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Nieco 0 rozmieszczeniu geograficznem 
świerka w Polsce, - 

w związku z pracą J. Rivolego p. t.: 

„Badania nad wpływem klimatu na wzrost 
niektórych 'drzew europejskich*. 

Nasza, uboga w oryginalne prace, literatura naukowa 
została wzbogacona cennym nabytkiem. Nestor. polskich: 
leśników, wielce zasłużony dla rozwoju naukowego leśni- 
ctwa уу Ро|5се, profesor. uniwersytetu poznańskiego Józef 
Rivoli ogłosił w „Pracach naukówych* (Sekcja rolniczo- 

_ leśna Nr. 1. Gebethner i Woff, Poznań 1921, str. 99) tegoż 
uniwersytetu rozprawę pod cytowanym w nagłówku tytu- 
łem, która uderza szerokiem i oryginalnem ujęciem wielu. 
nader ciekawych zagadnień pozostających w związku z ge- 
ograficzną dnalizą zasiągu i przyrostu świerka i — mam 
nadzieję — w kołach leśników naszych obudzi. żywe zain- 
teresowanie, na które w całej pełnirasługuje. Prągnąłbym, | 

_ ażeby moje uwagi, które w tem miejscu wypowiem doty- 
czące zarówno : pracy prof. . Rivolego, jak też geograficz-
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nego zasiągu świerka w Polsce wogóle, pobudziły także 
innych do zabrania głosu w tej interesującej materji, która 
pod wielu jeszcze względami wymaga naukowych wyjaśnień. 

1. Uwagi o zasiągu świerka w Polsce. 

W pracy J. Rivolego, składającej się z dwu części, 
omówiono w pierwszej z nich zasiąg poziomy I pionowy 
świerka w Europie, w drugiej zaś zanalizowano wszech- 
stronnie zjawisko przyrostu świerka w różnych warunkach 
stanówisk naturalnych, oraz dano próbę wytłumaczenia 
przyczynowego: zaobserwowanych zjawisk. 

Z góry powiedzieć trzeba, że w rozprawie J. Rivo- 
lego uderza nas przedewszystkiem oryginalność w obser- 
wowaniu i w tłumaczeniu zaobserwowanych zjawisk. Nie 
zdarzyło mi się jeszcze czytać pracy naukowej, w którejby 
indywidualność autorska tak silnie się przejawiała, jak w tej 
właśnie rozprawie. To też oznacza się ona młodzieńczą 
niemal świeżością i jasnością myśli przewodnich. Wadą 
jej, — z punktu widzenia formalnej nauki poważną, — jest 

nieuwzględnienie nowszej zwłaszcza literatury naukowej. 

Otwarcie jednak wyznaję, że choć przy lekturze rozprawy 

Rivolego, nieraz zdumiewałem się brakiem jakiegokolwiek 

kontaktu duchowego autora z jego poprzednikami w lite- 
raturze przedmiotu, to w gruncie rzeczy z tem większem 
zainteresowaniem śledziłem zupełnie oryginalny i śmiały 
bieg myśli autora, ogarniający zagadnienia po swojemu, 
bez frasobliwego oglądania się na literacki „balast*. lylko 

wielkie doświadczenie, większy jeszcze wrodzony krytycyzm 
i przejęcie się gruntowne problemami, jakie porusza, poz- 
woliły autorowi wyjść zwycięsko z tego „lotu w pojedyn- 
kę*, jaki odbył wśród trudnych zagadnień swego obszer- 

nego tematu. W nielicznych wypadkach, w których autor 

przytacza- zapatrywania innych, odnosi się do nich kryty- 
cznie; warte przeczytania są rzeczowe a uderzające nie- 
pa temperamentem polemicznym, uwagi autora 

„pracach poprzedników *, którym poświęcił ostatni, krótki 
rozdział swej książki. 

Lecz przejdźmy wręszcie do treści omawianej książki. 

Po pierwszym rozdziale wstępnym (str. 8—19), z którego
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dowiadujemy się o licznych wyprawach naukowych, jakie 
autor odbywał od pn. Norwegji aż po półwysep iberyjski 
na południu, celem zebrania materjałów obserwacyjnych 
do swej pracy, przechodzi autor w rozdziale 2-gim do roz- 
ważań nad rozmieszczeniem geograficznem świerka, w któ- 
rym omawia kolejno: najpierw „horyzontalne 1) i pionowe 
granice świerka* wogóle i następnie „granicę polarną świer- . 
ka*, „granicę wyżną* 1), „granicę ekwatorjalną*, wreszcie 
jego „granicę niżną*. Wszędzie i konsekwentnie odróżnia 
Rivoli cztery przyrodzone granicć świerka, t. zw. polarną 
1 ekwatorjalną oraz górską „wyżną* (górną) i podgórską 
(autor nazywa ją „podhalną*) „niżną* (dolną). W tem ich 
rozróżnieniu i osobnem rozważaniu przyczyn wywołujących 
je, leży wielka zasługa naukowa autora, gdyż w ten sposób 
raz na zawsze ustala się w nauce naszej zapatrywanie, że 
przez ziemie polskie przechodzi 3 naturalne (według autora 
klimatyczne) granice świerka a m.: wysoko w górach t. zw. 
granica górna, na przedgórzach Karpat i: Sudetów jego 
granica dolna, oraz trzecia ekwatorjalna, czyli rów- 
nikowa, biegnąca „od Gdańska, obnażając Warszawę na 
Czernichów i Kazań*. | sa 

