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Udział modrzewia w lasach polskich w XVIII i XIX wieku 

Участие лиственницы в польских лесах в ХУ и ХХ веках 

The share of larch in Polish forests in XVIIIth and XIXth centuries 

N a terenie Polski występują: modrzew polski Larix polonica Rac., 
modrzew europejski Larix decidua Mill., Larix europea DC oraz 

tzw, modrzew sudecki o nie ustalonej ostatecznie dokładnej randze sy- 

stematycznej, Areały występowania modrzewia polskiego i europej- 
skiego na naszych ziemiach opracował prof. Szafer, natomiast sudec- 
kiego — Herrmann. 

. р la leśnika, oprócz zasięgu występowania gatunku ważna jest rów- 
nież jego rola lasotwórcza, a więc udział w składzie drzewostanu, forma 
występowania itp. Dzisiejsza bowiem hodowla lasu opiera się w znacz- 

„€J mierze na podstawach ekologicznych, poznanych przede wszystkim 
do brzykładzie lasów naturalnych. Leśnik czerpie z nich wskazówki со 
o składu gatunkowego, udziału ilościowego i formy zmieszania gatun- 

nikć w zakładanych uprawach. Pomijanie któregokolwiek z tych czyn- 

Us moze prowadzić do dużych strat gospodarczych. | 
rzec stalenie roli lasotwórczej jakiegoś gatunku drzewa nie zawsze jest 

udział a OSIĄ. Szczególne trudności napotyka się w wypadku, gdy 
nie --...|o9o gatunku w dawniejszych drzewostanach nie jest dokład- 

One Tak właśnie przedstawia się sprawa z modrzewiem. | 
uiacp ie panuje pogląd, że modrzew występował niegdyś na zie- 

nie si polskich w znacznych ilościach (21, 31, 32, 44, 67). Na wytworze- 

cib R takiego przekonania wpłynęły w zasadniczy sposób prace Ra- 

dligcgkiego (44), Wóycickiego (68), a przede wszystkim Je- 
\о па. „ego (21). Jego wypowiedź: „...32УБКо5С, z jaką zanika drze- 

nie ni <iemiach polskich, jest po prostu zatrważająca. Гат, gdzie obec- 

w inny Spotyka się go już wcale, lub tylko jako nieznaczną domieszkę 

р Бас skupieniach, przed niespełna wiekiem tworzyło ono czyste 
0 tym łat wiz wostany..." (21), została powszechnie przyjęta. Stało $18 

rana (67, 70). Jj ze hodowla tego gatunku jest obecnie specjalnie pop 

miac s ulega wątpliwości, że modrzew w odległej przeszłości na zie- 
aaszych odgrywał poważną rolę w składzie gatunkowym lasów. 
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Z badań paleobotanicznych dowiadujemy się, że do Europy, a więc i do 
Polski, przedostał się prawdopodobnie z Azji przy końcu trzeciorzędu. 
Podczas pleistoceńskich ochłodzeń klimatu pozycja jego na naszych zie- 
miach została ugruntowana. Modrzew stał się jednym z głównych skład- 
ników boru, przypominającego swym składem tajgę syberyjską. W póź- 
nym glacjale miał po raz ostatni w pełni korzystne warunki klimatycz- 
ne. W postglacjale został zepchnięty na izolowane placówki w Karpa- 
tach i Wyżynie Małopolskiej, gdzie przetrwał do dziś (60, 61). 

Leśnik musi się jednak zastanowić, jak daleko może sięgać w prze- 
szłość, aby uzyskać praktyczne wskazówki co do postępowania gospo- 
darczego. Siedliska leśne ulegają przecież ciągłej zmianie. Naturalne 
przemiany występują w nich bardzo powoli. Jednak działalność czło- 
wieka, szczególnie zaś gospodarowanie wodą, może spowodować znacz- 
ne przekształcenie się siedlisk w stosunkowo krótkim czasie. Tak na 
przykład przeglądając mapę Zannoniego z końca XVIII wieku 
widzimy, że większą część Puszczy Sandomierskiej stanowiły bezleśne 
bagna (46). Spostrzeżenie to potwierdza mapa sztabowa z 1842 r. Tak 
rozległe moczary wywierały bardzo poważny wpływ na warunki siedli- 
skowe sąsiednich obszarów. 

