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Sprawozdanie z posiedzeń 
XIII. Walnego Zgromadzenia 

galic. Towarzystwa leśnego w dniach 28, 29. i 30. sierpnia 1890 r. 

w Nowym Bączu. 

Posiedzenie z dnia 30-90 sierpnia 15896. 
(Dalszy ciag.) 

Książę przewodniczący: Otwieram posiedzenie. Upra- 

szam p sekretarza o odczytanie nadeszłych telegramów. 
Sekretarz p. prof. Demianowski (czyta): Telegram 

z Nadwórny: Pomyślności rozwojowi naszego Towarzystwa. Imie- 
mieniem urzędników zarządu i urządzających lasy. — Lisowski. 

Serdeczne szczęść boże pożytecznej pracy, żałuję bardzo, że 
przybyć nie mogę. — 64. Małachowski. 

Serdeczne Szczęść Boże. - H. Strzelecki. | 

Towarzystwo leśne Niższo-Austryackie zamianowało swym 

delegatem pana Goralczyka. — Strzelecki 

Książę przewodniczący: Podaję do wiademości panów. 

ze z powodów praktycznych pozwolilismy sobie zmienić program 

obrad. Jeśli kto z Panów miałby coś przeciw temu, proszę mi za- 

komunikować. ZŻąda kto głosu? (uikt) Ponieważ nikt głosu nie 

zada, uważam, Że się Panowie na zmianę programu obrad zgadza - 

cie, udzielam więc głosu w zastępstwie nieobecnego p. Małeckiego 
p. Martyńcowi, celem zdania sprawy z wycieczki do za- 
budowań potoku Niskówki. 

P. Martyniec: Potok Niskówka jest jelnym z najgorszych 
dopływów lewej strony Dunajca. Przytoczę kilka dat urzędowych, 

aby pokazać, o ile jest on niebezpiecznym. Jak panowie waidzieli- 
ście, wypływa on z góry, przepływa przez równinę nowosądecka 

1 najżyźniejsze okolice, a ponieważ zawsze znosił tyle szutru, Że za- 

mulał łożysko, przeto podniósło się ono o tyle z powodu zabezpieczania 

brzegów, że potok trzy metry nad poziomem gruntu płynie i w razie 

wylewu woda nie może się napowrót dostać do koryta, tylko zatapia 

na długo wszystkie okoliczne grunta. W r. 1888 ''j, po nawalnym 

deszczu woda wylała się aż do Grajów 1 wyrządziła w przeciągu 
tylko jednego dnia przez uniesienie zboża szkodę na 3800 zł. 

W r. 1889 lód zatarasował przepływ wody, która rozlała się 
po obu stronach Gaju, kryjąc wszystkie domy pod sobą, W tym 
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roku nawet teraz we wszystkich piwnicach Gaju jest woda. Pod- 

czas wylewów woda płynie, nie mogąc dostać się do łożyska. aż 
do mostu żelaznego na drodze do Limanowej i tam dopiero wiewa 
się do Dunajca. Szkody zrządzane przez wylewy spowodowały, że. 
gminy Niskówka, Świniarka i Podrzecze udały się do Sejmu z pro- 
śbą o uznanie potoku Niskówka za górski, co też odniosło skutek, 

bo wypracowanie projektu zabudowania przeznaczono naszej sekcyi 

przemyskiej. Rozumie się, że przy regulacyi trzeba było przede- 

wszystkiem uwzględnić wartość kapitału, który się w regulacyę 

włoży, aby nie wydać więcej niż potrzeba wymaga, a z drugiej 
strony, aby potok można tak uregulować, aby na przyszłość fa- 
ktycznie grunta powyższe były zabezpieczone, gdyż obecnie jest 

379 morgów gruntów, które przy każdej powodzi są pod wodą. Je- 

sli morg gruntu ceni się przeciętnie na 600 zł., reprezentuje to po- 

kaźną wartość. Potok Niskówka z góry 650 metrów wysokiej, a 
wpada do Dunajca na wysokości 275 metrów tak, ze na 7'/, ki- 
lometra jest 375 metrów różnicy, a przeciętny spad na uregulowa- 
nej przestrzeni jest na jeden kilometr 25 metrów tj. 2'/,9, a za- 
tem bardzo pokaźny. Wskutek tego nie można było uregulować 
potoku w ten sposób, aby nie zabezpieczyć dna łożyska, ponieważ 

szutrowisko jest bardzo głębokie, skał zaś nie ma; zrobiono próby 
miejscami do 6 m głębokości 1 wszędzie jednakowo znachodzono 
żwir, który widocznie nagromadził się tam w ciagu kilkuset lat. 
Zatem aby przeszkodzić wymulaniu. trzeba było dno potoku ubez- 
pieczyć. lo właśnie zrobiliśmy za pomocą progów poprzeczńych 
na wyściółce faszynowej położonych w takich odstępach. że od je- 
dnego progu do drugiego jest powierzchnia horyzontalna zupełnie 
tak, że jeśli przyjdzie wielka woda, to podług danych naszych chy- 
żość wody nie może być większą, niżeli dwa metry. podczas gdy 
obeenie jest prawie pięć metrów na sekundę. Przestrzeń opadów 
atmosferycznych jest równą 13[_] kilometrom, dó obliczenia pro- 
filu przyjęliśmy opad atmosferyczny 30. a wyparowanie 30°/, tak 
że na 1|_| kilometr odpływa 7:8 metrów kubicznych wody, więc 
jej największy prad jest 101 kubicznych metrów na sekundę. Jest 
to bardzo pokaźna ilość, bo cała przestrzeń atmosferyczna potoku 
jest bardzo mało zalesioną z wyjątkiem lasu w górze, który tam 
jest zwarty i trochę olch na dole. Nasz profil zastosowaliśmy w ten 
sposób, że tam, gdzie się tegoroczne regulacye kończą, jest tylko 
profil na zwykłe powodzie zrobiony. Jestto umyślnie w tym celu 
aby. woda, która się wylewa i dużo namułu wynosi, mogła go osa-
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dzać na obu stronach szutrowiska w tym celu, aby można z cza- 

sem grunta zrobić żyżnemi. Począwszy od punktu, gdzie potok przez 
równinę płynie, będzie profil dla całej wody. Jest tam wał wysy- 

pany tak, aby woda, która rozlała się po wszystkich szutrowi- 

skach zmieściła się do tego koryta. Długość całej regulacyi będzie 
wynosić 4'/, kilometra, a koszta 25000 zł. 

Charakterystyczne są pokłady Niskówki, które powodują nad- 

zwyczajne te powodzie. Jest tam przeważnie na północnych sto- 
kach niebieskawa glina, a żółta na południowych i tak zbita i nie- 
urodzajna, że po długich pogodach 1 posusze usuwają się ze sto- 

ków bryły, których nie można kamieniem rozbić, tak są twarde. 
Jak woda wylewa koło Graju, to unosi bryły wielkości głowy, któ- 
re nie rozbite toczą się aż na dół. Wskutek tego zalesienie sto- 

ków napotyka na wielkie trudności. Po drugie ziemia ta jest nie- 

przemakalna, więc jeżeli jest długa pogoda a raptowny deszcz spa - 

dnie, na dwie, trzy godziny, więc powódź gotowa, bo ziemia nie 
wsiąknąć nie może. 

Do debry wpada 6 potoków, więc staraniem naszem było 
prżedewszystkiem niedopuścić do tego potoku żwiru, zatem wybu- 
dowalismy 86 zapór gałęziowych w tych dopływach. Do nich wpy- 

cha się sztubry, które z czasem rozsadzą te zapory tak, że będzie 

tylko jednolita masa. Tak samo są płotki, które mają służyć do 
zabezpieczenia obu brzegów. Mają one bardzo prowizoryczny cha- 
rakter i każdemu narzuca się obawa, że po 2 lub 3 latach zgniją 1 nie 

będzie nie z regulacyi, tymczasem my chcemy sami przyspieszyć 
usunięcie tych płotków w ten sposób, że wtykamy do nich jak naj- 
więcej sztubrów wierzbowych tak, że korzenie ich rozsadzą te pło- 
tki za 3—4 lat zupełnie. 

| Tu jeszcze krótko robimy, ale np. w dorzeczu Wisły, gdzie 
po 10 lat już nie ma znaku płotków, tylko jest jodnolity gęsty 
krzak. Kultury, które Panowie w tych płotkach widzieliście, zro- 

biliśmy tamtego roku jesienią 1 na wiosnę tego roku 1 na przyszły 
będziemy tak duźo sztubrów wsadzać, aż wszystkie szutrowiska 
się zazielenią. Teraz mamy pojedyńcze pręty tylko, ale potem z ka- 
żdego sztubra będzie krzak. 

Po wykonaniu robót najważniejszą rzeczą będzie konserwa- 
cya; bo gdyby tak zostało jak obeenie, toby nikt nie dbał o to. 

Zostanie mianowicie utworzona spółka wodna i każdego roku bę- 

dzie się robić preliminarz na koszta utrzymania tych robót i na 
mocy istniejącej obecnie ustawy o Niskówec będą fundusze potrze- 
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bne ściągane równocześnie przy podatku od interesowanych i bę- 
dzie osobny strażnik do pilnowania tych robót. 

Chciałem jeszcze wspomnieć, że w terenie takim jak Ni- 
skówka przekonaliśmy się, że najlepiej jest budować z żywego ma- 

teryału a to dlatego, ponieważ nie ma żadnej podstawy gdzienie- 
gdzie kamiennych robót wykonywać, a byłoby to bardzo koszto- 
wne. więc związanie takiego terenu jak Niskówka jest najodpowie- 
dniejsze przez zywy materyał, tj. przez kulturowanie. Wszystkie 
kultury, które Panowie oglądaliście są tegoroczne i wogóle my 

tam budujemy dopiero drugi rok. więc nie mieliśmy dotąd czasu 
1 sposobności wprowadzić te roboty w taki stan jak chcemy. Prze- 
dewszystkiem staraliśmy się zabezpieczyć regulacyjną część, płotki 
j debry aw r. 1898 będziemy wszystkie urwiska zalesiać prawdo- 
podobnie olszą czarną 1 ewentualnie sosną zwyczajną. Sadziliśmy 
też sosnę czarną, która się nieszczególnie udała, bo grunt jest tak 
iłowaty, że jak deszcz to się grzężnie po kolana, a jak dwa dmi 

pogoda. to młotkiem gliny nie rozbije, co jest powodem, że kul- 

tury sa bardzo trudne i trzeba najpierw próbować co będzie naj- 

odpowiedniejsze. Więcej nie miałbym nie ciekawego, chyba na żą- 
danie Panów mógłbym dać jakieś wyjaśnienia. 

P. Koczyński: Wysłuchawszy sprawozdania z wycieczki 
do zabudowanego potoku Niskówka, śmiem moje uwagi i doznane 

wrażenia nad tym przedmiotem wyrazić. Zadaniem mojem nie jest 

krytyka wykonania zabudowania, bowiem takowe wykonano śŚci- 

śle wedle ułożonego i aprobowanego planu i takowe nie pozosta- 
wia nic do życzenia. Sam projekt atoli ze względu na cel i ko- 

szta na budowę tę wyłożone, winien był uwzględnić także i trwa- 

łość tej trudnej a żmudnej pracy. Mam tu na myśli użyty do bu- 

dowy materyał urzewny, który winien był być zastąpiony wedle 
mego zdania materyałem trwałym tj. kamieniem. Na zarzut mo- 

„liwy, że kamienia pod ręką nie ma, lub że koszta jego sprowa- 

dzenia byłyby wyższe, od wydatków łożonych na drzewo i tegoż 
sprowadzenie, musiałbym oświadczyć, Że nie da się myśleć, aby 
w najbliższem nawet położeniu potoku i przedmiotu budowli nie- 

było skały, należałoby było zrobić tylko odkrvwkę. Prawda, że 
odkrywka kosztowałaby pewną sumę pieniędzy, nibyto wyrzueo- 
nych, ale zato budowla zyskałaby na trwałości, o co u nas wobec 
mnóstwa przedmiotów takiej budowli wymagających, głównie cho- 
dzić. powinno. Drzewo miękkie użyte do budowli tej wobec do- 
świadczenia potrwa wystawione na wodę chwilową i wpływy atmo- 

| |
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sferyczne, co najwyżej lat 10. Po upływie tego czasu budowla roz 
sypie się doszczętnie 1 znajdziemy się w tem samem miejscu, gdzie 

byliśmy w chwili rozpoczęcia bądź co bądź kosztownej budowli. 

Zachodzi teraz pytanie, czy warte są osiągnięte korzyści 
z budowli tej przez lat 10 poczynionego na nią wkładu? Odpo- 

wiedź na to pytanie, jest dosyć jasną zwłaszcza, że tylko stosun- 

kowo niewielką płaszczyznę ziemi. budowla ta przed zalewami 
ochrania. Wedle mego zdania powiana iść korekcya potoku, ręka 

w rękę z zalesieniem stoków, gdyż inaczej znowu podjęta praca. 
stanie się w krótkim czasie bezcelową. Zamiar zalesienia stoków 

napotkał wedle zdania p. Małeckiego na trudności ze strony wła- 

ścicieli grantów, którzy nie rozumiejąc własnego inte- 

resu, nie dopuścili do zalesienia a jeszcze gorzej, 

że wykonane zalesienia zniszczyli. 
Ten smutny objaw daje wiele do myślenia 1 dążeniem sfer 

miarodajnych. będzie celem zapobieżenia złemu postarać się, abv 
wszedł pod obrady sejmu kraj.. względnie rady państwa stosowny 
projekt ustawy, na podstawie której nastąpić by musiało zalesie- 

nie stoków, pozostawiając własność czy to indywidualną, czy to 
zbiorową nietkniętą, z zastosowaniem ocbrony terytoryum zailesio- 

nego przez organa rządowe lub ustanowione przez lat 20 tj. taki 

czas, by później pasące się bydło w zalesieniu tem dotkliwej 
szkody wyrządzić nie mogło. 

