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Drzewostany topolowe w Czajczu
Тополевые
Poplar

насаждения
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в Чайче.

in Czajcz
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()9. ctuzszego już czasu wśród leśników szeroko jest omawiane zagadnienie rozszerzenia uprawy topoli. Mimo tego trzeba jednak stwier-

dzić,

gań

że znajomość

ekologicznych

wymagań

topoli,

poszczególnych

co do siedliska,

gatunków

zróżnicowania

i odmian

oraz

wyma-

niezbędnych

zabiegów hodowlanych jest wśród leśników praktyków jeszcze bardzo
mała. Wiele zagadnień hodowlanych dotyczących topoli jest w tej chwili

jeszcze

nie

rozstrzygniętych.

Założenie powierzchni doświadczalnych może dać rezultat ostateczny
dopiero po kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu latach. Równocześnie
już obecnie wprowadzać

chcielibyśmy

w praktyce

nie możemy

czekać

na wyniki

długotrwałych

i hodować

doświadczeń.

topolę, gdyż

Z tego względu wydaje się celowe, dokładne zbadanie istniejących
drzewostanów topolowych, zwłaszcza tych, które osiągnęły już wiek właściwej dla topoli Kolei rębu.
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w

topolowe,

oddziałach

znajdujące się

306

g, 307

m

i 308 d.
Oddziały 306 g i 307 m stanowią łączną powierzchnię przedzieloną na
dwa pododdziały drogą leśną, która w tym miejscu stanowi linię podziału
przestrzennego. Zarówno drzewostany, jak i siedlisko w obu pododdziałach są identyczne. Dlatego też omówię je tutaj łącznie traktując jako
jednolity drzewostan o łącznej powierzchni 2,71 ha. Omówię natomiast
oddzielnie drzewostan w pododdziale 308 d o powierzchni 2,30 ha różniący się wybitnie od poprzedniego.
POCHODZENIE

DRZEWOSTANÓW

TOPOLOWYCH

W

CZAJCZU

Oba wyżej wymienione drzewostany zostały założone w tym
czasie to jest w latach 1920—1922 i obecnie ich wiek przeciętny

samym
wynosi

35 lat. Jako materiału sadzeniowego użyto w obu przypadkach zrzezów
topoli niekłańskiej X Populus robusta Sch. J edynie w pododdziale 306 8
holenderskiej X Populus marilandica Bess
znalazłem jeden okaz topoli
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pochodzący przypuszczalnie z przypadkowo ząmieszanego zrzezu tej odmiany.
Skąd ówczesny właściciel Czajcza sprowadził materiał sadzeniowy nie
udało się mi ustalić. Ze względu jednak na założenie obu drzewostanów
w tym samym czasie, trzeba przypuścić, że użyte do sadzenia zrzezy pochodziły z tego samego źródła i wobec tego nie ma podstaw do przypisyich
niejednolitemu
drzewostanów
różnic w stanie i wyglądzie
wania
pochodzeniu.
SIEDLISKO

rośnie na terenie równym.

306 g i 307 m

w pododdziale

Drzewostan

Teren ten przecinają dwa rowy biegnące wzdłuż drogi oddzielającej oddziały 306 i 307, ponadto pododdział 306 g przecinają dwa rowy odwadniające, z których jeden przebiega o około 20 m od wschodniej granicy
pododdziału, drugi zaś biegnie zygzakiem przez jego środek. Oba te rowy
uchodzą do wyżej wymienionych rowów przydrożnych.
W celu zbadania gleby wykopałem tu dwa doły glebowe oraz dokonałem kilku wierceń świdrem glebowym. Przeprowadzone badania wykazały, że na całym terenie gleba jest jednolita.
Na profilu glebowym widać warstwę ściółki grubości kilku milimet-

Pod

rów.

czarnego

ściółką leży dobrze

o miąższości

35 cm.

wykształcona

Warstwa

ta ma

warstwa

strukturę

próchniczna

koloru

gruzełkowatą,

jest

pulchna, przewiewna i zawiera liczne ślady dżdżownic I innych przedstawarwicieli fauny glebowej. Badania odczynnikiem Felliga wykazały, że
stwa

ta ma

świerkowego

ściółką

tuż pod

pH

odczyn

7 (wyjątkowo

pH

6) w głębszych warstwach

pH

8.

