlżejszym wietrze. Są to wielkie harfy, na których wiatr różne 
a zawsze smętne wygrywa melodie. 

Irzy są w Polsce dziko rosnące topole: osika, białodrzew i topola czar- 
na, zwana także sokorą. 

Tylko jedna z nich, osika (Populus tremula L.), rośnie w lasach. 
Jest ona ze wszystkich trzech najmniej wymagająca i najbardziej od- 

porna. Podczas kiedy tamtych dwóch nie ma już w Północnej Polsce — 
osika rośnie i rozmnaża się nawet w północnej Norwegii, Szwecji i Fin- 
landii. Ma ona liście o zarysie mniej więcej kolistym. Ogonek liściowy jest 
dłuższy, niż u wszystkich innych topól i jest z obu stron silnie spłaszczony. 
Dlatego liście osiki szemrzą i drżą nawet wtedy, kiedy wydaje się, że nie 
ma wcale wiatru. 

Osikę cechuje płytkie a bardzo szerokie zakorzenienie i skłonność do 
wypuszczania odrostów korzeniowych nieraz o kilkanaście łokci od drzewa. 
Ta ostatnia wada czyni z osiki wyborne drzewo do zalesiania nieużytków. 

Dwie pozostałe nasze topole: biała i czarna, są bardziej wymagające za- 
równo pod względem klimatu, jak i gleby. Na północy nie ma ich wcale, 
a w środkowej i południowej Polsce rosną dziko tylko na madach nadrzecz- 
nych. 

Iopola czarna (Populus nigra L.) nie jest bardzo czarna pod żadnym 
względem. Liście ma jasnozielone, połyskujące, a korę wprawdzie ciem- 
niejszą, niż inne topole, ale szarą. Została tak nazwana przez przeciwsta- 
wienie do topoli białej, która ma liście pod spodem biało omszone. 

Liście topoli czarnej są trójkątne na ogonku krótszym niż u osiki, ale 
także spłaszczonym. Są one również bardzo ruchliwe. Kiedy jest cicho i in- 
ne drzewa pogrążone są w milczeniu, sokora ciągle coś szepcze i szemrze, 
wtórując ptakom, które na niej gromadzą się chętnie i licznie. 

Topola czarna żyje dłużej niż biała i niż osika i tworzy wielkie drzewo 
o bardzo szerokiej koronie. | 

Najbardziej znana i najbardziej rozpowszechniona u nas — to ta, która 
tworzy wysokie i wysmukłe kolumny — topola „włoska pochodzące z Azji 
Mniejszej. Podobno została sprowadzona do Polski przez Jana Sobies- 
kiego. Jeżeli to prawda, to wyprzedziliśmy pod tym względem Europę 
zachodnią kilkadziesiąt lat. W Niemczech i w Anglii zaczęto sadzić topolę 
włoską dopiero w połowie XVIII wieku. 

Trzecia i ostatnia dziko u nas rosnąca topola — to białodrzew (topola 
biała). Podobnie jak sokora rośnie nie w lasach, a tylko w miejscach otwar- 
tych, w dolinach rzek. | 

Iopola biała rośnie równie szybko jak inne topole i tworzy duże drze- 
wa, których pień w 80—100 lat do półtorametrowej dochodzi grubości. 
Bywa już wówczas wprawdzie zazwyczaj spróchniały. Liście topoli białej 
nie są ani okrągłe, jak u osiki, ani trójkątne jak u topoli czarnej. Ogólny 
zarys blaszki liściowej jest raczej owalny, ale liście są o dość głębokich 
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wcięciach i kształt mają bardzo zmienny, nieraz w zarysie do jaworowych 
są podobne. 

Oprócz tych trzech gatunków topoli trafia się u nas jeszcze niekiedy 
topola, którą Anglicy i Niemcy nazywają szarą, (Populus canescens Smith.) 

i którą jedni uważają za osobny gatunek, a inni za mieszańca topoli białej 

i osiki. 

