
Kilka słów o aśietwie n Graków i Rzymian 
ТГ. Raym. 

Leśnictwo osiągnęło w Rzymie wyższy stopień rozwoju, jak 
w (Grecji, to: wynika także z różnicy charakteru obu narodów. 
U Greków przeważał zmysł piękna, u Rzymian praktyczność. 
Dla tego też: sztuki piękne, literatura, filozofja stały wyżej u 
Greków, niż u Rzymian, ktorych prawodawstwo, gospodarstwo



społeczne i t. d. służyły za wzór wszystkim późniejszym pań- 
stwom Europy. 

Jeżelibyśmy przyjęli za przedmiot niniejszej pracy lasy 

w całem państwie rzymskiem, w czasie jego największej rozle- 

głości, to musielibyśmy przyznać, że obszar lasów razem wzięty 
był w stosunku do zaludnienia ogromny. Panowaniu Rzymian 

podlegały kraje, posiadające wówczas ogromne lasy jak n. p. 
kraje bałkańskie oprócz Grecji, której lasy były już przerze- 
dzone, starożytna Serbja, Galja i Grermanja, Hiszpanja, dalej lasy 

Kausazu z poszukiwanym materjałem budowlanym, Numidja, 
Maurytanja i t. d. Obliczają obszar lasów w granicach państwa 

rzymskiego za panowania Augusta na 112.000 km.* **). 

Nie posiadając jednak Żadnych wiadomości o leśnictwie 
w niektórych prowinejach Rzymu, musimy się ograniczyć na 

półwysep apeniński. Przypatrzmy się przedewszystkiem stosun: 

kom własnościowym i ich rozwojowi. Jeszcze, gdy Rzym znajdo- 

wał się pod panowaniem królów, dzieliły się grunta na własność 

państwową (ager publicus) i prywatną. Grunta państwowe roz g 

dzielano pomiędzy obywateli, nadając je albo na własność wię- 

czystą, albo też czasową. Zdobyte obszary stawały się również 

własnością państwa, którą dzielono między zwycięzców. Plebeju- 

sze nie mieli początkowo udziału w rozdziale gruntów państwo- 
wych. Każdy Rzymianin uprawiał rolę własnemi rękami. 

Gdy z czasem plebejusze posiedli coraz więcej praw polity- 

cznych i zostali przypuszczeni do rozdziału gruntów państwo- 
wych, gdy rozmaite ustawy ograniczały wielkość obszaru, mogą- 

cego się znajdować w posiadaniu jednej rodziny, własność zliem- 

ska coraz bardziej się rozdrabiała, a większe posiadłości znikały. 
Wkrótce jednak stosunki się zmieniły. Wojny zwycięzkie ro: 

większały ciągle liczbę niewolników, którzy zaczęli zajmować się 

wszystkiemi gałęziami gospodarstwa. Ilość niewolników, jaką po- 
siadali bogaci Rzymianie, była olbrzymia; byli tacy, którzy ich 
na setki, na tysiące liczyli, to też ich posiadłości ziemskie mogły 

rozwijać się korzystnie, podczas gdy ubożsi z uprawy gruntu 
utrzymać się nie mogli, przete opuszczając je lub sprzedając. 
udawali się do Rzymu, gdzie bezpłatnie zboże otrzymywali 1 
mogli prowadzić Życie bezczynne. Powiększała się ilość pospól- 
stwa, szczególniej za cezarów więssza własność wzrastać zaczęła, 
  

'1) Trubrig 1. c. 
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a uprawa ziemi w dobrach bogaczy doszła do niebywałej świe- 
tności **). Powiedzieliśmy: uprawa ziemi a nie rolnictwo, które, 

wobec taniości zboża z Sycylji i Egiptu przywożonego, nie rento- 
wało się prawie zupełnie, za to uprawa wina i drzew cwocowych, 
ogrodnictwo i hodowla bydła była główną gałęzią kultury zie- 
miańskiej w Rzymie. 

W obec tego, że już w najdawniejszych czasach grunta 
uprawne były rozdzielone na bardzo wielką ilość drobnych posia- 
dłości, z których każda musiała wyżywić cała rodzinę. wielkie 
obszary leśne musiały w krótkim czasie zniknąć z powierzchni 
półwyspu apenińskiego i, tak jak w Grecji widzieliśmy, lasy po- 
zostały tylko w górach i w miejscach nie nadających się na 
uprawę innego rodzaju. Etrurja, Lacium, Sabinja, Umbrja były 
bezleśne, tylko Brucja (obecnie Kalabrja) i w ogóle Apeniny za- 

chowały swe asy, głównie ze względu na niemożliwość uprawy 

rolnej lub drzew owocowych w górach. Sławny las Sila, ciągnący 

się przez 10 mil długości, leżał w Brucji. Lasy około bagien 
pontyjskich, w których także żadna uprawa możliwą nie była, 
dostarczały drzewa materjałowego dla floty rzymskiej. Sycylja i 
Korsyka były również dobrze lasem zaopatrzone, a w Alpach 
znajdowało się olbrzymie bogactwo drzewa; sławne były dęby 
w lasach między Sawą a Drawą. 