Z godobną sytuacją spotykamy się w Puszczy Niepołomickiej, gdzie 
bagna występujące dawniej, np. na terenie dzisiejszego leśnictwa Gro- 
ble, decydowały o charakterze znacznej części tamtejszych lasów (13). 
Z tych właśnie względów leśnik nie może sięgać zbyt daleko w prze- 
szłość. Wydaje mi się, że dwa pokolenia drzewostanu, a zatem okolo 
200 lat wstecz, to górna granica okresu, który może być rozpatrywany 
w naszych analizach gospodarczych. 

W związku z tym nasuwa się pytanie, jak przedstawiała się sprawa 
udziału modrzewia w polskich lasach w ciągu ostatnich dwóch wieków? 
Aby na to odpowiedzieć należy przede wszystkim oprzeć się na naszym 
dawnym piśmiennictwie leśnym. Przegląd ten przeprowadzam osobno 
dla b. Galicji, Królestwa Polskiego oraz Śląska, gdyż na skutek rozbio- | 
rów również piśmiennictwo grupowało się oddzielnie w poszczególnych | 
częściach kraju. Nie uwzględniam przy tym obszarów Księstwa Poznań- 
skiego, gdyż ogólnie uznaje się, że leżą one poza zasięgiem występo- 
wania modrzewia. Jeśli idzie o lata 1900—1961, to zagadnienie modrze- 
wia jest na ogół znane. Zacznę zatem przegląd literatury od końca 
wieku XIX i będę go omawiał wstecz, aż do początku wieku XVIII. Po- | 
stępowanie takie ma na celu głównie systematyczne eliminowanie drze” | 
wostanow modrzewiowych nienaturalnego pochodzenia. 

Galicja 

Dla terenu Galicji mamy z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
pewnego rodzaju opracowanie całościowe. Na Powszechnej Wystawie 
Krajowej we Lwowie w 189% r. przedstawiono z inicjatywy Galicyjskie | 
go Towarzystwa Leśnego mapę dzielnic przyrodniczoleśnych Galicji 
z wyszczególnieniem składu gatunkowego drzewostanów (1). Mapa 14 
nie przedstawia bezwzględnego udziału poszczególnych gatunków w la 
sach, lecz raczej stosunki siedliskowe. Autorzy (przede wszystkim 
Henryk Strzelecki) chcieli w ten sposób dać niejako wska” 
zówki, gdzie i jakie drzewa należy wprowadzać. 
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W odniesieniu do modrzewia ważną rolę odgrywał prawdopodob- 
nie przy sporządzaniu mapy również pogląd wybitnego przyrodnika 
prof. Raciborskiego oraz wielu leśników, że modrzew należy pro- 
pagować i wprowadzać do naszych lasów. Pomimo jednak niewątpliwie 
przychylnego w tym czasie stosunku do modrzewia, udział jego przewi- 
dywano tylko w czterech dzielnicach, a mianowicie: w Tatrach — 150/0, 
w Karpatach Zachodnich — 10/0 „Na Roztoczu — łącznie z jesionem — 
150/60 oraz w Karpatach Wschodnich — 10%/e wspólnie z jaworem, jesio- 
nem i limbą. W pozostałych czterech dzielnicach, tj. na Niżu zachodnim, 
Niżu wschodnim, Opolu i Podolu, modrzew nie był przewidziany w skła- 
dzie drzewostanów. 

Uzupełnieniem do omawianej mapy może być dyskusja na XIII wal- 

nym zgromadzeniu Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego w 1896 r. w No- 

wym Sączu, gdzie stwierdzono, że w Galicji nie ma większych drzewo- 
stanów modrzewiowych. Spotyka się tylko pojedyncze stare egzemp!a- 
rze, grupy składające się z kilku do kilkunastu sztuk oraz rzadko -— 
małe 1—2-morgowe drzewostany (56). Podobne stanowisko zajmuje 

Tynieck i (64) w „Sylwanie' z 1897 r. Pogląd ten potwierdziła rów- 
nież dyskusja na Walnym zgromadzeniu GTL w Przemyślu (27). 
Hołowkiewicz (17, 18, 19), doskonały znawca lasów galicyj- 

skich, pisze o modrzewiu, że jest to drzewo, które już „raczej” usunęło 
się u nas z widowni świata", a jego starodrzew należy do osobliwości. 
Jedynie w wysokich górach można spotkać okazy na naturalnych sta- 
nowiskach. 