_ Granica polarna świerka, którą autor omawia, nie- 
stety bez dostatecznego uwzględnienia tak bardzo licznych 
obserwacyj innych badaczy, tylko niemal na podstawie wła- 
snych obserwacyj w pn. Norwegji, pokrywać się ma, we- 
dług niego, z izotermą (linja jednakowej ciepłoty lata) + 15° 
do + 13°C. Kwestji tej roztrzasaé tutaj bliżej nie będziemy 
ponieważ nie posiada ona znaczenia dla geograficznego roz- 
mieszczenia świerka w .Polsce. | 

_ Bardzo interesującą dla nas jest natomiast t. zw. gra- 
nica ekwatorjalna świerka, gdyż w części przebiega ona 
przez ziemi polskie. Wspomniałem już wyżej o tem, że sta- 
nowcze i samodzielne wyróżnienie tej granicy jest wielką © 

a 

  

_13) Sądzę, «żę należało tutaj użyć polskiego, powszechńie dziś 
przyjętego wyrażenia „poziome* żamiast „horyzontalne*, zwłaszcza że 
jego. przeciwstawieniem jest u autora rozmieszczenie „pionowe* 
(a nie „wertykalne: jakby logicznie być: rausiało). Także trudno mi 
było pogodzić się z pojęciami: granica „niżna* i gr. „wyżna*, używa- 
nemi przez -autora, zamiast przyjętych powszechnie: granica „górna* 
i ,dolna“.. a A -
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zasługą Rivolego, chociaż nie on pierwszy ją podał do li- 
teratury naukowej. Historja tego odkrycia „niesfałszowanej 
granicy ekwatorjalnej tego gatunku drzewa na poziomie 
morza* (str. 30), jest dosyć długa i trochę skomplikowana. 
Niewątpliwie zasługę odkrycia tego przypisać trzeba Szwe- 
dom, którzy jej przebieg w pd. Szwecji już od dawna usta- 
lili, chociaż do dziś dnia istnieje wśród uczonych szwedz- 
kich silny zatarg co do tej granicy, gdyż jedni z nich (An- 
dersson i i.) sądzą, że jest ona zjawiskiem nieukończonej 
jeszcze wędrówki tego drzewa na południe, drudzy zaś do- 
wodzą, że jest to rzeczywista, klimatyczna granica. 1). Prze- 
bieg tej granicy na terenie Prus Książęcych został dokładnie 
przedstawiony przez A. Denglera (1912), choć nie znając jej 
dalszego przebiegu ku wschodowi, nie uważał on jej za 
odrębną granicę ekwatorjalną. Kóppen?) w swem kla- 
sycznem dziele o geograficznem rozmieszczeniu drzew w Rosji 
nie wspomina wcale o przebiegu tej granicy przez Polskę, 
prowadząc fałszywie południowy kres świerka z środkowej 
„Rosji przez Wołyń ku Karpatom. M. Raciborski3) (1912) po- 
łączył jedną linją stanowiska świerka z Prus Książęcych ze 
stanowiskami w pd. części ks. Poznańskiego i uzyskał 
w pn.-zach. Polsce jedną tylko granicę świerka (czyli nie 
odróżnił granicy ekwatorjalnej od granicy „niżnej*), drugą 
zaś pd.-wschodnią, pociągnął pólnocnem Polesiem, Podla- 
siem, Roztoczem i Opolem do Karpat, nie zaznaczając z ro- 
zmysłu na swej mapie wyspowych stanowisk świerka na 
Polesiu Wołyńskiem, w których naturalność zdawał się wą- 
tpić, jak to wynika z uwagi jego podanej w krótkiem ob- 
jaśnieniu mapy (1. c. str. 354). U Raciborskiego zasiąg świerka 
obejmuje także środek Polski, czyli mazowiecki pas Wiel- 
kich Dolin. 

Zasadniczo taki sam zasiąg świerka w Polsce przyjął 

autor niniejszego szkicu w mapie geobotanicznej Polski, 
  

1) Porównaj: W. Szafer: Ze studjów nad zasiągami geograficz- 
nemi. roślin.w Polsce, Rozpr. Akad, Umiej. Kraków* 1919, str. 7 i 8. 

2) Kóppen: Geographische Verbreitung der Holzgewachse d. eu- 
rop. Russlands (Petersburg, 1889, str. 510). Oo 

8) M. Raciborski: Rozmieszczenie i granice drzew oraz ważniej- 
szych krzewów i roślin na ziemiach polskich (Encyklop. Polska I. 
Akad. Umiej. Kraków 1912).



80 : | Władysław Szafer. 

