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Zagadnienie re jon iza cji sadowniczej je s t  dla Polski spra
wą niezmiernie ważną.Ustalenie bowiem dokładnych rejonów sa
downiczych da nam możność dobrania dla tych rejenów.? odpowie
dnich gatunków i  odmian drzew owocowych, a tym samym ułatwi 
nam rozwiązanie zagadnienia produkcji oraz rynku owocowego 
i  przetwórczego.óstalenie doborów dla poszczególnych rejonów 
odbije s ię  również korzystnie na produkcji szkółkarskiej.
Jest tc jak z tych kilku słów widać zagadnienie zatem wagi 
ogólno państwowej i  musi być bezwzględnie rozwiązane.

Kim przejdę do omówienia projektu r  jonów? sadowniczych 
dla Polski,chciałbym  krótko wspomnieć o h is to r i i  tego zaga
dnienia.Prawie do końca 19 w?, sadownictwo nasze rozw ijało 
s ię  w oparciu przećewszystkiem o wzory fra n cu sk ie j następ
nie niemieckie.Sprowadzaliśmy drzewka owocowe ze szkółek 
francuskich,niemieckich i  czeskich i  braliśmy' te  gatunki i  
odmiany które tam polecano.

Dopiero z końcem 19 w. zaczęto zastanawiać s ię  nad us
taleniem doborów drzew owocowych.Odbywało się  to w ten spo
sób, że znawcy sadownictwa albo przesy ła li swoje vmioeki na 
piśmie albo przedkładali je  ustnie na specjalnym zebraniu i  
na podstawie obserwacji kilkunastu ludzi 'ustalano jakie od
miany? 2 danych gatunków można sadzić w te j czy innej części 
kraj u. Znaczenie tych doborów (były takie dla ^arssuwy , r'iln a , 
*cwieńssczyzny,fc.Galieji i t d . )  było wówczas niezmiernie waż-



n e .kmniejszono bowiem ilo ś ć  polecanych odmian do b.małej 
liczby,wybrano odmian^ takie,które w warunkach danego 
kraju czy jego części według ówczesnych danych rzeczywiś
c ie  się  dobrze udawały .Eano w ten sposób wskazówki szkół
karzom co należy mnożyć w szkółkach .Dobory te były Kilka
krotnie poprawiane,ale opierały s ię  tylko na czysto indy
widualnych spostrzeżeniach n iew ielk iej liczby  osób.Jeden 
tylko dobór dla b .G a lic ji oparty hył na klimatologicznych 
badaniach,a mianowicie na pracy prof.Szulca ("Ogólny za
rys s tre f  klimatycznych Galieji".Rwów 1898) d z ie lą ce j b . 
G alicję na strefy  klimatyczne,dla których ustalono osob
ne dobory.

Po odzyskaniu niepodległości,sprawa doborów wysunęła 
się  znowu na plan pierwszy, gdyż musiano usta lić już do
bory dla ca łe j zjednoczonej Polski.Sprawy te poszły us
talonym już poprzednio trybem, to znaczy na komisjach,na 
których zb iera li się  rzeczoznawcy z całego ki$}u,przyjmo- 
wano lub odrzucano jakąś odmianę dla tego czy innego wo
jewództwa. Już tc samo,że dobory ustalano dla całych woje
wództw mimo,że bardzo często leżały one w kilku klimaty
cznych rejonach,stawiało wartość tych doborów pod znakiem 
zapytania.

Dopiero też zima roku 1928/29 wykazała,że tego rodza
ju  metoda niema żadnej wartości i  że należy zerwać z utar
tym szablonem.

Rozpisano przedewszystkiem ankietę,która miała stwier
dzić gdzie i  jakie odmiany w roku 1928/29 wymarzły.Ankieta
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jak zwykle ankiety tego rodzaju nie dała właściwego obrazu
szkód,tak że nie można s ię  byłe oprzeć na n ie j przy ustala-

>»
niu nowego doboru.W międzyczasie pojawił się  projekt B.Gał
czyńskiego przedstawiający rejony sadownicze w Polsce*

Ha zjeździe pomclogów w ' arszawie przedstawiłem projekt 
własny nowych rejonóv sadowniczych oparty nietylko na da
nych klimatycznych,ale również i  na fen o log ii i  geografii 
roślin .P odzia ł ten został przyjęty jako podstawa dla dal
szych badań sadowniczych.

T’ czasie okupacji Niemcy uznali dobory polskie za nie
korzystne i  narzucili dla cał£go b.gubernatcrs.va uebór no
wy uwzględniający odmiany odporne na mróz coprawda,alę ko
rzystne raczej dla niemieckich fabryk przetworów owocowych.

Po usunięciu okupanta ustalono wobec nagłej konieczno
ś c i ,  dobór nowy,oparty na dotychczasowych doborach z tym 
jednak,że zostanie cn wkrótce zrewidowany.