Witając wogóle z radością rozpoczętą akcyę zabudowywania 

potoków górskich, śmiałbym wyrazić życzenie, aby do zabudowań 

używano przeważnie kamienia, przy równoczesnem zalesieniu odno- 
śnych stoków. Zadaniem Towarzystwa leśnego będzie poruszyć po- 
wyższą sprawę, a propagowanie idei przymusowego zalesienia w mia- 

rodajnych kołach, oddać wyłącznie wpływowym osobistościom. a mi;- 

dzy innymi Jaśnie Ośw. Księciu Prezesowi naszego Towarzystwa, za 

którego przyczynieniem się przy zupełnem zrozumieniu z jego strony 

doniosłości sprawy, niejedna zawada usuniętą, niejeden :szkopół 

ominięty być moze. (Oklaski,) 
P. Tyniecki: Chciałbym tylko parę uwag uczynić co do 

gatunków drzew użytych do zalesienia stoków. Słyszałem, że do 

zalesień stoków używano tego roku sosny czarnej, a w przyszło- 

ści ma być użytą olsza czarna i sosna zwyczajna. Otóż może być, 

że na tym gruncie będzie to właściwem, ale ja pozwolę sobie tro- 

chę powątpiewać, czy wybór sosny zwyczajnej, jeżeli ten grunt. 

jest tak nieprzepuszczalny i ilasty, będzie właściwy.
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Со do sosny czarnej wprost powatpiewam, czy odpowiada ce- 
lowi już dlatego. że sosna ta na gruncie, który nie jest zdecy- 
dowanie wapiennym, po pewnym czasie róść nie zechce. Zre- 

sztą jest to gatunek obcy, którego egzystencya jest u nas do pe- 

wnego stopnia wątpliwą, zwłaszcza, że podlega on u nas często gro- 
Źnej dla niego chorobie Peridermium pini corticolum, 

a oprócz tego, śniegowa nawleś może wielkie w niej wyrządzać 
szkody. (o do olszy czarnej muszę także wyrazić pewne wątpli- 

wości nie dlatego, aby ona nie mogła tam rosnąć, ale że zdaje mi 

się, że olsza szara byłaby może właściwszą, jeśli mamy na celu 
przedewszystkiem ustalenie gruntu. Jeżeli chodzi o to, żeby 

1 materyał kiedyś mieć olszowy, to wtedy olsza czarna ma pierw- 

szeństwo, ale olsza szara ma tę wielką zaletę, że jeśli jest raz po- 

sadzoną 1 rozkorzeni się dobrze, to choćby była ciągle przez by- 

dło jak to na podgórzech się zdarza zgryzaną, to zawsze puszcza 
z korzeni odrośla, zawsze się z niej coś znajdzie. Miejscami jało- 

wiec 1 olsza jedynie utrzymują stoki. Jałowca nie proponowałbym 
oczywiście, ale dziwi mnie, że Panowie nie zwrócili uwagi na 
świerka, który na bardzo nawet nieprzepuszezalnych gruntach może 
się udać. Ja tu w kraju a potem w Szląsku widziałem na takich 

górach z gruntem prawie jak podłoga twardym, że świerk trzymał 
się 1 wcale dobrze rósł, nawet wobec dość silnych wichrów. Otóż 
byłaby dobra taka kombinacya: naprzód olsza szara jako począ- 
tkowy materyał, podtrzymujący grunt a potem świerk, który pod 
ochroną tej olszy rozwinąłby się w drzewo, a w takim razie las 
uważany wtedy jako wyłączony (Bannwald) mógłby się już utrzy- 
mać 1 stanowić rzeczywistą ochronę. Jest to bardzo przykre, że 
zdarza się opór ze strony interesowanych właścicieli, bo zdaje się, że je- 
żeli cała przestrzeń z której zbierają się wody, nie będzie zale- 
sioną tylko same stoki, to sądzę, że cel trwale przynaj- 
mniej nie będzie osiągnięty. Należy tedy wszelkiemi si- 
łami dążyć do tego, aby zalesienie na jak najszerszą skalę prze- 
prowadzić, bo choćby wszystkie roboty były jak najlepiej wyko- 
nane, to jeśli na górze nie będzie zalesienia, na niewiele się zda- 
dzą. We Francyi spostrzeżono to już dawno i tam nawet jest ustawa 
o czasowem wykupnie gruntów tak, że po ustaleniu zalesień wła- 
ściciel grunta swe może nazad odebrać i to pod bardzo korzy- 
stnymi warunkami. Kto wie, czy u nas nie należałoby uwzględnić 
tego sposobu i wprowadzić także wykupno, aby zabezpieczenia 
przed dzikiemi wodami miały skutek.
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P. Dr. Cieslar: Jak styszatem, wszyscy panowie sa z tem 
zgodni, że: zalesienie stromych brzegów dzikiego potoku jest nie- 
zbędne. Grdy jednak w tem leży trudność, że nie mamy ustawy, 
któraby ekspropriacyą — przynajmniej czasowa — umożliwiała, 
przeto jesteśmy wobec konieczności zrobienia przynajmniej tego, 
co na teraz zrobić można. Ponieważ więc wziankowane kultury 
absolutnie muszą być przeprowadzone, te zaś cierpiałyby przez pa- 
sące się bydło, zdaje mi się przeto, że byłoby wskazane te, czy 
to świerkowe czy sosnowe kultury, zabezpieczać przed bydłem wy- 
palikowaniem (Verpflockung) ochraniając je tym sposobem przy- 
najmniej prowizorycznie. Możeby to wystarczyło, żeby tym kul- 
tnrom dać możność dalszego rozwoju. 

Książę przewodniczący: Czy żąda kto z Panów je- 

szcze głosu? (Nikt). W takim razie głos ma p. Referent. 
Referent p. Martyniec: Co do użycia kamienia do za- 

budowania potoku Niskówka, chcę zaznaczyć, że w całem dorzeczu 

Niskówki szukano kamienia i znachodzono go ale lichy i dopiero 
trzeba go było dowozić z najwyższej góry z odległości 6 kilome- 
trów, było go zaś tylko w wystarczającej ilości na zrobienie bruku. 
Najbliższy kamieniołom zaś jest koło Kamienny w kierunku 
(rrybowa. Aby dać wyobrażenie, ile kosztują kamienne budowle 
w porównaniu z takiemi jakie my wykonaliśmy, opowiem, że 
w Zakopanem będziemy regulować potok Bystrę na długości 4'!/, 
kilometra. Podczas gdy tu kosztuje cała regulacya 25000 zt, 
tam w Zakopanem, gdzie będą progi wszystkie z kamienia, zamiast 

płotków będą talony i trawersy z kamienia, na tej samej długo- 
ści prawie i trochę większej szerokości kosztować będzie 198000 zł. 

Tak wielki kapitał wyłożyć dla małego przedsiębiorstwa zaś, 
nie opłaciłoby się. 

Co do twierdzenia, że potok Niskówka stosunkowo mała ilość 
gruntów zamulał, więc nie sprawia wrażenia że wiele szkody robi, 
powiem tylko że 375 morgów bywa zalewanych przez wodę. Jestto 
więc wielka przestrzeń ; a na wiosnę po wielkich powodziach gdy 
jeszcze nie porośnięte są pola, jak się potok po obu stronach roz- 
leje, to wzdłuż całego Graju jest formalne jezioro. 

Co do ustawy o chwilowem wywłaszczeniu, to ustawę po- 
dobną już mamy z 17 czerwca 1884, która, jeżeli okaże się gdzieś 
potrzeba wywłaszczenia gruntów, pozwala to w krótkiej drodze 
przeprowadzić. Zwykle radzimy sobie w ten sposób, że z właści- 

cielem umawiamy się i jeśli się zgodzi, to obciążamy jego grunt
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serwitutem, to znaczy, ze pastwisko musi przeznaczyć na las 

jeśli nie chce, to wykupujemy i expropriacya może być bez 1n- 
terweney’ starostwa przeprowadzona. 

Co do zalesień stoków, one są wszystkie w projekcie, bo na 
razie trudno nam było w dwu latach tyle zrobić. Przedewszyst- 
kiem staraliśmy się zalesić nieurodzajne szutrowiska i płotki za- 

sadzić. na przyszły rok bedziemy zasadzać wszystkie debry, które 

się usuwają 1 których zalesienie dotąd nie było możebne, ponie- 

waż zawsze gdzieniegdzie coś runie, więc dopiero po ustaleniu 

terenu zabezpieczonego zaporami, będziemy tak długo zalesiać aż 
się wszystkie usuwające debry zasadzi. 

Co do sosny czarnej widzę, że się nam nie udaje. Ź tą sosną 

czarną jest cała historya. Rzecz się miała tak: Ponieważ na dru- 

gich wszystkich debrach w górze rosną sosny zwyczajne, więc 
najbliższą myślą naszą było posadzić także sosnę zwyczajną i za- 

mówiliśmy ją u jednego zarządu lasów (nie chcę powiedzieć któ- 

rego) ten jednak przysłał nam zamiast białej, sosnę czarnę i kazał 

sobie za zaliczką zapłacić. Zapłaciliśmy 4) zł. i dopiero wtedy 
zobaczyiiśmy, że to czarna. W procesa trudno się było wdawać, 

więc zostawiliśmy 1 zasadzilismy sosnę czarną. Olszę czarną dlatego 

mamy zamiar w Niskówce sadzić, ponieważ tam wszędzie w całem 
dorzeczu niema ani jednej olszy białej tylko przestrzeń około 60 
morgów po lewej stronie wyłącznie zajęta jest olsza czarną i ztąd 

wnoszę że olsza czarna może byłaby odpowiedną. W Głubowcu 

1 innych debrach także jest olsza czarna. Tego roku zrobiliśmy 
próbę 1 posialiśmy olszę szarą na przestrzeni bardzo wielkiej, ale 
zeszedł bardzo mały procent. Może na drugi rok zejdzie. 

Będziemy także próbować świerka. Za zwrócenie uwagi na 
niego jestem p. dyrektorowi bardzo wdzięczny i spróbujemy sa 
dzić świerka tego roku w jesieni jeszcze albo na drugi rok. Sa- 
dzimy rzadko świerka w takich debrach dlatego, ponieważ stara- 
niem naszem jest takie drzewa sadzić, które jak najgłębiej pu- 
szczają korzenie; sądzę jednak że i świerk zmieszany z innymi 
drzewami może oddać dobre przysługi. 

Chcę tu jeszcze powiedzieć, że w Głubowcu pastwisko należy 
do 16 właścicieli i ci nie maja absolutnie innej paszy, więe gdy- 
byśmy chcieli wykupić je, to musielibyśmy wołać rzeczoznawców 
a ci kazaliby z pewnością zapłacić tyle ile wart wypas każdej 

sztuki bydła. Toby było za trudno. Sądzę że wystarczy, że np. 
w tym roku będziemy przeprowadzać pertraktacye i obciążymy:.



połowę przynajmiej tego gruitu usuwajacego sie serwitutem. 
Kroki są już poczynione. 

Co do uwagi że na zalesienie największą zwracać uwagę na- 
leży, odpowiem że to jest właśnie jednem z naszych najważniejszych 
starań. W tym roku rozpoczynamy regulować i zalesiać nieużytki 
l na wykupno gruntów pod kulturę i zasadzenie, mamy 320000 zł. - 
a 280000 mamy na regulacyjne roboty. Za 320000 zł. można wy- 

kupić 2000 morgów i wszystkie zasadzimy począwszy od Starego 

Miasta w górę. (o do pielęgnowania kultur jestto również wszę- 

dzie naszem staraniem. Dotąd nie wiele mieliśmy czasu bo dopiero 

jedną wiosnę gospodarowaliśmy, ale we wszystkich debrach kul- 

tury, które będą przeprowadzone, będą zagradzane płotem a prócz 

tego będzie jeszcze jeden strażnik, który nie innego nie będzie robił, 

tylko je doglądał. 

Co do zapór drzewnych to słuszna uwaga, Że takie zapory 
drzewne albo progi z drzewna, za 10 do 15 lat zgniją; zważyw- 

szy jednak, że roboty z kamienia również wymagają konserwacy! 

a nakładu 8 razy większego, przyjdzie się do przekonania: że 

roboty z drzewa opłacą się. bo jeżeli próg jaki 
zgnije, to łatwo go zastąpićdrugimitanim kosztem. 

_ Копзегуасуа być musi tak samo jak i przy robotach z kamienia, 
Tyle miałbym do powiedzenia. 

Książę przewodniczący: Dziękując p. referentowi za 

zajmujący wykład, udzielam głosu następnemu sprawozdawcy 

p. Ligmanowi, który nam przedstawi swój referat o dębie czer- 

wonym w Huropie. 

P. Ligman: (czyta) Rola lasów w życiu ludzkiem jest. 

i była tak doniosłą, że opisanie jej ehoćby najbardziej streszczone 

przekroczyło by o wiele ramy dzisiejszego założenia. Przez nie 

j za ich pomocą rozwinęła się ludzkość, postęp i cywilizacya. lam, 

gdzie je niebacznie zniszczył wandalizm, runęły wraz z nimi ludy 

i ich cywilizacya; gdzie indziej znowu przepadł wraz z niemi 

dobrobyt, który do dziś podnieść się nie może. Jeżeli się cofniemy 

w zamierzchłe czasy przeszłości, to zobaczymy, że pierwotny czło- 

wiek, co nie znał Boga, ani nie wyższego, znał jednak las do któ- 

rego się chronił przed dominującą siłą zwierza, w nim znalazł 

pożywienie, z niego wyrabiał narzędzia ku własnej obronie; a kiedy 

zwolna idąc torem przeznaczenia swego, zapanował nad światem 

zwierzęcym i rolnietwo światło dzienne ujrzało, wtedy pod ogniem 

ij ulepszoną już siekierą padały lasy, dostarczając roli prutej po*



— 346 — 

czątkowo zagiętym w hak drzewem lub sochą. — Zapanowawszy 
nad ziemią trzeba było owładnąć i wody; i znów padały lasy. 
i drzewa, pod ciężarem których trzęsła się ziemia, co je wykarmiła. 
Zbudowanymi okrętami odkryto nowe światy, i nowe cywilizacje, 
oswobodzono jedne a podbito inne ludy. Bez lasów ani Vasco de 
(rama nie odkryłby części Indyi, ani Kolumb Ameryki w r. 1492. 

Mimo jednak ogromnych przestrzeni, jakie na globie okry- 
wały lasy, mimo ich małej lub żadnej wartości, szacunek dla 
drzew i lasów od niepamiętnych czasów, był zawsze przez wyższe 
wskazywany umysły. Historyk panowania Cyrusa, do rzędu 
najwyższej chwały tego króla zalicza mu to, że zadrzewił prawie 
całą Azyę Mniejszą. Chciwy wiedział instyktownie, że w tych 
plantacjach mieści się przyszłość i złoto którego tak pragnał. — 
Zginęły — a bezbrzezne pustynie zajęły ich miejsce, przedsta- 
wiając dziś obraz zniszczenia i śmierci. 

Przez długie wieki działalność człowieka na lasy ograniczała 
się tylko do ich tępienia; na walce z drzewami, zwierzętami i ży- 
wiołami, aby zapanować nad ziemią nadaną mu przez opatrzność. 
Lecz jednocześnie gdy rodzaj ludzki rozszerzał i wzmacniał swoje 
panowanie nad światem fizycznym, jednocześnie, gdy z rozwojem 
cywilizacyi lasy ustępowały miejsca kulturze i industryi, drzewo 
zaczynało przybierać i przybiera co raz wyższą wartość. — 
A gdy słuszna granica zmniejszenia przestrzeni leśnej otrzymaną 
została, a nawet ją przeszła, zadaniem cywilizacyi dzisiejszej jest 
już nie niszczenie, lecz ochrona lasów i ich konserwacya, dziś na- 
leży je ameliorować, uprawiać, odnawiać, a przedewszystkiem przy- 
wrócić tam, gdzie bezmyślnie zatracone zostały. Naukę uprawy 
lasów zrodziła potrzeba ocalenia resztek, dziś do minimum ogra- 
n.czonej przestrzeni leśnej, aby z niej wyciągnąć, bez uszczerbku 
cla całości największy dochód możebny. Zadanie to nie łatwe do 
osiągnięcia w dzisiejszych przebranych lasach, przy co raz wię- 
kszych wydatkach, coraz wzrastających potrzebach ich właścicieli, 
a coraz mniejszej wydajności lasów. 