= 

umieszczonej w Atlasie geograficzno-statystycznym E. Romera 
(1915), z tą jednakże różnicą, że zaznaczył na mapie i pod- 
kreślił znaczenie placówek wyspowych świerka na Wołyniu 
i Polesiu. ' | | | a 

F. Pax") (1918), profesor Uniwersytetu wrocławskiego, | 
który w czasie okupacji przez Niemców Warszawy, odby- 
wał po terenie t. zw. Królestwa Polskiego liczne wycieczki 
botaniczno-leśne, dzięki wszechstronnej. pomocy, jaką miał 
naturalnie ze strony władz okupacyjnych 2), zebrał przy po- 
mocy leśników niemieckich, gospodarujących wtedy w Pol- 
sce, pierwsze, ścisłe dane o rozmieszczeniu rodzimego 
świerka w środkowej części Polski i na zasadzie tych danych 
wydzielił teren środkowej Polski jako teren z naturv bez- 
świerkowy i jako pierwszy w literaturze naukowej, pocią-- 
gnął on właśnie na mapie linję ekwatorj alnej granicy 
tego drzewa, odróżniając ją ściśle od granicy „niżnej*, którą 
niezależnie od pierwszej poprowadził terenem pn. krawędzi 
Wyżyny Małopolskiej. W taki sposób stało się, że przyro- 
dzone granice tak ważnego .drzewa leśnego w Polsce, jakim 
jest świerk, wykreślił dość poprawnie (fałszywie na stronie 
pn.-wsch.) na karcie Polski — okupant niemiecki. A prze- 
cież J. Rivoli w swych zapiskach trzymanych niestety w rę- 
kopisie, rozpoznał prawdziwą naturę granic naturalnych 
świerka w Polsce na wiele lat (może dziesiątków lat Do 
przed F. Paxem! Zaiste szkoda wielka, że odkrycie Rivolego 
dostało się do wiadomości publicznej o tyle lat zapóźno! 

Zestawiwszy krytycznie znane nam dzisiaj wiadomości 
o granicy ekwatorjalnej (czyli granicy południowe j jego 
óśrodka północnego) świerka na ziemiach polskich i uzu- 
pełniwszy je kilku nowymi obserwacjami własnymi i udzie- 
lonymi mi uprzejmie ustnie przez Dr. A. Kozłowską 3) przed- | 
  

*) F. Pax: Pflanzengeographie von Polen (Kongres-Polen), Ber- 
lin 1918. , 

") Poważne wyniki pracy jakie zdobył F. Pax w Polsce w krót- 
kim bardzo czasie, zawdzięcza on współpracy z nim leśników nie- | 
mieckich i swobodnemu korzystaniu z automoł du wojskowego. Aka- 
demia Umiejętności w Krakowie bezskutecznie niestety zabiega do 

г 

dnia dziszejszego o oddanie jednego automobilu na cele badań nau- 
kowych Polski u rządu naszego! | | 

) Dr. A. Kozłowska powróciła niedawno z wycieczki naukowej 
z grańicy pn. Polesia i poczyniła m. i. obserwacje w terenie nad 
ekwatorjalną granicą Świerka na pn, od Łachwy.
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stawiłem ją na załączonej mapie. Przebieg jej jest mniej- 
więcej następujący: od Elbląga przez Olsztynek, Szczytno, 
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(Dengler), — Przasnysz, na pn. od Ostrołęki i Łomży (Pax)j, 
w kierunku Puszczy Białowieskiej (dalej położone w kie- 
runku pn.-wsch. kresowe stanowisko niepewne!), dalej 
północnym brzegiem Polesia, przez Grzyczyńskie Błoto na 
pn. od Łachwy (Kozłowska), jezioro Kniaź, — południową 
Mohilewszczyznę gub. Czernihowską /K óppen) i nadal w Kie- 
runku średniej Oki i Wołgi w Rosji środkowej. Zadaniem 
dalszych badań będzie przebieg tej linji ustalić i wprowa- 
dzić w jakiś ściślejszy związek z topografją terenu, przez 

który linja ta biegnie. 
Co do przyczyn naturalnych, które kres zasiągu świerka 

‘na tej właśnie linji wyznaczyły, istnieją różne zapatrywa- 

nia, lub raczej hipotezy. Jedne starają się wytłumaczyć to 

zjawisko geograficzne wpływem jednego czynnika w cało- 

Sci, inne zas | ograniczają się do wskazywania czynników, 
2
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mających walor dla pewnego tylko odcinka tej długiej li- 
nji ekwatorjalnej. Na terenie Rosji poza Dnieprem, prze- 
bieg południowej granicy pozostaje, według Ruprechta, 
w zależności przyczynowej sod północnej granicy rozprze- 
strzenienia czarnoziemu, jest więc warunkowany przez gle- 
bę. Turskij natomiast przyjmował, że linia kresowa świer- 
ka jest*linią klimatyczną, i że izotermą czerwca 200 C, kto- 
rej przebieg rzekomo!) pokrywa się z granicą świerka 
w Rosji, jest linją maksimum ciepła, której świerk nie prze- 
kracza. Kóppen wystąpił przeciw słuszności obydwu za- 
patrywań i pozostawił otwartą kwestję zależności południo- 
wej granicy: świerka od pewnych określonych czynników 
klimatycznych, edaficznych, czy też poprostu konkurencjy- 
nych w walce o byt, natomiast z całym naciskiem podniósł 
takt, że „południowa granica świerka pokrywa się z prze- 
biegiem linji moren czołowych 2-go zlodowacenia*. 