Oznaczenie rodzaju drzew panujących w lasach tych napo- 
tyka na wiele trudności, gdyż terminologja, jaką znajdujemy u 
pisarzy starożytnych, nie jest ustaloną. Pliniusz n. p. dzieli 
drzewa na rodzaj męzki i żeński, pod któremito nazwami musimy 
domyślać się dwóch różnych gatunków. Opieramy się tu na po- 
daniach wyżej podanych badań Willkomma i Bórengera. 

Lasy w Apeninach dzieliły się na dwie strefy. W wyższej, 
ponad 15 — 1600 m, rosły jodły i buki; w strefie niższej, poniżej 
15 — 1600 m, dęby i kasztany. Na podgórzu Apenin nie było 
większych obszarów leśnych, sosny, dęby korkowe i ozime (bez- 
szypułkowe) ostatecznie orzechy włoskie rosły w okolicach pa- 
górkowatych; wiązy, topole i wierzby w nizinach. 

Wielkie lasy były po większej części własnością państwowa; 
oprócz tego istniały także wielkie lasy komunalne, szczególniej 
w krajach podbitych, w których wiele lasów prywatnych konfis- 
  

11) Hellwald 1. с. t. I. str. 541; Kolb Culturgeschichte Т., 
383 1 4.



kowano na rzecz skarbu. Lasy osób prywatnych Буду — jak 

już powiedziano — małe со do obszaru. ale za to znachodziły się 

w wielkiej ilości. 

Przechodząc do sposobu gospodarowania leśnego. przedewszyst- 

kiem zaznaczyć należy, że Rzymianom nieznane było ani go- 

spodarowanie wysokopienne, ani teź naturalne odnawianie lasn, 

za pomocą nasienia odpowiednio przeprowadzone. W ogóle leśni- 

ctwo u Rzymian trzeba osądzać z zupełnie innego punktu widze- 

nia, jak obecne. Znajdując się w posiadaniu tylko drobnych ob- 

szarów ziemi, nie mogli oni przeznaczać wielkich obszarów na 

las. na małym kawałku gruntu hodowali sztucznie tyle drzew 

pojedynczo, ile na własny użytek potrzebowali, nie odbierając 

gruntu z pod uprawy rolniczej. „Nie było lasu. ale widać drzewa, 

nie było gospodarzy leśnych, ale wyborni hodowcy drzewą* "). 

Najlepszym dowodem tego twierdzenia są pisma autorów staro- 

żytnych. odnoszące się do gospodarstwa ziemskiego. Cato, Warro 

Vilruviusz, Paladiusz. Wirgiliusz. Pliniusz starszy, Makrobiusz, 

Columella i inni pisali wiele o uprawie ziemskiej, ale nigdzie nie, 

wspominają o gospodarowaniu w lesie, jako w całości, bez związ- 

ku z rolnictwem i uprawą drzew owocowych, albo o gospodaro- 

waniu w wielkich, lasem pokrytych powierzchniach. Nie znaczy to, 

że Rzymianie nie posiadali większych lasów, bo zaprzeczylibysmy 

sami sobie, ale całe ich leśnictwo pozostawało w bardzo ścisłym 

związku z innymi rodzajami uprawy i samodzielnem nie było, 

wielkie zaś, gdzie niegdzie istniejące obszary leśne pozostawały 

bez opieki ludzkiej. Że w Rzymie nie znano gospodarowania wy- 

sokopiennego i odnowienia zapomocą nasienia, wynika z tego, że 

nie mieli lasów wysokopiennych, powstałych w miejsce wyciętego 

starodrzewu. Materjał do budowy domów, okrętów itd. potrzebny, 

wycinano tam, gdzie się znalazł, tak długo, jak zapas naturalny 

wystarczał. Nie obawiano się, że drzewa zabraknąć może, a to 

dla tego, ze konsumeja drzewa opałowego była ze względów 

klimatycznych nieznaczną i pokrywały ją gaje niskopienne pry- 

watne, że drzewo materjałowe sprowadzano z najodleglejszych 

stron państwa'*), a transport nie wiele kosztował, gdyż odbywał 

się siłami niewolników. A zatem gospodarowanie wysokopienne 

'3) Pfeil L e. 
'*) Powtarzamy jeszcze raz, że studjum niniejsze odnosi się wyłącznie 

do stosunków na półwyspie Apenińskim t. j. we Włoszech.



nie byłoby dość rentownem dla takich spekulantów, jak Rzymia- 
nie. Ostatecznie uwzględnić należy brak wiadomości realnych 

z dziedziny nauk przyrodniczych i produkcji drzewa. Z tych 

ostatnich powodów nie mogły w Rzymie powstać teorje gospo- 
darowania połączonego. 