podrostu

kępą

pod

która tworzy słaOd warstwy próchnicznej odcina się ostro następna,
10%/0, barwy jasbo gliniasty piasek, o zawartości części spławialnych do
i 1,30 m
nożółtej o odczynie alkalicznym pH 8. Pod piaskiem na głębokośc

spławialleży lekka glina o barwie jasnobrązowej, zawierająca 300/0 części
|.
nych. Poziom

wody

gruntowej

Charakterystyczną

bielicowania

rzeczą jest kompletny brak
wszystkich

i zasadowość

uwilgoceniu.
Według typologii

znajduje się na głębokości

Towarzystwa

poziomów,

|

150m.

jakichkolwiek

przy

Gleboznawczego

stosunkowo

śladów
dużym

jest to „czarna

|
zie”

i łąkowej
mia* niecałkowita, która utworzyła się pod wpływem roślinnośc
do chwili wprowadzenia tozajmującej to stanowisko niepodzielnie, aż
poli.

W

chwili

obecnej

stan gleby

na Ścisłe określenie

nie pozwala

siedlis-

mieszanego korzystka. Jej skład mechaniczny wskazuje na siedlisko lasu
odczyn wskazują na
ne natomiast stosunki wodne i wybitnie zasadowy
p.
siedlisko lasu liściastego.
i łąkoroślinnośc
Choć gleba ta uformowała się pod wpływem zespołu
wej,

wprowadzenie

i przetworzenie

zespołu

na glebę

drzewiastego

leśną.

Można

może

przy

tym

spowodować

jej ewolucję

przypuszczać,

ze kieru-

od składu wprowadzonek tej ewolucji w wysokim stopniu może zależeć
drzew liściastych dających
nego zespołu drzewiastego. Wprowadzenie
wodować
szybko rozkładającą się ściółkę może spo

ostateczne

utrwalenie
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cech gleby sprzyjających bytowaniu lasu liściastego, wprowadzenie gatunków iglastych, a przede wszystkim świerka, który jak to wskazuje
spadek odczynu zasadowego gleby pod kępą podrostu świerkowego wpływa zakwaszająco na glebę, może spowodować uruchomienie procesów bia
licowania i ewolucję gleby i siedliska w kierunku lasu mieszanego.

W

tych warunkach

wprowadzenie

w omawianym

drzewostanie

pod-

koloru

czar-

rostu świerkowego należy uznać za krok niekorzystnie wpływający na
procesy glebowe.
Drzewostan topolowy w pododdziale 308 d zajmuje teren lekko falisty
nachylony ku zachodowi. Celem zbadania gleby wykonałem i tutaj jeden
dół glebowy i kilka wierceń świdrem glebowym. Pokrywa jest tu silnie

ściółki brak,

zadarniona,

górna

próchniczna

warstwa

gleby

nego ma miąższość 25 cm i odcina się silnie od leżącego pod nią szarego,
zbitego, nieprzewiewnego i mało przepuszczalnego iłu. Odczyn gleby na
wszystkich poziomach wynosi pH 8. Zwierciadło wody gruntowej zalega

tu

płytko

woda

głębokości

na

występuje

na

najwyżej

powierzchnię.

I m,

a w

zagłębieniach

terenowych

(grondu niskiego).

Jest to siedlisko lasu wilgotnego
POKRYWA

I RUNO

W pododdziale 306 g i 307 m pokrywa jest zazieleniona. W runie występują: dzwonek rozpierzchły (Campanula patula), dzwonek okrągłolist-

ny (Campanula rotundifolia), jaskier różnolistny (Ranunculus auriconus),
groszek łąkowy (Lathyrus pratensis), pokrzywa (Urtica dioica), poziomka

(Fragaria vesca), przytulia Schultesa (Galium Schultesii) i bardzo licznie
turzyca (Carex sp.), której nie udało mi się bliżej oznaczyć.
Ponad rowem przecinającym drzewostan rośnie obficie przytulia bagienna (Galium uliginosum), sporadycznie występuje tu podkolan zielo-

nawy

(Platanthera

chloranta).