Dengler (1912)%), po bardzo sumiennem i -wszech- 
stronnem rozpatrzeniu prawdopodobnych przyczyn powo- 
dujących przebieg granicy niżnej, świerka w Niemczech 
1 w Wielkopolsce i po ustaleniu istnienia dysjunkcji (przer- 
wy zasiągowej) oddzielającej tę linję od granicy ekwa- 
torjalnej zjawiającej się w Prusach książęcych, doszedł 
do wniosku, że prawdopodobną przyczyną powstania wspo- 
mnianej przerwy zasiągowej w Wielkopolsce, jest chara- 
kterystyczna dla ks. Poznańskiego i Prus Królewskich zni- 
żka opadów atmosferycznych (poniżej 600 mm). Przeciw 
temu zapatrywaniu wysunął J. Rivoli, nie bez słuszności 
zarzut, że „w takim razie trudno byłoby wytłumaczyć brak 
zupełny świerka w położeniach wilgotnych i podmokłych, 
które dość często napotykają się w Prusach i w Poznań- 
skiem*. | 

J. Rivoli, stanął w swoich poglądach na ten pro- 
blem po stronie tych, którzy granicę ekwatorjalną świerka 
uważają za granicę klimatyczną, i w formie kategorycznej 
wypowiedział zapatrywanie, że „absolutna ekwatorjalna 
granica świerka zakreśloną i zawartą jest dwiema izotera- 
  

ОВ Ф 

') W rzeczywistości nie pokrywają się te linie. 
*) A Dengler: Die Horizontalverbreitung der Fichte, Neudamm 

- 1912, str. 114. |
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mi (linjami jednakowej ciepłoty VI, VII i VIII) +17° i 18° C*. 
Przebiegu tych izoter przez Polske i Rosje niestety nie po- 
daje Rivoli zaznaczajac tylko, ze nakreslit je oryginalnie 
na podstawie ,najnowszych spostrzezen meteorologicznych, 
sprowadzając wszystkie do poziomu morza* (str. 28). Do 
tej samej przyczyny klimatycznej odnosi Rivoli także 
przebieg niżnej granicy świerka w Polsce z czego wynika 
wprost, że wykreślenie na mapie linji izoter lata pomiędzy 
+17° i 18° C,:powinno nam odciąć pas bezświerkowy 
w Polsce, biegnący (patrz na załączoną mapę!) środkiem 
ziem polskich z Pomorza, przez ks. Poznańskie, Kujawy, 
Mazowsze, Podlasie (?), i przez kotlinę poleską. Niestety 
Rivoli mapy takiej nie narysował a w tekście nie opisał 
nawet przybliżonego ich przebiegu w Polsce, co koniecznie 
powinien był uczynić, jeżeli chciał czytelników przekonać 
o słuszności swego kategorycznego twierdzenia. 

Wobec tego, nie pozostało mi nic innego, jak sięgnąć 
do sprawozdań sieci stacyj meteorologicznych w Polsce 
li samemu narysować izotery leśne. Posługiwałem się w tym 
wypadku materjałem zestawionym dla średniej ciepłoty 
miesięcy w pracy W. Gorczyńskiego i S. Kosińskiej p. t.: „O 
temperaturze powietrza w Polsce* (Pamiętnik fizjografi- 
czny, t. XXIII, Warszawa, 1916). 

Średnie temperatury miesięcy letnich (VI, VII i VIII 
z okresu 24-letniego (1886—1910) przedstawiają się dla kil- 
kunastu miejscowości nas tutaj obchodzących, w następu- 
jący sposób idąc od zachodu ku wschodowi!): 

Pomorze: Koszalin 15°6°, Leborg 15:79, Chojnice 16:10, 
Landsberg 16°8°. 

Prusy Ksigzece: Krolewiec 16°5° Tylza 16°3° Markgra- 
bowo 15°7° Ostréd 17°6°. | 

Śląsk: Zgorzelec 170, Lignica 17:20, Wrocław 17:30 O- 
pole 17:09, Bytom 16*7'. 

Wyżyna Małoposka: Kalisz 17:20, Piotrków 171, Si1l- 
niczka 171, Ząbkowice 168”, Kraków 17°6°. 