Cato, wyliczając grunta, jakie kompletnie urządzony mają- 
tek ziemski posiadać powinien, wymienia je w następującym po- 

rządku. — stosownie do wysokości pozyskiwanego z nich do- 

chodu — winnice, ogrody owocowe i warzywne, plantacje wierzb. 
drzew oliwnych, łąki, pola orne, drzewostany rębne, arbustum 

„szkółka drzewna, 1 drzewostany dębowe. 

Idąc za tym wykazem, przejdziemy najpierw wymienione 

gałęzie uprawy, które uzupełnimy uwagami późniejszych autorów, 
a następnie omówimy znane Rzymianom sposoby pozyskiwania 

płodów leśnych. 

Winnice znajdowały się głównie w równinach. Rodzaj ich 
uprawy był trojaki. Pierwszy na tykach, które po nadpsuciu się 

używano na opał. 'Tyki hodowano w specjalnych plantacjach. 
o których później będzie mowa. Drugi rodzaj uprawy winnic, na 

suchych stokach górskich używany, polegał na tem, że winna ma- 
cica nie pięła się w górę na tykach lecz czołgała się po ziemi. 

Sposób ten był rzadko używany. Trzeciego sposobu, dla nas naj- 
ważniejszego, używano najczęściej. Był to dziś jeszcze we Wło- 
szech rozpowszechniony zwycz j zastępywania tyk drzewami ro- 
snącemi. W celu założenia w ten sposób uprawianej winnicy. 
oczyszczano przeznaczony na nią obszar z chwastów, następnie 
zasadzano spore drzewka, wzięte z szkółki drzewnej (arbustum)'* 
w oddaleniu 20 do 40 stóp. Drzewka troskliwie pielęgnowano, u 
szczególniej uważano, aby pień był wolny od odrośli i wilków, 
gładki i wysoki, gdyż w przeciwnym razie rzucałby cień na win- 
ną macicę, którą zasadzano po kilku latach, gdy drzewka już 
się silnie zakorzeniły, uważano potem pilnie, aby gałęzie drzew 
nie przygłuszały winnej macicy. Grubsze gałęzie obcinano w ten 
sposób, że pozostawiano dłuższe tylce, które następnie służyły 

za drabinę i do przymocowania wina (arbores scansiles). Okrzes* - 
wanie gałęzi odbywało się co trzy lata w sierpniu, a gałązki 

1 liście suszono i używano jako karmę dla bydła. Stare pnie wv- 
gi 

18) Trubrig l. c. nazywa winnice rego rodzaju arbustum ; poszliśmy 
jednak za zdaniem. Pfeila, że arbustum było szkółką drzewną.
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kopywano i zastępywano młodszemi, podczas gdy wykopane szły 

na materjał lub opał. 

Winnice były obszerne, musiały więc dostarczać wielką 

ilość i karmy dla bydła i opału z gałęzi okrzesanych a z wyko- 

panych pni i materyałowego drzewa. Przyczyniało sę to zatem 

do wysokiej wartości starych winnic. Używano do zasadzenia w 

winnicach przedewszystkiem wiązów i klonów, także topól, dębów, 

wierzb 1 paklonów. 

Drzewostany owocowe są specjalnością południowego kli- 

matu, gdyż z góry przyjąć trzeba, że składały się z tych rodza- 

jów drzew owocowych, które, dziko rosnąc, dawały jadalne owoce, 

bez szczególniejszego pielęgnowania ze strony właściciela. Tu na- 

leżą drzewostany kasztanów słodkich, różnych gatunków orzecha 

włoskiego i innych; osobno jednak oddzielić należy gaje figowe 

i oliwne (olivetum), których uprawa stała na wysokim stopniu, 

szczególniej w bliskości Rzymu. 

Następuje teraz kultura wierzb, której Cato przeznacza trze- 
cie miejsce. Wprawdzie nie dostarczała ona opału, ale zaspoka- 

jała bardzo wiele potrzeb gospodarskich i dawała wysoki dochód. 