_. Encyklopedia Powszechna Orgelbranda z 1864 r. (13) podaje, 
że „na Karpatach znów trafia się modrzew tu i ówdzie gromadkami, two- 
Iżąc gaje i małe laski". 

Sporo wiadomości o lasach b. Galicji dostarczają nam artykuły za- 
warte w rocznikach Zachodniogalicyjskiego Towarzystwa Leśnego z po- 
łowy ubiegłego wieku. I tak Lizak (28), opisując „Podhale nowotar- 
skie Nie wspomina o modrzewiu. Reichard (45) i Bohm (6) po- 

ają, że w lasach okręgu sądeckiego modrzew znajduje się tylko gdzie- 
niegdzie, i stosunkowo młody. Finger (4) w opisie lasów wy- 
stępu jących na północnej stronie Karpat centralnych mówi, że mo- 
żę W występuje tam tylko sporadycznie. Eberswald (12) poda je, 
т w lasach dóbr Lanckorony i Myślenic drzewostany modrzewiowe 

h „SNowe zajmują powierzchnię 350 morgów austriackich, tj. 5,3% ogól- 
©] Powlerzchni omawianych lasow. 

main Opisie lasów okolic Suchej, Makowa i Slemienia z lat 1854—1860 

oh, ujemy wzmianki, że modrzew występuje tam tylko tu i ówdzie, 
"cznie wprowadzony (3, 15). 

ty a unis w lasach Wielkiego Księstwa Krakowskiego modrzew spo- 
Zdżą się tylko gdzieniegdzie pojedynczo (43, 62). Natomiast w leśnictwie 
w о ty dóbr Władysława Sanguszki modrzewia nie ma 

góle, Podobnie modrzew nie występuje w tym czasie w lasach okrę- 
u tzeszowskiego (48, 58), Nawet w Tatrach (Zakopane, Kościelisko, 

ać NA), w połowie ubiegłego wieku modrzew stary można było spot- 

Lach gór (Gor pojedyncze egzemplarze i to tylko w wyższych par- 

ski. NYCH źródeł dowiadujemy się, że w tym czasie w cyrkule jasiel- 
„Jawor i modrzew często tu i ówdzie zabłąkają się' (36). Nato- 
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miast w „Rozprawach Towarzystwa Gospodarczego we Lwowie znaj- 
dujemy stwierdzenie, że „oprócz obwodu Sandeckiego nigdzie w Gali- 
cji nie masz całych lasów modrzewiowych (8). 

Mniej danych o występowaniu modrzewia na terenie Galicji spoty- 
kamy w literaturze pierwszej połowy XIX stulecia. Aleksander 
Zawadzki (71) w swym opisie roślin dziko rosnących w Galicji i Bu- 
kowinie pisze, że modrzew występuje tylko „hier und da in den Kar- 

pathen". Schwestka (51) wspomina, że w Galicji stare modrzewie 
spotyka się tylko w górach sądeckich. Stanisław Staszic (57) 
opisując lasy w okolicach Lanckorony, Żywca, Bielska i Cieszyna, nie 
wspomina o modrzewiu. Wymienia przy tym takie gatunki, jak jodła, 
buk, świerk, brzoza, jawor, jałowiec oraz wskazuje górną granicę wy- 
stępowania dębu i sosny. Jedynie w ogólnej charakterystyce rozmiesz- 
czenia roślinności w Karpatach nadmienia, że ,„... Jawory, Buki, Skrzeki, 

Jodły, Modrzewy, Cisy kończą się wszędzie na linij 4300 stóp...'. Wy- 
nikałoby więc z tego, że udział modrzewia na początku XIX wieku 
w lasach Podgórza i Karpat był tak niewielki, że praktycznie nie brało 
się go pod uwagę. 

W literaturze XVIII wieku znajdujemy wzmianki o modrzewiu 
w Dykcyonarzu roślinnym Krzysztofa Kluka (22), który podaje, 
że „Pinus larix: sosna Modrzew ... jest na kanpackich górach... . Kuro- 
patnicki (25) w swej geografii Galicji i Lodomerii pisze, że cyrkuł 
dukielski „obfituje ... w modrzewy i śliwy... Ładowski (29) podaje, 
że „Mamy w Polsce dostatkiem po lasach modrzewiowego drzewa, na 
Tatrach i górach Bieszczadzkich'”. Są to więc pierwsze wzmianki o licz- 
niejszym występowaniu modrzewia w Galicji. 