6. WIĄZ 

DRZEWO ZDRADZIECKIE 

Buk i lipa to drzewa gościnne i opiekuńcze. W ich cieniu spoczywac 

można spokojnie i bezpiecznie. 
Natomiast stary wiąz nawet w czasie pięknej pogody nie jest gościnny: 

liczne odrośla korzeniowe utrudniają wygodny pod tym drzewem spoczy- 

nek, a co gorsza ma ono dziwny obyczaj zrzucania bez widocznego powodu 

i bez żadnego uprzedzenia, wielkich konarów na głowę gościa, który pod 

nim spoczywa. 
Walter P. Wright w swej popularnej encyklopedii ogrodnictwa 

(Encyclopaedia of Gardening) pisze o wiązie: „Piękne drzewo parkowe, 

ale zupełnie nieodpowiednie do ogrodu, zarówno dlatego, że korzenie da- 

leko posyła i ziemię uboży, jak i dlatego, że ma skłonność do zrzucania ga- 

lęzi podczas lata... Dlatego nie powinno być sadzone przy alejach*'. Do- 

tyczy to jednak tylko wiązu pospolitego (Ulmus campestris L.). Wiąz gór- 

ski (Ulmus montana With.) Wright poleca do ogrodów. 

Mamy w kraju — dziko rosnące — trzy gatunki wiązów: pospolity, któ- 

ry nie jest bardzo pospolity, górski, który nie jest bardzo górski (rośnie 

w górach, ale niezbyt wysoko), i wreszcie szypułkowy (Ulmus pedunculata 

Fong.), który istotnie ma kwiaty i owoce na długich szypułkach. 

Kwitną wiązy przed rozwojem liści i owoce ich (skrzydlaki) dojrzewają 

już w końcu maja. 
Wiązy są na ogół dosyć wymagające pod względem żyzności gleby, ale 

za to odporne na surowość i zmienność klimatu oraz na kurz i na dym. 

Szczególniej wiąz pospolity, ze swymi pergaminowymi liśćmi nic sobie nie 

robi z kurzu i dymu. Oprócz tego znoszą one dobrze podkrzesywanie od 

dołu i w ogóle przycinanie oraz szybko rosną. Te ich zalety zdobyły dla 

nich miejsce przy drogach i na ulicach. 

7. KLONY 

Jak gdyby na potwierdzenie tego, że w Polsce kobieta najpierwszą 

i najważniejszą zajmuje pozycję, (,,dobry Polak zwykle bywa pod pan- 

toflem“) — jesień, czyli tak zwane „babie lato* bywa u nas najczęściej pięk- 

niejsze od prawdziwego lata. Swój blask i piękno zawdzięcza ta pora roku 

przede wszystkim drzewom, odziewającym się wówczas w złoto i purpurę. 

Wśród drzew tak pięknie i bogato na jesieni strojnych, na pierwsze miejsce 

wysuwają się brzoza i klon w swych szatach kapiących od złota. 

Ale i na wiosnę piękny jest klon, kwitnie on najładniej pośród leśnych 

drzew. Jest wtedy cały jasny, zielonawożółty. | 

Piękny jest i w lecie, kiedy na prostym pniu kształtną i zwartą niesie 

koronę i dłoniastymi swymi liśćmi, jakby tysiącem rąk, zdrożonego wę- 

drowca przed upałem chroni. 
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Trzy są w Polsce dziko rosnące gatunki klonów: klon zwyczajny (Acer 
platanoides L.), który rośnie nie tylko w lasach całej Polski, ale i znacznie 
dalej na północy — klon jaworowy czyli jawor (Acer pseudoplatanus L.), 
który dziko rośnie tylko na południu Polski, wreszcie klon polny (Acer cam- 
pestre L.), krzew lub małe drzewo, które na północ od Grodna nie rośnie, 
a w Polsce jest dość rzadki. 

Klon zwyczajny i jawor są to duże drzewa, które łatwo odróżnić po li- 
ściach. Obydwa mają liście dłoniaste, wcinane, pięcioklapowe, tylko klon 
zwyczajny ma klapy ostre, spiczaste, liście z obu stron zielone i zawierające 
mleczny sok, natomiast liście jaworu są pod spodem sinawozielone, nie 
zawierają mlecznego soku i klapy mają tępe, a wcięcia ostre (liście w za- 
rysie podobne do liści winorośli). | 

Oprócz tego klon zwyczajny ma koronę popękaną, a jawor gładką, 
łuszczącą się jak u platana. 

Klon polny ma liście o połowę mniejsze, niż tamte wielkie klony i klapy 
tych liści są tępe lub słabo zaostrzone. 

Jawor to bardzo piękne i szlachetne drzewo. Niemcy go nazywają klo- 
nem górskim. Istotnie rośnie on w górach (w Alpach do 1500 metrów). 
Wiatrów nie tylko się nie boi, ale zdaje się, że są mu potrzebne do zdrowia. 