Plantacje wierzb znajdowały się po większej części nad brzegami 

rzek, w miejscowościach mokrych. | 

Co do różnorodności materjału przez nie dostarczanego po- 
wiada Pliniusz: że możua używać wierzbiny na tyki w winnicach, 

kora i pręty niektórych rodzajów służą bardzo dobrze jako wicie 

do wiązania, niektóre dają wyborny materjał do wyplatania 
płotów, koszy i innych przedmiotów ; znano nawet już wyplatane 

z łoziny krzesła. Z tego różnorodnego użytku wyjaśnia się powód 

do hodowania wierzb na wielkich stosunkowo obszarach, szcze- 
gólniej w Wenecji (naturalnie nie w mieście ale prowincji rzym- 
skiej), ostatecznie nadmienić musimy, że — według Pliniusza -— 
używano na wicie oprócz wierzbiny także prętów Janowca, topoli, 

wiazu, brzozy, które się bardzo dobrze nadawały do użytku w 

winnicach. Plantacje wierzbiny dozorował osobny ofiejalista, a 
właściwie niewolnik — salictarius. 

Gospodarowanie w kulturach wierzbowych odbywało się w 
ten sposób, że trzyletnie sadzonki obcinano w wysokości dwu lub 
półtrzeciej stopy ponad ziemią, aby krzaczysto się rozrastały. 
Pliniusz dodaje, że przy niskiem ucinaniu roślina lepiej się rozga- 
łęzia. Kolej była roczna, a tylko w suchych miejscach polecano 
dwuletnią.



Zerdziasta kultura wierzb na tyki do wina była ogławiana. 
Kolej była, tu zdaniem Pliniusza, czteroletnia, zdaniem Columelli 

pięcioletnia. Już w następnym reku wydawały pozostawione tylce 

nowe wypędy. 

Przy tej sposobności opiszemy gospodarowanie w niskopien- 
nych drzewostanach kasztana słodkiego — (castanetum) — i w 

takich drzewostanach dębowych (quereetum). W drzewostanach 

kasztana gospodarowano w podobny sposób. jak w kulturach 

wierzbowych. Dostarczały one tyk do winnice, i to dłużej trwałych 
1 nie gnijących łatwo. Innych płodów castanetum nie dostarczało. 

Kolej była w nich pięcioletnia, przedłużano ją, chcąc pozyskać 

grubsze tyki. Morg rzymski (0.221 ha) dostarczał 12.000 tyk 1 

pokrywał potrzeby dwudziesto morgowej winnicy. 

W qnercetum (niskopiennym drzewostanie dębiny), które 
również tyk dostarczało, kolej była siedmioletnia. Columella do- 

radza uprawy szybciej rosnących drzew, aby nie tracić czaSu, 

1 tylko wtedy zaprowadzać dębinę, jeżeli inny rodzaj drzewa np. 

kasztan, nie rozwija się pomyślnie. 

Plantacje drzew oliwnych. dające ogromne dochody, zajmują 

co do rentowności drugie miejsce po winnicach. a to nie tylko ze 

względu na owoce, ale i ua inne użytki drzewne. Wielka konsum:- 

cja drzewa w Rzymie i brak obszernych lasów zmuszał do ko- 
rzystania z każdej gałązki. Drzewo oliwne dostarczało opału dla 

miasta Rzymu, a szczególniej dla bogaczy, jako palące się bez 

silnego dymu. Wiązki drzewa oliwnego maczano w osadzie pozo- 
stałym po wyciśnięciu oleju, aby powiększyć ich palność, następ- 

nie suszono je 1 sprzedawano. 

Cato wymienia następnie role, łąki które to ostatnie przy 

ważności hodowli bydła w Rzymie, miały ogromne znaczenie w 
gospodarstwie. Dla nas ważaem jest przedewszystkiem to, że przy 

dążności do wyzyskania każdego miejsca na jakąkolwiek uprawę, 
obsadzano imiedze łąk 1 pól rolnych, drogi. groble, i t. d. drzewa- 
mi. Było to także, jak zobaczymy później. środkiem do pozyskania 

karmy dla bydła. Varro doradza obsadzenie granie drzewami, 

jako trudnymi do usunięcia znakami granicznymi. Według posta- 

nowień prawa rzymskiego gałęzie wiszące nad gruntem sąsiednim 

l wystające na jego stronę korzenie należały do sąsiada. tak, jak 

upadłe na gruncie owoce. Sąsiad mógł gałęzie. korzenie te obci- 

nać, zresztą drzewa na granicy rosnące nie mogły być wyższe 

2
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nad 15 do 20 stóp i musiały być w tej wysokości ogławiane, aby 

nierzucać cieniu szkodliwego na grunt sąsiedni. 