Mazowsze: Warszawa 17:30. 
Wyżyna Lubelska: Lublin 475". 
  

t) Grubszym drukiem zaznaczono te, które poprawiają zapatry- 
wanie Rivolego, pochyłym zaś te, które mu przeczą.
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Polesie: Pińsk 17:60, Wasilewicze 17:30. 
Litwa: Wilno 17:30. 
Roztocze: Lwów 17:20 
Podole: Tarnopol 17:40, Kijów 18:70. 
Pokucie: Czerniowce 18-70. 
Z przeniesienia liczb tych (i innych na kresach poło- 

żonych, których w spisie nie wymieniono) da się wykre- 
ślić na mapie przybliżony do prawdy przebieg izoter lata, 
przedstawiony na załączonej mapce. Po dokładnem rozwa- 
Żeniu tego obrazu należy wysnuć z niego następujące wnioski: 

1. Izotera +18° C, o której pisze Rivoli (str. 36), że „ta 
linia wegetacyjna z okolic Kazania idzie powyżej Czerni- 
howa, powyżej Warszawy, a poniżej Gdańska i przeska- 
kuje przez Bałtyk do Szwecji”, posiada w Polsce inny prze- 
bieg, idąc od pd.-zach. ku pn.-wsch. przez Podole i Wołyń 
w stronę Czernihowa. 

<. Poznań ze swoją wysoką średnią temperaturą lata 
— 1/8? Ć., stanowi teren rzeczywiście uderzająco ciepły 
w lecie, gdyż na ziemiach naszych podobnie ciepłe lato po- 
siada jedynie tylko Pińsk na Polesiu. (17.69 C) i miejsco- 
wości położone na t. zw. Polesiu Wołyńskiem w stronę Ki- 
jowa, który jednak sam jest już od Poznania bez poró- 
wnania cieplejszy (18.70 C.). Jest więc możliwe, że w myśl 
Rivolego, obszar ks. Poznańskiego, oznaczający się cieplej- 
szem latem od swego otoczenia, stanowi naturalną ta- 
mę dla świerka, który tego obszaru unika. 

5. Brak świerka na Pomorzu nie da się żadną miarą 
wytłumaczyć ciepłem latem tego obszaru, gdyż, jak tego 
dowodzą nizkie średnie temperatury lata miejscowości 
tutaj położonych, Pomorze posiada znacznie chłodniejsze 
lato nietylko w porównaniu z Poznaniem, ale niemal 
z wszystkiemi miejscowościami środkowej i północnej Pol- 
ski. (Pomorze 15°79 i 16°1°, Wilno 17:80, Lublin 17:50, Piotr- 
ków 17'19!). Pod względem chłodu letniego może się ró- 
wnać z Pomorzem w Polsce (poza Karpatami naturalnie) 
jedynie tylko górzysta część Wyżyny Małopolskiej. 

4. Zupełnie niewytłumaczony pozostaje brak świerka 
w pasie wielkich dolin w środkowej Polsce, gdyż w sercu
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Mazowsza leżąca Warszawa ze swoją średnią lata 173° C, 

nie różni się w tym względzie od Kalisza (1/29), Wrocła- 
"wia (17.39) lub Lignicy (17:29), położonych w terenie zasiągu 
świerka. 

Na podstawie faktycznych danych, które wyżej przy- 
toczyłem, nie można, jak sądzę, zgodzić się bez zastrzeżeń 
na hypotezę Rivoleyo o znaczeniu, jakie ma według niego 

posiadać wysoka izotera ks. Poznańskiego i Pomorza (*) 
na przebieg granic: ekwatorjalnej i „niżnej* świerka w Pol- 

sce. Jedynie prawdopodobnem jest, że wysoka ciepłota lata 
ks. Poznańskiego posiada pewne znaczenie dla wytłuma- 
czenia braku świerka w tej dzielnicy Polski, chociaż 1 to 
przypuszczenie wydaje się mało prawdopodobne ze względu 

na to, że Pomorze ma ciepłotę lata znacznie niższą, 

a mimo to świerka z natury nie posiada. Chyba przyjmie- 

my, że w ks. Poznańskiem decyduje o nieobecności tego 
drzewa inny czynnik aniżeli na Pomorzu, a to byłoby chy- 
ba przypuszczeniem bardzo ryzvkownem. 

Po rozważeniu tego wszystkiego, co wyżej powiedzie- 
liśmy, dochodzimy do smutnego rezultatu. Oto uderzających 
zjawisk geograficznych, jakie przedstawiają w Polsce gra- 
nice: ekwatorjalna i „niżna* świerka, nie potrafimy wytłu- 

maczyć w zupełności żadnym z czynników klimatycznych. 
jeżeli zwrócimy uwagę na rozkład opadów atmosferycznych 
w Polsce, to wyda nam się że, bodajże największy związek 
istnicje pomiędzy obydwoma wspomnianymi granicami 
a opadami atmosferycznemi, choć i te relacje (przynajmniej 

w obecnym stanie naszej wiedzy!) wydają się dość lużne. 

