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GOSPODARSTWO LESNE. 
  

O UPRAWIE NATURALNKY LASÓW WY. 
SOKOPIENNYCH. 

Serit arbores, quee altert sceculo prosint. 

Cicero in Tyse: 

O uprawie w ogólności. 

\ 
1, 

Lm lasow, iest to część leśnictwa techni- 
cznego,która nas uczy na danćy obszerności wycho- 
wać wczasie naykrótszym i naymnieyszym kosztem, 
ilość drzewa naywiększą i naylepszego gatunku. 

2. 

Uprawę lasów w dwoiakim względzie u- 
ważać można. — Jeżeli celem téy uprawy iest 
odnowienie lasu dawnego za pomocą nasienia 

nazywamy ią wysokopienną. — Jeżeli przeciw- 

nie zamiarem ićy iest toż odnowienie uskute- 

cznić za pomocą odrośli z pnia, albo korzenia, 
na tenczas nazywamy ią wyrebng albo misko- 

pienną. — Podobnież same lasy pierwszym
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sposobem odnawiane nazywamy wysokopienne- 

mi, drugim sposobem odnawiane, niskopien- 

nemi albo wyrębnemi. — Przedmiotćm szcze- 

gólnym ninieyszéy rozprawy są lasy wysoko- 

pienne. 

3. 

Gdy zamiarem ogólnym uprawy iest, od- 

nowienie lasu dawnego; ma zatem to działa- 

nie dwa cele oddzielne, to iest: ciągnienie nay- 

większóy korzyści z drzewa na pniu stolącego , 

i zastąpienie go kiedyś nowo wychowanym 

drzewem; korzyść obecna przeto w uprawie 
у . ya» lasów, łączy się zkorzyścią przyszłą. 

д. 

Korzyść obecna wymaga: aby drzewo spu- 
аи . 4 Z . 

ścić się mogące, było ze wszech miar doyrzałem i 

sposobnem. — Tę zdolność nazywamy w les- 
. ' y < K . 

nietwie rądnością a drzewo sposobne do ścię- 

cia, drzewem rąbnem. 

© WĄOROŚĆC I. 

5: 

Rabnosé drzewa wysokopiennego zaczyna 

się, gdy toz drzewo zdolne iest do wydania, 

nasion doyrzałych w dostatecznćy ilości; konczy
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sig, gdy ta zdolnosé ustaie. — Ale w tym na- 
turalnym zakresie na pięć warunków wzgląd 

mieć należy, przy ustanowieniu rgbnosci — 
to iest: 

imo Na naywiększą massę drzewną. 

ado Ма nayużytecznieyszą grubość i 
dlugość drzewa. 

Stio Ма wczesną korzyść. 
Ą4to Na koszta i przypadki. 

5ю Na potrzebę teraźnieyszą i przy- 

szłą. 

6. 

Pomnażanie się coroczne massy drzewnćy 
nakażdym pniu, nazywamy przyrostegt rocznym, 

Przyrost nie iest w każdym wieku sobie 

równy. — Przyrost sosny dwualbo trzy-letnićy 
iest nierównie mnieyszy od przyrostu sosny 
stuletnićey. — Zpóźnieyszym wiekiem przyrost 

sosny zupełnie ustale. 
Chcąc rądność lasu przez naywiększą mas- 

sę drzewną oznaczyć, wszystko na tem zależy , 

ażeby las wtedy spuszczać kiedy przyrost 

drzewa w nim iest nayznacznieyszy. — W tym 

celu powinniśmy nayprzód wynaleźć ogólną mas- 

sę drzewa, i podzielić ią przez liczbę lat wie- 

ku, wktórym las znayduie się. — To działa-
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nie da nam przyrost roczny sredni. — Daley 
wyśledzić nam należy przyrost roczny teraz- 
nieyszy dla porównania go z przyrostem śre= 
dnim. -— Jeżeli przyrost średni, równa się 
przyrostowi teraźnieyszemu , las natenczas iest 

dostałym albo rąbmym. — Jeżeli przyrost śre- 
dni iest mnieyszy od teraźnieyszego, las nie- 

doszedł ieszcze do rąbności i iest miedostaty, . 
ieżeli nakoniec przyrost średni znacznieyszy iest 
od przyrostu teraźnieyszego, natenczas powie-- 

my, że rądność lasu iuż przeszła, a las taki 
nazywamy przestałym. — Daymy ze las so- 
snowy 80 letni, zawierą na iednym morgu mas- 

sy drzewney sto sążni przyrost iego średni 
wynosić będzie 1+ sąźnia. — Gdybyśmy znaleźli, 
ze przyrost teraźnieyszy wynosi 1> sążnia, po- 

wiemy ze las ten w zupełnym iest wzroście 1 

że rąbność iego ieszcze nienadeszła; przeciw- 

nie, gdybyśmy znaleźli, Że przyrost niewyno- 

si iak 1 sążen, powiemy ze las ten iest 
- przestały i że rąbność iego iuż przeszła 

i 

Nie każda grubość i dłagość drzewa, do 
każdego zdolna iest użytku, trzeba więc sto- 
sownie do mieyscowości mieć wzgląd na więk- 