Ponieważ granice ^olski zostały przesunięte na zachód, 
zachodzi konieczność ustalenia obecnie nowego podziału na 
rejony sądownieze.dkazało się  kilka projektów,które jednak 
albo nie obejmują ca łośc i zagadnienia albo też są zbyt 
schematyczne.Piątego też opracowałem opierając s ię  na no
wej mapie geobotaniczne j pro f .  Szaf eraflaowy podział na kra
iny, rejony i  okręgi sadownicze.

xo ję c ie  kraina sadownicza oznacza przestrzeń kraju o 
dużych nawet w poszczególnych rejonach często różnicach
klimatycznych i  giebowych,ale przedstawiającą pewną jedno
stkę fiz jog ra ficzn ą  np.Pomorze Zachodnie,Nizina ’ ie lk op o l-

Mapa ta nie ukazała się  jeszcze w druku
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eka itd .kraina taka d z ie li  się  jednak na szereg drobniej
szych obszarów,różniących się  między sobą terenowo,glebowo 
lub klimatycznie.Te mniejśze zatem jednostki nazwiemy re
jonami sadowniczymi• Zdarzyć s ię  jednak może,jak to me 
miejsce zwłaszcza w górach,że re jcn  sadowniczy podzielony 
być musi na mniejsze okręgi wybitnie między sobą s ię  róż
n iące.

Podział ten oparty na geografii roślin.uwzględniaó mu
s i  jednak w wysokim stopniu gleby,klim at ogólny (temp.,opa- 
dy),fenclogiczne badania np.pora rozkwitania ja b łon i,a  w 
szczególności mikroklimat danego re jcn u ^ .L o j i.:re wszyst
kie te dane razem zebrane i  uzupełnione uwagami odnodzący- 
mi s ię  do uprawianych w każdym r jen ie  drzew owocowych da
ją  nam dokładne podstawy rozplanowania rejonów sadowniczych 
w ro ls ce .

D o t y c h c z a s o w e  p r o j e k t y  r e j o n ó w  
s a d o w n i c z y c h  P o l s k i .

Zanim jednak przystąpię do omawiania poszczególnych 
krain i  rejonów chciałbym krótko omówić wspomniane już wy
żej dotychczasowe projekty rejonów sadowniczych.

flerwezym takim projektem który ukazał s ię  w 1930  r .  
był projekt B.&ałcayńakiegox x /.?’ projekcie tym umieszczono

x/ mikroklimat Inaczej klimat stanowiskowy np.klimat łąki 
polany leśnej,zbocza  górskiego i t p .  

xx/ B.Gałczyński "I-iejony Sadownicze w *0^ 1)5©" .Piaseczno koło

arszgiwy r.1933



mapę na której podzielono Polskę (w granicach ówczesnych} 
na 6 rejonów ustalonych na podstawie średnich temperatur, 
z 6 miesięcy v ege tacy jny eh.Wypadły stśd też granice re jo 
nów eona jurniej dziwne. Bzut oka na mapę rejonów B.Gałczyń

s k ie g o  wykazuje o draż u wady tego projektu.Nie można bowiem
ft

mówić o tym samym klimacie w Grudziądzu,Warszawie,Łodzi, 
K ielcach,Lublinie i  Zamościu jak chce Gałczyński."iemy 
dobrze,że klimaty, wymienionych miast^mimo jednakowej prze
cię tn e j 6 miesięcy wegetacyjnych różnią s ię  między sobą 

bardzo znacznie.
▼ 1931 roku x^p0zwoliłem sobie skrytykować projekt 

B.Gałczyńskiego,przedstawiając równocześnie projekt re jo 
nów oparty na danych fenologicznych,klimatycznych a prze- 
dewszystkiem geebotsnicznych.Pcdziellłem  ówczesną x clskę. 
na 23 rejony,niektóre zaś rejony jeszcze na mniejsze okrę
gi .Projekt ten przedstawiony na Komisji fcm ologicznej Kin. 
B o ln .i.h e f.h o ln . zosta ł przyjęty jakc podstawa do dalszych 
badań nad rejon izacją  sadowniczą.

Ha ustalonych wówczas zasadach mniej y ię ce j,o p ie ra ły  
s ię  następnie praca St .Celichowskiego ^ ^ oraz praca in ż .
M. Gniazdowskiego do 1939 roku nie wy dana .'■'baj autorzy usta
l a l i  zaAięg rejonów poszczególnych gatunków i  odmian drzew 
owocowych.Opierali s ię  zatym na poćstav’ie  udawania s ię  
tych odmian więc na podstawie przyrodniczej uznanej za 
jedynie słuszną.

x /  St.Ziobrowski "kejony sadownicze w ^ olece" Kraków 1930
Ogrodnictwo XVII/1931.

xx/St.Celichowski "Zasięgi jabłon i" ."'arszava.



■" 1939 roku St.tfalloch napisał mało znaną broszurę x^ 
i  dołączył do n ie j mapę uprawy drzew owocowych w P olsce . 
v broszurze swej autor podaje strefy  klimatyczne P olsk i.
0 wartości tego podziału daje wyobrażenie następująca cyta
ta  z broszury " I  S trefa .S trefa  ta obejmuje przestrzeń od 
Rozewia do Zaleszczyk,przy czym szerokość je j  odpowiada 
prawie w zupełności zasięgowi buka w kierunku wschodnim.
Cała strefa  więc,poczynając od Gdańska,zajmuje lewy brzeg 
Wisły — z odchyleniem w kierunku (p.mapa) od Puław na Lub
lin  (lewy brzeg '"ieprza) do Lwowa,a zatem przez Tarnopol do 
granicy Rumuńskiej.Charakterystyczną cechą te j strefy  je s t  
to , że na tak roz leg łe j przestrzeni panuje ta sama tempera- 
tura na wiosnę,w le e ie  3 w je s ie n i,a  nawet ta sama średnia 
temperatura całego roku,co przypisać nalepy prądowi atmos
fery czno-atlantackierau“ .Zaliczenie Rozewia,Pczn8nia,’ arsza- 
wy,łodzi,Lublina,Krakowa,Prze^yśla,Lwowa i  Zaleszczyk do je
dnej strefy kliraatyeznej dość wyraźnie charakteryzuje war
tość takiego podziału.