W składzie runa widzimy więc gatunki mające dość duże wymagania
roco do żyzności i wilgotności gleby. Dzwonek okrągłolistny (Campanula
tam
tundifolia), który występuje często na stanowiskach ubogich tworząc
dorodne osobformy głodowe, jest tu reprezentowany przez wyjątkowo
(Campanula patuniki oraz co do oświetlenia są to dzwonek rozpierzchły
łąkowy (Lathyrus
la), jaskier różnolistny (Ranunculus auriconus), groszek
korzystny przepratensis). Licznie występująca pokrzywa wskazuje na
bieg próchnicowania.
groszek łąkowy wyFakt, że gatunki olsowe jak przytulia bagienna i

stępują

wyłącznie

rosną one wyłącznie

wodnienie.

Sporadyczny

jak podkolan
solacja

nad

tam

jedynie

rowem

tylko, gdzie pozwala

pojaw

zielonawy, można

i związana

odwadniającym,

zdaje

się wskazywac,

że

na to silniejsze lokalne na-

runa bardziej cieniolubnych,
so bie wytłumaczyć tym, że zbyt silna in8 atunków

z nią silniejsza

konkurencja

gatunków

bardziej

śwla-

też należy prawdopodobtłożądnych uniemożliwiają ich ekspansję. Tym
raczej runa lasu mieszanego
nie tłumaczyć fakt, że runo to robi wrażenie
duży udział gatunków wy”
niż lasu liściastego, poza tym zwraca uwagę
oraz łąkach śródleśnych.
stępujących często na skrajach lasu i polanach
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J est to prawdopodobnie następstwo niedawnej przeszłości (jak już wspomaka
teren zajmowany przez omawiany drzewostan był do niedawna
ака).
W pododdziale 308 d pokrywę stanowi zwarta darń traw i roślinności
łąkowej. Brak zupełnie jakichkolwiek gatunków zielnych charakterystycznych dla lasu. Stosunkowo niedawno wprowadzony drzewostan topolowy pozbawiony
zupełnie zwarcia nie wywarł dotychczas wpływu па
kształtowanie się siedliska i składu runa.
DRZEWOSTAN Y

4

Drzewostan

ane:

w pododdziale

.

306 g i 307

m

charakteryzują

następujące

Piętro drzew stanowi tu topola niekłańska > Populus robusta z sadzenia w więźbie 5 X 5 m. Więżźbę podaję na podstawie pomiaru odległości
poszczególnych pni i rzędów. Przeciętna pierśnica wynosi 31 cm, przeciętna wysokość 25 m. Przy tym drzewo najcieńsze ma 12 cm, najgrubsze
62 cm grubości, a wysokość waha się w granicach 9— 26 m. Dane te ustaliłem przez pomiar pierśnic wszystkich drzew i obliczenie powierzchni
przekroju oraz pierśnicy przeciętnego drzewa, wysokość zaś przez pomiar
stopniu grubości i wykreślenie
kilku lub kilkunastu drzew w każdym
wyrównanej krzywej wysokości oraz odczytanie z niej wysokości drzewa
o przeciętnej pierśnicy.
Zamożność drzewostanu wynosi 205 m na ha.
Korony drzew są stosunkowo wysoko osadzone o niezbyt grubych konarach, zwarcie przeciętnie umiarkowane, jednak nierównomierne i na

ogół zbyt silne jak dla topoli. Zwraca uwagę
opanowanych o ścieśnionych koronach.
X

W drzewostanie tym
Populus marilandica.

rośnie jeden
Osobnik ten

dość

ilość drzew

znaczna

topoli holenderskiej
egzemplarz
wzrostem
odznacza się dobrym

i osiągnął 25 m wysokości i 40 cm grubości pierśnicy. Zdrowotność drze-

wostanu jest dobra. Wydzielanie posuszu umiarkowane.
wych owadów lub grzybów nie zauważyłem.

Inwazji szkodli-

Historii drzewostanu nie udało mi się dokładnie zbadać i nie mogłem
ustalić jakie zabiegi hodowlane i pielęgnacyjne były w nim dokonywa-

ne. Pewne jest tylko jedno, że od roku 1945 nie przeprowadzono w nim
żadnych cięć pielęgnacyjnych i ograniczono się tylko do poboru użytków
przygodnych.
Jest natomiast