* szą, lub mnieyszą użyteczność. — Gdybyśmy 
п; р: znaleźli , że w przeciągu aho lat, osm
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razy jfo iest: co lat 30 odnawiaiac das debowy, 
więcej” pozyskalibyśmy massy drzewnćy, niż 
zostawiaiac go na pniu aż do roku 240 — ie- 

żeli potrzeba drzewa handlowego lub budulco- 
wego iest wielką, a dąó bez żadnego zepsucia 

do lat 240 rosnąćby mógł, powinnibyśmy na- 
tenczas rąbność tego lasu co lat 240 > BA 
czyć, a to dla zaspokoienia koniecznych han- 
dlu i budownictwa potrzeb, które drzewem 
Зо letnim zastąpione bydź niemogą. 

8. 

Liczba lat w przeciągu których przechodzie- 
my cały las działaniem odnawiaiącym , nazywamy 

koleią leśną, i tak zwyczayna koléy w lasach 

sosnowych zawiera lat 120 — w dębowych 
180 — wwyrebnych 20 albo 30. 

9. 

Daymy że mamy las od 3,600 morgów. — 
Odnawiaiąc go koleig lat 100, wycinalibysmy 
co rok M. 36 — odnawiaiac go kolezą lat 120, 
corok do wycinania przypadałoby M. 30. — 
Daymy ieszcze, że: morg przy kolei 100 letniéy 

„daie sążni 80 przy 120 letnćy kolei sążni 96. ad 
Korzyść roczna w drzewie w obu przypadkach
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wynosiłaby sążni 2880 bo 80 x 36 == g6 x 30. — 
Byłaby zatćm sobie równa, ale ieżeliby #8 taki 
był ieszcze do utworżenia, nalezafoby daé pier- 
wszenstwo Aolet too letniéy, iako zblizaiacey 
korzyść o lat 20. 

ТО. 

W przytoczonym przykładzie, przy roo 
letnićy kolei wycinolibyśmy M. 36 — przy ko- 
let x120 letnićy, 30 morgów. — Przy tćy osta- 
tnićy kolei mielibyśmy 6 morgów mnićy do u- 

prawiania, iak w kołeż 100 letnićy. —  Jeżeliby 
koszta uprawy były znaczne, natenczas dadźby 

należało pierwszeństwo kołei 120 letnićy, zwła- 
szcza, Że przypadki młodym lasom grożące, 

niewracałyby się iak co 120 lat, a zatćm nie 

tak często iak w kolei 100 letniey. 

TF. 

Nie idealna lasów doskonałość, ale nay- 

wyższa ich użyteczność iest prawidłem  leśni- 
czego. — Ciagmienie zatém użytku, niepowińno 

bydź ani z nadwerężeniem korzyści następców, 
ani też ze zbytecznćm ograniczeniem zysku o- 

becnego. — Jeżeli na przykład w lesie iakim 

nieznayduie się szarodrzejp w ilości dostateczney ,
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trzeba do niego przybierać w pomoc drzewo 
nieco mlodsze. — Przeciwnie, ieżeli las ma 

wiecéy starodrzewu niżeli młodzieży, шетой- 

na corok wycinać tyle drzewa starego; ileby 
tego wymagal wzgląd szczególny na wiek iego. 

O Re bach. 

12. 

Przestrzeń, która w lesie wysokopiennym 

co rok do wycinania przypada, nazywa się 

rębem. 
Ręby w lasach wysokopiennych są troia- 

kiego gatunku i 

13. 

Pierwszego rędu celem iest naturalne o- 

sianie się lasu wysokopiennego, ten rgb na- 

zywa sie w leśnictwie rębem ciemnym (Coupe 

d’Ensementement. — Dunkelschlag). 

Drugiego rędu celem iest, oswobodzenie 

nastaléy młodzieży, od cieniu zbytecznego , 

z przyzwoitą iednak ochroną teyże młodzie ży 

od szkodliwego upału. — Деф ten nazywa się 

rębem iasnym (Goupe d’eclaircie. — Lichtschlag), 

Trzeciego nakoniec rędu zamiarem 1е5ё о- 

swobodzenie zupełne młodzieży od wszelkiego 

ayy
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cieniu, red ten nazywa się w leśnictwie rebem 
zupełnym (Coupe definitive. — Abtriebs- -schlag). 

I4. 

Irzy warunki koniecznie są potrzebne, a- 
żeby las stary przez nauralne osianie mógł 
bydź skutecznie i doskonale odnowiony — to 
lest ; 

1. Nasienie opadające znaleźć powinno zie- 
mię zdolną w którćyby się mogło 
w krzewić. 

2. Tyle powinno mieć toż nasienie. cie- 

pła i wilgoći, ażeby wzrost młodćy 
zarośli był ułatwiony. 