Ostatnie trzy przynależytości przez Catona wymienione po- 

łączymy razem i przedstawiamy wszystko, co, oprócz już wspo- 

mnianego,' jest nam wiadome o leśnictwie w Rzymie. 

Jakkolwiek Rzymianie nie posiadali wyraźnych ustaw, kto- 

reby właściciela krępować mogły w dowolnem użytkowaniu drzew 

do niego należących, prawa dla dożywotników zakazują wycina- 

nia drzew. obowiązują ich do utrzymywania plantacji drzewnych. 

Późniejsze prawa dla kolonji również nakazują utrzymanie lasów 

i trwałe użytkowanie ich. 

Mowilismy juz o tem, ze Rzymianom nie znane było gospo- 

darowanie wysokopienne i połączone, mówiliśmy o odroslowem 

gospodarowaniu w plantacjach wierzb, kasztanów włoskich 1 dę- 

bów. Pozostaje jeszcze jeden sposób gospodarowania odroślowego 

a mianowicie gospodarowanie okrzesywaniem (tonsura). Gdy, jak 

już wspomnieliśmy niejednokrotnie, hodowla bydła rozwinęła się 

na wysoką skalę. potrzebywali Rzymianie wiele bardzo karmy 

dla bydła, którą pozyskiwano przez okrzesywanie wszystkich 

prawie drzew, szczególniej w porze, w której świeże rośliny pa- 

stewne od lipca do późnej jesieni były dość rzadkie. Najlepszej 

karmy dostarczał: wiąz attyniiski (według Bórengera Ulmus 

suberosa) dalej jesion, ostrokrzew (?), dąb, 1 laur. Bobotników 

zajmujących się okrzesywaniem zwano frondarii. dzieunie dostar- 
czać musieli po cztery kosze karmy. 

Okrzesywanie w celu użytkowania na drzewo zastosowy- 

wano w plantacjach ceypresów. Skrócano drzewom tym gałęzie a 
pędy, rosnące w miejscu odciętych gałęzi, używano na tyki lub 
żerdzie. Grospodarowanie tego rodzaju musiało dawać znaczne do- 

chody, kiedy gaj cyprysowy znajdujemy dość często wymieniony 
jako posag dla córek! *). 

Rzymianie potrzebowali do utrzymania trwałego gospodaro- 
wania w swych plantacjach wiele świeżych sadzonek. W ogóle 
znane im były bardzo dobrze różne metody sztucznego rozmna- 

żania drzew. Umieli wychowywać drzewa z nasienia, z sadzonek, 

wypędów korzeniowych, z odkładków (avolsio, surentus), sztubrów — 

(taleae, rami), odrośli z pniaka, ostatecznie z zrazów i oczek. 

Całe lasy odnawiały się same przez się, naturalnie; mniejsze 
  

") Hehn - Kulturpflanzen und Hausthiere str. 240 i 531,
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alrzewostany zakładano sztucznie za pomocą siania i sadzenia. 
Przez siew odnawiano tylko niewielkie stosunkowo obszary. Za- 
składanie przez siew opisują nam starożytni dokładnie; szczególnie 
co do drzewostanów kasztana słodkiego. Pliniusz powiada, że k»- 

sztan da się tylko nasieniem rozmnażać, dodaje jednak zaraz, :e 

w ten sposób wychowane drzewa łatwo wyradzają się 1 musza 
być szczepione, jeżeli się chce pozyskać las owocowy z uszlachet - 

nionych kasztanów. Columella sądzi, że drzewostany kasztana 

wygodniej się rozmnażają przez siew, jak przez sadzonki. Palla- 

«hlusz oświadcza się także za rozmnażaniem kasztanów przez siew, 

bo wychowywanie sadzonek dłngo trwa i nie jest pewnem. Siew na- 

stąpić może w listopadzie, grudniu i lutym. W ogóle zaś uważano 
za najlepszy czas do siania drzew październik 1 listopad, czas 

opadania liści, gdyż bogowie strącaniem Dsści z drzew zwracaja 

sami uwagę ludzi na potrzebę przystępowania do zasiewu. Z nasie- 
mia trzeba wybrać świeże, dojrzałe 1 wielkie ziarna, co przy sie- 

wie listopadowym jest łatwem. ze względn na niedawny zbićr 

owoców. Jeżeli siew nastąpić ma w lutym, to przechowanie na- 

sienia odbyć się ma w ńastępujący sposób: najpierw rozkłada się 
owoce i suszy je na wolnem powietrzu w cieniu, potem zsypuje 