W Szkocji, gdzie jest bardzo rozpowszechniony, sadzony jest zwykle 

jako osłona domu przed wiejącymi z morza wiatrami. Ma on opinię naj- 

bardziej ze wszystkich drzew wytrzymałego na wiatr i rosnącego prosto 
pomimo wiatrów wiejących stale w jednym kierunku. | 

Drewno jaworowe jest bardzo cenione do robót snycerskich, a dawniej 

w Polsce jako opałowe. Niestety drzewo to, które nigdy nie tworzyło zwar- 
tych lasów, staje się obecnie w Polsce coraz rzadsze. _ 

Jako drzewo alejowe czy przydrożne może być ten nasz „rodzimy pla- 

tan*, jedyne polskie drzewo o gładkiej, łuszczącej się korze, polecony tam, 

gdzie silne wiatry wieją i gdzie w powietrzu jest dosyć wilgoci, a więc 

w górach, a przede wszystkim nad morzem. 

Klon zwyczajny jest przez €. Hampla, jako drzewo alejowe i uliczne 

goręcej polecany, niż wszystkie inne, nasze lub obce klony. Ostrzega on 

jednak, że i ten klon potrzebuje przewiewu i że ulica zabrukowana, wyso- 

kimi domami przed wiatrem zasłonięta, na której skutkiem tego latem silny 

wytwarza się upał, jest i dla tego klonu bardzo niedobrym stanowiskiem. 

Klon polny mógłby być sadzony na węższych ulicach, wyrasta bowiem 

na niewielkie drzewo i w przeciwieństwie do innych klonów wolno rośnie, 

ale jest bardziej wymagający na glebę i w nie dość pulchnej i żyznej — 

wymarza. 

8. OLCHA 

DRZEWO OKRYTE CHWAŁĄ 

Kiedyś w dniu odrodzenia, w tę chwały godzinę, 

Szczepiąc drzewo wolności, zaszczepim olszynę. 
(Konstanty Gaszyński) 

Olcha to jedyne u nas drzewo liściaste, które właściwie wcale nie two- 

rzy korony. Prosty, wysoki, do samego wierzchołka widoczny pień ubra- 

ny jest od dołu do góry w poziomo odstające, cienkie gałązki. Dlatego 

w zimie olchy wyglądają jak wielkie pióra wzniesione ku niebu. 
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Wsrod tych strzelistych, na niebo wskazujacych olch, w lutym 1831 г. 
rozegrała się walka, która imię polskie okryła chwałą. W wielkiej bitwie 
pod Grochowem — lasek olchowy stanowił najważniejszą pozycję. 

Olcha to jedyne drzewo liściaste, które ma szyszki. Początkowo siwe, 
a później brunatne te szyszeczki pozostają na drzewie zwykle przez całą 
zimę. Mamy w Polsce dwa gatunki olchy wyrastające zwykle na spore 
drzewa (do 20 metrów), olcha czarna i olcha szara, jest jeszcze trzeci ga- 
tunek, ale ten tworzy tylko krzewy. 

Olcha czarna (Alnus glutinosa Gaertn.) jest drzewem u nas bardzo pos- 
politym nad rzekami i na miejscach niskich. Ma prosty, do samego wierz- 
chołka widoczny pień i duże ciemne błyszczące liście. Liście te, za młodu 
lepkie, mają kształt prawie trójkątny. | 

Olcha szara (Alnus incana Moench.) ma korę popielatą, gładką, podobną 
nieco do bukowej. Liście ma jajowate, zaostrzone, pod spodem biało omszo- 
ne. Rośnie ona także w dolinach rzek, ale nie lubi miejsc niskich i mokrych, 
jak tamta — chętniej i lepiej rośnie na pagórkach. Nie jest na glebę wy- 
magająca. 

Drewno olchowe jest nietrwałe na powietrzu, ale za to trwałe w wodzie, 
dlatego dawniej powszechnie było używane na rury do pomp i wodocią- 
gów. Jako opałowe nie jest bardzo wydajne, cenione jest jednak przez pie- 
karzy, ponieważ jest mało kopcące. 

Olchy dzięki żyjącym na ich korzeniach koloniom pewnych bakterii, 
czerpią azot z powietrza, podobnie jak rośliny motylkowe. Dlatego olcha 
ziemię poprawia, a nie uboży pod względem zawartości azotu i jest wy- 
śmienitym drzewem do zalesiania nieużytków: czarna na nieużytki wilgot- 
ne, szara na wyższe i bardziej suche. 

Olcha czarna doskonale umacnia groble i brzegi wód. W wilgotnych ni- 
zinach stanowi ona dobre drzewo przydrożne, pięknie podkreślające cha- 
rakterystyczną fizjonomię krajobrazu. 