Do tych wszystkich wątpliwości przybywa jeszcze je- 

dna. Oto, gdyby granice świerka, przebiegające przez niż 

polski, były granicami klimatycznymi, t. j. gdyby były ab- 

solutnie uzależnione od któregoś z czynników klimatycz- 

nych, który właśnie na linjach kresowych świerka działałby 

na niego niszcząco, to granice le nosicby musiały wszyst- 

kie te cechy ckologiczne, jakie je charakteryzuj. Nale- 

żałoby się więc spodziewać, że na takiej linji kresu ki''ma- 

tycznego, zjawi się strefa walki świerka i że w strelic tej 

rosnące okazy będą mało żywotne, a linja sama będzie li- 

nją wyraźnie ustaloną. Być może, że w pewnych pun-
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ktach (czy odcinkach) długich na „setki kilometrów linij 
granicznych świerka, drzewo to zachowuje się rzeczywiście 
w ten sposób, jednakowoż to na pewno stwierdzić można, 
że w niektórych innych miejscach tej linji świerk zacho- 
wuje się dzisiaj jako drzewo o wielkiej sile ekspanzji żv- 
ciowej. [Takim terenem jest n. p. Puszcza Białowieska, 
która, choć leży na granicy ekwatorjalnej, odznacza się świeżą 
zupełnie ekspanzją świerka. Takąż ekspanzją, wyrażającą 
się żywiołowem posuwaniem się ku południowi, odznacza 
się także poleski odcinek granicy ekwatorjalnej, przynaj- 
mniej w jego części położonej na północ od Łachwy, co 
stwierdziła naocznie w r. b. A. Kozłowska: na szybko ob- 
sychające bagna Prypeci i jej dopływów, spływa współ- 
cześnie ciemna 1 silna życiowo fala świerka, który tak długo, 
dopóki obszary te były trzęsawiskami błotnemi, stał na 
morenowych wałach, ograniczających Polesie od północy. 
Podobne zjawisko ruchliwości wykazuje świerk także 
pono w terenie górnej Prypeci i jej dopływów. 7 

Wydaje mi się tedy że najsłuszniej będzie stanąć 
w Polsce na tem stanowisku, na którem Andersson stoi 

w Szwecji i przyjąć, że granica ekwatorjalna świerka nie 
jest granicą klimatycznie zamkniętą, lecz że jest ona li- 
nją nieukończonej jeszcze wędrówki. Czy w każdym odcinku 
taką jest jej natura, czy też może w niektórych miejscach 
jest ona już klimatycznie zamkniętą, — tego w tym szkicu 
rozpatrywać dalej nie będę. 

Górną granicą świerka w Karpatach, czyli, jak mówi 
J. Rivoli, jego granicą „wyżną*, zajmować się tutaj nie bę- 

dziemy. Szczerze żałować trzeba, że Kivoli, pisząc ten rozdział 
swej pracy nie wziął do porady klasycznych pod względem 
metodycznym prac B. Kołułi, nadewszystko zaś jego dzieła 
p. t.: „Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Karpatach" 
(Akad. Umiej., Kraków 1890, str. 512.), gdzie kwestję górnej 
granicy świerka omaówiono bardzo dokładnie i na szerokiem 
tle materjałów porównawczych z Alp i innych gór euro- 
pejskich. Na pewno myli się Kivoli podając „absolutną* 
granicę świerka dla Tatr w wysokości 1500 m (str. 32 i 33.). 
Kotula podaje na stronach 42 i 48 swego dzieła długi sze- 
reg szczegółowych pomiarów, które z datą Rivolego zupeł-
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nie się nie zgadzają. Za przypuszczalną temperaturę średnią 
roczną na gornej granicy świerka przyjmuje Rivoli -- 0'960 
(С, podczas gdy Kołula przez analogię z Alpami, przyjmuje 
że „roczna temperatura górnej granicy świerka jest może 
trochę wyższą aniżeli --20C.* (1. c. str. 21). Wobec tych 
(i innych) nie dających się z sobą pogodzić danych i zapa- 
trywańn na górną granicę świerka Rivolego z jednej a Kotuli 
z drugiej strony, nie uważam za wskazane rozwodzić się 
dłużej w tem miejscu nad tem zagadnieniem. 

W rozdziale p. t.: „Zachowanie się świerka względem 
innych czynników klimatycznych* (str. 44—51) podał Rivoli 
szereg ciekawych obserwacyj własnych nad wymaganiami 
życiowymi świerka; zauważonymi przez niego w różnych 
położeniach geograficznych, na różnych glebach i w różnych 
kombinacjach zmieszania tego gatunku drzewa z innymi. 
W zastosowaniu do gospodarstwa leśnego wysnuwa Rivoli 
ze swych spostrzeżeń 5 wniosków, które powinny przede- 
wszystkiem wzbudzić zainteresowanie leśnika - gospodarza, 
mającego do czynienia w lesie z problemem hodowli i u- 
żytkowania świerka. Od dyskusji tych wniosków uchylam 
się, w nadzieji że uczyni to na łamach „Sylwana* któryś 
z naszych doświadczonych leśników. 

2. Warunki i stosunki przyrostu świerka. 

W rozdziale drugim swej pracy zajmuje się Rivoli ana- 
lizą przyrostu świerka na długość, grubość i na masę, oraz 
tt zw. smagłością strzały tego drzewa, czyli stosunkiem 
średnicy drzewa do jego długości. 