się je w suchem miejscu pod dachem i przykrywa piaskiem rze- 
cznym. Po trzydziestu dniach piasek się odrzuca, a kasztany wsy- 

puje się do kadzi, napełnionej zimną wodą; zdrowe spadną na dno. 
głuche pływać będą na powierzchni. Zdrowe, wyjąwszy z wody i 

złożywszy w dawne miejsce, przykrywa się znowu piaskiem i po- 
wtarza się tę próbę co trzydzieści dni. Pozostałe po kilkakrotnej 
próbie kasztany można już użyć na siew. Columella jest zdania, 
Że zebrane kasztany należy zsypać do beczek, z piaskiem zmięszać 
1 tak przechowywać. ° 

Przy siewie nasiona układa się w rzędach, odległych od 
siebie na 5 stóp, a w rzędach powinny być one od siebie na pół 
stopy oddalone i na 9 cali głębokości włożono. Miejsca, w które 
włożono nasienie, przykrywa się ziemią i oznacza palikiem. Po- 

leca się jednak gęstszy siew, bo kasztany schną albo gniją nim 
zaczną kiełkować, a są bardzo poszukiwane przez myszy i krety (?). 
„Jeżeli siów się nie uda, to wsądza się w ziemię gałązki są- 

siednich drzew szczytem w dół, aby się przyjęły, a następnie, gdy 

się zakorzenią, oddziela się je od właściwego ich pnia. Jeżeliby 

wszystkie nasiona się przyjęły, to można: przerzedzić kulturę, 

przesadzając po dwóch: latach zbyteczne sadzonki, tak, aby po-:- 
- A *
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między pojedynczemi drzewkami pozostał odstęp na dwie stopy.. 
Columella doradza takie same postępowanie w kulturach dębo- 
wych. | 

Przechodzimy obecnie do zakładania drzewostanów 1 rozmna- 

żania drzew za pomocą sadzenia. Sadzonki w tym celu potrzebne 
wychowywano w przeznaczonych na to w szkółkach drzewnych 
(arbustum). 

Wybór miejsca na szkółkę trzeba poddać gruntownej roz- 
wadze. Nie powinna ona być zbytnio oddaloną od miejsca prze- 

znaczenia hodowanych w miej sadzonek, nie powinna być ocienio- 
ną przez inne drzewa. Pliniusz przytacza rośliny, które cienia 
nie znoszą, mianowicie: juglans, pinus (także: picea sativa lub 

picea u Pliniusza, obecnie Pinus pinea L.), picea (obecnie Abies 
excelsa D. C.), abies (obecnie abies pectinata Г). C.)'”) używające 

trafnego bardzo porównania, że dla tych roślin cień jest macochą, 

dla innych zaś dobrą matką. Szczególnie ważhym jest stosunek, 

jaki zachodzi między glebą miejsca na szkółkę przeznaczonego a. 
gleba, w której drzewko, w szkółce wychowane, ma być później 

przesadzone. Pod tym względem prawie wszyscy pisarze starożytni 

„zgadzają się. Pliniusz wymaga dla szkółki szczególnie dobrej gle- 

by, gdyż „mamka często pobłażliwszą jest dla dziecka niż mat- 
Ка“. W innem miejscu zwraca Pliniusz uwagę na to, że gleba 
szkółki ma być albo lepszą albo przynajmniej równie dobrą jak 

miejsce przyszłego pobytu roślinki. bo nie można przesadzać drze- 

wek z wczesnego i ciepłego położenia w zimne 1 przeciwnie. To 

samo uczy Collumella. Cato powiada, że gleba powinna być łatwo 
się otwierająca, średnio głęboka, nie za tęga i nie za lekka, po- 

winna posiadać wiele substancji mineralnych (succosus). W każ- 
dym razie trzeba ją poruszyć, a Uolumella dodaje, że szkółka ma 

być założoną w miejscu o glebie tłustej i umiarkowanie wilgot- 
nej, lekkiej i miękkiej. Pliniusz upomina, żeby się strzedz przed 
popękaną ziemią, aby delikatne korzonki nie mogły być narażone 
na promienie słoneczne, gdyż wskutek tego łatwo mogłyby ro 
śliny uschnąć. 

