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Kwestja naturalnego odnowienia jodły na tle szkód 
mrozowych. 

Powszechnie znane są fatalne skutki niebacznego forytowania 
świerka bez względu na siedlisko, jakie miało miejsce w drugiej poło- 
wie 19-go stulecia. 

Ta świerkomanja dotarła do nas z Zachodu z Niemiec i z Czech, 
gdzie wielkie latyfundja leśne bezkrytycznie ten proceder uprawiały.
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W QCzechach stosowano przy odnowieniu lasów pedentyczny po- 
rządek geometryczny w rozmieszczeniu sadzonek, a pragnąc wytwo- 
rzyć drzewostany mięszane, sadzono poszczególne gatunki drzew igla- 
stych z wyjątkiem jodły — rzędami, tak że rząd świerka ujęty był 
z jednej strony rzędem sosny, z drugiej modrzewia. 

Rozumie się, że tak pojęte tworzenie drzewostanów mięszanych 
kończyło się fiaskiem, bo już po kilku latach świerk zeszedł do rzędu 
bezwartościowej podszewki. 

Naśladownictwo świerkomanji, popierane gorliwie przez ów- 
czesne austrjackie Ministerstwo rolnictwa w małopolskich lasach pań- 
stwowych, znalazło poważną zachętę w szybkim, zdrowym wzroście 
świerka w I, często jeszcze w II klasie wieku, poczem nastąpiło niemiłe 
rozczarowanie, a w następstwie tego prawie nagły zwrot w doborach 
gatunków drzew do odnowień drzewostanów. 

Ponieważ młodniki, względnie drzewostany świerkowe powstały 
w poważnej części na czystych zrębach po wyrąbaniu drzewostanów 
jodłowych, przeto nastąpiła refleksja, i już pod koniec lat 90-tych na- 
stąpił nawrót do takiego sposobu użytkowania, aby przezeń stworzoną 
była możność odnowienia naturalnego jodły pod osłoną drzew macie- 
rzystych, t. j. do zrębów częściowych. Austr. Ministerstwo rolnictwa 
zadzwoniło również na alarm, ale cóż? Stosowano znów szablon, bez 
uwzględnienia miejscowych warunków — były wypadki znane mi 
z praktyki, że z uporem nie do pokonania kazano przeprowadzać no». 
„zrąb ciemny* w drzewostanach VI klasy wieku przy zadrzewieniu 
0.5—0.6 ! 

Wobec takiego postępowania nowy system zawiódł na całej linji, 
nieudałe naturalne odnowienia jodłowe zasadzono w dalszym ciągu 
Swierkiem. 

Za jeden z zasadniczych powodow niepowodzenia naturalnego 
odmłodnienia jodły, przy stosowaniu użytkowania zrębami częścio- 
wemi, jest — przyznać to należy — brak należytego przygotowania 
personalu leśnego i to nie tylko na stanowiskach podległych ale i kie- 
rowniczych — wychowywano się bowiem przez szereg lat na zrębach 
zupełnych. 

Prowadzenie użytkowania zrębami częściowemi, w celu uzyskania 
naturalnego odmłodnienia, należy do czynności bardzo trudnych, wy- 
magających nie tylko pilności, ale co najważniejsza wielkiego doświad- 
czenia praktycznego, wyuczenia się na pamięć wszelkich stopni prze- 
świetlenia z ich nazwami to jeszcze bardzo mało, a może i w rękach 
niedoświadczonych — wiedza niebezpieczna. 

Osłabiony w czasie wojennym ruch w tym kierunku ożywiła pol- 
ska Administracja lasów państwowych i w obawie przeciw zanikaniu 
drzewostanów jodłowych żąda kategorycznie forytowania jodły, gdzie 
to tylko jest możliwem, a do tego zdążać mają znów zręby częściowe. 