О ile ocenić mogę, posiadają obserwacje Mivołego po- 
dane w tym rozdziale, wielką doniosłość zarówno teore- 
tyczną jak i praktyczną. Szkoda tylko, że autor w licznych 

tabelach, w których porównuje ze sobą różne liczby przy- 
rostu, nie wspomina nigdzie o ilości okazów świerka, 

jakie zbadał i jakie obok siebie w tabelach zestawia. Jeżeli 

ilość zbadanych i porównanych ze sobą egzemplarzy była 

dostatecznie duża a liczby ze sobą porównywane pochodzą
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zawsze z jednakowej ilości zbadanych egzemplarzy, tak. 
ażeby były ze sobą porównywalne, — to rzecz prosta, 
wartość ogólnych i śmiałych wniosków Rwolego jest o wiele 
większą aniżeli wtedy, jeżeli liczby podawane są średniemi 
z niejednakowej i małej liczby obserwacyj. Niestety wątpli- 
wości te rozprószyć mógłby tylko sam autor, gdyby podał 
do naszej wiadomości te dane, których w interesujących 
tabelach jego napróżno szukamy. 

Najważniejsze wnioski, do których doszedł Rivoli 
w swych badaniach nad przyrostem świerka, można ująć 
w następujące twierdzenia : 

l. Posuwając się z południa na północ na niżu stwier- 
dzamy, że długość świerka zmniejsza się z każdym stopniem 
geograficznym o ilość 0746 m. 

2. W położeniach górskich z posunięciem się ku pół- 
nocy długość świerka zmniejsza się o ilość 0°825 m. 

5. Maksimum średniego przyrostu długościowego świer-- 
ka leży: 

w Alpach na wzniesieniu 929mi wynosi 0'571 m 
w Tatrach , > 000 „ . , 0448 . 
w Czarnohorze na , 1058 „. , (459 
w Chrystjanji na , 100 , , , 0:423 , 

4. „Optimum długościowego średniego rocznego przy- 
rostu na poziomie morza znajduje się (z terenów badanych 
przez Aivolego!) na pn. od Chrystjanji u podnóża południo- 
wego stoku Devrefjeldu. Posuwając się natomiast ku połu- 
dniowi, wznosi się optimum w Tatrach na 800—900 m, na 
Czarnohorze na 900 - 1200 m, w Alpach na 800—1100 m.* 

9. Maksimum przyrostu na długość przypada — we- 
dług Rivolego — w Skandynawji na ekspozycje wschod- 
nie, w Karpatach na ekspozycje także wschodnie, 
w Alpach na ekspozycje południowe. Optimum spoczy- 
wa w Skandynawji na półkolu NE, w Karpatach na SE, 
w Alpach na SW. 

6. Maksimum średniego przyrostu na grubość znajduje 
Się u świerka:
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w Alpach na wzniesieniu 567 m i wynosi 3'13 mm 
w Tatrach , , 8950 . , _ 3:36 

na Czarnohorze na , 650 „ „5 . 4:48 

w Chrystjanj? na , 100 „ , » 4:90 

7. Na każde 100 m wzniesienia w górę zmniejsza się 
średni przyrost na grubość u świerka: 

w Alpach o 0'194 mm, w Tatrach o 0.309 mm, na Czarno- 
horze o 0:304 mm, w Chrystjanji o 1:030 mm. 

8. Średni przyrost na grubość (tak samo jak na dłu- 
gość) ma wyraźną dążność do wytworzenia pewnego opti- 
mum w wyższych położeniach górskich (n. p. w Tatrach 
między 1100 a 1400 m). | 

9. Maksimum przyrostu na grubość świerka pozostaje 
w analogicznej zależności od ekspozycji jak jego maksimum 
przyrostu na długość. Taka sama analogja istnieje co do 
zorjentowania optimum. 

11, „W północnych szerokościach i na Czarnohorze 
jest przyrost na grubość po stronie północnej drzewa zna- 
cznie większy aniżeli po stronie południowej. W Tatrach 
i Alpach jest on prawie równy po obydwóch stronach". 
Ten wynik obserwacyjny domaga się, zdaniem mojem, ko- 
niecznie potwierdzenia przez nowe pomiary. 

11. „М wyższych położeniach górskich południowych 
szerokości (z wyjątkiem Tatr) stosunki przyrostu północnej 
do południowej strony drzewa, stają się odwrotnemi“. 

12. Wysmukłość świerka wzrasta w postępie od po- 
łudnia ku północy. 

13. Średni przyrost mięszany (masy) roczny zmniejszą 

się od południa ku północy. 

14. Zmniejszanie się mięszanego przyrostu ze wzmaga- 

jącą się wysokością wzniesienia zdaje się być o wiele wię- 

ksze w północnych szerokościach aniżeli w południowych. 

15. Na Czarnohorze, zdaje się, sprzyjają wzniesienia 

ponad 1100m przyrostowi miąszowemu świerka o wiele 

więcej niż w Tatrach. Odwrotnie ma się rzecz w miższych 

wyniesieniach.
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16. W Karpatach spoczywa optimum przyrostu mią- 

szowego, tak samo jak długościowego i grubościowego na 
półkolu SE, w Alpach na NW, w Norwegji na SE. 