W Inwentarzu Starostwa Lanckorońskiego z 1777 r. (35) ani w Inwen- 
tarzu Ekonomii Niepołomskiej z 1736 r. przy opisie lasu nie wspomina 
się o modrzewiu. Zaznaczyć przy tym należy, że inwentarz starostwa 
Lanckorońskiego podaje opisy lasów bardzo dokładnie. Natomiast w ma- 
teriałach odnoszących się do Puszczy Niepołomickiej znajdujemy nazwę 
osady Modrzyna (59), co nasuwa przypuszczenie, że modrzew kiedyś 
lam się znajdował. 

Reasumując przedstawione wyżej materiały dotyczące występowea- 
nia modrzewia na terenie b. Galicji w ciągu ostatnich 200 lat stwier- 
dzamy, że gatunek ten nigdzie nie występował w większych ilościach. 
Czystych jego drzewostanów nie notowano zupełnie. Na terenie Pod- 
górza i Karpat występował on tylko sporadycznie w formie pojedynczej 
domieszki, nie uwzględnianej w opisach gospodarczych. Liczniejszy 
jego udział możemy jedynie zanotować pod koniec XVIII wieku w Biesz- 
czadach, Beskidzie Niskim i Tatrach. 

Królestwo Polskie 

Najwięcej informacji o występowaniu modrzewia na terenie b. Kró- 
lestwa Polskiego znajdujemy w literaturze pierwszej połowy XIX wie- 
ku. Jedynie kilka publikacji dotyczy drugiej połowy tego wieku. I tak, 
Encyklopedia Powszechna Orgelbranda (13) podaje, że „w Ziem! 
Sandomierskiej i Rawskiej modrzew występuje tu i ówdzie gromadka” 
mi, tworząc gaje i małe laski. Leppert (26) podaje, że modrzew wvV- 
stępuje szczególnie w lasach guberni radomskiej. Aleksandro- 
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wicz (2) pisze, że gatunek ten „w lasach naszych naturalnie rosnący 
rozciąga się w kierunku północy tylko za rzekę Pilicę, przy jej ujściu 
do Wisły..., ale najwięcej szerzy się ku południowi w Galicji aż po góry 
karpackie". Połujański (42) szacuje udział drzewostanów modrze- 
wiowych w lasach guberni radomskiej na około 0,5%. W 1851 r. 
M. B. (34) pisze, że „modrzew — niegdyś lasów mieszkaniec" znika z po- 
wierzchni ziemi podobnie jak cis i tylko gdzieniegdzie spotyka się jego 
szczątki. 

Г. Р1. (Ludwik Plater, 40) podaje obręby z jakich składały się 
lasy Królestwa Polskiego. Na 1013 obrębów w lasach rządowych wyso- 
kopiennych i 192 w niskopiennych nie ma ani jednego obrębu modrze- 
wiowego. Według Platera „obręb w gospodarstwie leśnym jest to 
część lasu, która bez względu na stosunki administracyjne, sama w so- 
bie formuje całość techniczną, i która podług prawideł sztuki ma sobie 
przypisany osobny i oddzielny sposób zagospodarowania... Obręb może 
mieć rozmaitą obszerność, stosownie do miejscowych okoliczności. 
W lasach rządowych Królestwa Polskiego średnia obszerność jednego 
obrębu wynosiła w roku 1828 morgów nowych Polskich 1350''. 

W aga (66) pisze: „Larix. Modrzew (...) tylko w okolicach południo- 
wych, gdzieniegdzie się przytrafia, a mianowicie w Sandomir (...) razem 
około 150 włók... Kozłowski (24) podaje, że „modrzew rośnie 
« mas w wielu miejscach, jako to: w Rawskiem, Opoczyńskiem, Opatow- 
skiem i Zamojskiem.. Szydłowieckiem'. O okolicy Szydłowca pisze: 
„lasy modrzewiowe są tam wprawdzie wielkiej obszerności, lecz dosyć 
podniszczone i młodociane, tak iż w obecnym czasie żadnej prawie nie 
czynią korzyści". 