Po-uwolnieniu Polski z pod okupacji i  zmianie je j  gra<- 
n ic nasunęła się  potrzeba nowego projektu rejonów sadowni
czych.

Z projektem takim wystąpił inż.S t.Zaliw ski XX//.

x /S t .^ a llo ch .MI*ajważniejsze Handlowe Odmianjr Owoców w Poslce" 
Warszawa 1939*

xx /ln ż .S t.Z a liw sk i. "Dobór odmian drzew i  krzewów owocowych
w tymczasowym układzie rejonowym". 

Zagadnienia Rolnicze n r .1 .Kom.Poradcza Rauk.Eoln.przy Żarz. 
Gł.Związku Samopomocy Chłopskiej,



Jak z załączonej mapki i  tekstu podanej pracy wyni
ka, d z ie li autor Polskę na 15 rejonów.Niestety ani z mapy 
ani z opisu nie można się  zorjentcwać czy rejony odpowia
dają województwom czy też nie,niema bogiem wogóle granic 
rejcnóv;.Zresztą autor w tekście sam o nich niewiele mówi. 
Uważam,że ?jugc tym pierwszym powojennym projektem nie war
to s ię  w ięcej zajmować,gdyż i  autor sam nad projektem tym 
przeszedł do porządku dziennego.

roku 1946 natomiast Prof.Zaliw ski X/̂ podaje nowy po- 
dzia ł rejonów sadowniczych.Autor d z ie li  Polskę na 12 r e jo -  
nów sadowniczych według danych klimatycznych i  glebowych. 
Jak rejony te wyobraża sobie Prof.Zaliw ski daje nam poję
c ie  mapa narysowana według opisu rejonów. Spoty karny s ię  tu 
znowu z pewnymi niejasnymi faktami.dlaczego np. powiaty 
Chrzanowski, Wadowicki, Krakowski, Bocheński, Brzeski, Tarnow
sk i, Pińczowski,Chmielnicki,Opatowski,Sandomierski,Puławs
ki,następnie Rzeszowski,Łańcucki i  Przeworski należą do te
go samego rejonu ? Tego rodzaju rejon  ma tak w ielkie różni
ce klimatyczne,już pomiędzy blisko s ieb ie  położonymi powia
tami (np.Krakowski i  Pińczowski,Chrzanowski i  nradowicki ) 
nie mówiąc zupełnie o powiatach odległych od s ieb ie  (jak  np. 
"adowicki i  Puławski),że trudno tu przyjąć już nawet jedną 
krainą sadowniczą a nie dopiero rejon,który jest jednostką 
mniejszą i  bardziej klimatycznie zróżnicowaną.A przecież

Inż.St.Zaliw ski."Pobór odmian drzew i  krzewów owocowych".
Hasło Ogrodniczo-Rolnicze 1946 . 
sierpień -lis to p a d .
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nie tylko sam klimat wchodzi jeszcze w grę.
pouziale rejonów Zaliwskiego uderza jeszcze jeden 

fakt -  są w tym podziale duże partje kraju nie zaliczone 
wogóle do żadnego rejonu.Co z nimi należy zrob ić.gdzie  
je  zaszeregować ? Czy nie nadają s ię  one wogóle jako re
jony sadownicze,czy też tworzą osobne jednostki ? Ha to 
n iestety autor nie daje odpowiedzi zapalnic;.

O g ó l  n a  c h a r a k t e r y s t y k a  k l i m a t u  
i  g l e b  P o l s k i .

Chciałbym jeszcze zająć s ię  chwilę klimatycznymi warun
kami ?o lsk i,o ra z  krótko omówić warunki glebowe.Te bowiem 
dwa czynniki warunkują uprawę drzew pwceowych.Polska loży 
pomiędzy 48° a 56c szerokości geograficznej w pobliżu  mo
rza Bałtyckiego z jednej strony a olbrzymich połaci lądu 
Eurazji ze strony drugiej.To położenie wraz z ukształtowa
niem pionowym : raju wywiera duży wpłyv na klimat P olsk i.

Ciśnienie atmosferyczne decyduje najw ięcej o pogodzie. 
Ośrodki główne ciśnienia barolaetrycznego leżą  daleko cd 
P o lsk i,są  nimi minimum północno atlanty c k le , mara. mum azor
skie i  is tn ie ją ce  tylko w zimie maximum azjatyckie.Jako
drugorzędne,ale leżące b liż e j s ied liska  wpływów atmosfery-

\

ceny ci uważać musimy minimum śródziemnomorskie i  węgierc- 
kie i  maximum siedraiogrodzko-bałkaśskie ^  maxiinum karpac
kie i  a lpejskie (zimowe).

Ciśnienie powietrza dochodzi u nas do najwyższego sta -

\
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na w zimie.Rozkład ciśnień powoduje u nas przebieg depresji 
barometrycznych a więc wiatrów albo z zachodu albo też wia
trów wschodnich i  południowo-wschodnich sprowadzających 
mroźną pogodę.

W Iśc ie  rozkład ciśnień je s t  odmienny dzięki wytwarza
niu s ię  maximuia nad Atlantykiem, wic ją  wtedy u nas wiatry 
z zachodu lub północnego zachodu dostarczające opadów le t 

n ich .
Panująceml w Polsce wiatrami są wiatry południowo-za

chód n ie, zachodnie i  północno-zachodnie.wr miarę posuwania 
s ię  na wschód i  w zh|ńe zwiększa s ię  i lo ś ć  wiatrów wscho
dnich,nie stanowi ona jednak połowy/ ogólnej liczby  dni z 
wiatrem.