prawdopodobne,

prowadzane przed rokiem 1945.
Obecnie wygląd drzewostanu

zbyt silnego jak dla topoli

że

cięcia

zdaje się świadczyć

nastąpiło

zwarcia

były

pielęgnacyjne

o tym,

częściowe

prze-

|
że wskutek

zahamowanie

przyrostu. Można przypuścić, że przeprowadzenie w porę właściwych

cięć

przeciętpielęgnacyjnych pozwoliłoby na osiągnięcie wyzszego przyrostu
"a
|
nego niż obecnie wykazuje to drzewostan.
Przypuszczenie

powyższe

zdaje

się

potwierdzać

fakt,

że

największe

na
wymiary pierśnicy i najwyższą wysokość wykazują drzewa, rosnące
skraju drzewostanu nad łąką, przy lukach i nad brzegami rowów, choć
w tym ostatnim przypadku na zwiększenie przyrostu mogło wpłynąć
4 —

Sylwan

nr 7
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oprócz rozluźnienia zwarcia nad rowem także lepsze nawodnienie terenu.
Przeciwnie, najsłabszy przyrost cechuje drzewa stojące we wnętrzu zwartych kęp. Poza zwiększonym przyrostem drzew rosnących nad samym
brzegiem rowów nie udało mi się natomiast ustalić żadnego wyraźnego
związku między odległością drzew od rowów a ich rozwojem. Można więc

przypuszczać, że stosunki wodne w obrębie całego drzewostanu układają
się jednakowo. Może być to zresztą spowodowane dość znacznym zagęsz-

czeniem sieci rowów odwadniających.
W celu przedstawienia struktury drzewostanu sporządziłem wykres
frekwencji
drzew
w
poszczególnych
stopniach
grubości
(wykres).
Otrzymana krzywa jest krzywą dwuramienną z jednym wyraźnie zarysowanym maksimum 1 o stromo wznoszącym się lewym ramieniu a łagodniej opadającym prawym; przy czym szczególnie wyraźnie zaznacza
się dość znaczna ilość drzew o stopniach grubości powyżej 42 cm. To właśnie stromo wznoszące się lewe ramię
krzywej dowodzi, że słabo przyrastające
drzewa opanowane są szybko eliminowane z drzewostanów.
Cały drzewostan podsadzono w latach
1940—1946
świerkiem.
Podrost
świerkowy rozwija się na ogół dobrze
i wytworzył miejscami zwarty gąszcz

dający

obfity

opad

ściółki.

Jak

juz

wspomniałem przy omawianiu siedliska, ściółka Świerkowa działa na sie-

dlisko

5Piersniec należy

ист

drzewostan w oćcdz. J06g, 537m

. Wykres

struktury

drzewostanów

polowych w Czaju

to-

przypisać

warstwach

pH

=== drzewostan w oddz 308d

zakwaszająco

6,

wego

a

gleby

więc

i jej

obniżenie

odczynu

zmianę

Oczywiście

trzeba

w

się

górnych

z pH

odczynu

z

na słabo kwaśny.

to działaniu

liczyć

8 na

zasado-

z

fak-

tem, że z czasem potęgować się będzie
działanie

ściółki świerko-

uniemożliwił bytowanie

w runie leśnym:

zakwaszające

wej na glebę, co z kolei może stworzyć niekorzystne warunki rozwoju dla
nieznoszących kwaśnego środowiska bakterii nitryfikacyjnych. Z drugiej
strony

wielu

zwarty

gąszcz świerkowy

roślin motylkowych,

które z tego powodu

wycofały

się do miejsc,

gdzie podrost świerkowy jest bardziej przerzedzony.
Zarówno pogorszenie się warunków bytowania bakterii nitryfikacyjnych, jak też wycofanie się roślin motylkowych współżyjących z organizzubożenie gleby
wiążącymi azot z powietrza, może spowodować
mami

i odbić się ujemnie na warunkach
uważać
lany.

podsadzenie

drzewostanu

wzrostu tcpoli. Z tego względu

topolowego

świerkiem

za błąd

należy

hodow-

Odmienny obraz przedstawia drzewostan w pododdziale 308 d, który
co prawda złożony jest również z topoli niekłańskiej w wieku 35 lat, lecz

zwarcie istnieje
w zagłębieniach
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tu tylko w kępach zajmujących wyższe
terenu topola wypadła całkowicie.