W. „Tygodniku Rolniczo-Technologicznym" z 1837 r. (37) czytamy, 
; „Modrzew ,,.. dzisiaj ledwo w niektórych lasach w Sandomierskiem 
| Krakowskiem się znajduje'. W „Sylwanie' z 1836 r. w pracy Opisa- nie modrzewiu (38) znajdujemy, że ,... w niektórych naszych lasach, 
zczególniej w województwie Sandomierskiem dosyć jeszcze jest pospo- 
ly, a leśnictwach rządowych Samsonów i Szydłowiec mnogie i bardzo 
piękne znajdują się drzewa, i zajmują 150 przeszło włók nowopolskich.”’ 

lekawe materiały dotyczące rozmieszczenia modrzewia w Krole- 
stwie Polskim znajdujemy w „Sylwanie” z 1827 r. (49). W artykule tym 
całość kraju podzielona jest na trzy strefy, a mianowicie: 
w; l) strefa zimna — obejmuje wschodnie części woj. płockiego i mazo- 

eckiego, północną część woj. podlaskiego i całe Augustowskie, 
e a) strefa umiarkowana — obejmuje północne części woj. sandomier- 
wi i kaliskiego i lubelskiego, zachodnie części woj. płockiego i mazo- 

3 '€go Oraz południową część Podlaskiego, | | 
| go ? Strefa łagodna — obejmuje południowe części woj. sandomierskie- 
| Kaliskiego i lubelskiego oraz całe Krakowskie. 

stref strefie zimnej modrzew nie występuje zupełnie. Przy opisie lasów 
| się ef umiarkowanej czytamy: „Oprócz drzew zimnej strefy znajdują 
о ZZucone lub w małych massach Pinus larix, Pinus abies, Fagus 

granditgj; et Cus pedunculata, Acer platanoides, Fraxinus, Ulmus, Tilia 
| poprze о а... . Natomiast strefa łagodna... „posiada rodzaje drzew stref 

prócz nich, częścią w pomieszaniu, częścią czystych, te ostatnie, 
| pienr,, PSTOWYCHh, składają się z lasów jodłowych na kamieniu wa- 
j Ym jurayskim, ze świerkiem na glinie łupkowej i modrzewiowych 
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(chociaż niezupełnie czystych) na piaskowcu cisowym rosnących ', a da- 
lej „charakter tey strefy: lasy iglaste panujące, mianowicie sosnowe 
na przemian z iodłowymi i świerkowymi i gdzieniegdzie modrzewio- 
wemi , Ogólnie natomiast, odnośnie całego Królestwa Polskiego do- 
wiadujemy się, że drzewostany ,,..modrzewowe tylko w małych ka- 
wałkach czyste i równego wieku. Oprócz tego pojedyncze modrzewy 
pomiędzy gęstą młodzieżą 5—30-letnią w pomieszaniu z drzewem 
lisciowym. Są to widocznie szczątki dawnych wielkich lasów mo- 
drzewowych'. Opisy te uzupełnione są tabelą, która przedstawia po- 
wierzchnię zajmowaną przez poszczególne gatunki drzew. Wynika 
z niej, że lasy modrzewiowe występowały jedynie w woj. sandomier- 
skim. Z ogólnej powierzchni leśnej tego województwa, wynoszącej 
27.817,3 włók, tj. 467.157,73 ha, zajmowały one 150 włók, tzn. 2519,43 ha, 
a zatem tylko 0,5%. Natomiast w stosunku do powierzchni łasów całego 
Królestwa Polskiego udział drzewostanów modrzewiowych stanowił 
tylko 0,07%. 

Ale nawet do tej znikomej powierzchni lasów modrzewiowych nale- 
ży podchodzić z pewnym zastrzeżeniem. Tyszkiewicz (65) podaje 
bowiem w oparciu o oryginał planu gospodarczego z 1827 r., „że owe 
150 włók odnosi się raczej do tych drzewostanów mieszanych, w któ- 
rych zaprojektowano gospodarstwo modrzewiowe i miano dopiero na 
czyste lasy modrzewiowe zamienić". 