Jeżeli idzie  o rozkład ciep ła  to stw ierdzić należy,że 
okres zimowy -  a więc przerwa w pracy rolnika -  trwa w 
Polsce na zachodzie od listopada dc początku marca a na 
wschodzie od połowy października dc początku kwietnia.
Przeciętna temperatura stycznia waha s ię  średnio od -  1°C 
na zachodzie do ^ 4°C na w sch od zieK a rp ata ch  i  Sudetach 
spada do -  6°C.Niskie temperatury stycznia mają jeszcze 
góry Świętokrzyskie -4°C .

Największe obniżenie temperatury dochodzi w Polsce do 
-  37UC i  to n a jczęście j w dolinach rzek górsk ich .Łagodnymi 
naogół zimami odznaczają się  Śląsk Dolny i  ” ielkopolska.

Temperatura najcieplejszego miesiąca lip ca  waha S i*  W 

Polsce od + 16°C do + 19cC.^ Tatrach spada ona do + 14.5° 
a w Sudetach nawet do + 10".hajchiodniejeże la to  marąy na
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Pojezierzu Pomorza Zachodniego,największe upały w Polsce 
dochodzą do +■ 35°C.

Doskonale charakteryzują stosunki klimatyczne *o lsk i 
izoamplitudy łączące punkty o Jednakowych wielkościach
różnicy pomiędzy temperaturą lip ca  a stycznia (p.mapa).

ęL.Różnica pomiędzy śręnimi temperaturami la ta  i  zimy wzras
ta w miarę posuwania się  ku wschodowi.Najmniejsze różnice 
maray ua zachodzie 1$ ^C,największe na wschodzie.Izoampli- 
tuda 25°C odgraniczająca klimat morski od kontynentalnego 
przebiega Już poza granicami Polski,podkreśla jąc odrębność 
klimatyczną naszego obszaru od Europy wschodnieJ.Góry na-

t

sze ają klimat górski o wahaniach rocznych do 21°C.
'iosna w Polsce ma temperaturę bardzo niestałą.Zdarza

ją  s ię  częste przymrozki,natomiast Jesień Jest bardzo c ie 
pła i  jednostajna.

Przeciętna roczna temperatura waha s ię  w ^olsce 0d +6°C 
do <h 8.5''C. Niższe temperatury średnie rokijLaray Jeszcze w 
Tatrach +■ 5°C i  w Sude^jbh + 3°C.

Opady w Polsce zależne są od wzniesienia nad poziom 
morza.w górach opadów Jest więcej.Najmniej opadów ma Wiel
ko polska,Kujawy, Gdańsk i  Powiśle poniżej Warszawy.Większe 
opady przypadają na Pojezierza -  na Pomorzu Zachodnim do
chodzą one do 700 mm,tak samo i  na Pomorzu Wschodnim.Na 
Wyżynie Małopolskiej (durzę Krakowskiej) opady dochodzą do 
700 mm.Nizina Śląska ma około 600 mmm a Sandomierska od 600 
do 700 ram.Od Progu Podkarpackiego opady od 700 mm podnoszą 
s ię  stosunkowo szy bko do 1200 ram w Tatrach.Ten sam wzrost
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opadów obserwujemy w Sudetach,bo od 600 mm do 1200 mm. 
Średnia roczna opadów rozkłada s ię  u nas bardto nierówno
miernie, na poszczególne pory roku i  miesiące.W le c ie  ma
my opadów więcej,w  zimie m niej,ale zato częściej.W ybrze
że Bałtyku ma w le c ie  mniej opadów,gdy Karpaty w tym okre
s ie  otrzymują około 40 procent opadu rocznego.Wiosna i  je
sień mają prawie rówfcą i lo ś ć  opadów.

Ważną dla sadownictwa cechę stanow i stopień zachmurze
nia nieba i  częstośó dni pochmurnych i  pogodnych.Od te j

* \

cechy zależy czas trwania oraz s i ła  nasłonecznienia.
Wschodnia część Polski ma największe zachmurzenie 

w zimie (60 dni pochmurnych) a najmniejsze w czerwcu.Za
chód ma największe zachmurzenie w miesiącach ł i t s i i k  z i
mowych (50-55 dni pochmurnych)z maximum w lis top a d z ie . 
Najmniej dni pochmurnych w zimie mają góry.«*eżeli rozpa
trzymy i lo ś ć  dni pogodnych to ogólnie biorąc najmniej 
pogodne są dorzecza dolnej W isły,30-40 dni w roku,ku po
łudniowi i lo ś ć  dni pogodnych wzraita przekraczając 70 
w Karpatach.