partie

terenu,

|

Średnia pierśnica wynosi tu 40 cm (z tym, że najcieńsze drzewo ma

16 cm, najgrubsze 60 cm) średnia wysokość 23,5 m (najniższe drzewo
9,5 m, najwyższe 26 m). Zamożność drzewostanu wynosi tu 105 m” na ha.
Dane te obliczyłem w ten sam sposób jak w oddziałach 306 g i 307 m.
Korony drzew są osadzone stosunkowo nisko, konary grube, jakość
techniczna znacznie niższa niż w drzewostanie 306 g i 307 m, przy tym
część drzew ma wygląd skarłowaciały, chorowity. Posusz wydziela się tu
silnie, choć brak objawów inwazji szkodliwych owadów lub grzybów.
Zwraca uwagę fakt, że mimo braku zwarcia znaczna część drzew
osiągnęła nikłe stosunkowo rozmiary i że są to przeważnie drzewa zajmujące najniżej położone stanowiska, często stojące na obrzeżu kęp lub
w ogóle luźno.
Wykres struktury tego drzewostanu różni się wybitnie od wykresu
struktury drzewostanu w pododdziale 306 g i 307 m. Krzywa trekwencji
dopiero
drzew wznosi się tu stosunkowo łagodnie i osiąga maksimum
w interwałach 42—50 cm.
|
zwarcia wiele drzew
rozluźnienia
Dowodzi to, że wskutek znacznego
osiąga poważne rozmiary pierśnicy, zaś drzewa opóźnione we wzroście,
mając do dyspozycji znaczną ilość światła w znacznej stosunkowo ilości,
utrzymują się przy życiu.
OMAWIANYCH

PORÓWNANIE

Chcąc
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omawiane
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151
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Pierśnica

100 |
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|
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—
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Wysokość
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16

więk
sza
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Na pojed.

| drzewo

„l

с etre przypada
=
|S ER cietna now. mó

48,83

31

26

9

25

40

26

9

23,5 |

153,64

pierśnicy przeZ tabeli tej widać jasno, że znaczna różnica grubości
jest wynikiem więkciętnej na korzyść drzewostanu w oddz. 308 d nie
drze-

szych

rozmiarów

maksymalnych

osiągniętych

przez

drzewa

w

tym

się właśnie w drzewostanie. Przeciwnie, najgrubsze drzewa znajdują
nic powodowana jest
wostanie 306 g i 307 m. Różnica w wymiarach pierś
308 d.

w oddziale
więc większym udziałem procentowym drzew grubszych
|

Stosunki te ilustruje tabela 2.
m przypada na jedno drzewo
Z tabeli 1 widać, że w oddziale 306 gi 307
d — 153,64 m”. Ponadto w obu
48,83 m* powierzchni, a w oddziale 308
jednakowe, przeciętna
drzewostanach maksymalne wysokości drzew są
oddziale 308 d, a więc w drzewysokość jest natomiast nieco niższa w
ciętną plersnice.
wostanie, który osiągnął większą prze
4*
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Tabela2

Drzew

Oddz.

10 — 22

Pododdz.

306

307 m

%

szt.

47

8.4

463

10

6,6

70

308 d

z tego,

Wynika

|

rzew.

Drzewa

osiągnęły
kształciły

42—62
9

Razem

4

szt.

47

8,4

557

100

46,4 | 71

| 470

151

100

83,2 |

gleby,

żyzność

|

szt.

różnych

osiągnięcia

przyczyną

że

nie jest różna

cietnyeh

lecz odmienne

|

9

prze-

wymiarów

wzrostu

warunki

rosnące w pododdziale 306 g i 307 m w silniejszym zwarciu

wywy-

mniejsze przeciętne wymiary pierśnicy, ale równocześnie
smuklejsze, wyżej osadzone korony i osiągnęły większą

sokość przeciętną,
zwarciu

_ 22 — 42

szt.