5. Azeby zbyteczne wystawienie na ciepło 
lub mrozy, nowo zaigtéy młodzieży 
szkodliwem się niestało. 

ro 

Doskonałe i naturalne osianie się, niemo- 
że mieć mieysce iak tylko w doskonałym drze- 
wostanie. — W lesie rąbnym doskonałym drze- 
wa stare tak blizko stoia iedno od drugiego, 
iż się wierzchnie gałęzie ściśle z sobą Tączą. -— 
Ziemia więc pod takim lasem w tak głuchym 
iest cieniu, 12 żaden promień słoneczny doyść
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do niéy niemoże. — Deszcz nawet z trudnością 
przez gęste przebiiaiąc się gałęzie, ledwo co 

tęż ziemię odwilża. — Opadaiące każdćy iesie= 

ni liścia przez znaczną część roku bez przy- 

stępu światła, ciepła i wilgoći zostaiąc, zamiast 

przegnicia, coraz grubszą formuią warstwę. — 

Co rok iednak doyrzewaią na drzewach nasiona 

ico rok opadaią, ale dla zbytnecznego liścia nie- 
mogąc się dotknąć ziemi, a dla zbytecznego cieniu 

w krzewić się w nią niebędąc w stanie, rodzayność 
drżew w lesie rąbnym i doskonałym, stale się 
bezużyteczną. — Nie iest to iednak wadą, i 
owszem, zamiarem powinno bydź leśniczego, 
aby wtedy tylko w lesie zaymowała się młodzież 
kiedy iest potrzebną, to iest: kiedy ma zastą- 

pić mieysce starego lasu, który wyciąć należy. 

16. 

Kiedy zatćm ta chwila odnowienia lasu 

starego nadeszła, kiedy się iuż ma zacząć na- 
turalne obsianie lasu rąónego doskonałego, 

nieodbitą iest potrzebą, ażeby działanie leśni- 

czego usunęło przyczyny, które dotychczaso- 
wemu zaięćiu się młodzieży staly na przeszko- 

dzie, i dla tego wtakim lesie zakłada się ręb 

ciemny. — Założenie rębu ciemnego natćm 

załeży, ażeby wyciąć tyle drzew starych,
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iżby drzewa pozostałe na pniu, końcami tylko 
gałęzi dotykały się między sobą. — W le- 
sie tak wyrąbanym, iuż zbytecznego niema 
cieniu, słońce wszędzie przez przerzadzone ga- 

Теле przezieraiąc, ogrzewa 1 oświeca. zie- 

mię. — Deszcz go skutecznie zrasza, war- 

stwy liscia za pomocą w pływu ciepła i wilgoci 
gniią, a nasienie opadające dostaiąc się do sa- 

mćy ziemi puszcza kief, w korzenia się i mło- 
demu drzewu daie nastanie. 

17. 

Na tablicy przyłączonćy. Fig: 1. oznacza 

las rąbny doskonały, siekierą ieszcze nietknię- 

ty. — Fig: 2 wystawuie tenże sam las po u- 
skutecznionym rębdie ciemnym. — Skutek tego 

rębu na figurze iest widoczny, widać w nićy 

drzewa przerzadone, widać pnie drzew ściętych, 

lecz co w tey figurze /as doskonały naylepićy 

znamienule, iest to że żadney wnim niemasz m2/0- 

dzieży. — Spuszczanie - zatćm drzew starych 

nieulega trudności, i niema tu mieysca ta zwyczay- 

na w lasach naszych nieprzyzwoitość , że spuszcza- 
ląc stare drzewo, krocie młodych łamiemy i 
niszczemy. — Figura 1 i 2 okazuią nam ie- 
szcze Że ieżeli w lesie doskonałym i rąbnym od- 
dalenie iednego drzewa od drugiego około stóp
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12, czyli kroków 6 wynosi —; w rębie cie- 
mym toż oddalenie do stóp 20, albo kroków 

10 iest powiększone. 

18. 

Jeżeli rok w którym uskuteczniliśmy red 
ciemny, był rokiem rodzaynym, ostanie przerza- 

dzonćy przestrzeni nastąpić było powinno wszę- 

dzie i równo. — Co się nieosiało w pierwszym 
roku, mogło się osiać w drugim, wreszście ma- 

łe halizny mogą się poprawić z ręki. — Cień 
który był dostatecznym dla  pierwiastkowego 
osiania, po dwóch albo trzech latach stanie 
się znowu zbyteczném, iuz to dla tego ze 

gałęzie drzew w rębie ciemnym pozostałych 

przez lat kilka znowu się rozrosły i znowu zie- 

mię więcćy zacieniły, iuż dla tego, że gdyby 
nawet to rozrastanie gałęzi niemiało mieysca, 

drzewko trzyletnie więcey światła potrzebuie 
iak iednoroczne. — Trzeba więc przystąpić do 

drugiego rębu, to iest: do rebu tasnego, — 

Uskuteczniaiąc ten ręó, wycinamy ieszcze poło- 

wę drzew starych wrębie ciemnym na pniu 

pozostałych, tak iżby drzewo od drzewa o kro- 
ków 20 zostało odległe. — Figura 3. oka- 

zuie obraz tego ręŻu w którym postrzegamy 
drzewo stare bardzi¢y ieszcze przerzadzone,
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pni ściętych daleko więcćy iak w figurze 2. 
i młodzież sosnową dwu i trzy-letnią. 