Zi. najstosowniejszą porę do zakładania szkółek uważano 
wiosnę; Pliniusz dodaje, Że czas między wiatrami wiosennymi 1 
zrównaniem dnia z nocą jest najlepszy, gdyż wiatr wiosenny (fa- 
  a — — 

17) Oznaczenie drzew przez Pliniusza podanych, wzieliśmy z Bórengera 
1. e. str. 510.
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vonius) przynosi roślinom siłę żywotną, tylko szkółki drzew oli- 
wnych zakładano po wiosennem zrównaniu dnia z nocą. Zabobon- 
nie uważano, aby szkółki zakładano tylko w czasie pełni księżyca 

W miejscu przeznaczonem na szkółkę przekopywano ziemię 
na trzy stopy głęboko, kamienie wybierano 1 odrzucano, następ- 
nie bronowano i obracano ziemię, potem oddzielano grządki i 

wyrównywano je — przynajmniej w szkółkach ceyprysowych — 
walcem, 

Do użytku w szkółkach wiązowych zbierano nasienie na po- 
czątku marca, przed puszczaniem liści, suszono je przez dwa dni 

na słońcu a następnie wysiewano bardzo gęsto. Columella chce, 
żeby nasiona tylko tak długo wystawiano na działanie promieni 
słonecznych, aby pozostały zawsze jeszcze soczyste 1 lepkie. Na 

gęsto zasiane ziarna przesiewa się na 1 —2 cale wysoko tłustą 

ziemię przez przetak, Cato poleca siew w rzędy i radzi oznaczać 

rzędy palikami, które ręką albo za pomocą drewnianego bijaka 
należy równie głęboko wsadzać; a następnie aż do wysokości 
wystających palików nakłada się nawóz krowi. Ostatecznie przy- 

krywa się grządki gałęziami, aby ptaki nie mogły wydobywać 
zaczynających kiełkować nasion; Cato doradza układanie las (ple- 

cionych z chrustu) w wysokości człowieka, aby powstrzymywać 
promienie słoneczne; przeciw zimnu układa się na grządkach 
maty plecione ze słomy. W suchej porze trzeba grządki polewać. 

(Gdy nasiona już zaczną kiełkować i roślinki wydobywają 
się nad powierzchnię ziemi, usuwa się z grządek chrust i gałęzie, 

ułożone w celu ochrony przed ptakami, i plewi się grządki, ale 
ostrożnie, aby nieuszkodzić małych i delikatnych roślinek. Dla 

tego też grządki powinny być tak wązkie, żeby robotnik plewić 

mógł z łatwością i dosięgnąć ręką aż do środka tejże. W lecie 

trzeba grządki rano przed wschodem słońca albo wieczór polewać 

(lepiej niż nawodniać) Pliniusz domaga się lekkiego nawodnienia 

także przed kiełkowaniem; dla ochrony przed ptactwem domowem 
należy szkółkę otoczyć płotem a w razie obawy przed szkodą ze 
strony pasącego się bydła także głębokim rowem. Już Cato wy- 
kazał konieczność ogradzania szkółek. 

Gdy sadzonki wyrosną trzy stopy nad ziemię wtedy prze- 

sadzaja je w szkółce. Powierzchnię przeznaczoną na ten cel 

przekopywano zupełnie albo ciągniono w niej kilka brózd, albo 

też ostatecznie kopano pojedyncze doły dla każdej rośliny. Prze- 

kopywano zupełnie ziemię wtedy, gdy chciano oczyścić ją 2



ewentualnie sie znajdujących w niej korzeni, pniaków, chwastów 

itd. Zresztą zwykle ciągniono brózdy lub kopano doły. Brózdy 

uważano za lepsze, gdyż wilgoć może dostać się w wszystkie 

przestrzenie między brózdami. 

Aby rośliny nie wypędzały zbyt długich korzeni, nie ko- 

pano głębokich dołów do sadzenia, bo zanadto głębokie zakorze- 

nienie się przeszkadza później w przesadzeniu. Pliniusz jest w o0- 

góle przeciwny przesadzaniu rośliny z jednej szkółki w drugą, 

zanim się ją zasadza w właściwe miejsce jej przysłego życia. 

Przesadzanie może tylko wywołać żywszy porost liści. Większość 

jednak pisarzy jest za szkółkowaniem. Grządki, przeznaczone dla 

przesadzić się mających sadzonek, przekopywano kilkakrotnie — 

(przekopywanie uważano za konieczny warunek rozwoju roślin) — 

a potem zasadzano rośliny w odstępaah 1'/, stopy za pomocą 

osobnego narzędzia ($widra). Bliżej koło siebie sadzone rośliny 

były, zdaniem starożytnych, łatwiej narażone na napady gąsienic : 

tylko cyprysy sadzono bliżej. Rządki oznaczono palikam, aby ro- 

botnicy przy plewieniu i ogartywaniu uważali na oznaczone 

rośliny i nie uszkadzali korzeni. Plewić powinno się tyle, ile po- 

trzeba; gdy korzonki już się umocnią należy rośliny ogartywać. 

jak często ogartywać trzeba, nie da się oznaczyć, ale im częściej 

tem lepiej. Jeżeli kto musiał się ograniczać w wydatkach, to wy-- 

starczało od marca do października raz na miesiąc wyplewić 

szkółkę i okopać. Widłowate wierzchy i wilki jako też 1 korze- 

nie obcinano. 