Klimat nasz je st klimatem wybitnie przejściowym z b li
żonym raczej do klimatu oceanicznego.Pod względem c iep l
nym Polska je s t  krajem uprzywilejowanym co zawdzięcza
my bezwzględnie wpływowi A tlantyku,bliskiej obecności 
Prądu Zatokowego (^clfstrom u), mniejszemu zachmurzeniu 
w le c ie  n iż w zimie i  przewadze wiatrów zachodnich i  po
łudniowo zachodnich.Granica fełimatu kontynentalnego leży 
już poza granicami Polski.Opady atmosferyczne wzrastają 
w miarę posuwania się  na wschód i  przeważają w le c ie  co 
je s t  oznaką klimatu oceanicznego.W związku z p rze jścto -
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wyroi cechami naszego klimatu many większą i lo ś ć  typów po-
%

gcdy an iżeli zachód.Przejścicwość naszego klimatu przeja
wia s ię  również szczególnie na wiosnę i  w je s ie n i w wyi ra
źnym uwydatnieniu dodatkowych pór roku.

między zimą a wiosną aauy okres mniej w ięcej trzeefc- 
ty go dni owy tak zwanego "przedwiośnia" ,v. je s ien i przed 
ustaleniem się  zimy wyodrębnia s ię  jeszcze tak zwana 
"późna jesień" trwająca około 3 uo 4 tygodni.

Zależnym od klimatu je st naturalnie rozwój roślinno
śc i .z as interesuje między innymi pora kwitnienia jabłon i
(początek wiosny) ,  gdyż decyduje ona w dużej mierze o roz-

/
łożeniu rejonów sadowniczycb.Srodkowa dolska leży w re
jonie w którym Jabłoń zakwita między 6 a 12 maja.Ha pół
nocy granica poza którą rozkwitanie jabłoni zaczyna s ię  
13 a trwa do 16 maja -  ciągnie s ię  mniej w ięcej od Szcze
cina przez Grudziądz do Białegostoku,w tym sanym czasie

t /
jabłoń zakwita na Wyżynie małopolskiej i  Lubelskiej oraz 
na Progu Podkarpackim i  Podsudeckim.Hajpóiniej,bo od 20 
do 26 maja zakwita jabłoń na P ojezierzu  -cemorza Zachodnie
go (Kościerzyna -Kartuzy) i  w kilku okręgach pojezierza  
na Pomorzu ''schodnim.ńównież na Pogórzu i.arpackim i  Pofió-

iiL
rzu Sądeckim jabłoń zakwita dopiero po 2C aaja.hatoralnie 
many tu liczn e  wyjątki zależne od mikroklimatu.

Przyjmuje się  nacgół,że tam g^zie jabłoń zakwita po 
20 maja tam o handlowym sadownictwie nie może być mowy, 
będą tc zatym rajony upraw r^zy domowych (amatorskich).

Gleby Polskie można w ogólnych zarysach (według p ro f. 
J .lekarskiego) podzielić na 6 w ielkich grup.Są to :
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I . rędziny
I I . gleby górskie

I I I . n wy żynne

IY. nizinne
Y. M próchnic®?©^

VI. n aluwialne

tU ^ c ^ L .

do każdej z tych grup należą jeszcze poszczególne typy 
gleb,które w różnym stopniu nadają s ię  dla uprawy róż
nych gatunków drzew owocowych.Biorąc więc za podstawę 

1 *  wymieniony wyżej poaziałt chcę krótko przedstawić przy
datność dla upraw sadowniczych poszczególnych typów 

gleb.
I Rędziny

f
są to gleby leżące na wapieniu i  tym samym o dużej 

zawartości wapna.0 i le  głębokość gleby oraz odpowiednia 
domieszka piasku pozwalają na uprawę,nadają s ię  rędziny 
doskonale pod wszystkie gatunki drzew owocowych.Drzewa 
owocowe żyją na tego typu glebach bardzo długo.Zbyt je 
dnak wysoka zawartość wapna uniemożliwia uprawę drzew

* owocowych.
I I  Gleby górsk ie i  ^ d górok ie

tu należą następujące ^ypy gleb.
1 .Gleby piasczysto - i la s t e  i  iaargliste.Są to ogólnie bio

rąc gleby dla upraw sadowniczych dobre.Często j&nak 
przy zbyt dużej zawartości i łu  lub w ielkich i)rył ka
mieni, mogą być nieprzydatnymi dla uprawy.

2.81eby piaskowcowe 4 kwarcowo-krzemianowe.Są to gleby 
o których ogólnie s ię  mówi, że są glebami szkieletowymi.
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Zabierają one często duży procent urobnego żwirku a n^iły 
stosunkowo procent gleb drobnoziarnistych.Nagrzewają s ię  
szybko i  o i l e  mają jeszcze domieszkę gliny są bardzo ży
zne .
I I I  Gleby ż.ynne
1 .  Gleby piasczyste.Są to gleby mniej lu t s i ln ie j  z b ie l i -  

'ccwane i  zależnie od stopnia zbielicowania nadają się  
dla ró ża ch  u, raw drzew owocowy ch. Przy większej zawar
tośc i gliny można uprawiać na nich jab łon ietprzy małej 
zawartości tylico w iśnie.

2. Gleby 2 essow7e.Odznacza ją  s ię  wysoką przydatnością dla 
uprawy wszystkich drzew owocowych.Wymagają jednak jak 
i  poprzednie bardzo intenzywnegG nawożenia i  często 

dość silnego nawadniania zwłaszcza w okresach suchych. 
Hadają się  szczególnie dla upraw wysokowartościowych 
odmian.

3 .  Gleby próchniczne -czarnoziemy.£ą to gleby typu czar- 
noziemów stepowych,wysokowartościowe^często jednak 
zbyt suche.Nadają się  dla uprawy szczególnie jabłoni 
i  grusz.