Kora i liście olchy czarnej stosowane są od dawna zarówno u nas, jak 
w innych krajach w medycynie domowej. We Francji kora olszowa uwa- 
zana jest za najlepszy produkt krajowy, zastępujący chininę (lepszy od 
kory jesionowej). 

9. BRZOZA 

LASÓW JASNA PANI 

Brzoza to dziwne drzewo. Okręciła sobie pień białą wstążką morową, 
jakiej nigdy żadne drzewo nie odważyłoby się na siebie włożyć i niby to 
nakryła się płaszczem z cieniutkich gałązek i jasnych małych listeczków. 
Ale ten płaszcz jest zupełnie przezroczysty. Zresztą ciągle się rozchyla 
i ukazuje swą białość, która intryguje dzieci i poetów. Wszędzie jest i wszy- 
scy ją znają, ale nikt nie zdążył się do niej przyzwyczaić. Nikt nie może 
się powstrzymać od tego, żeby po raz setny nie dotknąć tej dziwnej białej 
atłasowej kory. Co wiosnę każdy zachwyca się jej nową sukienką z ma- 
łych, pachnących, nieco lepkich listeczków, jak gdyby pierwszy raz ją wi- 
dział tak ubraną. Co jesień każdy podziwia jej strój balowy rozwiany i ka- 
piący od złota, jakby ona jedna tylko tak umiała się ubrać. I nikt nie umie 
powiedzieć, kiedy jest piękniejsza — w tej zielonej czy w tej złotej sukien- 
ce. Niektórzy mówią, że najpiękniejsza jest w zimie, kiedy w zwieszone 
włosy gałązek jest tylko ubrana. 
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Kiedy jedni ja tak podziwiaja, to u innych znowu w najwiekszej jest 
pogardzie. Wiedzą o niej tylko, że dobra jest na miotły i na rózgi do bicia 
i mówią: „со krowa to nie koza, co dąb to nie brzoza. Słowem jest to 
drzewo podziwiane i pogardzane, najpospolitsze i najbardziej niepospolite. 

Nie tylko pod względem wyglądu brzoza jest dziwna i pełna sprzecz- 
NOŚCI. 

Jest to drzewo, które najostrzejszej zimy się nie boi i najkrótsze lada 
jakie lato jej wystarcza. Spotykamy ją na północy tam, gdzie już nawet 
sosna nie rośnie, gdzie o kilkaset metrów dalej już tylko wieczny śnieg 
leży. Na wysokie góry się wspina i tam też, choć karleje, ale jednak 
prawie do granicy wiecznego śniegu dociera. Żadną też glebą nie gardzi 
i żadnym towarzystwem. Rośnie z olchą na mokradłach i z sosną na naj- 
suchszych piaskach. Wszędzie sobie daje radę i wszędzie wdziękiem swoim 
i urodą krajobraz ożywić potrafi. Zdawałoby się tedy, że to pod każdym 
względem najmniej wymagające drzewo najłatwiejsze do posadzenia przy 
drodze, na ulicy albo w ogrodzie. Tymczasem jest właśnie najtrudniejsze. 

Rośnie łatwo i wszędzie, ale tylko tam gdzie sama chce. Z najgor- 
szej wydmy przesadzona do ogrodu, w najlepsze warunki, tęskni widać 
za swoją wydmą i ginie bez ratunku. Dopóki jest maleńka, dopóki nie 
ma jeszcze białej kory można ją przesadzać bezkarnie. Ale niech tylko 
małe jeszcze drzewko w białą ubierze się korę, a już przesadzić się nie 
da — chyba w zimie, z bryłą zmarzniętej ziemi na korzeniach. Dlatego 
wśród ogrodników ma opinię najmniej wymagającego, ale i najbardziej 
kapryśnego drzewa. 

Mamy w Polsce dwa gatunki brzozy, wyrastające na duże drzewa (do 
30 metrów), brzoza brodawkowata (Betula verrucosa Ehrh.) ma korę bar- 
dzo białą, łuszczącą się, która na starszych drzewach nie cały pień pokry- 
wa, na dole kora jest czarna, grubo popękana. Liście tej brzozy są nagie, 
silnie zaostrzone, młode gałązki ciemne, cienkie, zwieszone, nagie, pokryte 
kropelkami zaschniętej żywicy. 