Z materiałów pierwszej połowy XIX wieku należy przytoczyć jesz- 
cze zdanie z artykułu: „O materyałach do budowy służących" (11). Otóż | 
autor, omawiając wartość techniczną i przydatność drewna modrzewio- 
wego — kończy swoje wywody zdaniem „szkoda, iż w naszym kralu 
w niewielkiej obfitości znayduie sie". 

Z wieku XVIII mamy następujące dane: Kluk (22) mówi, że mo- 
drzew ,,..u nas w południowey stronie kraiu jeszcze gdzieniegdzie dla 
osobliwości się nayduie, ale budowy mieyscami modrzewowe Чала po- 
znać, że nieskrzętność naszych poprzedników modrzewowe lasy wy: 
gubiła''. 

Jabłonowska (20) opisuje modrzew, ale tylko na podstawie lite 
ratury zagranicznej. Natomiast w rozdziale zatytułowanym: Taxa DO 
przedaży Drzewa służąca, ieżeliby te być miało kiedy przedawanym. 
w którym podaje cennik na drewno pozyskiwane w jej dobrach, mo" 
drzewia nie wymienia. Wynikałoby z tego, że gatunek ten w lasach 
dóbr Jabłonowskich nie występował. Podobnie nie wspomina 
o modrzewiu Busching (7) przy opisie lasów Królestwa Polskiego 
I Wielkiego Księstwa Litewskiego. Natomiast Bielski (5) wymienia 
modrzew w składzie lasów Królestwa Polskiego. Trzeba tu jednak za 
znaczyć, że Bielski wylicza szczegółowo zarówno wszystkie drze” 
wa jak i krzewy występujące u nas. Bus ching natomiast ogólnie 
charakteryzuje ówczesne lasy i dlatego można wnioskować, że modrzew 
nie miał w tym czasie poważniejszego udziału w składzie drzewosta” 
nów. Jednak występował on w takich ilościach, że nawet stanowi! 
przedmiot handlu. Mamy bowiem wzmianki, że w 1748 r. Anglicy kupo” 
wali w Gdańsku maszty modrzewiowe, chociaż panował pogląd, że nó 
ten cel drewno to się nie nadaje (23, 30). 

Rzączyński (50) podaje, że modrzew stanowi domieszkę w le 
sach palatynatów rawskiego, sandomierskiego i lubelskiego oraz rzadko 
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spotyka się go w palatynacie sieradzkim. Wreszcie można przytoczyć 
wypowiedź posła weneckiego Hieronima Lippomano, z 1575 г 
który omawiając w sprawozdaniu dla papieża bogactwa lasów polskich 
nie wymienia modrzewia (46). | 

Ż przytoczonych materiałów widzimy, że również w b. Królestwie 
Polskim udział modrzewia w lasach w ciągu ostatnich dwóch wieków 
zawsze był znikomy. Występował on tylko na pewnych obszarach, gdzie 
trwale się utrzymywał (przetrwał tam zresztą do dziś), a mianowicie 
w Górach Świętokrzyskich, na Wzgórzach Łódzkich i ewentualnie czę- 
ściowo w Lubelskim w okolicy Roztocza. Ale nawet w centrum najlicz- 
niejszego występowania w Górach Świętokrzyskich udział modrzewia 
był znikomy, bo już przeszło półtora wieku temu wynosił zaledwie 0,5°/o 
w stosunku do lesistości tego terenu. 

Śląsk 

Przy omawianiu tego terenu opieram się głównie na publikacji 
стгтаппа (16), który bardzo dokładnie omawia i dokumentuje 

występowanie modrzewia na terenie Śląska i Moraw. Z pracy tej wy- 
Nika, że jeszcze w połowie XIX wieku drzewostany modrzewiowe na 
tym terenie były bardzo mało rozpowszechnione. Natomiast z danych 
Z połowy XVIII wieku dowiadujemy się, że w takich rejonach leśnych, 
jak Brzeg, Kluczbork, Oława, Opole, Strzelin, przy opisie drzewostanów 
modrzew nie był nigdzie wspominany. Ogólnie Herrmann stwierdza 
40 podstawie licznych materiałów archiwalnych, że modrzew na terenie 
ska Górnego, Dolnego i Opolskiego rodzimo nie występował, może 