IV Gleby nizinne

Polska w wdększośei ma gleby właśnie należące do te j 
grupy.Izielimy je  na następujące typy.
l.^ leby  piasczyste,gruboziarniste.Są to piaski luźne i  

wy dniówce, często żwirkcwate .Zasadniczo pod uprawę drzew 
owocowych się  nie-nadają.Wyjątkowo tylko przy odpowied
nim nawożeniu mogą być użyte pod plantację wiśni wzglę-
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dnie krzewów owocowych*
2. Gleby piasczyste -  drobnoziarniste*

Są one albo suche,albo zbyt mo^re (sapy),tak  jak poprze
dnie tylko w wyjątkowych wypadkach nadają s ię  do'uprawy 
sadowniczej i  to tylko przy dobrym nawożeniu i  niezbyt 
wysokiej w ilgotności.

Oba -ą żej wspomniane typy gleb są jleba ii przepuszcal- 
nymi,szybko się  ogrzewają i  szybko chłódną.

3. Gleby ilasto-p iasczyste  (ssczerki lekkie) i  
4* Gleby piascz^yto-ilaste (szczerki mocne).
Oba te typy gleb w zależności od zawartości piasku i  gliny 
s ą rl e bani 1 ż e j s zy mi loir cięższy mi.' i le . leżą na i  łach wy
magają bezwzględnie drenowania.Lżejsze nadają się do upra
wy j: błoni i  w iśn i,cięższe dla jab łon i, grusz, śliw. i  w iśn i.
-  ” Wypadku gdy warstwa uprawna je st  zbyt płytka,a zalega 
na ciężkich iłach' do uprawy drzew owocowycj; nie nadaje s ię  
wogole.
5. Gleby ila s te  (c ię ż k ie ) .

.Gleby i l  w ięzłetz3 te w składni**
kiy c ię ż k ie j ’ ie ,zaw iej nt gliny .Im ten
procent je st większy tyra mniej nadają nip do uprawy .Ja
błonie na glebach ilastych  cierpi* ne raka,gruszom usy
chają w ierzchołki.żyłko m elioracja bardzo gruntowna 
z odpowiednim nawożeniem noże je uprzystępnić dla upra
wy drzew owocowych. ją  s ię  tylko ula sadów- przydomowych

V Gleby próchniczne ( pobagienne).
Tu należy jeden typ gleb próchnic z iycn i l  aa to-piao czy

sty ch. Są tc £leby uprawne n. osadzonych bagnach,zawierające 
zwykle dosyć duży procent ..i as ku a czasem i  iłu.Bardzo ży
zne (o i l e  nie są za mokre,doskonałe dla uprawy jabłon i 
i  ś liw ).
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VI Gleby aluwlalne.

Gleby te leżą  w dolinach rzek i  są przez rzeki nanie- 
sione.iiależą tutaj następujące typy.
l.llaćy próchniczne.Są to mułki rzeczne z dużą zawartością 
próchnicy, bardzo żyzne i  przy odpowiedniej uprawie dosko
nałe dla jabłoni i  śliw .
2 . H aski rzeczne^ibagna i  torfowiska^.

Typy gleb,które do uprawy drzew owocowych zupełnie s ię  
nie nadają,ze względu na zbyt dużą wilgotność,zawartość 
kwaśnej próchnicy, oraz przy’ piaskach rzecznych brak 
próchnicy wogóle.

3 . Eady ila s te  i  piasczyste.
Są to muły naniesione zawierające raczej w ięcej i łu  
lub piasku, ale zato bez próchnicy .0 i l e  nie są zanad
to wilgotne,przy odpowiedniej uprawie nadawać s ię  mo
gą na sady śliwkowe.

S t o s u n k i  f l o r y s t y c z n e  P o l s k i .

Przjściowość klimatyczna ziem polskich,różnorodność 
gleb i  ukształtowania powierzchni odbija  się  bardzo wy
raźnie na flo rze  p o lsk ie j.

Polska leży w strefie(^miarkowane j.S tykają  się  tu 
jednak w ielkie strefy j^dUJ^tyczne Europy.Z zachodu wcho
dzi na tereny Polski las liś c ia s ty  a ze wschodu ig la s ty , 
ponadto w Tatrach i  Sudetach mamy flo tę  alpejską.

Stąd też możemy w Polsce wyróżnić następujące dziedzi
ny (d z ia ły ) florystyczne :

1 .Bałtycki obejmujący następujące krainy florystycz
ne : Pomorze Zachodnie,Nizinę Wielkopolsko-Mazowie-

\



eką,’"y źynę_ iviałopolBką,Vy żynę lubelską,Podlasie Połud
niowe , Nizinę Sandomierską,Hizinę Śląską,

2.  Północny -  obejmujący krainę Pomorsko-Białostocką.
3 .  Górski z dwoma wielkimi krainami a to Karpatami i  

Sudetami.

Charakteryetyczne florysty  cznie eą dla Polski zasięgi 
drzew .Przy jrz^iąy s ię  najpierw l i n j i  zasięgu buka.Jestto 
drzewo klimatu łagodnego Q stosunkowo dużeg w ilgotności 
powietrza.Idnja zasięgu tego drzewa biegnie od Królewca 
(p.mapa) wyginając s ię  na północ od Olsttyna,nieco na 
wschód .Potem biegnie ku południowemu zachodowi,odgina 
się  na północ od Torunia ku Chełmnu,przecina Ncteó b li 
sko kanału Bydgoskiego omija tu nieco Poznań,dochodzi 
do Odry blisko Głogowa potem z lekkimi odchyleniami 
biegnie ku wschodowi.Cmija Łódź od północy, spada ostro 
na południe,skręca na wschód od Piotrkowa,przechodzi 
przez Ladom,przecina nis łę  na południe od Kazimierza i  
ł  uli i  era przechodzi ku południowemu zachodowi na Roztocze. 
I z i e l i  zatem Polskę na dwie części -  c iep le jszą  i  o wię
kszej w ilgotności powietrza i  zimniejszą a suchszą.