19. 

Oswobodzona od zbytnego cieniu młodzież, 

rośnie w rędie iasnym żywićy i sporzey, zwła- 
szcza, że ma iednak w drzewach starych po- 
zestałych, dostateczną od wielkiego upafu, sil- 

nych mrozów i gwałtownych wiatrów ochro- 
nę. — Po upłynieniu ieszcze lat dwóch, to 
lest: we cztery lub pięć lat po osianiu, iuz 

młodzież z opieki starych wychodzić powinna, 
iuż każde ocienienie szkodliwćm iey stale się, 

iuż zupełnie wpływom zewnętrnym wystawio- 

ne bydź może — i dla tego uskuteczniamy 

теб zupełny wycinaiąc wszystkie drzewa stare. 

20. 

To wycinanie nieszkodzi nastałćy w łas- 

‘nym rebie młodzieży, bo drzewko cztero-1 pię- 
cioletnie iest nizkie i giętkie, a śnieg głęboki 

który ią obeymuie w porze roku w ktoréy to 

Wycinanie zwyczaynie uskuteczniamy, ochrania 
;, młodzież od wszelkiego uszkodzenia. 

21. 

Figura 4 okazuie widok rebu zupełnego. oe 

Niewidziemy tu 112 żadnego drzewa starego,



(1337) 

lecz samą tylko cztero i pięcioletnią młodzież, 
z pomiędzy którey pnie drzew ściętych prze- 
zieralą. 

3.2, 

_Zostawienie pni ściętych w rędie ciemnym 
iasnym i zupełnym, nielest szkodliwe. — Do- 

bywanie tych pni, albo powinno bydź dopef- 
nione zaraz po uszkutecznionym rebie ciemnym, 

albo spóźnić ie potrzeba aż do 10 lub 15 lat 
po osianiu się młodego lasu. — W naszym 

kraiu ostatni ten środek zasługuie na рег- 

wszeństwo, a to przez wzgląd, że dobywanie świe- 
żych osobliwie sosnowych 1 dębowych pni iest 
trudnieysze, i że niemamy tak znacznćy ludno- 

ści, iżby ta robota odbydź się mogla bez wiel. 

kiego kosztu. — Po 10 latach, pnie do ze- 

psucia zbliżone Tatwićy się wykopuią, a wło- 

ścianie błonek potrzębuiący i smolarze dla ре- 

dzenia smoły, właśnie w tym czasie dobywać ie 
wolą. — Dobywanie pni zaraz po uskutecznio- 
nym rędie ciemnym, w naszym kraiu i ztéy ie- 
szcze przyczyny mnićy iest stosowne, że u 
nas niemasz prawie doskonałego rąbnego lasu 

to iest: takiego, w którymby tu i owdzie mo- 
dzież się nieznaydowała , wykopywanie zaś pni, 
psułoby tęż mdodzieź i szkody znacznéy 
łoby się powodem. 

sta-



( 134 ) 

до: 

Są kraie, gdzie dla korzystania z caléy 
dlugości pnia, nie scinaia drzew, ale ie z ko- 
rzenmiami wywracaia. — Działanie to, lubo su- 
zyteczne, większego wydatku, bo wiekszéy wy- 
magaiace pracy; u nas nieiest potrzebne, bo 
dobyciem późnieyszym pnia pozostałego, strata 
na długości bez Żadnego kbsztu się wraca. — 
Dobywanie pni pozostałych za pomocą machin 
hader iest trudne, mozolne i celowi nie zupeł- 
nie odpowiadaiace. 

24. 

Przy spuszczaniu drzew starych w rebie 
¢ V7 e с 7 AP 

zupełnym uważać należy, ażeby młodzież ile 

bydź może naymnićy uszkodzoną była i dla 

tego ieżeli drzewa stare okryte są gałęziami 
c / » © . - 

aż do dołu, okrzesać ie należy przed ścięciem, 
| : Art) 

czego tym więcćy przestrzegać powinnismy im 

młodzieź iest starsza, co u nas nie regular- 

nych naszych lasach zawsze się przydarza. — 
Obrabianie drzewa wrębie zupełnym mieysca 
mieć niepowinno dla teyże samćy przyczyny; 
wywóz zatćm drzewa ztego rędu iako i z rebu 
lasnego zaraz po ścięciu uszkutecznić należy; 
wylawszy przypadek artykulem 41- obiety.
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25. 