=

o wymiarach

wymiarami

te z nich, które rosły w nieco słabszym

jednocześnie
swymi

szym

znacznie drzewostanie

część

drzew

nych

trzebieży,

dorównały

308 4.

drzewom

rosnącym

w obrzedniej-

W oddziale 308 d wskutek silnego wydzielania się drzew w chwili
niż trzecia
na hektarze nieco mniej
obecnej znajduje się natomiast
rosnących

w

306

oddziale

g i 307

m.

przy

Z pozostałych

ży-

ciu, stosunkowo nielicznych drzew, znaczna część osiągnęła jednak o wieprzyrost w .poprzednim
le większy przyrost na grubość, niż przeciętny
drzewostanie, przy tym wskutek nadmiernego przerzedzenia drzewa wykształciły nisko osadzone korony, a ich przyrost na-wysokość uległ pewnemu zahamowaniu.
Nie udało mi się odnaleźć żadnych zapisków dotyczących cięć pielęgdrzewostanach przeprowadzonych w latach
nacyjnych w omawianych
1922—1945, ustaliłem jedynie, że po roku 1945 nie dokonano w nich żad-

a ograniczono

się jedynie

do pobierania

przy-

użytków

nadleśnictwie
godnych. Użytki te jednak były odbierane i księgowane w
powodu ustalenie
łącznie z użytkami pobieranymi gdzie indziej i z tego
drzewostanów
masy użytków międzyrębnych pobranych z omawianych
|
okazało się niemożliwe.

Nie

mogłem

drzewostanów.

Z

również

obliczyć

tego względu

przyrostu

chcąc

wyciągnąć

wnioski,

gospodarczego osiągniętego w obu drzewostanach,
jedynie na bezpośredniej obserwacji drzewostanów.
Wygląd

i stan drzewostanów

w oddziale

omawianych

przeciętnego

mogłem

306 g i 307 m

co

do

się

efektu

oprzeć

wskazuje

wy”

drzewostanu,
raźnie na to, że wskutek zbyt silnego zwarcia i zagęszczenia
drzew. Wskutek więc zanienastąpiło zanamowanie przyrostu większości
utracono przyrost masy
trzebieży we właściwym momencie
chania
z prześwietlenia.
natomiast znacznie większy
y
jąc
azu
wyk
d
308
ale
ddzi
0
w
an
wost
Drze
iernie przerzedzony, lukoprzyrost pojedynczyc h drzew jest nierównom
duktywna. Drzeczęść powierzchni jest tu w ogóle nie pro
waty
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i znaczna

wa rozmieszczone są nierównomiernie, miejscami stoją pojedynczo, w innych partiach drzewostanu tworzą mniej lub więcej zwarte grupy i kępy.

Taki stan wytworzył się oczywiście nie wskutek prawidłowo

przepro-

wadzonych cięć pielęgnacyjnych, lecz jest wynikiem wydzielania się topoli spowodowanego przez czynniki przyrodnicze.
Podana w tabeli 1 powierzchnia przypadająca na jedno drzewo jest
jedynie

teoretyczną

przeciętną

konkretnego drzewa. Niemniej
wiadająca więźbie 7 m X 7 m
wnioski.
Obydwa

obu

obserwacja

Ściślejsza

użyty

teriał sadzeniowy

wzrostu

jasne jest, że powierzchnia 49 m* odpojest dla topoli 35-letniej zbyt mała.
tym

w

założone

jednak

nasuwa

drzewostanów

zostały

te drzewostany

o warunkach

nie mówi

i niec nam

samym

był jednorodny.

do ich założenia

dalsze

czasie,

Założył

ma-

drze-

wostany i początkowych zabiegów pielęgnacyjnych dokonywał ten sam
personel. Nie ma zatem powodu do przypuszczeń, że wykonane one zostały
sumiennością. A jednak wyniki
z różną znajomością rzeczy lub z różną
osiągnięte są diametralnie różne. Jeżeli bowiem przypuścimy, że zbytnie
zagęszczenie i zahamowanie przyrostu w oddziale 306 g i 307 m jest wynikiem zaniedbania cięć pielęgnacyjnych w ostatnim 10-leciu, to musimy
przyjąć, że drzewostan ten do roku 1945 rozwijał się normalnie i spełnił
pokładane w nim nadzieje.
Drzewostan w oddziale 308 d, w którym również w ostatnim 10-leciu
wyprodukował natomiast,
nie dokonano żadnych cięć pielęgnacyjnych

mimo większego przyrostu pojedynczych drzew, masę równą zaledwie
50°/o masy drzewostanu w oddz. 306 g i 307 m, przy tym znaczna część
zajętej

powierzchni
tywna.