Nic też dziwnego że dzisiejszy leśnik zwraca się za ocean, 
aby z tamtąd przyswoić dla lasów w Europie te rodzaje drzew, 
które przy szybkim przyroście swoim przedewszystkiem godzą 
się z klimatem i glebą naszą, zastępując zarazem te plerwszo- 
rzędne drzewa, dla których na starym lądzie z wielu przyczyn 
giną lub jnż zginęły warunki życia. Do takich rodzajów drzew 
należy dąb czerwony, Quercus rubra. .
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W niektérych krajach Srodkowej Europy jak we Francyi, Bel- 
gii, i Niemczech dawno już o nim myślano i dawniej go sprowadzano ; 

&1 u nas w ośtatnich czasach starają się wprowadzać go do lasów. 
Sądzę więc że nie od rzeczy będzie wypowiedzieć o tym 

przybyszu słów kilka, bo zawsze dobrze jest znać w pierw obcego, 
którego się do domu ma przyjąć. e 

| Ojczyzna dębu czerwonego jest Ameryka, gdzie zamieszkuje 

pochyłości atlantyckie Stanów Zjednoczonych i Kanady, poczy- 

nając od Teksas aż do jeziora Huron, zkąd wybrzeżem Atlan- 

tyckiem ciągnie się do Stanów Jowa i Missuri. Jest to jeden z 37 

gatunków dębów Ameryki północnej, który najdalej wysuwa się 
ku północy. Już w roku 1753, powiada p. Huba. leśnik Belgijski, 
dąb ten opisał Lineusz dając mu nazwę czerwonego (Q. rubra) za- 
pewne dla koloru drewna. Widocznie jednak ta nazwa przypadła 
mu dlatego, że pierwszy był spostrzeżony, gdyż (). coccinea 1 Y. 

tinctoria ma drzewo 1 liście (w jesieni) czerwieńsze. 
Liść gładki, duży, świecący, głęboko wycięty, ostro zakoń- 

czony przybiera w jesieni kolor brunatno czerwony. Żołądź nie 

wielka w górze zaokrąglona, a u dołu spłaszczona. osadzona 

w miseczce bardzo płaskiej, której łuski maleńkie silnie z sobą 

sciśnięte ; pień w młodości o korze gładkiej i prosty. Oto jest ze- 

wnętrzna charakterystyka dęba czerwonego. 

Jego wytrzymałość na mrozy równa się dębom krajowym, 

a nawet je przechodzi, zgadzają się nato wszyscy, co się nim bli- 

żej zajmowali, eo go studiowali i opisywali. Przetrwał on jeden 

prawie z dębów amerykańskich srogą zimę w roku 1879—1880 

tak w Francyi, Belgii i Niemczech jak u nas, czego sam miałem 

dowody, bo zmarzło mi wiele dębów zwyczajnych w szkółce 4 1 5 

letnich, gdy dąb czerwony 2 letni ani jeden nie był uszkodzony. 

Te same wiadomości mieliśmy o nim z wielu stron kraju, z któ- 

rych najobszerniejsze z lasów hrabstwa Tarnowskiego. 

Oto co piszą o nim z Frarcyi. Będąc najbardziej północnym 

Q. rubra przetrwał ostrą zimę 1879/80 bez szwanku, gdy wiele 

dębów krajowych popękało od mrozów. Badane słoje przyrostów 

u dębów starszych wykazywały pęknięcia odpowiadające 1 spowo- 

dowane mroząmi w 1879 na 1880 r. gdy jednoczesne badania słojów 

dęba czerwonego nie wskazywały żadnych śladów uszkodzeń 

mrożnych. Tę jego wytrwałość na zimno potwierdzają również ba- 

dania pp. Malgras i Huba jak nie mniej i techników amerykańskich. 

Gdy jednak dąb czerwouy zazwyczaj rozwija się wcześniej od dę-
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bow krajowych. dla tego w miejscach wystawionych'na przymrozki 
wiosenne ciepieć może więcej od dębów miejscowych, 

Jeżeli jednak chcemy mieć zupełną całość opisu jakiegoś ro- 
dzaju drzewa, to musimy znać koniecznie jeszcze dwie jego naj- 
główniejsze zalety, a temi są: przyrost i gatunek drewna, jak 
nie mniej i uboczne korzyści, jakie by osiągnąć można. Zdaje się 
już nie ulegać żadnej wątpliwości, że dąb czerwony tak pod wzglę: 
dem przyrostu średnicy jak i wysokośći przewyższa o wiele dęby 
krajowe, a liczne doświadczenia na różnych glebach i w różnych 
położeniach, w zwarciu i bez zwarcia, ujęte w cyfry dają tego 
niezbite dowody. 

Oto co o tem mówi Henry profesor leśnictwa i szef stacyi 
doświadczalnej w Nancy: „Sadzone dęby czerwone w lasach gminy 

Rorxey w r. 18352 w wieku lat 8, miały w r. 1884, to jest w wieku 
60 lat od 1 do 1:20 m obwodu czyli 038 średnicy, inne znowu 
w tymże samym wieku liczyły 0:30 m średnicy, przy szybkim 
wzroście wysokościowym, zachowując korę gładką bez żadnych 
chropowatości przeciętnie do lat 60.* 

Na glebie gliniasto wapiennej w okolicach Festigny sadzono 
aęby czerwone w pomieszaniu z dębami zwyczajnemi robur i pe- 
duncułata. Przy doświadczeniach tam czynionych okazało się, że 
poczynając od lat 25 średnica dębów czerwonych przewyższała 
o *, dęby krajowe, niektóre nawet przechodziły tę cyfrę. Dab 

bowiem zwyczajny 63 lat majacy, miał 0:27 średuicy, gdy czer- 
wony 61 letni w tych samych warunkach, na tej samej glebie 
rosnący, miał 0'40. Widzimy więc, że w 60 latach dąb zwyczajny 
nie dosięgał rzeczywiście jak */, średnicy dębu amerykańskiego. 

Masa zaś na 1 m bieżący wynosiła dla dęba zwyczajnego 58 dee. 
kub. a 126 (prawie podwójnie) dla czerwonego. 

Przejdźmy teraz do Belgii i zobaczmy jakie tam doświadczenia 
poczyniono z przyrostem w Linburgil 1 innych miejscowościach 
przy plantacjach dębów zwyczajnych i czerwonych, na gruntach 
piaskowych z których gdy pierwsze w 19 roku z przecięcia sztuk 7 
wykazały obwód 0:59, wtedy dęby drugie z przecięcia sztuk 11 
miały 0.63 obwodu. 

W r. 1840 wysadzono dębami czerwonemi aleje w odstępach - 

9 metrowych linja od linji, a 7 m dąb od dęba, a gdy w r. 1884 
czyh 44 lat później przystąpiono do ich wymiarów, to z przecięt- 
nej sztuk 20 wypośrodkowano obwód 1:46 m czyli 0'47 średniej.
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Dodać mi jeszcze wypada, że glebę stanowił tu czysty piasek biały. 
Zdaje mi się, że taka średnica i na takiej ziemi może zadówolnić 
1 najwybredniejszego. Dęby te rosły bez zwarcia. Widzimy też 
w okolicy Hasselt (Belgia) dęby czerwone w zwarciu z innemi 
drzewami 1 dębami krajowymi, rosnące w lesie niskopiennym, które 
w 32 lat (miały lat 3 jak je sadzono) po ich zasadzeniu miały 

obwodu 1:44 m = średnicy 0 46 m (z przecięcia sztuk 6). Ziemia je- 
dnak była tu lepsza jak poprzednio. | 

Te liczne doświadczenia dają nam dowody, że dąb czerwony 
ma przyrost bardzo szybki, nawet na ziemiach zupełnie lichych 
piaskowych, byle były głębokie. Stosownie też do średnicy dosięga 
on także odpowiedniej wysokości, jak o tem donosi zarządca lasów 

rządowych Huba wykazując 12—15 m w wieku lat 24. Należy 
jednak zauważyć, że różnica przyrostu dębu czerwonego od dębów 
zwyczajnych przynajmiej co do średnicy zaczyna być wybitną do- 

piero od mniej więcej. 15 do 20 lat. 

Jeżeli co do przyrostu, wvtrzymałości na zimno, łatwego 
choć w starszym wieku przyjmowania się przy przesadzaniu dęba 

czerwonego, nie ma prawie różnicy zdań, to inaczej się rzecz ma co 

do gatunku jego drewna. Tu zdania są podzielone i zapatrywania 
różne, stosownie do tego lak i z jakiego stanowiska badano 1 za- 

patrywano się na niego. 

Pierwszy, który podał w podejrzenie gatunek drewna dęba 

czerwonego, był Michaux, którego Ludwik XVI. wysłał do Ame- 
ryki dla studyowania, jakie by drzewa z tamtąd mogły być 

z korzyścią sprowadzane do kraju. Wspomina on także, że w r. lsiIż 

widział dęby czerwone we Francyi sprowadzane w 1691 r. ogrom- 

nych rozmiarów, które często rodziły żołądź, rozradzając się 2 ob- 

siewu naturalnego; dalej jednak dodaje że „drewno tego dęba Jest 

liche i że dla tego nie radzi go wprowadzać do lasów*. 

Zdaje się jednak, że tak niezachęcająca opinja wydana po- 

czątkowo o dębie Q. rubra była zbyt pesymistyczną, gdyż mimo 

to był on i jest dotąd najbardziej ze wszystkich amerykańskich 

dębów północnych kultywowany. A chociaż rzeczywiście w poró- 

wnaniu z innymi dębami północnej Ameryki jak 1 krajowymi, 

drewno jego jest gorszego gatunku, to jednak inne jego przymioty 

mogą śmiało zrównowarzyć braki; a dowodzi to opinja, jaką 

w r. 1878 administracya lasów rządowych we Francyl wydała 

a propos dębu czerwonego. 

„Ze wszystkich dębów amerykańskich dab czerwony jest je- 

dyny, który się najlepiej udaje, pień prosty, liść wielki świecący
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znamionują siłę wegetacyjną silniejszą od dębów krajowych., Ro- 
dzi nasienie bardzo często i rozradza się z wielką łatwością, 
a wypusty jego z pnia przewyższaja o '/, krajowe; a chociaż 
drewno jego jest gorsze, to jednak sąd o nim ujemny zbyt pospie- 
sznie wydano* 

Prawdą jest, że wszyscy autorowie, którzy się zajmowali tym 
rodzajem drzewa, poczynając od Michaux aż do amerykanina 
Roth'a, nie przyznają dębowi czerwonemu wielkiej dobroci drewna, 
to jednak zobaczymy, że nie jest ono bez wartości, że przy pe- 
wnych wyrobach z korzyścią użyte być może, przy innych znowu 
równa się lub przewyższa krajowe i że nakoniec choć to nie jest 
jeszcze zupełną pewnością, poprawia gatunek przez zmianę ojczyzny. 

Chociaż Roth w swym opisie w r. 1895 powiada, że na tar- 
gach Stanów Zjednoczonych z trzech rodzajów dębów dab biaty, d. 
czerwony td. zielony (). vtrens), dąb czerwony uważany jest jako 
więcej porowaty, łatwo się łamiący i mniej trwały, to jednak na 
wyroby ciesielskie i ebenisterskie płaci się po tej samej cenie co naj- 
lepszy dąb biały. Widać więc, że różnica w gatunku nie jest tak 
wielką między temi 2 rodzajami, gdy nie różnią się ceną. 

Doświadczenia czynione w różnych miejscowościach Francyi 
Belg i Niemiec, choć przyznają po części niższość co do gatunku 
drewna dębu czerwonego w porównaniu do krajowych, to jednak 
nie dopatrują się tej porowatości, zarzucanej mu przez Michaux 
1 Rotha. Owszem w okolicach Wogezów i Yonne jako też i Belgii, 
p. Henry nie znajduje ani tej porowatości, ani wązkich przy- 
rostów rocznych, gdy przeciwnie braki te widzi w próbkach 'dę- 
bów czerwonych, wzrosłych w Ameryce. Huba zaś twierdzi, że 
Q. rubra jest więcej giętki od krajowych, jest łupny i łatwy 
w wyrobie, dobrze i miękko daje się heblować a deski sa gładkie 
1 świecące. Klepek jednak na beczki nie radzą z niego wyrabiać. 
Go do wartości opału to uważają, że jest lepszy od dębów krajo- 
wych co zupełnie jest słuszne, gdy się zważy silne szerokie słoje 
rocznych przyrostów, stanowiące głównie o gatunku drzewa debiny. 

Ze wszystkich danych, jakie tu przytoczone zostały, możemy 
nabrać tego przekonania, że na dąb czerwony nasz klimat 
europejski wpływa dodatnio, poprawiając jego gatunek drzewa. 

за jednak jeszcze i uboczne użytki z drzewa które na uwagę 
zasługują. a przy opisaniu jakiegoś rodzaju pominięte być nie 
mogą. U dębu w pierwszym rzędzie po drewnie jest garbnik. Nie 
chcę tu dłużej zatrzymywać pp. opisaniem rozmaitych w tym
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kierunku doświadczeń i przytaczaniem całych szeregów cyfr z tad 
powstałych. Zatrzymam się krótko tylko nad jednym lasem, gdzie 
one czynione były: | 

W lesie niskopiennym 5 letnim znaleziono 8:86 na 100 
garbniku w korze dębów zwyczajnych, a 6:12 na 100 w korze 
Q. rubra. W 10 letnim, u dębu amerykańskiego 6:8 na 100 zaś 105 
u dębu zwyczajnego, w 11 letnim, dąb amerykański miał 8:11 na 100, 
krajowy 11:14. 

Amerykańskie doświadczenia na 11 kor analizowanych wyka- 
zały tylko 4'/, garbnika, Widocznie więc że pod tym względem dab 
amerykański zyskał na zmianie klimatu swej oczyzny. Bo chociaż 
nie dorównywa krajowym, to przewyższa w Europie te, które za 
oceanem pozostawił. 