Drugi gatunek — brzozę omszoną (Betula pubescens Ehrh.) spotykamy 
najczęściej na gruntach mokrych i daleko na północy. Brzoza omszona 
tworzy drzewo mniejsze niż tamta — korę ma mniej białą, ale za to po- 
krywającą cały pień — liście mniej zaostrzone, niezupełnie nagie: pod 
spodem, w pachwinach nerwów, są kępki włosków. Młode gałązki tej brzo- 
zy są omszone. 

Drewno brzozowe było używane w Europie wschodniej i północnej 
w olbrzymich ilościach na opał. W stolarstwie drewno brzozowe jest rów- 
nież bardzo cenione (czeczotka). Z kory brzozowej wyrabia się dziegieć. 
Те] samej białej kory używają niektóre narody północne do krycia da- 
chów (Szwecja), do wyrobu koszyków, a nawet obuwia (Syberia). Odwar 
z młodych liści daje żółtą farbę, a napar herbatę leczniczą. 

Sok obficie na wiosnę płynący ze skaleczonego pnia brzozy jest prawie 
tak słodki jak sok z klonów. W krajach, gdzie są wielkie lasy brzozowe, 
wyrabiają z tego soku rodzaj piwa albo wina. U nas w Polsce za mało 
mamy lasów i za mało drzew na to, aby można było je w ten sposób 
niszczyć. 

Jako drzewo alejowe brzoza zasługuje na specjalną uwagę. Nie nadaje 
się ona może na ulice w mieście — zanadto jest fantazyjna, zanadto wie- 
śniacza, zanadto może leśna i dzika. Przy tym trudna jest bardzo do prze- 
sadzenia. Ale tam, gdzie się uda, stwarza widok tak oryginalny i malow- 
niczy, jak żadne inne drzewo przydrożne. 
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10. СВАВ 

DRZEWO DYSKRETNE 

Równo strzyżone żywopłoty i szpalery były od wieków uważane za 
niezbędne w ogrodzie. Holendrzy, którzy w XVII wieku przodowali światu 
zarówno w ogrodnictwie jak i w malarstwie, doprowadzili sztukę strzyżenia 
roślin aż do dziwactwa. Le Nótre, twórca Wersalu, stworzył w ogrodnic- 
twie piękny styl, w którym szpalery istotną grały rolę. Wersal, Trianon, 
Marly, Chantilly i inne wielkie, pompatyczne ogrody Le Nótre'a, to były 
arcydzieła w całym tego słowa znaczeniu, które tak samo były wyrazem 
epoki i jej dorobkiem artystycznym, przekazanym następnym pokoleniom, 
jak architektura Mansarta i dramaty Corneilla i Racina. 
W ciągu następnego stulecia były te ogrody ideałem piękna w ogrodnie- 
twie i wzorem, według którego kształtowali swoje siedziby możni tego 
świata. 

W Polsce powstały wówczas w tym stylu piękne ogrody: najwcześniej 
w Wilanowie, a później — Ogród Saski w Warszawie, oraz ogrody Bra- 
nickich w Białymstoku i Łąckich w Posadowie (w Wielkopolsce). 

Kiedy na przełomie XVIII i XIX wieku wraz z narodzeniem się ro- 
mantyzmu w literaturze, zapanował styl ogrodów tzw. naturalnych, pej- 
zażowych, albo „angielskich, który w istocie rzeczy nie jest niczym in- 
nym, jak stylem romantycznym w ogrodnictwie, wówczas nożyce zostały 
wyklęte zarówno w ogrodzie, jak i u fryzjera. Naturalne i rozwiane drze- 
wa stały się równie modne, jak naturalne i rozwiane włosy i brody. 

Ale w tak licznych w Polsce małych dworach i dworkach szlacheckich, 
gdzie moda nie tak prędko docierała i nie tak prędko mijała, jak w mia- 
stach i wielkopańskich siedzibach, zyskały sobie szpalery grabowe w ciągu 
XVIII wieku sympatię i popularność i zachowały ją niemal do naszych 
czasów. 

Labirynt słynny na całą okolicę urządził w rodzimych Siechnowicach 
Tadeusz Kościuszko, wielki wódz i zamiłowany ogrodnik. Wszystkie 
szpalery grabowe, jakie są przy polskich dworach, miałyby dużo cieka- 
wych rzeczy do opowiadania. Ale na szczęście szpalery grabowe są dy- 
skretne. 