Jeżeli trzy ręby, o których dotąd była 

owa uszkutecznione zostały zgodnie z danemi 

przepisami i ieżeli las odnowiony był dosko- 

nałym; cała odnowiona przestrzeń okryta bydź 

powinna młodzieżą równą i gęstą. — Gdyby 

się tui owdzie iakie okazywać miały kalizny; 

te wysianiem z ręki, albo przesadzeniem mło- 

dych drzewek poprawić się mogą. 

26. 

Lubo w rębie zupełnym powiedzieliśmy, 

że się wszystkie stare wycinaią drzewa, niei- 

dzie zatym, ażeby w przypadku potrzeby nie- 

zostawiać na morgu, iednego lub kilku drzew 

dla ich zachowania do drugiey kolei. — Ce- 

lem tego zostawienia iest: dochowanie się drzew 

bardzo grubych i do handlu lub budowli wo- 
dnéy zdatnych. — Na drzewa takie iuz w rebie 

ciemnym wzgląd mieć należy, wybierać na nie 

trzeba pnie nayzdrowsze, naypięknieysze , koło 

dróg i przy brzegu oddziałów w późnieyszym 
czasie odnowić się maiących. — Drzewo takie 

do drugiey kolei dla wytrwałości swoićy pozo- 

stać mogące, lubo zaymować będzie mieysce 
młodzieży, ale się ta strata nagradza, bo ie 

18
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dno drzewo wzrostu celnego, większy ma przy- 
rost roczny, niż kilkanaście drzew młodych , 
któreby na mieyscu iego rosnąć mogly. 

O Zagaieniu. 

27. 

Ро dopełnionym rgdie zupełaym, to iest: 
po uskutecznionym odnowieniu lasu starego, 
po dopełnionćy poprawie halizn ieżeli tego 
była potrzeba, całą uwagę leśniczego ściągać 
powinno, zachowanie młodzieży od wszelkiego 

uszkodzenia. — Wtym celu przestrzeń wycięta, 
zagaiona bydź powinna. — Nazywamy w leś- 
nictwie mieyscem zagaionćm albo zagaynikiem 
takie, w którym dla ochrony młodzieży niewol- 
no iest paść bydła. 

28. 

Nierówny iest przeciąg czasu, w którym 
młodzież zostawać powinna wzagaieniu, — 
Zależy to od mnićy lub więcćy skorego wzro- 
stu drzew. — W lasach dębowych, bukowych 
i iodłowych, zagaienie trwać powinno lat 30, 
w lasach sosnowych, modrzewowych i świerko- 
wych lat a0, — w lasach wiązowych, lesiono=
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wych, klonowych i grabowych lat 25, win- 

nych liściowych lat 12 do 18. — Mowa tu 

iest zawsze o lasach wysokopiennych. 

29. 

Idzie zatém Ze pewna stosunkowa część 
lasu, bronna bydź powinna dla paszy bydła, i 
tak nm: p: las sosnowy odnawiany w koleć lat 
120, — wktórym zagałenie młodzieży trwać 
ma lat 20, las dębowy odnawiany w kołeć lat 
180 wktórym zagaienie trwać ma lat 30, — 
obydwa w; części swéy powierzchni zamknięte 
bydź powinny dla paszy, a w taż pasza do- 
zwolona bydź może. — Podobnież las bukowy 
odnawiany w koleż lat 120 w którym zagaienie 
trwać ma lat 30, zamknięty bydź powinien w + 
części swćy powierzchni — nakoniec, las sypir- 
kowy odnawiany w koleć lat 100 wktórym za- 
gaienie trwa lat 20, w + części swćy powierzch- 
ni wzbroniony bydź powinien dla paszy. — Mo- 
wa tu iest o lasach iuż regularnie urządzonych, 
wktórych młodzież w przyzwoitym względem 
starodrzewu znayduie się stosunku. 

Зо. 

Ograniczenie paszy co do czasu, ma w za- 
miarze pogodzenie potrzeb rojnika, z warunkiem
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exystencyi lasu, którego pomyslność inaczćy ża- 

dnym sposobem zapewnić niebylibyśmy wstanie. 

Zawsze ieszcze pasza bydła i ztym ogranicze- 

niem szkodliwą bydź lasom nieprzestanie, 1uż 

to przez uszkodzenie samych drzew, iuz przez 

zniszczenie lub spłoszenie zwierzyny, iuż na- 

koniec przez powod iaki daie do defraudacyt, 

kradzieży 1 pożarów . leśnych. 

31: 

Z czasem przy rozszerzonćy cywilizacyi , 

po ustaleniu szczęśliwszego bytu rolników na- 

szych, ustanie w kraiu naszym pasza leśna , al-- 

bo mnićy daleko używaną będzie, a to zpowo- 

du, że oświecony rolnik w przyiaznych ku te- 

mu okolicznościach, woli trzymać bydło na stay- 

ni, aniżeli ie ze stratą znacznćy korzyści pu- 

szczać samopas w bory i w pastwiska, 1 że 

wlasach doskonale wychowanych, dla gęstego 

wzrosta drzew, mało bardzo, albo zadney po 

lasach niebędzie trawy. 