Oto jest krótki rys drzewa, który mam nadieję, będzie przed- 
miotem dzisiejszej dyskusyi. Ze smutkiem zaznaczyć muszę, że 
nie mogłem pp. przytoczyć liczniejszych wiadomości z kraju i że 
trzeba było szukać wzorów 1 przykładów po za granicami tegoż. 
Sądzę że może teraz dowiemy się co więcej o tem drzewie, któ- 
rem jak widzimy, gdzie indziej na serjo zajmują się leśnicy. 
W każdym jednak razie dąb czerwony jest drzewem pięknem, 
pierwszorzędnej wielkości, o przyroście szybkim nawet na glebach 
lichych jak czyste piaski byle były głębokie 1 sypkie (meuble); 
a chociaż drewno jego gorszem jest od dębów zwyczajnych, Q. 
robur t (). peduncułata, to jednak da się użyć prawie wszędzie tam, 
gdzie one używane bywają. Znosząc najostrzejsze zimy przy czę- 
stem obradzaniu nasienia, i silnych a obfitych wypustach z pnia, 
dąb ten zasługuje na uwagę leśników i może nam oddać znako- 
mite usługi w zalesieniach gruntów piaskowych. 

Tu doszedłszy otrzymałem od p. Pauera z lasów hrabstwa Tar- 
nowskiego,, pewne dane o dębie czerwonym, którego z pewnością 

jest on największym i nadawniejszym hodowcą w @аеу1. Cieszę 
się bardzo, że otrzymałem to dopiero po zamknięciu czyli na 
ukończeniu mego sprawozdania, a to dlatego, że teraz łatwo po- 
równać możemy wszystko, co o nim mówiły doświadczenia, spra- 

wdzane gdzie indziej, daleko od nas i na obcej ziemi. Nim jednak 
przystąpię do przedstawienia opisu mi przysłanego, muszę wpierw 
złożyć publicznie podziękowanie memu koledze p. Pauerowi, bo 
z wielu innych do których się z pewnemi zapytaniami o -dębie 
czerwonym udawałem, oh jeden tylko, choć jest jeszcze za стала 
kraju, przysłał mi niektóre dane.
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4 przestanego wykazu со do przyrostu wysokościowego 
(który na zakończeniu odczytam) poczynając ‘od r. 1888 do 1596 
czyli za lat 9 wypada, że produkowane dębv czerwone z żołędzi 
w 15888 r. mają dziś 3 do 3'/, m wysokości, a 24 do 31 mm 
grubości czyli biorąc przeciętnie są 3:25 m wysekie a 27!,mm grube. 
Wtychże samych warunkach dęby zwyczajne (Q. pedunculata) 
z 1387 r. czyh 10 letnie t. j. o rok starsze mają 2'/, m wyso- 
kości a 15 do 22 mm średnicy, czyli przeciętnej grubości 18'/,mm 
(Różnią się zatem o 9 cm w grubości będąc o rok młodsze). 

Rosnąc na najgorszym sapowatym gruncie dab ten docho- 
dzi w szkółkach 2—3 m w 5 do 7 latach, a metrowe wypusty 
nie należą wcale do rzadkości. Na mrozy przechodzi wytrzyma- 
łość naszych zwykłych dębów. a młode wypusty mogą cierpieć od 
przymrozków wioseunych (w maju lub czerwcu.) naturalnie wtedy. 

jeśli nie przekroczyły jeszcze mrożnej warstwy powietrza. — 

W ogóle na tych piaskach ubogich, Q. rubra reśnie szybko, trzyma 

się prosto. gdy nasze dęby vokrywają się porostami, miewają 
korony rosochate i robią wrażeuie drzewa dia tej gleby nie 

odpowiedniego. 

W  Podhorcach (koło Złoczowa) na glebie bardzo. dobrej 

bogatej w pruchniecę z podglebiem wapienia muszlowego i w Trze- 

meśnie (około Tachowa) na glinkach górskich z grubą warstwą 
pruchnicy dęby czerwone nie rosną tak dobrze jak na piaskach 
wierzchosławickich zabarwionych niedokwasem 
żelaza. 

A chociąż p. Pauer nie chce twierdzić stanowczo, że dąb ten 
gorzej rośnie na lepszej niżny gorszej glebie, to jednak z tego co 
poprzednio już słyszeliśmy, widzimy go na czystych piaskach 

belgijskich gdzie w 44 r. dochodzi 0:47 średnicy. 

Oilezytam tu daty, nadesłane mi przez p. Paura. Dąb czer- 

wony powstały z żołędzi sadzonej 

w roku 1lo55 ma obecnie wysokości 3—3!/, mą 24—31 mm. grub. 

1559 — » > 28—3 =, —22—-30 4 sy 

1590 — ” у 2.5—3 » —22—328 , » 
1591 — 4 , 210-260, —-15-16 ,  , 
1502 — » ь„ 110—150, —11—18 › 
159; — > „  060—065 „— 7—58 , » 
1394 — „ » 030—050 — 45 , y | 
1505 — s ь‚ 025—045, — 4—5 › » 
1596 -- > „»  015—1% , — 2— 4 , » 

Zwyczajne 4. pedunculata z żołędzi w r. 1887 sadzonej mają 
2"/, m wysokości a 18'/, mm grubości przeciętnie.
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Dr. Cieslar: Pan referent traktowat przedmiot tak wy- 
czerpująco, że tylko mało co możnaby dodać, pozwalam sobie je- 
dnak dorzucić kilka uwag. Dąb czerwony jest już od szeregu lat 
przedmiotem uprawy w Europie. W Galicyi obsadzonych jest już 
wiele hektarów a także i w Niemczech uprawianym bywa na 
próbę od jakich 20 lat i zawsze próby wypadały dodatnio. Dąb 
czerwony należy też do tych gatunków drzew, które można spo- 
kojnie hodować, bo posiada po temu zalety, mianowicie rośnie 
szybciej od naszego i udaje się też na gruncie takim, na którym 
nasz dąb nie wykazuje dobrych rezultatów. Wprawdzie jakość 
drewna dęba czerwonego jest niższą niż naszego, ale różnica nie 

jest znowu tak wielka. Byłoby wiec do życzenia, aby się leśnicy 
galicyjscy więcej nim zajęli. Za kilka miesięcy rozeszlemy także 
dó prywatnych leśników zapytania z prośbą pozaciągania wszyst- 
kich gatunków drzew w dołączone arkusze z pytaniami, proszę 
więc przy tej sposobności o uwzględnienie naszych pytań, o ile to 
możliwe. 

Oprócz dęba czerwonego zwracam uwagę na jeszcze inne 

cenne gatunki drzew. Do tych należą w pierwszej linii orzech 
czarny, dający doskonałe drzewo meblowe. Widziałem starsze 
okazy tego orzecha w zwierzyńcu w Wiedniu, w Mariabrunn zaś 

znajdują się kolosalne drzewa tego gatunku, za które nawet 

znaczne kwoty ofiarowano, które nas jednak oczywiście nie skusiły 
do ich poświęcenia. Dalej nadmieniam hikorye, które dają także 
doskonałe rękodzielnicze drewno. Prosiłbym, żeby panowie 1 z tymi 

gatunkami robili doświadczenia. Nasza stacya (centralna leśna do- 

świadczalnia) chętnie będzie pomagać, jeżeli np. chodziłoby o ob- 

stalunek nasion drzewnych, które się z Ameryki sprowadza. Cena 

jest co prawda nieco wysoka, ale to się już opłaci: Proszę więc 

o robieniu licznych doświadczeń, licząc na naszą pomoc (Oklaski). 

P. Dyr. Tyniecki: Zdaniem p. referenta 1 p. Dr. Cieslara 

należałoby większą zwracać uwagę na egzotyczne drzewa 1 słusznie ; 

kwestyą tą zajmuję się także już bardzo dawno i nawet będąc za gra- 

nicą wyszukiwałem po ogrodach plantacye drzew takich 1 pojedyńcze 

okazy, które się i u nas trafiają. Niezawodnie wiele gatunków 

obcych 1 to nietylko północno-amerykańskich ale i japońskich zno- 

si bardzo dobrze klimat środkowej Europy i doświadczenia z niemi 

sa bardzo zalecenia godne. Doświadczenia dopiero mogą nam wska- 

zań, które drzewo jest rzeczywiście coś warte. (o do masy przy- 

rostu, który to wzgląd często bywa przytaczany jako zachęcający, 

25
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to na to, że w Ameryce drzewa te olbrzymiej wysokości dorastają, 
nie zwracajmy tak bardzo uwagi. Tak jak tam, tak i u nas są 
odły i dęby olbrzymiej wysokości, ale wyrosły one w lasach pier- 
wotnych, gdzie odbywały walkę kilkaset letnią i pozostały tylko 
nielicznie jako dawne zabytki. Widziałem przed laty takie olbrzy - 
mie dęby w Rohatyńskiem koło Oleksińca, ale drzew takich nie 
można brać za miarę do ocenienia rożrostu jakiegoś gatunku a prze- 
dewszystkiem zwrócić należy uwagę, czy nasze stosunki klimaty- 
czne odpowiadają I na jakim gruncie drzewo jakieś się udaje. Tu 
właśnie p. referent w sedno trafił, bo to jest bardzo ważna. Wi- 
dywałem dęby czerwone na rozmaitych gruntach, nietylko w Pod- 
horcach, gdzie ma róść dobrze, ale i w innych miejscach. Widzia- 
łem, że na cięższych gruntach dąb ten także rośnie, ale tam nawet 
barwą lisvia zdradza, że jest nie zdrów, bo liście sa blade. Na pla- 
skowych natomiast gruntach jak to widziałem w rewirze. Wierzcho- 
sławickim istotnie znakomicie się rozwija i. to co mówi p. Paur 
istotnie jest uzasadnione, bo tam gdzie nasz dąb wcale nie chce 
róść, tam czerwony rośnie bardzo dobrze. Nie uważałem tylko, 
czy p. Faur wspominał o tem, że dąb ten na wyższych miejscach 
ślicznie się rozwija, gdy na niższych — co jest zresztą natural- 
nem — nie bardzo pięknie. Tu zwrócę uwagę na to, że udawanie 
się dęba na piaskach już wskazuje na to, że on potrzebuje głębo- 
kiego gruntu i swobody w rozwoju korzenia. Co do dat w Belgii 
1 Francyi. te dla nas miarą być nie mogą. W zachodniej Francyi 
np. rozwija się znakomicie dąb bezszypułkowy (Quercus sessiliflora), 
ale porównajmy go z naszym absolutnie tym samym gatunkiem, 
a znajdziemy kolosalną różnicę ; ale tamtejsze klimatyczne stosuuki, 
przedewszystkiem wilgotna atmosfera z częstymi opadami są tego 
rodzaju, że tam dąb ten daleko lepiej się rozwija jak u nas. My 
go mamy rodzimego, ale każdy przyzna, że dąb bezszypułkowy 
słabiej się rozwija niżeli szypułkowy (Q. pedunculata), u nas po- 
wszechny. (o się zatem tyczy dęba czerwonego zgadzam się z twier- 
dzeniami p. referenta, że należy z nim robić próby jak najczę- 
stsze, popieram je, a jeszcze w wyższym stopniu popieram to, 
co p. dr. Cieslar o orzechu czarnym powiedział. Znam miej- 
sca gdzie on — niestety — był. W parku krakowieckim mia- 
nowicie było mnóstwo czarnych orzechów i były to istotnie nad- 
zwyczajne drzewa. Tak samo widziałem je we Lwowie na Kortu- 
mówce 1 w innych miejscach i to mające może z 80 lat. Otóż 
orzech czarny udaje się u nas doskonale i zasługuje w zupełności
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na uwagę, jako drzewo na stolarszczyznę. Co do hikoryów czyli 
przeorzechów (Carya czyli Hickorya) starsze widziałem we Wilhelms- 
hóhe ale i w nas znachodzą się 20, 30 i 40-letnie nawet. Mię- 
dzy gatunkami hikoryów trzeba jednak dla celów hodowczych roz- 
różniać gatunki wytrzymałe od mniej wytrzymałych, jak to spra- 
wdziłem w ogrodzie szkoły lasowej. Niektóre świetnie rosną np. 
Hickorya alba i amara rosną doskonale, inne zaś słabo, a co naj - 
ważniejsze niektóre cierpią od mrozu. Nasienie, które przychodzi 
z Ameryki, bardzo często jest pomięszane i ja raz wysiałem przed 
paru laty takie nasienie i znalazłem między innymi jedna Hicko- 
rya missouriensis, która zmarzła w roku 1879. Co do nasion drze- 
wnych z krajów zamorskich, to kupując od handlarzy narażeni je- 
steśmy na różne zawody. Jestem przekonany, że nasienie od nie- 
których handlarzy możnaby śmiało dać do muzeum, bo przysyłali 
mi nasienie od kilkunastu lat może u nich leżące. Żeby przytoczyć 
przykład jeden, nadmieuię, że amerykańską brzozę Betula lenta, 
siewam od r. 1873 prawie co roku i jeszeze ani jednego drzewka 
nie wychowałem, bo nasienie nigdy nie wschodziło, chociaż brałem 
je z różnych handlów. Otóż jeśli się nadaje sposobność dostać na- 
sienie za pośrednictwem stacyi w Mariabrunn, korzystajcie pano- 
wie i róbcie próby, a p. dr. Cieslara proszę, aby Doswiadezalnia 
obdzielała i lasy rządowe nasieniem i zwracała ich uwagę na to, 
które gatunki powinny być próbowane w górach, które w doli- 
nach. Czarny orzech jest i koło Bolechowa sadzony ; widziałem go, 
gdy był jeszcze bardzo młody — wyglądał nie tęgo, ale może 

_Slę poprawił, mam jednak pewne wątpliwości, czy tam dla niego 
właściwe miejsce i czy nie lepiej trzymać się z nim niżej, podgór- 
ski klimat może mu bowiem nie sprzyja, a może i grunt za ciężki. 
Na niektóre szpilkowe drzewa także zwróciłbym uwagę; tu przy- 
toczę jako przykład, jakie znaczenie mogą mieć próby w różnych 
gruntach albo w różnych wysokościach nad poziomem morza. Jo- 
dła zwana Daglezyą (Fseudotsuga Douglasit), zalecana jako nad- 

zwyczaj szybko rosnąca, w nizinach u nas prawie wszędzie ni- 
szczeje. Widziałem te drzewa w dobrach żywieckich wysoko w gó- 

rach, może 1200 stóp nad poziomem morza, posadzone z polecenia 
lasomistrza p. Kożesznika, gdzie świetnie rosną razem z sosną 

amerykańską; na wystawie lwowskiej w r. 1894 były nowet oka- 

zy z tej miejscowości. Widoczne więc, że w górach, w klimacie 

wigotniejszym jak w naszym niżu, udaje się, gdy niżej nie może 

się zaaklimatyzować.
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W końcu zwrócę uwagę na jedno: nie zapalajmy sie bardzo 
do obcych drzew a to dlatego, że z pewnością Pan Bóg: wiedział 
najlepiej, gdzie które drzewa się najlepiej udają. Móże być, że są 
wyjątki — ale nie trzeba je generalizować. — Z pewną też nie- 
ufnością usłyszałem, że dębowi czerwonemn lepiej się w Europie 
powodzi, jak w jego ojczyźnie. Niestety dotąd tylko na chwastach 
mamy to doświadczenie, że im się lepiej dzieje na obczyżnie; bo- 
diak na argentyńskich stepach albo pokrzywa w Nowej Zelandyi 
mają się rozwijać świetnie, ale eo do drzew, to byłby to pierwszy 
wypadek o którym słyszę, że dąb jest jednym z tych, który się pole- 
psza na obczyźnie, że nawet tu jego drewno jest lepsze i cenniejsze, 
niż w jego ojczyżnie. Może być, ale taki wątpię. Potem jest jeszcze 
jeden punkt, na który przy uprawie egrotycznych drzew potrzeba 
zważać, mianowicie, czy ono wtedy jak do użytku przyjdzie, prze- 
wyższy drzewa nasze wartością. Policzmy, że nasienie jest droż- 
sze, wychowanie i pielęgnowanie także coś kosztuje, jeżeli więc 
drzewo będzie tylko takie same jak nasze, tej samej wartości 
l ceny, to nie warto go uprawiać, chyba że na danym gruncie 
jak np. na ubogim gruncie piaszczystym nie moglibyśmy naszego 
dęba szypułkowego wyprowadzić, gdy dąb czerwony udaje się do- 
brze 1 może nam go zastąpić. Jeżeli jednak na tym samym grun- 
cie można nasze drzewo wyprowadzić, tak zawsze po tych 60 do 
80 latach gdybyśmy przeprowadzili rachunek, to kto wie, czy- 
byśmy przyszli do przekonania, że się nam uprawa obcego drzewa 
opłaciła. (Brawa.) 