Jeden jest tylko w Polsce gatunek grabu (Carpinus betulus L.). Nie wy- 
rasta on na wielkie drzewo i rzadko miewa więcej niż 60 cm średnicy 
pnia. Pień ma korę popielatą i prawie tak gładką jak buk (nieco tylko po- 
dłużnie pofałdowaną), i ma charakterystyczny kształt, którym wyróżnia 
się wśród wszystkich drzew leśnych: nie jest walcowaty lecz kanciasty. 
Liście grabowe wybitnie różnią się od liści innych drzew i krzewów tym. 
że mają nerwy proste i zupełnie do siebie równoległe. Są przy tym po- 
iałdowane, tak, że każdy nerw leży na dnie fałdy. Należy on do rodziny 
brzozowatych i kwitnie, jak cała ta rodzina, wcześnie na wiosnę. I jak cała 
ta rodzina, ma na jednym drzewie kwiaty żeńskie i męskie, ale tylko męs- 
kie kwiaty zebrane są w kotkach. Kiedy kwitnie, wygląda jakby był ob- 
wieszony srebrnymi i złotymi świecidełkami. Owoce (orzeszki) grabowe 
stanowią ulubiony przysmak ptaszka zwanego grubodziobem albo grabo- 
łuskiem. Młode graby oraz strzyżone szpalery grabowe zachowują suche 
liście przez całą zimę, po czym można je łatwo z daleka rozpoznać. 

Drewno grabowe jest ciężkie i bardzo twarde. Używane jest na wy- 
roby, które wielkie ciśnienie i tarcie wytrzymywać muszą, jak np. na kli- 
ny, na koła zębate itp. Dobrze wysuszone jest znacznie cięższe od suchej 
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dębiny i doskonale na czarno zabejcowane staje зе Га4тасо родобте 4о . 
hebanu. Twardość drewna jest powszechnie znana i grab stał się w języku 
polskim symbolem twardości. Mówi się: ręce mi zgrabiały, co znaczy: 
stwardniały, zesztywniały. 

Drzewo to nadaje się znakomicie, lepiej nawet niż lipa, nie tylko na 
szpalery ozdobne w ogrodach, ale i na wielkie, wysokie żywopłoty 
ochronne. Skupiony, zwarty, nie rozsyłający daleko korzeni, szpaler gra- 
bowy stanowi idealną ochronę od północy i zachodu zarówno dla kwiato- 
wego jak i dla owocowego i warzywnego ogrodu. Jednocześnie jest on 
miejscem, w którym chętnie i licznie gnieżdżą się ptaki. A wśród ptaków 
panuje głód mieszkaniowy nie mniejszy niż wśród ludzi. 

11. WIERZBA 

DRZEWO LUDZI POKRZYWDZONYCH 

Wierzba uchodzi za symbol krzywdy i smutku. Skąd się to wzięło i kto 
to wymyślił, że wierzba płacze. Nie kto inny tylko poeci i pisarze wyrobili 
jej taką opinię. Szczególnie u nas w okresie niewoli, kiedy poezja była 
zapłakana, płakały i wierzby. 

Pierwszy zdaje się wprowadził do literatury światowej wierzbę jako 
symbol smutku i opuszczenia — Horacy, opiewający smutek Dydony, 
Opuszczonej przez Eneasza. 

Tymczasem w Biblii spotykamy wierzbę raczej jako drzewo pogodne, 
symbolizujące obfitość i plenność. U Izajasza czytamy: 

„Wyleję wody na pragnącą, a strumienie na suchą... a błogosławień- 
stwo moje na naród twój. I będą rość między ziołami, jako wierzby przy 
wodach ciekących'. 

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że smutek nie był związany specjalnie 
z wierzbą o gałązkach zwisłych. Wierzba była symbolem żalu i opuszcze- 
nia od wielu stuleci, tymczasem wierzba o gałązkach zwisłych pojawiła się 
w Europie dopiero w XVIII wieku i to w bardzo ciekawy i oryginalny 
sposób. 

Aleksander Pope, poeta angielski (zm. w r. 1744) otrzymał z Turcji 
przesyłkę od pani Wortley Montagu. Był to koszyczek z figami. Otóż 
nigdy żaden podarunek nie był tak doskonale wyzyskany. Poeta, zjadłszy 
figi, obejrzał dokładnie koszyczek i doszedł do wniosku, że pręty, z któ- 
rych jest upleciony, są jeszcze żywe. Rozplótł go wtedy i pręty posadził 
w ogrodzie. Przyjęło się kilka i wierzby, które wyrosły były zupełnie inne 
niż wszystkie znane wierzby europejskie. Najwięcej różniły się tym, że 
miały gałęzie zwisłe. Ten to gatunek wierzby nazwał Linneusz wierz- 
bą Babilońską. se 

Dopiero w XIX wieku wyhodowano z jednej z naszych wierzb odmianę 
o gałęziach zwisłych. Jest to tak zwana odmiana „płacząca* wierzby złotej 
(Salix vitellina pendula). 