Z pośród tych 16-tu wniosków Rivolego, szczególnie 
ważnym teoretycznie jest wniosek 8-my, który powinien 

jaknajrychlej zachęcić naszych leśników 1 geografów roślin 

do analogicznych badań w Karpatach, gdyż jego twierdze- 
nie okazać się może nader ważnym dla wyjaśnienia wielu 

zjawisk związanych z układem pionowym zasiągów roślin 

górskich w ogóle. Z innych wniosków Riolego, wymagałyby 
sprawdzenia zwłaszcza: 8-ci, 5-ty, 6-ty. 7-my, 10-ty i 1lo-ty. 

Chociaż nie możemy sięgnąć do materjałów, które dały 
Rivolemu podstawę do wysnucia przytoczonych twierdzeń, 
przyznać jednak musimy, że większość ich posiada zasad- 
nicze znaczenie dla szczupłej naszej wiedzy porównawczej 
o właściwościach przyrostu świerka w różnych warunkach 
jego życia. Tem większą też ciekawość budzi w nas zapo- 
wiedź ukazania się w druku obszernej pracy J. Bivolego 
(„Geografji leśnictwa*), która — mamy nadzieję — będzie 
równie ciekawa i oryginalna jak zreferowana praca, a może 
poda nam więcej od tej wiadomości o materjale obserwa- 

cyjnym autora, abyśmy mieli możność zupełnie samodziel- 
nej jego oceny. 

3. Problemy dla dalszych badań świerka w Polsce. 

W związku z omówioną wyżej pracą J. Rivolego, która 
tak wiele stwarza nowych zagadnień w kwestji rozsiedle- 
nia geograficznego 1 przyrostu świerka w Polsce, pozwolę 
sobie zwrócić uwagę na następujące problemy, domaga- 
jące się przedewszystkiem wyjaśnienia. 

1. Na granicy ekwatorjalnej świerka nader pożądane 
są obserwacje, dotyczące stopr..a ustalenia tej linji, w zwią- 
zku z topografją terenu granicznego. W odcinkach stwier- 
dzonej ekspanzji miejscowej świerka (n. p. na Polesiu), na- 
leżałoby wskazać przyczyny obudzenia się jej. Na tejże 
granicy (szczególnie na zachodzie) ciekaweby były obser- 
wacje nad obsiewem naturalnym świerka. Także ustalenie 
1 opis typów leśnych, w których występuje świerk kreso- 

wy, byłyby pożądane. Nakoniec należałoby dokładnie okre-
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$116 położenie kresowych placówek świerka na granicy 
ekwatorjalnej, aby linja ta mogła być pociągnięta ściśle 
i wiernie na mapie zasiągów naszych drzew leśnych. 

2. Na granicy „niżnej* (dolnej) potrzebne są takie sa- 
me obserwacje z dodatkiem tym, że należałoby koniecznie 
ustalić, jak zachowuje się granica ta po przejściu przez Wi- 
słę na jej brzeg prawy (w Łukowskiem i Siedleckiem), 
oraz jaki jest jej dokładny dalszy przebieg przez Podlasie, 
Wyżynę Lubelską, Roztocze i Opole ku Karpatom wschodnim. 

3. Na granicy górnej w Karpatach pożądane są bardzo 
badania nad zachowaniem się świerka wobec buka i jodły, 
zwłaszcza w tych gniazdach górskich, gdzie buk dociera aż 
do górnej granicy lasów. 

4 Pod względem morfologicznym koniecznem jest 

zbadanie na dużym materjale porównawczym, zmienności 

świerka i jego prawdopodobnych ras geograficznych. Tak 

zwany świerk karpacki (var. carpathica Lond.) z Karpat 

wschodnich, (p. Zivoli str. 23 i 24) domaga się jaknajry- 

chlejszego zbadania. Zagadkową także jest uderzająca je- 

dnolitość morfologiczna szyszek świerka z Puszczy Bia- 

łowieskiej. 

5. Na wszechstronne zbadanie zasługują wyspy rodzi- 

mego świerka położone na Wołyniu i pd. Polesiu. 

6. Doniosłe znaczenie mają poszukiwania kopalnego 

świerka w warstwach dyluwium i starszego aluwium, 

zwłaszcza w terenach nie posiadających dzisiaj z natury 

rodzimego świerka. Podobne studja w pokładach torfowisk 

mieć mogą również nader wielkie znaczenie dla wyjaśnie- 

nia historycznych przemian, jakim ulegał zasiąg poziomy 

i pionowy świerka w Polsce. 

Przy rozwiązaniu tych i wielu jeszcze innych zagad- 

nień, jakie nastręcza badaczowi drzew leśnych w Polsce 

problem geografji, ekologji i morfologji świerka, wielką po- 

mocą mogą byc lużne choćby obserwacje w naturze, jakie 

poczynić mogą rozsiani po całym obszarze Polski leśnicy 

polscy. 

  

 