O,<Tr ze bz óż p. 

32. 

Z koncem zagaienia ustaie poniekąd ma- 

foletność lasu, ad tego bowiem czasu, prze-
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staie leśniczy nim się opiekować, zostawuląc 

go działaniom samego przyrodzenia. — Mógłby 

go tak zostawić, aż do czasu zupełnćy rą0- 

ności, gdyby wygórowane potrzeby nasze nie- 

nakazywały nam wyszukiwama sposobów ciągnie- 

nia z lasów naywiększćy możnćy korzyści. — 

Ta konieczność zwróciła uwagę leśniczych nato: 

iż przerzadzaliąc w pewnym czasie młode lasy, 

ułatwia się wzrost prędszy drzewom pozosta- 

fym. — Uwaga ta dała nastanie rębóm ро- 

przedniczym, które w leśnictwie irzebiezami na- 

zywamy. 

33. 

Trzebieź usprawiedliwiona iest następuią- 

cemi doświadczeniami : 

1. W młodym lesie gęsto rosnącym, część 

drzew rośnie sporzćy, część zaś W Wzro- 

ście swoim iest upośledzona. 

2. Drzewo żywićy rosnące wywyższa się 

nad inne, okrywa ie gałęziami swole- 

mi i zagłusza. 

3. Drzewo zagluszone ieszcze tępićy roś- 

nie tak w wysokość i w grubość. — 

W każdym lesie młodym, znaydziemy 

obok siebie stoiące dwa drzewa równego 

wieku, z których iedao skoro rosnące
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może mieć sześć calów średnicy; pod- 
czas gdy drugie zagłuszone ledwo ma 

grubości , cal ieden. 

4. Drzewo zagłuszone choć słabo zyie, 

nieprędko wszelako usycha, a tym cza- 
sem ciągnie soki z ziemi. 

GR
 . Wycięcie drzew zagłuszonych , pomna- 

Ża wzrost drzew Żywo rosnących, tak, 
Że po przerzadzeniu drzewa te w krót- 

szym czasie większey nabywaią grubo- 

ści 1 wysokości. 

JĄ. 

Stosownie do tych doświadczeń zaprowa- 
dzone zostały w leśnictwie w lasach wysokopien- 
mych kilkakrotne trzedleże , które od Żostu do 

Żostu lat zwykle uskuteczniaią się. — Ogól- 
nym prawidłem przy każdćy irzebiezy iest: a- 
Żeby niewycinać iak tylko same drzewa zagłu- 

szone, których wierzchołki niepatrzą w niebo, 
strzegąc się iaknaybardzićy ażeby ścisłe spoienie 

koron drzewnych co się w leśnictwie wyższym 

zwarciem nazywa — rozerwane niebyło, i Że- 

by się przez wycięcie zbyteczne, nieformowały 

w młodym lesie przestwory, albo mieysca. pró- 
żne. — Gdyby przez wycięcie drzewa, na- 
wet chorego albo zagłuszonego —— miał sig
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przestwór uformować, lepićy iest drzewo takie 

ocalić, aniżeli dać powód do niepotrzebnego 

i nader szkodliwego rozszerzania się Koron 

drzewnych. 

gas 

Figury 5.6.7 i 8 na tablicy  przyłączo- 

néy okazuig nam widok uskutecznionych kilku 

trzebieży w lesie sosnowym. — Figura 5 wy 

stawia nam las młody 30 letni, tak iak wycho- 

dzi z zagaienia — siekierą ieszcże nietknięty. — 

Wystawuie go nam w zwarciu to iest wgę- 

stosci doskonaléy; każde bowiem drzewko 1e- 

dno od drugiego nieiest odlegleysze nad krok 

ieden, albo stóp dwie. — Figura 6 okazuie 

nam tenże sam las sosnowy 30 letni po dopeł- 

nionéy pierwszéy /rzebieży. — Przez uskute- 

cznione przerzadzenie drzew zagłuszonych, po- 

zostałe znayduią się w odległości 27 kroków al- 

bo stóp 5 iedne od drugich. — W tym stanie 

pozostać powinien las młody przez lat znowu 30. 

36. 

W Gotym roku dopełnia się w lesie so- 

snowym trzebież druga. — Figura 7 okazuie 

nam widok dopełnionćy tćy drugićy źrzebieży, 

widziemy tu las inż 60 letni, wktórym poprze-
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rzadzeniu zostawać powinny drzewa o 4 kro- 
ki albo stóp 8 iedno od drugiego. 

„JJ: 

W gotvm roku dopełnia się trzecia i o- 
statnia źrzedieź w lasach sosnowych. — Figura 

8 okazuie nam postać, takim sposobem przerza- 

dzonego sosnowego lasu, wktórym drzewa po- 

zostałe znaydować się powinny o kroków 6 als 

bo stóp 12 iedno od drugiego. — Fig: 8 tym 

się tylko różni od Ftg: 1 wystawuiącćy las rą- 

bny doskonały, że przez 30 lat ostatnich — to 
iest: od roku go do 120 drzewa przybrały 

większą wysokość 1 więcćy grubości. 