Większość wierzb to krzewy większe lub mniejsze. Bardzo niewiele 
jest takich, które tworzą drzewa. Z tych na pierwszym miejscu należy 
postawić największą — wierzbę białą. 

1. Wierzba biała (Salix alba L.) nazwana tak dlatego, że liście (lanceto- 
wate) są początkowo obustronnie, a później tylko pod spodem srebrzysto 
owłosione, wyrasta na drzewo tak duże jak lipa, tylko że dwa razy prę- 
dzej, bo już w 40 lat dochodzi do 25 metrów wysokości i około metra gru- 
bości pnia. Jest to drzewo powszechnie znane, wszędzie w Polsce przy 
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drogach rosnące, zwykle ogławiane, często zupełnie spróchniałe, garbate 
i pokraczne, a jednak pełne siły życiowej; w krótkim czasie po ogłowieniu, 
dostaje to niespożyte drzewo nowych silnych, jak promienie światła roz- 
strzelonych pędów. 

2. Wierzba krucha (Salix fragilis) kwitnie podobnie jak poprzedni ga- 
tunek razem z rozwojem liści i liście ma również wąskie, podłużne, czyli 
„typowe wierzbowe*. Tylko że liście te są z obu stron gładkie. Tworzy 
ona drzewo mniejsze (do 15 metrów), którego cechę charakterystyczną sta- 
nowią gałęzie wyrastające z pnia ukośnie. Wierzba ta nazywa się krucha 
nie dlatego, żeby jej gałęzie same z siebie były bardzo kruche, tylko dla- 
tego, że są jak gdyby źle przytwierdzone. Zwłaszcza na wiosnę — uderze- 
nie laską w nasadę gałęzi powoduje odpadnięcie tej gałęzi. Jest to drzewo, 
które może mieć znaczenie jako opałowe, ponieważ szybko rośnie. 

5. Iwa (Salix caprea) tworzy drzewo jeszcze mniejsze (do 12 metrów). 
Często rośnie w lasach w postaci krzewu — mniej niż inne nasze wierzby 
potrzebuje wilgoci. Nazywają ją wierzbą palmową. Kwitnie ona przed 
rozwojem liści i jej to gałązki o dużych srebrzystych kotkach (z drzew 
męskich) święcone są w Niedzielę Palmową we wszystkich polskich ko- 
ściołach. Kotki te, gdy się zupełnie rozwiną, stają się złote i pachnące. 
W iwie kwitnącej pszczoły tak licznie brzęczą, jak później w akacji albo 
w lipie. Liście ma iwa wcale nie „wierzbowe* — bo krótkie i szerokie. 
Liście te są z wierzchu gładkie, od spodu wełniste. Gałązki są purpurowo- 
brunatne. 

4. Wierzba laurowa (Salix pentandra L.) tworzy drzewo tej wielkości, 
co iwa, 1 podobnie jak iwę, często spotyka się w postaci krzewu. Kwitnie 
ona najpóźniej z wymienionych tutaj wierzb — w maju, albo nawet 
w czerwcu — i kwiaty męskie mają po 5 albo 7 pręcików. Liście ma, 
równie jak iwa, nie „wierzbowe', bo jajowate, tylko nieco od iwy węższe 
1 ро obu stronach gładkie, a z wierzchu ciemnozielone, błyszczące. Mło- 
de listki i gałązki są lepkie i przyjemnie (laurowo) pachnące. Gałązki tej 
wierzby, podobnie jak gałązki wszystkich wyżej wymienionych wierzb 
nie nadają się do wyrobów koszykarskich. Natomiast korę wszystkich tych 
wierzb używa się do garbowania skór. 

Mówiąc o użytkach z wierzby opuściliśmy fujarki i bicze. Zresztą 
i jedne i drugie wychodzą w Polsce z użycia. 

12. DZIKA CZEREŚNIA 

DRZEWO OZDOBNE 

Dzika czereśnia, drzewo wszędzie w Europie w lasach rozpowszech- 
nione, jest pospolicie używana jako tak zwana podkładka, na której szcze- 
pi się wiśnie i czereśnie szlachetne (co u nas znaczy to samo co smaczne). 
Nie spostrzeglismy się dotychczas, że dzika czereśnia jest sama przez się 
drzewem pięknym. O ile mi wiadomo, w jednej tylko Szwecji dzika czere- 
śnia używana jest jako drzewo alejowe i przydrożne. | | 

Prosty i gładki, popielaty lub czerwonawy, poprzecznie prążkowany 
pień, kształtna, równa korona, wielkie liście, brązowe na wiosnę, jasno- 
zielone w lecie i na jesieni czerwone, wreszcie ów świąteczny wiosenny 
strój białych kwiatów, tak niesłychanie bogaty i świetny — wszystko to 
czyni z dzikiej czereśni pierwszorzędne drzewo ozdobne. 