P. Acht: My mamy też doświadczenia na mala skalę z drze- 
wami egzotycznemi a między niemi i z dębem czerwonym. Otóż ja 
zapatruję się na niego ze stanowiska, które mojem zdaniem Pano- 
wie ominęliście, tj. ze stanowiska leśnika. Że ten dąb tak a tak 
rosnie, lub z przecięcia daje takie a takie rezultaty, to są wszystko 
rzeczy, że tak powiem ogrodowe, tyczące się dębn tego w parku, 
gdzie się ma do czynienia z paru sztukami. Ale jak on się zacho- 
wuje jako drzewostan i jak powinien być hodowany, z wyjątkiem 
p. dyrektora kwestyi tej nikt nie poruszył. A przecież w kultu- 
rze tego czerwonego dęba popełniamy w kamerze błędy takie sa- 
me, jak w kulturze naszego dęba i pokazuje się z moich obserwa- 
cyj, że na niektóre z tych błędów, dąb czerwony jest czulszy 
niż nasz. Cóż my mamy z tych dębów? Kupimy trochę nasienia 
1 wyhodujemy kilkanaście sztuk i tych kilkanaście sztuk sadzą 
qardzo często rzędami w pomieszaniu z innymi rodzajami drzew.
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Nikt nie poruszył kwestyi, jak się zachowuje ten dąb na światło 
a jest to szalony błąd wogóle mieszanie drzew rzędami. U nas 
było długi czas w modzie, że się sadziło rząd świerczyny i rząd 

dębiny i pokazało się, że po 20 latach z wielkim trudem odszu- 

kało się na ziemi jakieś dęby, które w cieniu świerka zginęły. 
Otóż to samo jest z dębem czerwonym, który jeszcze daleko szyb- 
ciej w pomieszaniu z cienistemi a nawet z mało ocieniającemi drze- 
wami, które go przerastają, ginie. Jeżeli idziemy brzegiem lasu, 

to spotykamy nieraz bardzo piękne egzemplarze dęba, ale jeśli się 

wejrzy głębiej, zobaczy się, że wszystkie poginęły, Jest to zatem 

bardzo ważna okoliczność wiedzieć, jak się zachowuje ten dąb na 

światło; — wówczas będziemy wiedzieć, czy można go mięszać 

z innemi drzewami, czy potrzebuje otoczenia, czy może być gru- 

pami mieszany i czy w mniejszych czy większych grupach. 

Dalej nie zwrócono uwagi, że przy tego rodzaju mieszanych 

drzewostanach szkody od zwierzny dają' się uczuwać bardziej ob 

cym jak swojskim drzewostanom, a jeżeliśmy do żadnych prawie 

rezultatów z dębem czerwonym nie doprowadzili, zawdzięczyć to 

mamy sarnom, bo w tak okropny sposób jak sarny dęba czerwo- 

nego niszczą, to trudno się nawet między innemi drzewami dopa- 

trzeć. Kultury te więc muszą być stanowczo ogradzane. ZAwazac 

tedy należy raz na światłożądność tego drzewa, drugie na uszka- 

dzanie go przez zwierzynę i na to, żeby hodowano go tylko w gru- 

pach i to większych i żeby był ogradzany. Tego środka myśmy 

się dziś chwycili. Mieliśmy tego roku 20000 sztuk. Otóż założy - 

liśmy grupę przy samej drodze, na wolnym zrębie założyliśmy 

grupy *'/, arowe. 1'/, arowe, w mieszaninie innych, arowe 1 dro- 

bniejsze w ciemnym zrębie i w jasnym jodłowym, gdzie tylko 

kilka lat zostaną pod osłoną. Będziemy widzieli, jak się zacho- 

wuje nie w parkn ale w lesie, Irzeba go uprawiać pod rozma - 

tymi warunkami i nie po kilka sztuk, bo z nich nie nauczymy 

się go hodować, ani też nie osiągniemy jakichś pewnych rezultatów. 

Teraz taka rzecz: jak tego dęba sadzić, czy jako Żołądź, czy 

jako drzewka. Z pewnością jedną z głownych przyczyn, że kul- 

tura naszego dęba do niedawnych czasów mniej się rozpowszech- 

niła, było to, że sadzenie dęba nie jest tak łatwe, bo korzeń jest 

ogromny a siew nie wszędzie można przeprowadzić w obec szkód 

od dzików i myszy. Otóż zdaje mi się trzeba sadzić małe drzewka. 

Przy naszym zwykłym dębie zdecydujemy się na to, ale jakby 

nam kto kazał naszego dęba hodować do 10 lat, 2 razy szkółko- 
a!
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wać, obeinać korzenie, koronę, poprawiać, wiązać wierzchołki itd., 
jak to się dzieje gdzieniegdzie w niemieckich gospodarstwach, to 
chowu dęba naszego odrzeklibyśmy się. A teraz proszę popatrzeć, 
co my z dębem czerwonym robimy. Jeśli sadzimy 7-letniego, to 
chodzimy koło niego jak koło skarbu i wtedy nie sztuka jakie 
będą rezultaty, ale proszę porachować, eo taka, kultura kosztuje, 
proszę liczyć, że to się musi rachować na procent składany, że 
my nie zakładamy maleńkie grupki, tylko proszę setkami hekta- 
rów to robić. Więc ja bardzo chłodno zapatruję się na wszelkie 
egzotyczne drzewa. Nie mówię o orzechu czarnym, gdzie każdy 
najdrobniejszy kawałek może być przydatny jako drzewo użytko- 
we, ale otakiem drzewie jak dąb czerwony. Kiedy mamy własne- 
go, to z obcym bardzo ostrożnie radzę się obchodzić, 
wobec tych kosztów i tego, że nie wiemy, jak sie z nim eo do upra- 
wy 1 pielęgnowania obchodzić powinniśmy. 

Jeszcze ostatnia uwaga, że co się tyczy dębów amerykań- 
skich, to pod względem kultury robi się czasem prawdziwe sztuki. 
bam w r. 1885 umieściłem o tem artykuł w Sylwanie. Widzia- 
łem wtedy kulturę dębów amerykańskich u księcia Schwarzen- 
berga, gdzie na pieńkach naszych dębów 1'/, metrowych łączą ro- 
zmaitego rodzaju gatunki dębów amerykańskich wychowane w oran- 
zeryi w wazonikach z żołędzi. Czy w takim razie będzie to dąb 
amer ykański czy nasz? 

P. Tyniecki: Chcę jeszcze zauważyć, że co do uprawy 
czerwonego dęba to p. Paur twierdził, gdy byliśmy u niego ze 
szkołą, że się bardzo dobrze przyjmuje jako podrostek i zdaje się 
że może mniej zachodu byłoby, a przynajmniej jedno niebezpieczeń- 
stwo zgryzienia przez zwierzynę, byłoby usunięte, gdyby sadzono 
go jako podrostek. | 

P. Makarewicz: Prosze Pandéw słyszeliśmy tutaj wszyscy 
ze sprawozdania p. Referenta, że udawał się on do kilkunastu 
miejsc z prośbą o podawanie mu rezultatów doświadczeń, jakie 
z dębem czerwonym poczyniono, ale z jednego tylko miejsca otrzy 
mał spawozdanie. Z tego możecie panowie wyobrazić sobie, do. ja- 
kiego stopnia kwitnąć u nas poczyna lenistwo narodowe. Nie chcę 
tu potępiać działalności pewnego człowieka, który zajmował na- 
wet pewne stanowisko w naszem Towarzystwie, który nawet nie 
raczył odpisać tam gdzie to jego obowiązek nakazywał, krótko 
tylko powiem, że w łonie naszego Towarzystwa jesteśmy tak obo- 
jętni na sprawę, że desperacya bierze. Dlatego radbym, aby w pro-
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tokole było zamarkowane, że jeśli referent" zadaje sobie tyle trudu 
_1 pracy aby popierać spaawozdania ze wszystkich stron, to nie- 
chaj ma każdy tyle poczucia godności, aby tych pięciu centów 
na marki nie żałował i choć odpisał. 

Książe przewodniczący: Ponieważ nikt więcej nie 
jest do głosu zapisany, udzielam tedy głosu p. referentowi. 

Referent p Ligman: Со do wzmianki p. Dyrektora 
Tynieckiego, że dab czerwony na piaskach wierzchosławickich 
niedobrze rośnie, (P. Tyniecki: Przepraszam nie mówiłem tego!) to 
przypominam, że p. Paur pisze w liście wyraźnie, że rośnie on 
na najgorszym orsztynie i piaskach sapowatych, więc jeżeli ro- 
śnie na najgorszym to 1 na lepszych także. 

Wiem bardzo dobrze, że fora nasza jest bardzo bogata i że 

nie potrzebujemy się zapożyczać gdzieindziej, ale jeżeli się coś 
robi, to trzeba żebyśmy wiedzieli bo jak powiedziałem dobrze jest 
znać co zacz jest, którego mamy wziąć. Tymczasem choć we wielu 

bardzo miejscach uprawia i sadzi się dąb czerwony od lat kilku- 
nastu, nikt o nim nic nie mówi. Pisałem do bardzo wielu osób 
1 nikt mi nie odpisywał, — drugi raz poszię marki po 5 et. (we- 
sołość) może to będzie zachętą. 

P. Acht zupełnie słusznie twierdził, że wielu nam danych 
brakuje. Jeżeli się ma do czynienia z ludźmi fachowymi przeję- 

tymi zadaniem swem, którzy od kilkudziesięciu lat mają z kul- 
turą dębową do czynienia , to łatwo im coś powiedzieć 1 łatwo się 
od nich czegoś nauczyć — u nas jednak robi się to wszystko do- 

'rywczo 1 od niedawna dopiero, więc słuszną jest uwaga, że nam 

wielu danych brakuje; ale gdzież się udać jeśli się chce czegoś 
dowiedzieć a nikt nic nie powie! 

Co do kwestyi jak dęba czerwonego sadzić, to Paur sadzi 
go zawsze z żołędzi 1 powiada, że tak go sadzić najlepiej. Так 
samo w Niemczech i Belgii sadzą go z żołędzi a racya jest w tem 
co p. Acht powiada, że trzeba go dużo sadzić i oni go tam w nie- 
których depertamentach dużó sadzą. Prawdą jest również, że dęba 
czerwonego dla jego gładkiej i miękkiej kory sarny niesłychanie 

opadają. 
Książe Przewodniczący: Udzielam jeszcze głosu 

p. Nadradcy Hirschowi w celu sprostowania faktu. 

P. Hirsch: Ponieważ upadł tu ciężki zarzut na naszą ocię- 

żałość i lenistwo, więc aby ten zarzut i nas rządowców nie spot-
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kał, muszę oświadczyć, że my nie byliśmy zapytywani o nie 
przez p. Ligmana. na | 

Р. Ligman: Nie pytałem Panów wiedząc, że nie otrzy- 
mam odpowiedzi. ( Wesołość.) i 

Książe Przewodniczący: Przepraszam Panów ale 
nie mogę dopuścić do dyskusyi po odpowiedzi p. Referenta, któ- 
remu wyrażam podziękowanie za jego interesujący referat. ( Oklaski.) 

Udzielam teraz głosu p. Czarneckiemu celem sprawozdania 
z wczorajszej wycieczki. 

Referent p. Czarnecki: (czyta :) 
Zaczynam słowami naszego piewcy, którego wychowały lasy 

a lutnię jego nastroił szum drzew. 

„Czem bez lasu byłyby te piękne doliny 

„l okiem niezmierzone, urocze równiny. 

„Na których widnokręgu lśnią lasy bez końca 
„5kąpane w cudnych barwach i promieniach słońca? 

„Czem te rozkoszne góry przez nas ukochane. 
„W różnobarwne sukienki licznych drzew odziane? 

„Czem te parowy miłe 1 głębokie jary ?.. 