tylko z wyjątkiem okolic Głubczyc i Prudnika, które leżą na granicy 
północnej naturalnego zasięgu jego odmiany sudeckiej. Na terenie Ślą- 
"(a został on sztucznie wprowadzony głównie w drugiej połowie 
XVIII wieku. 
i P odsumowując całość materiałów dotyczących występowania mo- 
'zewia na terenie Polski wydaje się, że musimy krytycznie spojrzec 

na twierdzenie J edlińskiego, wypowiedziane w roku 1922 (21), 
. powtarzane niejednokrotnie do dziś, że „tam, gdzie obecnie nie spo- 
yka się go już wcale lub tylko jako nieznaczną domieszkę w innych 
skupieniach przed niespełna wiekiem tworzyło ono obszerne i czyste 
dope stany” (mowa o modrzewiu jako drzewie — przyp. S.B.). Po- 
w 188 zdanie powtarza się co najmniej przez półtora wieku. I tak, 
sat +. 1 WypOwiadał je Hotowkiewicz (18). W 1851 г. M.B. pi- 
kr Ze „modrzew, niegdyś lasów mieszkaniec (...) i w naszym płaskim 
świ £ upodobaniem się gnieździł przed kilkoma jeszcze wiekami, jak 
ach dczą podania pisarzów i są tego ślady w starożytnych budow- 

obs (34). W 1848 I. Waga podawał, że modrzew stanowił niegdyś 
i zeme u nas lasy, czego „dowodem są liczne dotąd jeszcze trwające 

ото tego budowle" (66). To samo znajdujemy w „Tygodniku Rolni- 

0001091 i: | jedzi 1786 r. (22). atomiąg,  ggiczmym z 1837 r. iw wypowiedzi Kluka z (22) 

są one SW 

Idzi 

Rzączyński (50), pisząc w 1736 r. o budowlach z mo- 
skazuje na trwałość jego drewna, nie twierdzi natomiast, że 
ladectwem ilości jego występowania. | | 

my zatem, że rozmiar występowania modrzewia w naszych la- 

alano w sposób podobny do słów Jedlińskiego już prawie 
6 Sylwan 1/67 
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200 lat przed nim i 100 przed okresem, w którym — jego zdaniem — 
miały występować u nas „czyste I obszerne drzewostany modrzewiowe. 

Raciborski (44), Matusiak (33), Jedliński (21) i inni, 
jako argument przemawiający za dużym udziałem modrzewia w skła- 
dzie dawnych naszych puszcz, przytaczają materiały toponomastyczme. 
Na przykład Raciborski (44) pisze: „wystarczy przejrzeć słownik 
geograficzny polski, aby przekonać się, jak znaczna liczba miejscowości 
nazwy od modrzewia zapożyczyła , a dalej twierdzi, że stanowią cne 
„dowody obfitości modrzewia w różnych okolicach kraju". Natomiast 
wielu innych autorów w tym samym celu przytacza przykłady kościo- 
tów, zamków itp. budynków zbudowanych jakoby z drewna modrzewio- 
wego (18, 21, 22, 26, 27, 34, 37, 66). 

Jak powyższe „dowody ' przedstawiają się w świetle faktów? Otóż 
na podstawie licznych źródeł (41, 52, 53, 54, 55) znalazłem tylko 42 na- 
zwy geograficzne na terenie Polski, mające źródłosłów „modrzew'"'. Na- 
tomiast nazw geograficznych, mających źródłosłów „Ааб” м samym 
tylko Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego jest co najmniej 
899, pokrewnych zaś nazw ruskich, powstałych ze źródłosłowu „dub — 
299. Łącznie zatem „dąb'”, jako nazwa drzewa stanowi źródłosłów 1198 

nazw miejscowości. Jeśli idzie o inne gatunki drzew, to od brzozy wy- 
wodzi się 410 nazw, od buka —. 225 (63), od wiązów — 81, a nawet od 
cisa — 67. 

Jeśliby więc przyjąć, że ilość nazw geograficznych pochodzących od 
nazwy jakiegoś drzewa pozostaje w pewnym związku z liczebnością 
jego występowania, to wtedy modrzew wśród rodzinnych gatunków ro$ś- 
lin drzewiastych znajdzie się na ostatnim miejscu, bo nawet cis wyprze- 
dza go pod tym względem. Wspomniana zależność nie jest całkowicie 
ścisła chociaż — jak widać z przytoczonych powyżej cyfr i obecnego 
występowania poszczególnych gatunków — jakieś powiązanie chyba ist- 
nieje. W każdym razie z podanych powyżej przykładów wynika, że 
argumenty toponomastyczne nie mogą stanowić potwierdzenia licznego 
występowania modrzewia w naszych lasach, lecz raczej nasuwają wręcz 
przeciwne wnioski. 