U wiązów attynińskich uważano rozmnażanie za pomocą 

rzeżańców z korzeni za jedyny sposób rozmnażania, gdyż niedają 

się one z nasienia wychowywać (?). Za korzystniejsze uważano 

sadzenie rzezańców w jesieni, jak na wiosnę. Wilki usuwano ręką, 
gdyż sądzono, że wiąz attyniński w pierwszych dwu latach życia 
nie znosi obcinanania; dopiero w trzecim roku oczyszczano ge 

nożem. 

Wiek, w którym ostatecznie przesadzano sadzonki, zależał 

od rodzaju drzewa, itak п. р. drzewa oliwne i wiązy przesadzano 
w piątym roku. W ogóle nie wolno było przesadzać drzew przed 

drugim i po trzecim roku; Cato radzi przesadzać drzewka mające 

pięć cali grubości. Najlepiej sadzić na wiosnę zanim drzewa po- 
kryją się zielenią, i w jesieni; wiązy można sadzić od początku 

jesieni, gdy ziemia jest wilgotną aż do wiosny, zanim kora ko” 
rzeni podczas wydobywania z ziemi się łuszczy. Drzewa puszcza-



— 93 — 

jące wcześniej, jak topole, jesiony, muszą być przesadzone wcze- 

śniej, w połowie lutego. 

Doły, w które sadzono rośliny, robiono wcześniej, przed roz- 

poczęciem sadzenia, szczególniej, jeżeli powierzchnia ziemi była 

silnie zadarnioną. Już Wirgiliusz zaznacza, że gleba przeznaczona 

na uprawę powinna być dłuższy czas przed uprawieniem poru - 

szoną. Za najlepsze uważano robienie dołów na rok przed sadze- 

niem, abv słońce i opady atmosferyczne miały czas dostateczny 

do działania na glebę; jeżeli wykonanie tego było niemożliwem 

to trzeba na dwa miesiące przed rozsadzeniem drzewek z szkółki 

wypalić doły (?) a sadzić drzewka dopiero po deszczu. Spód dołu 

wykłada się kamieniami albo, w braku tychże, świeżymi prętami 

wierzbiny lub gałęziami na '/, stopy. Drzewa, o płaskich korze- 

niach, należy sadzić głębiej, bo inaczej korzenie ich wydobędą się 

ponad ziemię i tak n. p. jesiony i drzewa oliwne na cztery stopy, 

inne na trzy. Pliniusz dodaje, że niektórzy radzą wykładać doły 

czerepami glinianych naczyń, inni sądzą, że okrągłe kamienie 

są lepsze, bo w suchej glebie utrzymują wilgoć a w mokre) łatwiej 

przepuszczą wodę; kamienie nie przeszkadzają także wolnemu 

rozrostowi korzeni i nie płaszczą ich tak, jak czerepy gliniane, 

Według Catona należy na drzewkach w szkółce naznaczać 

stronę na południe obróconą, aby one stały poźniej w tym samym 

kierunku. Przed wsadzaniem drzewek należy je skrócić: w tym 

celu używać należy najostrzejszych noży, by nie uszkodzić kory 

Wielki wpływ przyznawano księżycowi, gdyż skrócanie korzeni 

mogło się tylko w czasie pełni odbywać. 
Na sam spód dołu nasypywano górną warstwę ziemi, potem 

ustawiano w samym środku drzewko, zasypywano dół ziemią 

1 udeptywano ją. W cieplejszem położeniu można — wedle staroży- 

tnych autorów — zrobić kopiee koło drzewka, aby korzonki nie 
uschły wskutek działania promieni słonecznych, w innych stro- 
nach należy spulchnić ziemię, aby dopuszczała przystęp powietrzu. 

Sadzenie — zdaniem Catona — nie powinno się odbywać 

podczas deszczn i wiatru, podczas gdy Pliniusz uważa wiatr pół- 

nocny jako bardzo korzystny. Należy uważać, aby korzenie ro- 

Ślin nie uschły przy sadzeniu. Dła tego najlepiej przesadzać drzewka 

z grudą, a przenosić je w darnine owinięte, a według Catona 

w koszach sadzić. 
(Dokończenie nastąpi).