„Dzikiem , strasznem pustkowiem, jak puszcze Sahary!* 

Przypadło nam w szczęśliwym udziale wczoraj zwiedzić te 
prześliczne góry nasze. które bez tych pięknych i wspaniałych 
lasów niebyłyby tak uroczemi, ba nawet nieprzynosiłyby tyle ko- 
rzyści dla ludzi co do zdrowia, klimatu, bezpieczeństwa własności 

1 codziennych potrzeb. Dlatego też z bijącem sercem oczekiwali- 
smy chwili wyjazdu. W oznaczonej więc programem godzinie za- 

jechały podwody w zieleń przybrane, by szezupłą garstkę czcicieli 
Sylwana zebraną przed gniazdem sokolem grodu tutejszego, unieść 
w lasy gór Nowosądeckich. których. ozdobę niezaprzeczoną sta- 

uowią lasy dóbr Nawojowej i miasta Nowego Sącza. Niedobra: 
aura rozpłakała się na widok tej szczupłej garstki naszej rze- 

wnemi łzami, zalewała oczy i zasłaniała całą uroczą okolicę 

mgłami 1 oparami, odbierając nam możliwość podziwiania w dali 

położonych przed nami widoków gór i lasów naszych. Brad. jed- 
nak nasza nie tracąc odwagi sił i humoru, podążała uparcie, 
gwarząc 1 nucąc ku celowi podróży. m -U stóp zamku w Nawo- 

jowej przyjęci miłym dla ucha i serca każdego leśnika duetem 

pobudki trąbek myśliwskich, zatrzymaliśmy się chwilkę w prze- 

jezdzie, by oddać się pod miłe przewodnictwo miejscowego nadleś-
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niczego pana Maniewskiego i podążyć ku lasom dóbr Nawojowej. 
Tuż nad potokiem Zlotnym rewiru Homrzyska powitani salwami 

karabinowemi opuściliśmy podwody, by pieszo już wstąpić gro- 
madnie w obszary lasów przeznaczonych nam dla zwiedzenia, 
przyjemności 1 nauki. a; 

Zachęceni dzielnem przewodnictwem naszego czcigodnego , peł- 

nego sił 1 życia, a mocnego duchem księcia prezesa, otoczonego 
gronem wiernych zawodowi leśników starszych a doświadczonych 
śmiało 1 ochoczo podążaliśmy mimo przeszkód dalej. Precz trudy 

gdy przewodnictwo silne, a las ukochany niedaleko! 
‚ Газу dóbr Nawojowej o łącznej powierchni 7600 morgów 

u. a. położone są wzdłuż potoków po obu stronach stromych bo 

"do 40” nachylenia dochodzących stoków o podglebiu z piaskowca 
karpackiego często miejscami zlepionego kalcytem. Zadrzewienie 

ich stanowi przeważnie jodła w przymieszce jużto większej jużteż 

miejszej z świerkiem i bukiem, tu i owdzie przetknięta sosną zwy- 

 cezajną wprowadzoną tu z konieczności sztuką, która jednak jako 

kultura przejściowa zużytkowaną ma być przed czasem na opał 
w drodze sprzedaży miejscowej ludności, wiele jednak już teraz 

jej ubywa skutkiem śniegów. 

Jodła jako dominujące drzewo tej okolicy pędzi tu znako- 

micie, świerk jednak schodzi tu na poślednie stanowisko, traci 

swą wlaściwą godność a drewno jego staje się tu gąbczastem 

wcale nierokującem dobrych nadzeji. 

Buk drugorzędne zajmuje tu miejsce osłaniając stopy i szczyty 

gór. W niższych położeniach o drewnie czerwonem 1 kruchem 

kwalifikuje się jedynie na opał. w górnych zaś regionach biały 

i ciągły o pełnych, walcowatych a czystych strzałach nadawałby 

się może i na inne cele, dając tym sposobem znaczne podwyższenie 

dochodów, trudności jednak w wyprowadzeniu go w grubszych 

a dłuższych sztukach uniemożliwiają wszelką pracę i zachody 

leśnika. 

Dawniej prowadzono tu w drzewostanach rębnych gospo- 

darkę wyrębowo-plądrowniczą w całem tego słowa znaczeniu nie- 

uregulowaną, szczególnie w dalszych i wyżej położonych partyach 

lasów , którato gospodarka obecnie o tyle ujętą w karby pewne 

została, iż podrost zdrowy powstały z nalotu systematycznie od- 

słania się w okresie 12-to letnim, a zadrzewione i odmłodnione 

powierzchnie tym naturalnym sposobem przedstawiają oku leśnika 

dzisiaj już piękne 1 zdrowe młodniki, kompletowane poniekąd
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świerkiem dołem. modrzewiem zaś górą. Odnowienie to prowadzi 

się tu bez wyraźnego z góry wskazanego planu i zależy czysto od 

wol i chęci dobrej miejscowego leśnika. 
Modrzew jak doświadczenie pouczyło tu jedynie w górnych 

partyach ma przyszłość zapewnioną. gdzie wolniej stojąc, wysta - 

wiony na działanie zbawcze promienie światła 1 ciepła słonecznego, 

muskany wiatrami hal, pięknie się rozwija 1 śmiało budzi poło- 
żone w nim nadzieje na przyszłość. Dołem zaś bardzo mało on 

przyrasta, daje się zwalczać początkowo świerkowi, później jodle, 

a w końcu jako młody starzec pokryty mchami i porostami nędzny 

prowadząc żywot ginie bez korzyści prawie. 

Rocznie poddaje się tu pod zrąb morgów 60 przeważnie re- 
tlektując na wyróbkę jak największej ilości kloców przeznaczonych 

na sprzedaż dla miejscowych kilku tartaków wodnych. Buczyna 

zaś. odpadki i gorsze drzewo miękkie przerabia się na stosy. Tak 

wyrobka jakotez zwozka, tak klocow jak i stosów odbywa się 

we własnej administracyl. 
Kloce miękkie, przeważnie jodłowe, sprzedaje się tu bez klas, 

dostawione wprost do tartaków po cenie 3 złr. 90 et. za m* od 
czego jednak należy odciągnąć koszta wyłożone na wyrobke 1 do- 

stawę wynoszące przeciętnie po 1 złr. 70 ct. od m*. Popyt za klo- 

cowem drzewem jest tu ciągły, mimo, iż jakość tegoż szczególnie 

w przestarzałych drzewostanach jest nie szczególną, a mianowicie 

z tej prostej przyczyny, że już przy ścięciu i padaniu traci drewno 

swą zwięzłość, a słoje oddzielają się znacznie od siebie. Jednak 

i takie drewno znajduje chętnego odbiorcę, ba nawet nie przestra- 

sza go 30'/, murszu. Siły pociągowej do transportowania tak wy- 
robionego w lesie drewna — mało i słaba, bo najwyżej liczyć 

należy przeciętnie na każdą parokonną furę po 1'/, m* masy. 

Piękne te resztki naszych lasów, wspaniałe jodły tutejsze 
dochodzą od 40 — 42 m gonności, a na morgu takiego drze- 

wostanu doliczy się leśnik przyrostu rocznego co najmniej 3:5 do 

4 'm* przeciętnie, a u buczyny zaś 1:5 — 1:8 т? | 
Odbiorcy kloców, po przetarciu tychże na skarbowych tar- 

takach sprzedają na miejscu kl. I. po 8 do 9 złr. — drugą zpo- 

wodu tego iż wchodzi zazzwyczaj w pierwszą odpada tu, a kl. 
Ill-cia przynosi co najmniej 7 do 150 złr. za jeden kubiczny metr. 

Z, buczyną tak tu jak dotąd jeszcze w górach wszędzie, jest 

o wiele gorzej, gdyż niemówiąc o gorszych, nawet najpiękniejsze, 
najpełniejsze i najgonniejsze sztuki pni, przeznacza się na stosy.
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Próbowano jednax, by przyzwyczaić ludzi do wywozu długiego 
twardego drewna, sprzedać w roku zaprzeszłym raz jeden tylko 

“pul 500 po 1 ztr. 30 ct. za sztukę, jednak w obec tej ceny i ko- 
sztów wywozu 1 wyróbki zaprzestano nadal podobnych ekspery- 
mentów 1 wrócono znów do stosów. 

Stos bukowy w bliższych zrębach kosztuje tu 6 złr., z któ-- 
rej to kwoty odpada 1 złr. 20 ct. na wyróbkę, jodłowy zaś przed- 
stawia wartość miejscową co najwyżej 3 złr. 50 ct. W dalszych 
zaś zrębach wypada na stos bukowy cena najwyżej uzyskana 
w lesie 2 złr. 50 ct. do 3 złr., jodłowy 2 złr. 20 et. W tychto 
miejscowościach zatem, zważywszy nizką cenę i trudnv wywóz, 
przerabia się stosy bukowe obecnie na węgle, dostarczane w zna- 

cznej ilości do Nowego Sącza po cenie 51*%/, centa od hektolitra, 
co uczyni za stos 4-ro metrowy w lesie w przybliżeniu po 4 do 
4:50 złr. 

Aby jednak zapewnić sobie wywóz stały ze zrębów, udziela tu 
Administracya w obec braku ku temu siły pociągowej, stale za- 
liczki tak straży leśnej, jak'i niektórym pewnym włościanom na 
zakupno wozów, koni 1 karmy dla tychże. 

I tak bawiąc oko pięknem natury, badając wszystkie mo- 
żliwe dla leśnika i ciekawe czynniki, wdzierać poczęliśmy się przez 

gęste kilkunastoletnie kultury w górę nad dwa kilometry, zno- 
sząc chętnie trudy 1 upadki, aby tylko zadowolnić chęć wiedzy. 
Tu widzieliśmy młodnik piękny mieszany jodły, świerka, modrze- 
wia, sosny 1 dęba w niewielkiej zgodzie z sobą rosnące, gdyż tu 

widoczną jest walka o byt modrzewia ze świerkiem, który już 
zwyciężać się zdaje, sosna zaś niewłaściwie, pewnie dla doświad- 
czenia przymieszana, rozgałęziwszy się wygodnie, wszystko inne 
pod sobą przytłumić 'się stara. Niema tu jednak pola dla sosny 
i szkoda., iż jeden darmozjada panoszy się wygodnie kosztem in- 

nych. Chociaż ślady we wsiach okolicznych powstałych niegdyś 
na miejscach lasów dawnych, świadczą niezbicie o istnieniu tu 
dęba, lecz te dąbczaki jakie widzieliśmy w mieszanince powyższej 
mimo, iż dzisiaj wygląd mają zdrowy, jednak nie dojdą starości 
żądanej, bo kora ich znamionuje dostatnio przedwcześną starość. 

Z tąd zmokli do szpiku, jednak zagrzani chęcią widzenia 
lasów państwa sąsiedniego Rytra dopięliśmy szczytu góry, i — 

zobaczyliśmy miejsce na las pełne chwastów i burzanów z pnia- 

kami stojącymi jak pomniki po dawnych olbrzymach. — Prawdę 

przyznać nam należy, 1ż rozczarowaliśmy się, temci bardziej, gdy
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idąc dalej drogą graniczną szczytem góry w kierunku lasów miej- 
skich widzieliśmy po lewej stronie oznaczone kultury „Kultur 
1890" sosny czarnej na wyniosłości — 600 metrów n. p. m. po- 
wstałe sztuką przez wysadzenie jednolatek w związku tzwórko- 
wym 1 m oddalenia. Miejsce więc i królestwo jodły i buka 
zajął znów obcy przybysz może łatwiejszy do przyjęcia się, lecz 
jakie korzyści jego na przyszłość ? Dalej ciągną się młodniki i kul-- 
tury starsze w dość dobrym stanie, stanowiące mieszaninę świerka, 
jodły, buka i modrzewia, prawdopodobnie powstałe z podrostów 
uwclnionych. kompletowanych później. Chcąc mieć choćby małe 
wyobrażenie o lasach Rytra w Żeleźnikowej dość spojrzeć na ura- 
towany od zagłady „Płaszczyk Jarosza* ochronny, gdzie piękna 
jodła rębna, gonna, pełna, czysta i zdrowa świadczy o świetnej 
przeszłości. | 

Jednak 1 tu niestracilismy nadzieji w przyszłość, gdyż dość 
spojrzeć było po ręce. prawej nie okiem znawcy — praktyka, lecz 
najświeższego laika, aby zbudować się przeprowadzoną kulturą 
swierkowa 7 — 9 letnią na obszarze 38 mocgów należących już 
do miasta Nowego-5ącza. Tu przed kilku laty wiatr ze strony 
Rytra po wycięciu tamże lasów, powalił na eałym tym 38 mor- 
gowym obszarze wszystko stojące drzewo, które przez długie lata 
leżało na niez:.kulturowanej powierzchni i nikt się o nie nietrosz- 
czył. Gleba zdziczała a pełna traw i chwastów spowodowała ko- 
nieczność 5-clo letnich poprawek świerkiem, który tu bardzo pię- 
knie pędzi. Zbudowani mozolną tą pracą pana zarządcy. Jarosza. 
dopielismy celu naszej wycieczki bo szczytu „Garbu*, z którego 
w dniu pogodnym daleko na całe morze lasów aż het po szczyty 

Pienin 1 Tatr rozciąga się widok. Lecz niestety gęsty deszcz 

1 mgły znisczyły nasze nadzieje. | 

(rościnność komitetu miejscowego przeszła nasze oczekiwania, 
gdyż na miejscu tem przyjęto nas nadzwyczaj serdecznie i ugo- 
szczono pod okapem nieba do syta, a staropolski bigos przepla- 
tany dobrym napitkiem dodał sił znażonym do dalszej podróży. 
Wiele toastów wypito na pomyślność Towarzystwa, na zdrowie 
księcia Prezesa i szanownych Członków Wydziału, a niepominięto 

wychylić do dna kielichy na cześć nieobecnego, nieocenionego na- 

szego nestora leśnictwa, naszego Pana Henryka Strzeleckiego, 

który złożony chorobą nie mógł nam towarzyszyć, — niestety ! 
Po godzinnym wypoczynku, pod przewodnictwem pana Jarosza 
ruszyliśmy dalej, a światłe i praktyczne jego wyjaśnienia wiele
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korzyści nam przyniosły. Tu widzieliśmy ile to fachowe i racyo- 
nalne pojęcie obówiązku zdziałać może. Po wielu walkach bowiem 
udało się panu Jaroszowi uzyskać właściwą cenę za drzewo z żu- 
tejszych lasów przechodzące; oglądaliśmy przygotowane do wy- 

wozu drzewo miękkie, okrągłe, na obszarze zrębu 28 morgowego, 
za które kupcy z Prus zapłacili ostatnich czasów 20000 złr. 
miastu. Piękna to i dotąd nieprakytkowana cena. 

Z tąd idąc scieżkami z góry w kierunku ku Nawojowej, 

przerznęliśmy środek kultur świerkowych i modrzewiowych pow- 

stałych na starych odwiecznych zrębach. Z powodu ogromnych 
traw, wysadzano tu świerka 3 — 4 letniego przeszkółkowanego. 

'Traw jednak nie pozwolono tu zrzynać, a to według twierdzenia 
pana Jarosza dla tego, aby gnijące na ziemi dać mogły pierwszy 
potrzebny możliwy humus zubożałej glebie. 

Tak postępując dalej, weszliśmy w prawdziwie piękny drze- 
wostan młody jodłowy, który ostatniemi laty ostrożnie przetrze- 
biony, dzisiaj jeszcze posiada do 700 sztuk na morgu. Tu zauwa- 
żaliśmy. że trochę siekiery jeszcze nie zaszkodziłoby wcale, może 
jednak i słuszna uwaga jednego z panów kolegów, 1ż to zawsze 

jest jodła. 
Idąc niżej ku dołowi środkiem 6-cio letniego drzewostanu 

mieszanego świerkowego, jodłowego, sosnowego 1 modrzewiowego, 

zauważaliśmy , iż świerk tu wybitnie odznacza się grubością lecz 

prawdopodobnie jest w środku już zmurszały, jodła rozkoszuje się 

tu całą pełnią życia, :sosna dorównywa gonnośeią 1 pełnością ]о- 

dle, a modrzew choć czysty spodem w zwarciu, jednak górą 1 na 

gałęziach oblepiony mchami, kto wie czy przetrzyma życiem 

swych współlokatorów, choćby nawet świerka. 