Ponieważ

szkodliwych,

drzewostan

ten

przez

w drzewostanie

jest

ani żeru owadów

zauważyć

nie można

tym

ani śladów porażenia przez grzyby

nieproduk-

faktycznie

trzeba przyjąć, że istot-

właśną przyczyną zamierania całych kęp drzew i tworzenia się luk, były
ciwości siedliska. Jeśli z kolei porównamy siedliska obu drzewostanów ze
sobą, to ze względu na nieznaczną odległość oraz równy lub lekko falisty

przyjąć większych różnic w wystawie

teren, nie można

i klimacie lokal-

nym, a małe różnice nie wystarczają do wytłumaczenia znacznych różnic w rozwoju drzewostanów.
Istotne natomiast są różnice jakie dostrzegamy w glebie obu drzewostanów. W oddz. 306 g i 307 m mamy glebę pulchną, przewiewną, do-

brze nawodnioną, ale nie podmokłą, gleba natomiast w oddz. 308 g jest

ciężka, zbita o wysokim poziomie wody gruntowej. Woda wypełnia tu
dostęp tlenu do korzeni.
przestwory glebowe i utrudnia w ten sposób
Jeśli zwrócimy
utrzymała

się

z kolei

na

uwagę

nieznacznych

na

fakt,

nawet

że w

drzewostanie

wzniesieniach

terenu,

tym

topola

a wypadła

w zaklęśnięciach, to dojdziemy do wniosku, że istotną przyczyną wydzie-

związalania się topoli był stale zbyt wysoki poziom wód gruntowych izałożenie
ny

z nim

za słaby

dopływ

tlenu

do

korzeni.

Z tego

to powodu

drzewostanu topolowego w oddz. 308 d nie dało oczekiwanych korzyści.
g 1 307 m wyZ tego, co pisałem o stanie drzewostanów w oddz. 306

zanika, że zaniedbanie cięć pielęgnacyjnych po roku 1945 spowodowało
03

hamowanie

ny w glebie.

przyrostu,

a wprowadzenie

świerka

wywołało

ujemne

zmia-

Z drugiej strony lity drzewostan topolowy nie daje dostatecznej osłony glebie i wobec żyzności gleb na siedliskach topolowych słuszna zdaje
się jest obawa, że pozostawienie gleby takiej przez dłuższy okres czasu,
bez wprowadzenia odpowiednich podszytów lub stosowania innych zabiegów pielęgnacyjnych, może spowodować nieuchronnie jej zdziczenie
i zachwaszczenie.
Widzimy więc, że z powodu ekologicznych własności topoli, drzewostany topolowe wymagają nieustannych zabiegów pielęgnacyjnych, znacznie intensywniejszych niż w innych drzewostanach. Dlatego też wydaje się, że lite drzewostany topolowe należy uważać raczej za plantacje niż
za drzewostany.
Niemniej trzeba pamiętać, że istnieje wiele siedlisk leśnych, gdzie to-

pola może

z powodzeniem

być

wykorzystana

jako pożądana

domieszka

gatunków

wolno ros-

lub przedplon. Naturalnym jej siedliskiem były lasy łęgowe i nie ma
żadnej istotnej racji, dla której mielibyśmy się wyrzec domieszki topoli
na siedliskach tego typu, nawet wtedy gdy jako gatunek główny hodować pragniemy jesion, wiąz i dąb.
na powprowadzenia
czy w przypadku
Ponadto należy rozważyć

wierzchniach

otwartych

wrażliwych

na przymrozki

nących nie można by wykorzystać szybko
i wówczas traktować ją jako przedplon.

rosnącej

topoli

jako

osłony

WNIOSKI

1. Topola

rozwija

się dobrze

i daje znaczny

przyrost

masy

na glebach

żyznych dobrze uwilgoconych i przewiewnych o odczynie alkalicznym.
topoli
gleby
nieprzewiewne i stale podtopione
lecz
2. Na żyzne,
|
wprowadzać nie należy.

3. Ze względu na duże wymagania co do światła oraz niedostateczną
osłonę dawaną glebie drzewostany topolowe wymagają bardzo intensywnych zabiegów gospodarczych i z tego względu należy je traktować jako

plantacje a nie jako drzewostany.
4. Na odpowiednich do tego celu siedliskach topola może być wykorzystana jako domieszka lub przedplon.
5 W drzewostanach i plantacjach topolowych nie należy wprowadzać
zwartego podszytu świerkowego, gdyż wpływa on ujemnie na glebę.
Praca

wpłynęła

do
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