Brugie charakterystyczne dla Polski drzewo to jod ła , 
która oddziela  wyżyny południową.Linja zasięgu tego drzewa 
biegnie na wschód od Chociebuża nieco na p ładnie od Gło
gowa petem podnosi s ię  na północ około Łodzi i  opada
prawie równolegle z bukiem ku Loztoczu.

r
Świerk trzecie  skolei charakterystyczne drzewo iaa w Pol

sce dwa zasięgi.Jeaen to północny biegnący od u jścia  ?'i—



sły  przez Pojezierze Mazurakie,omija od północy Biały
stok i  opada ku południowi do Białowieży.Drugi połud
niowy zasięg biegnie ku wschodowi od Chociebuża prawie 
równolegle z l in ją  jo d ły ,ale nieco od n ie j na północ i  
gdy jod ła  koło Łodzi opada ku południowi -  świerk wzno
s i  s ię  ku północnemu wschodowi,aby dopiero na północ od 
Siedlec opaść ku południowemu wschodowi.Północny zasięg 
oznacza kres świerka idącego z północy, południowy kres 
świerka schodzącego z gór.Pas środkowy Polski nie je s t  
całkowicie wolny od świerka,ale znajduje s ię  go tam 

rzadko•
Jak już z poprzednich moich rozważań wynika większa 

część Polski znajduje się  pod wpływem morza (li? ia ł Bał
tyck i) i  me klimat właściwy Europie Zachodniej.Przez 
obszar ten swobodnie przebiegają wiatry atlantyckie co 
powoduje dość jednostajną temperaturę zwłaszcza na wios
nę,w le c ie  i  w jesien i.R óżnice temperatur na tym obsza
rze zaznaczają s ię  wyraźnie tylko w zimie.Odmiennie nie
co je s t  w południowych okręgach gdzie wahania temperatur 
i  opaaów zależne są od wzniesienia terenu.

Dział Północny pozostaje mimo b lisk ośc i Bałtyku już 
wyraźnie pod wpływem klimatu lądowego.Temperatury roku 
już są wyraźnie niższe a zima c w iele chłodniejsza i  
dłuższa niż w Warszawie.temperatura wiosny podnosi s ię  
szybciej i  szybciej też opada w jesieni.Temperatura la ta  
pod wpływem Atlantyku nie wykazuje większej różn icy.

Iftia ł Górski je st w zimie bardziej mroźny a lato  
ma również ch łoentijsze.Lato je s t  stosunkowo krótsze,
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ale za to wiosna 1 Jesień dłuższe .V zimie mało opadów 
przy dużej i l o ś c i  w okresie początku lata.Zaznaczają 
s ię  tu bardzo wyraźnie różnice mikroklimatyczne na 
które szczególn iej w sadownictwie należy zwracać uwafeę.

K r a i n y  S a d o w n i c z e .

Przejdę teraz do charakterystyki poszczególnych
*

krain sadowniczych i  ich  podziału na rejony sadowni
cze.

Jak Już z tego co poprzednio mówiłem wynika opieram 
się  w podziale moim na podziale florystycznym -  stąd 
obszary przezemnie ujęte w Jedną krainę nie zawsze bę
dą się  pokrywać z podziałem na rejony geograficzne 
zwykle przyjmowane Jako Jednostki.^ żadnym zaś wypad
ku nie decyduje o podziale na rejony sadownicze usta
lony podział administracyjny.

Wynikną z tego,co prawda pewne trudności dla urzę
dów mających nadzór nad produkcją sadowniczą,ale będą 
one stosunkowo nieznaczne,natorniast korzyści z podzia
łu florystycznego są duże,bc przecież mamy do czynie
nia z roślinami,którym takie a nie inne odpowiadają 
warunki klimatyczne itd .

I .  Kraina : Pomorze Zachodnie.

Kraina ta ograniczona Jest od północy Bałtykiem,od 
zachodu granicą niemiecką,od południa linJą biegnącą
nieco na północ wzdłuż Noteci ku Wiśle.Od kolana Wisły

/ •
ped Fordonem biegnie przez Chełmżę,Dobrzyń nad Drwęcą,
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Mławę.Poozem niecc dalej na połudn: cwy wschód wykręciw
szy ku północy,biegnie mniej w ięcej prosto ku Królewcowi.

Administracyjnie obejmuje całe województwo Szczeciń
skie i  Gdańskie oraz część województw' Toruńskiego (pó ł
nocną) , C isztyńsłiego (zachodnią) oraz niew ielki północ
no wschodni skrawek woJewćdztwa Warszawskiego.

Krainę tę podzielić  możeiqy na następujące rejony t
ł

!_j . £ - e b r - z J e s 1 1 i °  wąski pas ciągnący s ię  wzdłuż 
brzegów i  obejmujący również Hel i  mierzeję wiślaną.Re- 
Jon ten Jest albo pasem wydm nadbrzeżnych,mierzei pła
sko schodzących ku morzu lub też są to strome i  urwiste 
brzegi (k lify ).w  niektórych partjach tego rejonu wystę
pują wybrzeża bagniste często oddzielone od morza pasam 
piasków.ReJon ten sądowniczo niema żadnego znaczenia.