Mimo tego, że oddział ten lasu położony jak najbliżej wsi, 

nie widzieliśmy tu wprawie żadnych szkód; tak' energicznie 

ochrona lasu jest tu praktykowaną, że nawet straż leśna za za- 

tajenie jednego szkodnika najsurowiej karaną bywa. 

Dziewicze niegdyś lasy miasta Nowego Sącza nadane od 

wielu wieków , jak wieść niesie prawdopodobnie przez Króla Ка- 

zimierza Wielkiego, na wyłączną własność miastu, były pożniej 

bardzo po macoszemu traktowane, a obszar ich coraz bardziej 

z różnych powodów malał, w końcu nawet prawie raptownie oga- 

łacał się zupełnie z drzewostanów, które obciążano różnemi zobo- 

wiązaniami. I tak np. gimnazyum tutejsze ma prawo poboru 48 

stosów drzewa opałowego rocznie 1 wiele innych, które doprowa- |
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dzićby musiały do zupełnej ruiny, gdyby zawczasu jeszcze repre- 
zentacya miasta niepostarała się energicznie zapobiedz temu. Usta- 
lono posadę leśnika , którego dotowano na 1500 złr. rocznej pensyji, 
mimo 1ż obszar lasu niezajmuje więcej nad 800 morgów powierzchni. 
Pozwolono uregulować granice i dla zaokrąglenia nawet poświę- 
cono grunta folwarczne, aby tylko lasu więcej było. Sporządzono 
plan gospodarczy, regulujący należycie wszystko, co dawniej złem 
było. Oddano w zupeźności 1 pełnem zaufaniu cały zarząd i ad- 
ministracyę fachowemu i zasłużonemu na polu leśnictwa panu Ja- 
roszowi, który obenie traktuje gorąco sprawę wykupu służebni- 
ctwa poboru drzewa przez wspomniane gimnazyum. Dawne usterki 
usunięto, stare odwieczne gołoborza zalesiono starannie, a па, 
drzewo rębne ustalono nadzwyczajne ceny. Tak więc ujęto wszel- 
kie możliwe czynniki silną dłonią, aby tylko lasowi pomagać i za- 
chować go takim jakim być powinien. Leśnik tu jednak gdyby 
najlepszej woli, energii i wiedzy w tych wypadkach nie dałby 
sobie sam rady, gdyby nie pomoce ludzi zacnych i rozumiejących 
dosadnio przeznaczenie lasów, ludzie ci, a mianowicie poprzedni 
i obecny pan prezydent miasta, nieobawiając się walk, trudów, 
z zaparciem się podali rękę pomocy skutecznej leśnikowi, a my 

widzieliśmy skutki niezaprzeczone ich wspólnej ku dobru kraju 
działalności. Niechaj im więc będzie cześć i chwała, a podzięka 
serdeczna” od nas za danie nam możności oglądania na miejscu 

tego co silna wola zdziałać może, niech starczy im choć w części, 
za nagrodę zasłużoną. | 

Ja tylko pełną piersią podnosząc życzenie aby, wszystkie 
gminy w szczególności, a właściciele lasów w ogólności postępo- 
wali torem miasta Nowego Sącza, powtórzę tu słowa naszego 
piewcy : 

() Boże! co tak mądrze rządzisz całym swiatem, 
1 rozszerzasz opiekę nad trawką i kwiatem, 
Spraw, aby nam wróciły dawniejsze zwyczaje 
Naszych praojców, którzy poświęcali gaje; 
Spraw, aby wróciły dawne błogie czasy, 
W których pielęgnowano tak wspaniałe lasy, 
Bo wtedy równowaga praw wróci naturze, 

znikną wód wylewy i nadmierne burze. (Oklaski.) 
Książę Przewodniczący: Wyrażając podziękowa- 

nie p. Prelegentowi za nader zajmujące sprawozdanie, którego 
z taką przyjemnością wysłuchaliśmy, udzielam głosu p. Dyrekto-
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rowi Tynieckiemu w celu przedstawienia nam wykładu o modrze- 
wiu krajowym. | 

Dyrektor Tyniecki: Darujcie Panowie, że z powodu 
braku czasu będę się starał rzecz jak najtreściwiej przedstawić, 
byle dać podstawę do dyskusyi. Przystępując do pierwszej części 
pytania postanowionego przez p. Henryka Strzeleckiego „czy po - 
jawia się w górach sądeckich modrzew, i jaką rolę odgrywa tenzé 

w tworzeniu się drzewostanów *, muszę naprzód podnieść, bardzo 
powszechne twierdzenie, że u nas były wszędzie dawniej modrze- 
wiowe lasy. Otóż ja należę do tych, którzy wprost temu zaprze- 
czają chociaż wiem, Że w różnych miejscach znajdują się w na- 
szych lasach modrzewie i to starsze nawet. O lasach modrzewio- 
wych w Galicyi znajdujemy wzmianki w rozmaitych, ale tylko sto- 
sunkowo nowych dziełach. I tak między innymi Schwestka w dziele 
„lheoretisch praktisches Forst-Handbuch fiir galizische Forst- 
beamte* zr. 1320 wspomina w przypisku do zdania, że modrzew 
w Gralicyi tak rzadki: „w tej prowincyi znachodzi się tylko kilka 
prastarych modrzewi (Urlehrbiume) w górach sądeckich, potem na 

Haraju 1 t. d.*; dalej mówi, że były siane przez leśników kame- 
ralnych jak np. w Mużyłowcach, Podciemnem , Zimnawodzie, koło 
Sącza zaś przez b. asesora von Postel Rzeczywiście po lasach 

w Sandeckiem znachodzimy wiele modrzewi, są nawet podobno 
większe modrzewiowe zarosty, dosięgające 60 lat i więcej; miej- 

scami mają być rorzucone po lasach okazy 80 letnie i starsze, 
ale to jeszcze nie może służyć jako dowód, że są to rodzime 
modrzewie. 

W dziele Ignacego Kunz „Das Forst und Jagdwesen auf 
den Staats und Fondsgiitern Galiziens“ obejmujacem istrukcye 
z r. 1841. można się doczytać, że uprawa modrzewia była usilnie 
polecana a nawet jest jeden Erlass, gdzie powiedziane: „die т 
Mużyłowice im Czernilawer Revier der Herrschaft Jaworów befind- 
lichen Liirchen sind jedem Revierfórster mittelst Verzeichniss zu 
ubergeben.“ Z tego wynika, Że nie były to lasy modrzewiowe, 
lecz widocznie okazy nieliczne modrzewi. 

Co do tutejszej okolicy, rząd austryacki objął tę część Ga- 
licyi w r. 1772. Przypnścić można śmiało, że wysłani tutaj le- 
śnicy niemieccy nie zabrali się do hodowli lasu zaraz po przyby- 
ciu, ale jeżeli jaki gorętszy tu przybył 1 zaczął się zajmować 
plantacya, to dopiero po kilku latach 1 z pewnością nie sadziłby 
drzewa pospolitego, ale zabrałby się do uprawy jakiegoś rzad-
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kiego, w miejscowych lasach nie występującego gatunku. Gdy 

notorycznie modrzew był tutaj nietylko zalecanem ale i uprawia- 

nem drzewem, sądzę przeto, że już ta okoliczność przemawia prze- 

ciw rodzimości modrzewia. Со do starych, tutaj znajdowanych 
okazów, to wiek ich bywa zwykle ceniony do 80 lat 1 to ma słu- 

żyć za dowód, że taki modrzew nie był sztuczmie wyhodowany, ale 

jest samorodny. Sprobujmy obliczenia: przypuszczam, że w 4 lata 

po przybyciu do kraju wzięto się do sadzenia, że zaś Schwestka w r. 

1520 pisał o 40 letnich modrzewiach, to licząc już od r. 1780 do 

dzis mogą mieć te drzewa 100 lat mimo. że były uprawiane, 

a mogłyby być o jakich 10 lub 15 lat starsze całe lasy nie ro- 

dzime, ale pochodzące z uprawy. 

Że mógłby być tutaj modrzew samorodny rozrzucony wśród 
drzew szpilkowych w wyższych górach, że mogłyby się znajdo- 

wać większe nawet grupy modrzewiowe, tego nie przeczę, bo po 

przeciwnej stronie Tatr od Wegier znajdują się modrzewiowe lasy, 

z których nasienie mogłoby zalatywać do nas. 

Jeżeli mam uzasadnione wątpliwości co do rodzimych lasów 
w Sądeczyźnie, pomimo sąsiedztwa z zarostami modrzewiowymi 
w Tatrach węgierskich i górach liptawskich, to na pewne twier- 

dzę, że dalej na wschód w Karpatach a tem mniej na niżu gali- 

cyjskim lasów modrzewiowych nie było nigdy i nawet tam, gdzie 

je umyślnie zaprowadzono. zniszczały do tego stopnia, że zale- 
dwie slady po nich zostały jak w Zarzeczu nad Sanem lub 

w Podciemnem. Na Hołosku gdzie za czasów Schwestki były wiel- 

kie przestrzenie modrzewiami obsadzone, dziś nie ma już ponoś ani 

jednego, ostatniego bowiem scięto w r. 1894 na okaz wystawowy. 

Widocznie więc modrzew wszędzie był sztucznie zaprowadzony 

i nie zaaklimatyzował się bo naleciałego pokolenia, któreby two- 
rzyło zarost nigdzie nie widziałem; najczęściej, że gdzieś poje- 

dyńcze drzewko się pojawi w bliskości drzewa macierzystego, ale 

po kilku latach i to znika. 

Co do pytania, czy drewno modrzewiowe, z którego zbudo- 

wane są kościoły i inne budynki rozrzucone po kraju, pochodzi 

z lasów gór Sandeckich, zauważę, że mogło w jakieś okolicy nie 

być ani jednego modrzewia, ale mogły one być spławione. —Prze- 

cież Dunajec i Poprad są spławne więc drzewo modrzewiowe mo- 

gło być spławione z liptawskich gór, a że drzewo u nas z dawna 

spławiano. dowodzi fakt, że już za Leszka Białego cła pobierano 

za spław drzewa. Więc choćby się w nizinach gdzieś daleko od
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Tatr lub Sudetów znachodziło budynki zdrzewa modrzewiowego, to 
jeszcze nie jest dowodem, że to drzewo jest miejscowego pocho- 
dzenia. Wielkie zresztą pytanie, czy budynki rzekomo z modrze- 
wiowego drzewa zbudowane, są istotnie z modrzewiny a nie ze 

starej smolnej sosniny, lub poprostu ze świerczyny, która pod wpły- 

wem dymu 1 atmosfery górskiej zbrunatniała zewnętrznie. Przed- 
wczoraj podczas wycieczki do Dzikiego potoku oglądaliśmy z pa- 
nem Makarewiczem budynek, który wyglądał tak jakby był zbu- 
dowany z modrzewiowego drzewa, ale po bliższem zbadaniu po- 
kazało się że to był notoryczny świerk. 

Są jednak budynki, których drzewo brunatnawe tak jest po- 
dobne do modrzewiny, że dobry nawet znawca oceniając na oko 
mógłby się pomylić 1 dopiero analiza mikroskopowa rozstrzyga 

czy to modrzew czy stara sosnina Ja sam byłem w tem położe- 
niu, że sosninę ze starej cerkwi w Z ółkiewskiem wziąłem w pierw- 

szej chwili za modrzewinę i dopiero staranne zbadanie dało mi 
pewność, że miałem do czynienia z sośniną doborową. Tak samo 

byłoby niejednokrotnie z tak zwanemi modrzewiowemi budowlami 
i sądzę, że twierdzenie o modrzewiowych dworkach 1 kościołach, 

jest poetyczną tylko fikcyą, która się tak często powtarza, że 
w nią nawet lesnicy uwierzyli. 

Co do kwestyi udawania się modrzewia, o ile on zasługuje 
na uprawę i jakie były wyniki z uprawy jego, niestety. te wy- 

niki nprawy jakie ja miałem sposobność widzieć, bynajmniej nie 

przemawiają za tem, aby modrzewiowe zarosty rozpowszechniać 

tak usilnie, jak to początkowo rząd, a wzorem jego niektórzy 

wielcy właściciele lasów w Galicyi robili. Co z tych lasów pozo- 

stało? W Podziemnem było mnóstwo modrzewi, o których 

i Schwestka wspomina. a dzisiaj, gdy wybrano nieco na budowę 

pałacu hr. Potockiego we Liwowie, są zaledwie ślady; w innych 

okolicach nizinowych to samo pozostały tylko niedobitki, albo jak 

w Jaworowszczyźnie, znikł zupełnie, a jeżeli jest w okoliey n. p. 

koło Ożomli, to zupełnie inne, nowe pokolenie. 

Na zgromadzeniu zachodnio Galie. Towarzystwa leśnego 

w r. 1858 i 1854 wyrażano się już, bardzo skeptycznie o zapro- 

wadzonych kulturach modrzewiowych np. w Suchej; w r. 1556 

to samo mówiono o modrzewiach w Lanekoronie i Jzdebniku. 

Ale może w górach jest lepiej z modrzewiem wszak ou drze. 

wem górskiem. >
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W Sądeckim mają być modrzewie obfite, tych niewidziałem, 
ale widziane przezemnie w państwie Żywieckiem (zdaje mi się 
niedaleko Makowa) wcale nie zachęcają do dalszych prób. Młode, 
zaledwie połowę mego wieku (30lat) przechodzące modrzewie to juz 
starce z siwemi jak ja brodami, z usychającemi wierzchołkami, a prze - 
cież miejscowość jest górska. Widocznie więc, że nawet w górach. 
w wysokościach. które odpowiadają jego strefie rozsiedlenia w Su- 
detach, nie można być pewnym, że się udawać będzie, co zaś jest 
tego powodem, czy klimat, czy jakość gruntu trudno decydować, 
zdaje się jednak, że brak wapna w gruncie musi tutaj pewną 
rolę odgrywać, gdzie bowiem modrzewie niedaleko siebie rosnące 
widziałem na gruncie wapiennym i we wapno ubogim, tam zaw- 
sze rozwój był na pierwszym t. j. wapiennym, o wiele bujniejszy 
1 zdrowszy. Na zakończenie nadmienię jeszcze, że modrzew po za 
granicą swego naturalnego rozsiedlenia, robi się bardzo drażliwy 
na rozmaite szkodliwe wpływy. W Niemczech ulega chorobie 
raka, spowodowanej występowaniem pasożytnego grzyba Dasy- 
scypha Wilkomi tak często, jak to nigdy w Alpach się nie zda- 
rza; śniegi psują go w nizinach daleko częściej niż w Alpach lub 
sudetach. Oczekując co Panowie powiedzą w odpowiedzi na po- 
stawione pytania p. H. Strzeleckiego o występowaniu modrzewia 
w Sądeckiem z mej strony wypowiadam przekonanie, że chociaż 
modrzewiowe drzewo posiada bardzo wielkie zalety, mebyłbym 
za tem, żeby mu dawać pierwszeństwo przed innymi naszymi szpil. 
kowymi gatunkami, sadząc go masami w najróżniejszych ро- 
łożeniach. (Dokończenie nastąpi.) 