Ostatni wreszcie argument, mający świadczyć o dużym udziale mo- 
drzewia w składzie dawnych drzewostanów, to spotykane rzekomo 
„liczne budowle" powstałe z drewna tego gatunku. Twierdzenie to jed- 
nak już niejednokrotnie było kwestionowane (9, 10, 56, 59). Kościoły, 
zamki itp. budynki uważane za budowle z drewna modrzewiowego, przy 
bliższym zbadaniu często okazywały się sosnowymi lub nawet świerko- 
wymi. Makroskopowe oznaczenie gatunku starego, przesyconego ZY- 
wicą drewna jest bowiem dosyć problematyczne. Dziś na przykład kon- 
serwatorzy przy opisie zabytków nie wymieniają gatunku drewna, z któ- 
rego zostały one zbudowane. Podają tylko krótko, że jako tworzywo 
występuje drewmo. Uważają, że bliższe określenie możliwe jest tylko po 
przeprowadzeniu specjalnych badań mikroskopowych, natomiast ocena 
„na oko' jest bardzo zawodna. 

Toteż przy rozpatrywaniu stanowiska lasotwórczego modrzewia 
w dawnych naszych lasach nie możemy przyjmować jako miarodajnych 
przykładów budowli powstałych rzekomo z jego drewna, poniewa? 
wnioski wyciągane na tej podstawie mogą okazać się fałszywe. 

Widzimy więc, że żaden z przytoczonych w literaturze argumentów 
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mających świadczyć o licznym występowaniu modrzewia w naszych 

lasach, nie może być uwzględniony przy krytycznym rozpatrywaniu 

tego zagadnienia. Natomiast z przytoczonych powyżej danych o wystę- 
powaniu drzewostanów modrzewiowych wynika jasno, że modrzew na 
ziemiach polskich co najmniej w ciągu ostatnich 200 lat nigdzie nie 

występował w większych ilościach. Przypuszczenie takie wypowiadał 
zresztą już w 1896 r. Tyniecki (64), a w 1928 r. —lyszkie- 
wicz (65). 

W formie drzewostanów czystych znajdujemy modrzew w tym cza- 
sie tylko w niektórych okolicach kraju i to na powierzchniach stosun- 
kowo niewielkich. Natomiast zasadniczą formą jego występowania był 
udział w składzie drzewostanów mieszanych. Głównym ośrodkiem mo- 
drzewia były Góry Świętokrzyskie i ich okolice zaś udział jego w skła- 
dzie drzewostanów stanowił 0,5%/0. Ponadto w mniejszych ilościach wy- 
stępował on w rejonie Wzgórz Łódzkich, w rejonie Dukli, w Lubelskiem 
w okolicy Roztocza oraz w Sudetach w pobliżu Prudnika i Głubczyc. 
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Краткое содержание 

Целью работы является спределение величины участия лиственницы в JIE- 

‘ах польских в ХУ и ХХ веках. 
После критического просмотра давнего письменниства, автор приходит к вы- 

ВОДУ, что мнение многих современных лесоводов по вопросу многочисленности 
лиственницы на польских землях в течение последних двух столетий, не всегда 

Правильно. 

recay тИруется, что в ХУПТ и Х[ПХ веках участие лиственницы в польских 

я онах =. нялось ок. 0,5%/о. Лиственница наблюдалась только в некоторых ра- 

раны, главным образом в форме примеси в многовидовых насаждениях. 

Summary 

XI rhe work aimed to determine the share of larch in Polish forests in XVIIIth and 

Xth centuries, 
| After a cr 

Poland dur 

itical review of old literature, the author arrived at a coclusion that opi- 

any contemporary Polish foresters on the numerous occurrence of larch in 

He states | course of the two last centuries are not right. 
at the share of larch in Polish forests amounted about 0,5 per cent 

In XVII 
mostly th and XIXth centuries. Larch occurred only in some regions of the country, 

"8 an admixture in mixed stands. 
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