Inicjatywie tej stanęła jednak niestety w poprzek klęska elemen- 
tarna wielkiej wagi, która zamiary podjęte w tym kierunku w zasadzie 
unicestwia. a 

Z samego początku roku 1929 przypuszczano, ze zmrozenie 
w drzewostanach bukowych, jodłowych i grabowych dotknęło tylko 

pojedyncze egzemplarze, łudzono się płonną nadzieją, że reszta drzew 
tylko chwilowo się przechoruje i na tem skutki mrozów się skoncza.
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Jakkolwiek nie należałem w tej sprawie do optymistów, ale prze- 
ciwnie do tych, których pesymizm spotykał się często tak z krytyką 
jak i niedowierzaniem, to jednak nie przypuszczałem, że skutki mro- 
zów w piątym roku po katastrofie nie tylko że nie osłabną, lecz prze- 
ciwnie coraz to silniej występywać i większe obszary zajmować będą. 
Tam gdzie w pierwszym i drugim roku po mrozach jodły tylko częściowo 
ucierpiały, dzisiaj w całej grozie szkody mrozowe występują. 

A teraz wyłania się pytanie, czy jest możliwą gospodarka prze- 
rębowa w takich drzewostanach mająca na celu naturalne odnowienie 
jodły ? 

Na to pytanie należy odpowiedzieć stanowczo: nie! a dlaczego? 
Obsiew naturalny jest wykluczony, wysiłek drzew w г. 1981 

w kierunku produkcji nasion był stanowczo ostatni i więcej się nie 
powtórzy. Iwierdzenie to uzasadniam zaobserwowanym objawem, że 
tu i ówdzie stwierdzić się daje bezskuteczność usiłowań poszczególnych, 
przeważnie młodych egzemplarzy jodły do nasienienia. Szyszki ich 
bowiem nie sięgają ani połowy rozmiarów szyszki normalnej tak co do 
długości jakoteż średnicy i jest widocznem, że nie dojrzeją, a tem 
samem nie wydadzą nasion. 

Pozostałby podsiew, rozumie się nasieniem obcem, a jakiej war- 
tości, nie potrzeba udowadniać. 

Na podsiewie się jednak nie kończy. Siewki, gdyby się udały, po- 
trzebują osłony, a kto jej udzieli, ginące jodły? Wykluczone! Cień ten 
może trwać rok, dwa, jeżeli wiatry nie ułatwią uprzątnięcia, ale co da- 
lej? Wszak dwa czy nawet trzy lata osłony to dla jodły przecież zamało. 

Nie wypada zatem nic innego, jak zrezygnować ze zrębów czę- 
Sclowych, co już w wielu miejscach za wiedzą i zezwoleniem władz 
nastąpiło. 

Na takich zrębach sadzi się sosnę w nadziei, że kiedyś stanie 
się ona przedplonem dla jodły, tam zaś, gdzie to wskazane, sadzić się 
musi świerka. 

Pisząc o tem mam na myśli tylko główne gatunki drzew, odpo- 
wiednio do danego siedliska dostosowana przymieszka drzew liścia- 
stych rozumie się sama przez się. 

Kwestja sposobu użytkowania, związana w tym wypadku ściśle 
z kwestją odnowienia, stała się wobec postępu schorzenia i obumierania 
drzewostanów jodłowych tak piekącą i aktualną, że powinna się stać 
ile możności natychmiast przedmiotem badania tak ze strony fachow- 
ców, jakoteż i ze strony władz. 

Trwanie przy żądaniu użytkowania zrębami częściowemi w ta- 
kich zmarzniętych drzewostanach jest nie tylko z punktu widzenia go- 
spodarczego niedepuszczalnem, ale bezcelowem, zaś z punktu finanso- 
wego wręcz szkodliwem. 

W końcu zwracam uwagę kół fachowych, że w roku bieżącym 
wystąpiły masowo objawy chorobowe na dębach, a widoczne są one 
po wyciekach soków prawie czarnych z wąskich szczelin na korze, 
zaś na świeżym przekroju poprzecznym obfite wycieki już w stanie 
fermentacji, o silnym zapachu esencji octowej, powierzchnia przekroju 
zupełnie czarna tylko z wąskim, białym paskiem zewnętrznym. 

  

 