Jeszcze o stroczku. 
Skreślił 

Władysław Spausta. 

Dopokąd tylko trwać będą trzy warunki — cierpliwość czy- 
telników, gościnność na kartkach Sylwana i z mej strony ars 
seribendi — dotąd po tyle razy omawiany przeze mnie stroczek 
niedozna spokoju. Co do warunku trzeciego, mogąc nim dyspono- 
wać nieodczuwając żadnej obawy, co do innych proszę o cierpli- 
wość, pobłażliwość i gościnność dla tych wylewów dalszych Me- 
rulinowej jeremiady na kartach Sylwana, tem bardziej, że na 
gruncie coraz to dalej i danych prac badawczych rozszerza się 
nasz widnokrąg, że zwolna słabnąć będą rzucone tony rozpaczli- 
wej bo bezsilnej skargi, i urośnie wreszcie tyrteuszowa pieśń bo-
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jowa, pieśń krewka, rozgrzewająca w poczuciu siły do extermina- 

cyjnej walki. Być może, że nie naszemu pokoleniu przeznaczony 

wawrzyn zwycięstwa na tem doniosłem polu starań kulturnych, 
ale złączonemi siły starajmy się przynajmniej o tę powabną na- 
grodę, a kiedy już nie dla nas przeznaczona, połóżmy przynaj- 
mniej silne podstawy, na których się oparłszy exoriare ex ossibus 

nostris ultor. 
% . %* 

*% 

Odnalezienie owocników stroczka na żyjącej sosnie koło 

Berlina przez profesora Henigsa (patrz me sprawozdanie 1895, 
Sylwan str. 180), udokumentowało jego prawa przynależności 
w państwie Sylwana, a sama możliwość występywania tego grzy- 

ba na żyjącym organizmie drzew przedstawia już poprzednio do. 
konane przez innych badaczy spostrzeżenia w zupełnie innem 

oświetleniu ; w ciemnej tej atmosferze fenomenalne owocowanie 
stroczka na drzewie żyjącym wśród lasu, zdradza jedynie jego 
obecność, gdyż plecha sama widzialna tylko pod drobnowidzem 

nie posiada nader wybitnej cechy, aby z całą pewnością jako 

taka, a nie jako plecha innego grzyba rozpoznaną być mogła. 

O czem jeszcze do niedawna wątpili specyalni badacze stroczka 

Gróppert, Poleck, czemu wprost zaprzeczył Hartig w r. 1875, a do- 

piero w 1888 bezpośrednio obserwacya skłoniła go do koncesyi, 

że stroczek pojawia się na starych obumarłych pniakach w lesie 

urosło do faktu niedającego się zaprzeczyć. Odkrycie owocującego 

w lesie stroczka uzupełniają poniekąd i zaokrąglają wielkiej do- 

niosłości długoletnie prace badawcze i doświadczenia rosyjskiego 

inżyniera pułkownika v. Baumgarten, obrobione przez Gottgetrela 

w 1891 pod tytułem: Die Hausschwammfrage der Gegenwart. Na 

gruncie bardzo daleko sięgających doświadczeń tego badacza przy- 

chodzimy niemal do pewnika, że plechą stroczka mogą być zaka- 

żone całe drzewostany, bez widzialnych nagiem okiem zmian, i że 

w pewnych danych warunkach niezbędnych do owocowania grzy- 

ba, można wywołać sztucznie pojawienie się owocników, a zara- 

zem dokonać próby, o ile pewny materyał uległ zakażeniu. 

Co się tyczy sposobu rozradzania się stroczka pomieniony 

autor jest zdania, że zakażenie materyału budowlanego zarodni- 

kami (sporami) jest dość utrudnione, inaczej: „stinde es schlecht 

mit unseren Holzbauten, denn alle, welche in Bezug aut Licht, 

Trockenheit, Luftzirkulation, Beschaffenheit des Untergrundes 

den Hausschwamm begiinstigen, miissten von ihm befallen werden“, 
ж
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a zdanie to popierają już przedtem dokonane doświadczenia przez 
innych jak niemniej własne Baumgartena spostrzeżenia. Przez długi 
czas nieudało się Hartigowi doprowadzić do skiełkowania zaro- 

dników stroczka 1 do wypuszczenia plechy, dopiero dodatek uryny 
do próbnych płynów wywołał wśród innych koniecznych warun- 
ków kiełkowanie zarodników w pewnym tylko stopniu, bo tylko 

2—3'/,. co już zresztą obojętną jest rzeczą wobec tych miliardów, 
jakie owocujący stroczek rozrzuca. Do podobnych rezultatów do- 
prowadził dodatek węglanu amonowego, a nawet amoniaku, tak 
Że substancyą działającą jest prawdopodobnie tylko amoniak, nie- 
mniej także roztwór neutralnych soh potasowych, z któremi prze- 

prowadził próby podobnym uwieńczone skutkiem. 
Przeciwnie Baumgarten nie mógł żadnym z używanych spo- 

sobów doprowadzić do skiełkowania zarodniki stroczka, natomiast 
dokonał nader śmiałego doświadczenia w tym kierunku na drze- 
wach żyjących w lesie, zarodniki zaszczepione ręka 
w ciele drzewa skiełkowały i wydały plechę. 
W lipcu r. 1882 w lasach koło Brześcia litewskiego, zaszczepił 

2 egzemplarze świerków, wywierciwszy kilka dziur w gałęziach 
wetknał tam masę zarodnikową, a oprócz tego ponakładał ją 
w nacięcia korzeni. W listopadzie, zatem w 4 miesiące po szcze- 
pieniu, można już było rozpoznać plechę pod drobnowidzem, jej 
nitki przebiegały w rozmaitych kierunkach drzewo. W 1884 po 
dwu latach w miejscach, gdzie szczepienia dokonano, były już 
slady zniszczenia przez plechę, a w rozmaitych miejscach uschłych 
gałęzi przebiegały dla oka widoczne pasemka plechy białej. Są- 
siednie drzewa zmian tych nie okazywały, byłto zatem widocznie 

skutek szczepienia. 
То, со w wypadku omawianym było dziełem ręki ludzkiej, 

zdarzać się musi 1 w wolnej naturze, jeżeli tylko gdziekolwiek 
otworzy się wolny przystęp zarodników do wnętrza drzewa, a 
proces życiowy i fizykalno - chemiczne zmiany, jakie tam mają 

miejsce, zdają się być dostatniemi warunkami do kiełkowania za- 

rodników, które na drzewie obumarłem z trudnością tylko dało 
się przeprowadzić. W wolnej naturze niebrak sposobności ułat- 
wiających wtargnięcie zarodników, wszelkie otarcia, skaleczenia, 

złomy gałęzi obnażające drewno z chroniącej go kory mogą się 
stać bezpieczną przystanią krążących w powietrzu zarodników. 
Na okoliczność tę zwróciłem już uwagę w rozprawie mej o stro- 
czku rosistym (Sylwan 1893).
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Wstręt prostaczka do użycia złomów i wywrotów na mate- 
ryał budowlany zaliczamy do przesądów, a jednak zanim wstręt 
ten urósł w ogólny przesąd, musiały go poprzedzić smutne do- 
świadczenia. Takie złomy lub w ogólności drzewa w jakikolwiek 
sposób pokaleczone, pozostające w lesie pomimo pozornego zdrowia, 
zawierały częstokroć w swem wnętrzu skiełkowane zarodniki 
grzyba — motyw aż nadto wystarczający, aby z czasem ugrun- 
tować w umysłach prostaczków wszystko generalizujący przesąd. 
Lecz nietylko pojedyncze złomy lub wywroty spotyka niechęć lu- 
du, istnieją całe drzewostany ba nawet całe lasy interdyktem lu- 
du napiętnowane. W nazbyt wielu wypadkach ani mikroskop ani 
żaden z możliwych sposobów nie byłby w stanie odkryć racyo- 
nalnej przyczyny takiego potępienia, jednak i to jeszcze niczego 

by nie udowadniało, bo motywa ogólnych wyobrażeń spoczywać 
mogą w zamierzchłych czasach — wyobrażenia tradycyjnie utrzy- 
mywane pozostały, a zmienić się mogły warunki zielonej szaty 
ziemi 1 zupełnie inne życie trysło na dawnych ruinach. 

Wobee zniszczenia, jakie w krótkim bardzo czasie zrządza 
stroczek w budowlach, sięgając nierzadko swem państwem aż 
pod stropy, wydać się moze dziwnem, ze krzewiaca sie plecha 
w drzewie zyjacem nie sprawia tak wielkich zmian organicznych. 
jakichby się po gospodarstwie tego strasznego drzewa niszczyciela 
spodziewać należało. Zazwyczaj drzewo na wskróś plechą zaka- 
żone nieprzedstawia dla wzroku zmian szczególnych, a dopiero 
drobnowidz odkrywa drobniutkie niteczki plechy. Wyssanie i zni- 

szczenie ogranicza się w najgorszym razie li tylko na pojedyncze 
ściśle ograniczone i już poprzednio bądź obumarłe z innych przy- 
czyn, bądź pozbawione energicznej siły żywotnej partye drzewa, 
a wreszcie drzewo zewnętrznym swym wyglądem nie zdradza 

obecności strasznego komornika. | 

Widocznie tajnie procesu życiowego drzewa powołując z je- 

dnej strony komórkę zarodnikową do bytu dalszego, stoją zara- 

zem na straży odnośnej harmonii sił. Tytaniczne działanie wzro- 

słej wśród żyjącego organizmu plechy ma się dopiero rozpocząć 

w chwili, gdy na zegarze konieczności wybije kresowa dla go- 

ścinnego gospodarza godzina, gdy organizm straci odporność 2у- 

wotną, i musi powrócić co najrychlej w od wieczne koło krążenia 

materyi. Destrukcyjna siła stroczka ujawia się I w tym razie, 

gdy przed czasem siekiera przecina pasmo życia l wzywa trupa 

do uzurpatorskich celów człowieka. Gdyby było inaczej, gdyby
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drzewo żyjące padało tak łatwo i prędko ofiarą gospodarki stro- 
czka, to wobec nader łatwego zakażenia się drzew w lesie, już- 
byśmy chyba lasów nie mieli, zastąpiiby on „kupiecka siekierę* 
1 te całą armię sześcionogich miliardów. spadającą od czasu do 
czasu niby grom z nieba na państwo Sylwana. Jak w socyalnym 
ustroju narodu nie zniszczenie ale równowaga stronnictw prowa- 
dzi do prawdziwej wolności i wielkości, tak i w państwie wolnej 
natury urastają wielkie jej dzieła w kontrakcie ustawicznym z po- 
zornym wrogiem, a warunkującym w rzeczywistości wielką har- 
monię życia i bytu. 

Jest dość rozpowszechnionem mniemanie, że samo wyschnięcie 
drzewa na powietrzu i wyrębanie tegoż w porze zimowej jest już 
rzeczą wystarczającą, aby znikła wszelka obawa wystąpienia 
stroczka. "Tymczasem jak to doświadczenia wykazały, plecha po 
ścięciu 1 wyschnięciu drzewa chyba tylko na powierzchni zamiera, 
a w reszcie drzewa żyje, usypia i musiałaby nader długo, dłu- 
żej jak to zwykle bywa z materyałami nawet najostrożniejszego 
przedsiębiorcy, leżeć w uśpieniu, zanim przeszedłaby w stan, 
który śmiercią nazywamy. Wyschnienie zatem, ojakiem 
zwykle mówimy, w regule nie niszczy zakażenia, pora 
zaś rąbania, jeżeli tylko drzewo jest sakai Zone, 
weale o rzeczy nie decyduje, a jedynietylko 
wyrąb letni w porze,gdy grzyb rozrzuca swe 
zarodniki, wystawia materyały dotądczyste 
na tem większe niebezpieczeństwo zakażenia, 
gdy do zranionego oprawą lub ścięciem drze- 
wa, kiedy soki żywotne jeszcze krążą, dostaną. 
się zarodniki iznajdą tam odpowiedne do kieł- 
kowania warunki. Do takich może nazbyt śmiałych wnio- 
sków doprowadzają mnie zawsze jeszcze dość liczne doświadczenia 
badawcze, przyrodnicze prawdopodobieństwo, a wreszcie i własna 
nader wielkim bolem okupiona praktyka. Co do odporności stro- 
czka przeciw wyschnięciu naprowadzam tu tylko jeden przykład 
z własnego dożycia, ale przykład mogący wystarczyć za całe le- 
glony innych. W roku 1885 wskutek grasowania grzyba we dwo- 
rze Chłopeckim (pod Komarnem) wyrwano w lecie z pokojów dę- 
bowe parkiety jako zakażone i w wielkiej części już zniszczone 
gospodarką stroczka. Przeglądając pojedyncze tafle nadybałem 
jedną zupełnie suchą i pozornie zdrową i odbiłem z niej jedną 
ramę. Kawałek ten przeleżał w opalanym pokoju przez 11 mie-
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sięcy nie okazując żadnych zmian zewnętrznych, aż dopiero 
w Czerwcu r. przeszłego przypadkowo czy też ze zbytniej gorli- 
wości w robieniu porządków dostał się do wilgotnego rowu koło 
domu. gdzie go przykryto nieco śmieciem. Zupełnie przypadkowo 
(nie przypisuję tu sobie żadnych zamiarów badawczych) dostał 
się znów w moje ręce w początku Lipca —- ale trudno poznać 
go mogłem, w tak zmienionym był stanie; na 5 powierzchownych 
płaszczyznach okalała go sieć gęsta plechy białej, a jedynie tylko 
szósta płaszczyzna zapuszczana kredą, woskiem i rozmaitymi smaro- 
widłami była od niej wolną. Wszystkie dotychczasowe doświad- 
czenia zgadzają się jednogłośnie co do warunków sprzyjających 
bujaniu plechy stroczka w budynkach — ciepło, spokojne powie- 
trze, brak światła i mierna wilgoć, oto kondyneyje tego szlache- 
tnego żywota plechy, a dopiero w chwili owocowania dobywa się 
grzybnia na powierzchnię i częstokroć po niewczasie składa swej 

nieochybnej obecności dowody. Jednak nie zawsze i nie wszędzie 
odbywa się regularnie owocowanie stroczka; widziałem zniszcze- 
nia zupełne ścian, podwalin, legarów i podłóg, a nik tam nie zau- 

ważył kiedykolwiek owocników *), w innych znów razach zaraz 
z początku objawił się stroczek olbrzymimi owocnikami nieregu- 

larnej formy 1 nie dającej się określić barwy. Czyli to są cechy 
rozmaitych odmian tego gatunku, lub czyli owocowanie zawisłem 
jest od pewnych ściśle ograniczonych stosunków wilgoci i ciepła, 

tego rozstrzygnąć nie mogę. 
(Dokończenie nastąpi.)