Dzika czereśnia lub trześnia (Prunus avium L.), różni się wybitnie od 
wszystkich dzikich wiśni, które w kilku (trzech) gatunkach rosną u nas 
w kraju. 
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13. KASZTAN * 

Kasztan jest najbardziej rozpowszechnionym drzewem w Paryżu. Fak- 
tem jest, że kasztan jest jednynm z najpiękniejszych drzew i jednym 
z najbardziej odpornych na złe warunki, jakie dla drzewa stwarza miasto. 
Te dwie racje zupełnie wystarczają na to, aby w miastach sadzić aleje 
kasztanowe, a istniejące szanować. 

Gdy mnie się kto pyta o użytek z kasztanów, odpowiadam: cień. Kto 
sądzi, że to nie jest użytek, ten widać nigdy nie był zmuszony latem 
mieszkać w mieście. Zresztą dla takiego utylitarysty można jeszcze obli- 
czyć, ile tlenu wydziela jedno drzewo kasztanowe w jeden dzień słonecz- 
ny. Bardzo dużo. | 

A gdy się pytają o użytek z kasztanów — owoców, wówczas nie opo- 
wiadam o leczeniu koni od dychawicy, ani o tuczeniu świń lub karmie- 
niu krów lub fabrykacji krochmalu, tylko mówię szczerze, że kasztany — 
owoce służą przede wszystkim dzieciom do zabawy. Kto sądzi, że to nie 
jest ważny użytek, ten widocznie nigdy nie był dzieckiem. 

14. AKACJA 

Znana i bardzo u nas rozpowszechniona akacja, której zwisłe grona 

białych kwiatów tak pięknie pachną i pszczołom taki dobry dają materiał 

na miód, pochodzi z Ameryki i jest jednym z pierwszych drzew, jakie 

z Ameryki do Europy zostały sprowadzone. Pierwsze takie drzewo zostało 

posadzone przez Robina w Jardin des Plantes w Paryżu (w XVII w.). 

Dlatego Linneusz nazwał je Robinią, a właściwie Robinia pseudo- 

acacia, czyli robinią fałszywą akacją i tak nazywa się ona w języku bota- 

nicznym aż do dnia dzisiejszego. (Niektórzy zresztą nazywają ją grocho- 

drzewem). | 

Przed stu laty wybuchła w Anglii gorączka sadzenia akacji. Posadzono 

wówczas kilka milionów sztuk tego drzewa. Gorączkę tę wzniecił Wiliam 

Cobbet, rolnik, a zarazem jeden z najbardziej wówczas popularnych 

essayistów oraz publicystów. Propaganda Cobbeta miała niesłychane 

powodzenie. Obecnie po stu latach akacja jest uważana w Anglii za drze- 

wo ozdobne, którego wartość użytkowa jest bardzo mała. 

Kwiaty akacji dają dużo nektaru, z którego pszczoły robią bardzo do- 

bry i bardzo biały miód. Akacja, podobnie jak inne drzewa, kwitnie ob- 
ficie tylko wtedy, kiedy nie jest ani często, ani bardzo obcinana. 

Wielką zaletą akacji jako drzewa ulicznego jest fakt, że nie jest wy- 
bredna na glebę i zadowala się najlichszym piaskiem. Jak wszystkie ro- 
śliny motylkowe czerpie ona azot z powietrza, dzięki bakteriom, żyjącym 
na jej korzeniach. 

Drugą zaletą akacji, jako drzewa ulicznego, jest jej wielka odporność 
na kurz i dym oraz późne na jesieni zrzucanie liści. Co prawda rozwija 
ona swoje pierzaste mało cienia dające liście dopiero późno na wiosnę. 

Sadząc akację trzeba pamiętać o tym, że rośnie ona szybko i tworzy 
drzewo wielkie — do 25 metrów wysokości, dość rozłożyste i tylko wtedy 
ładnie kwitnące, jeżeli nie jest przycinane. Dlatego powinna być sadzona 
tylko przy szerokich ulicach lub placach. | 
  

* Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.). 
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