38. 

Od stosunków mieyscoaych, od wybra- 
ney hole’, nakoniec od gatunku drzewa, zale- 
ży liczba źrzebieży które wlasach wysohkopien= 
nych uskuteczniać się maią, tudzież liczba lat, 
między iedną a „drugą paced, uplywaé ma- 
iących. 

O uprawie szczególnych galunków drzew. 

39. 

Każden gatunek drzewa w lasach wysoho- 
piennych wymaga oprócz ogólnych dotąd da-
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nych przepisów, szczególnych ieszcze wyłączeń 

lab ograniczeń , o których w następnych arty- 

kułach będzie mowa. 

До. 

W lasach bukowych 1 iodłowych, koley 
zwyczayna zawiera. w sobie lat 120 — odle- 

głość drzew w rębie ciemnym powinna bydź 

mnieysza, aniżeli wspomniano iest w artyknle 17, 

gdyż te dwa gatunki więcćy cieniu: wymagalą, 

aniżeli sosna. Ręby iasne i zupełne w lasach 

bukowych iesienią, w lasach zaś iodłowych z1- 

mą dopełniane bydź powinny, a to zprzyczy- 

ny, że o przyszłym cieniu po wycięciu drzew 

w tedy się lepićy sądzi, kiedy są ieszcze na 

drzewach liścia. — Lasy zadłowe gdy się zż- 

gieł nieobnażaią, lepićy iest ie zimą spuszczać 

dla téy drugićy korzyści, iż młodzież od śnie- 

gu przyzwoitą ma ochronę. — Wywóz drze- 

wa wobu gatunkach dopełniony bydź powi- 

nien sanną drogą, kiedy iuż mocne ustały 

mrozy. 

ZL: 

Lasy dębowe naywłaściwićy iest odna- 

wiać co lat 180 — odległość drzew w rędach, 

eu
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może bydź taka iak wyżey dla sosmy wskaza- 
ną została, młodzież bowiem dębowa takiego 
niewymaga cieniu iak Óuki i iodły, — cień 
taki nawet byłby iey szkodliwym; ztéy przy- 
czyny w rok po rędie ciemnym i osianiu się 
przestrzeni wyciętćy, uskuteczniać należy ręb 
tasny, a w rok lub naydalóy we dwa lata po 
rębie iasnym, ręb zupełny, — Przepędzanie 
wieprzów w lasach dębowych często bardzo 
użytecznym się staie przez porycie ziemi i u- 
czynienie ićy zdolnićyszą do przyjęcia źożędzi. — 
Przy spuszczaniu dębów do znaczney grubości 
doszłych, dla ochrony młodzieży ta iest do 
zachowania ostrożność , że ieżeli użyć mamy 
drzew takich w całćy ich grubości i długości, 
spuszczać ie należy w czasie, kiedy ieszcze 
młodzieży, albo niemasz wcale, albo w małćy 
iest liczbie; ieżeli zaś tych dębów użyć mamy 
na gatunki wyrobne, miary niewielkićy, iak п: 
р: na klepke, lepićy iest w tedy wyrobić drze- 
wo na mieyscu, niż wywozem kłoców ciężkich, 
psuć nastałą młodzież. 

42. 

Lasy swierkowe odnawiaią się w Kole? lat 
too. Odnawianie tych lasów, troiakim odbywa 
się sposobem; —



(145: ) 

nayprzod: przez ieden tylko reb ezysty 

lub zupełne wycięcie drzew starych za iednym 

razem, w porządku ciągłym, rok po roku, 1е- 

den ręb przy drugim — albo 

po wtore: przez takiż ręb czysty w porzą- 
dku przeskakuiącym — albo 

po trzecie: przez trzy reby zwyczayne , 

"to iest: ciemny, iasny i zupelny. 

43. 

Kiedy się prowadzą ręby czyste wporząd- 
ku ciągłym, reby te, powinny bydź wązkie, 

takiey tylko szerokości, iakićy iest długość drzew 

b. 

rąbnych, ato dla łatwieyszego osiania się; w spo- 

sobie tym bowiem, całe odnowienie części wyciętćy 
od stoiącego niewyciętego lasu, następować po- 
winno. — Jeżeliby ręb był za szeroki, tru- 
dnieyszem byloby naturalne osianie. — Wiel-- 
ką ma ten sposób niedogodność wtym, że rok 
po roku powiększa się obszerność wyciętey 
przestrzeni, a wszelako nie eo rok doyrzewaią 
szyszki świerkowe; nie co rok zatém obnażo- 
na część osianą bydź może. 

44. 

Zaprowadzanie rebow zupetnych w po- 
rządku przeskakuiącym ma podobnież wielkie 
niedogodności; —
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nayprzód: Że wywóz drzewa ściętego pra- 
wie zawsze przez ręby odnowione uskutecznia- 

nym bywa, przez co młodzież niszczyć się 

musi. — 
po wtóre: Wązkie oddzielnie stoiące passy 

drzew świerkowych, szczegolnićy w mieyscach 

górżystych, wystawione są na gwaltowność wia- 

trów , tak dobrze, iak i samotnie stgiące drzewa. 
po trzecie: leżeliby się rok rodzayny spóź- 

'niał, nadtoby znaczna massa była drzewa rqónego 

na tych zostawionych passach, któraby psuła 

porządek i operacyą urządzenia przeszkadza- 

Taby. 

45. 

Lepszym od dwuch poprzedzających spo- 
, 3 . . Ja) sa 

sobów , iest: odnawianie lasu świerkowego przez 

tzy zwyczayne reby. — Jeden tylko powód 

stał się przyczyną do odmiennego w tych la- 

sach działania; powodem tym iest skład korzeni 

drzewa swierkowego, 1obawa gwaltowności wia- 

trów. Wiadomo bowiem iest, iz swirk ma korze- 

nie poziome, nie głęboko w ziemię zapu- 

szczalące się, i Że przeto łatwiey iest od wiatrów 

wywracanym. — Jest to wzgląd, który zaslugu- 
łe na uwagę, ale ponieważ ręb czysty w po- 
rządku ciągłym niezupełnie zabezpiecza odno-
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wienie, ręb zaś czysty w porządku przeskaku- 

iącym, też same co do wiatru ma niedogodno- 

ści, lepióy więc iest i pewnićy, uskuteczniać rę- 

by trzy zwyczayne, przy zachowaniu następu- 

ących ostrożności; — 

naypród: Przy: zakladaniu rębów prze- 

strzegać należy, ażeby część wycięta, dostate- 

cznie zasłonioną była od wiatrów, przez las 

stolący. — 

po wtóre: Wrębie ciemnym drzewa tak 

ściśle stać powinny, ażeby się końcami gałęzi 
wierzchnich dotykały. — 

po trzecie: lm więcćy grunt skłania się 

do zadarnienia, tym ściśley drzewa w rędach 

stać powinny. — 

po czwarte: Dla zapobieżenia niedostatkowi 

lat rodzaynych, dzielić należy w lasach swier- 

kowych ręby i zaprowadzać ie w większćy liczbie , 

aniżeli porządne wycinanie wymaga, a to dla 

tego, iżby dać czas częściom lasu w rebie 

ciemnym znayduiącym się, doczekania się ro- 

ku rodzaynego, i ostania się. — 

po piąte: Na drzewa pozostalące się w rę- 

bach, wybierać należy pnie naygrubsze, i nay- 
gałęzistsze, z tą tylko ostrożnością , ażeby ie do 
wysokości Tokei sześć podkrzesywać , ieżeliby 
gałęzie zbyt nizko ziemię ocieniały.
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po szóste: Gdyby się rok rodzayny nazbyt 
opóźniał, w tedy przystąpićby należało do wy- 
cinania cząstkowego, drzew starych w rębach, 
dawnieyszych 1 do osiania mieysc gołych 
z ręki. 

46. 

Lasy modrzewowe odnawiać należy co lat 
100. — Uprawa ich naturalna uskuteczniać 
się powinna iak uprawa lasów sosnowych, 

47. 

Lasy wiązowe, iesionowe, klonowe i gra- 
bowe wysokopienne, odnawić się powinny w fo- 
lei lak 120. — Uprawa ich równa się upra- 
wie lasów bukowych. 

O lasach mięszanych i nieregularnych. 

48. 

Wszystko co się dotąd mówiło, tycze się - 
lasów wysokopiennych czystych, ta iest: ie- 
dnym gatunkiem drzew zarostych. — Jeżeliby 
szło o uprawę naturalną lasów wysokopien- 
nych mieszanych, wzglądby mieć należało, al- 
bo na gatunek panujący, albo też na ten, 

EA
,
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któremuby właściciel chciał dać pierwszeństwo. — 
Naturalnym skutkiem tego prawidła iest prze- 
pis, ażeby w rębach iako nasiennikt zostawiać 

takiego gatunku drzewa, iakie zachować chcemy. 

49. 

Odnawianie lasów wysokopiennych niere- 
gułarnych i zniszczonych, 1est więcćy przed- 
miotem urządzenia aniżeli uprawy. — Je- 
dnym z głównych przedmiotów urządzenia les- 
nego, iest własnie wyprowadzenie lasów ze sta- 
nu niéporzadku i zamięszania w którym się znay- 
duią i zbliżenie ich następne do doskonałości. — 
Chcących zatóm las nieregularny i zniszczo- 
ny zamienić w przyszłość na porządnie zago- 
spodarowany, odsyłamy do rozprawy w Nrze 2 
Dziennika leśnego pod tytułem ,,o urządzeniu 
lasow ,, zawartéy. ;
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