2 .Rejon przymorski wznosi s ię  od wybrzeża łagodnie

w gófcę i  sięga 30 do 70 km w głąb kraJu.Odznacza s ię  
klimatem oceanicznym o dużych wahaniach temperatury, 
dużej w ilgotności powietrza i  opadami sięgającymi do 
7CC mm rocznie.

Gleby przeważnie złe ,p iasczyste  drobno lub grubo 
z ia rn is te ,ila s to  piasczyste lufc piasczysto ila s te ,p rze 
ważnie zbieliccw ane,chociaż spotyka s ię  gleby zmelioro
wane i  dla uprawy ro ln icze j dobre.Na zachód i  południowy 
zachód od Słupska występują gleby dobre piasczysto i la 
ste na glinach ,chociaż również nieco zbieliccw ane.D oli
nami rzek ciągną s ię  smugi torfow isk.

Rolniczo Jestto rejon  uprawy owsa i  naturalnych użyt
ków zielonych (4C procent).Tylko koło Słupska mcżnaby rnć-
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wić c ja k ie jś  uprawie sadowniczej chociaż raczej przydomo- 
w ej.Jestto właściwie rejon rolniczo-hodowlany.

3.heje n pojezierza.Podncsl s ię  od rejonu przymorskie
go gwałtownie w górę.Jestto steefa  dużych wyniesień,o bar
dzo bogatej urozmaiconej powierzeni,szeroka na 40 -  80 km. 
Ciągnie s ię  łukiem od Chojny nad Odrą ku północnemu wscho
dowi ku iś le .J e s tto  pas moren czołowych i  dennych two
rzących wyniosłości sięgające od 166 m n.p.m. pod Chojną 
do 331 m n.p.m. (wieżyca).Wzgórz zresztą je s t  tu dużo,są 
one rozmieszczone nieregularnie i  często wiążą s ię  ze so
bą.Czasem opadają łagodnie,ale częśc ie j stromo.Również 
i  zagłębienia są regularne i  n a jczęście j wypełnione wodą 
tworzą liczn e jeziora.mzeki przeważnie krótkie,zw łaszcza 
ku wschodowi i  północy o znacznych spadkach,szybko płyną
ce, przerzuca ją s ię  z jednej doliny w drugą.

Jestto typowy krajobraz moreny czołowej z najmłodszej 
fazy ostatniego zlodowacenia.

Gleby piasczyste raczej złe,wysoko zbielicowane o z łe j 
strukturze i  bardzo ubogie w próchnicę i  składniki mineral
ne ,£cmięszane z piaskiem występują tu również gliny more
no'/ e, to gleby średnie.Jedynie w pcwiecie kyrzyckim 
spotykamy gleby próchniczne (pobagienne), ila e to -p ia sczys- 
te,iCdobne na oko do gleb stepowych,oraz gleby p iasczysto- 
i la s te .c ą  to gleby dobre i  bardzo dobre nadaj ce s ię  pod 
uprawę pszenicy.

hejcn pojezierza  je st rejonem uprawy żyta i  ziemniaków 
a także owsa i  użytków zielonych (h^rtuzy,Kościerzyna),
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jedynie rejon Pyrzycki nadaje s ię  pod uprawę pszenicy 
i  buraków cukrowych,Sądownieze znaczenie ma też jedy
nie okręg Fyrzycki.Ckręg ten nadaje s ię  do uprawy ja
b łon i, grusz, śliw i  w iśni.

leżąca ns wschód cd *’ is ły  część tego rejonu nie 
różni 3ię prawie zupełnie od części zachodn iej/’ tej 
jednak części występuje nieco w ięcej gleb bardzo do
brych i  dobrych (klbląg,Kwidzyii,iaalborg), ila s to  -  
pi as czyś tych lub p iasczysto-ilastych  z uprawą pszenicy 
1 buraków' cukrowych.Tu też mogłoby s ię  rozwinąć i  sa

downictwo na nieco większą skalę,zwłaszcza na tera
sach rzek.Uprawiać możnaby tu przedewszystkiem jabło
nie a w małych ilo śc ia ch  śliwy i  wiśnie.Poza tymi te

renami reszta te j części Pojezierza ma gleby albo
średnie lub nawet złe z uprawami żyta,ziemniaków

■ •
i  użytków zielonych."' niektórych okręgach pojezierza  
na piaskach ciągną się  duże kompleksy lasów.

4. He jen buławy .Są to tereny położone u u jścia  Wi- 
. sły  i  Odry.Szczególnie rejon Żuław nadwiślańskich, 
przypominający Holandję odznacza s ię  doskonałym k li 
matem i  świetną aluwialną glebą (mady prócłm iczne). 
Żuławy Uadodrzanskie mają glebę gorszą i  są rejonem 
upraw owsa i  użytków  zielonych,podczas gdy żuławy Nad
wiślańskie mają doskonałe oprawy pszenicy i  buraka cu
krowego.

Sądowniczo teren ten o i le  niema za wysoko sto ją 
ce j wody zaskórnej mógłby być bardzo dobry zwłaszcza
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przy zastosowaniu. osłon przeciw wiatrom wiejącym od 
strony anraa.Hadawałby się  na uprawę jabłon i i  śliw , 

ł  as z cz a wy e o kowarto św i  owy ch.

5 . Rejon prze j  ś cIowy sięga od granicy rejonu p o je 
zierza na zachodzie prawie do doliny Soteci,następnie 
odsuwa s ię  cd n ie j mniej w ięcej na 30 -  50 km ku pół
nocy (od Piły do Swiecia) potem granica jego biegnie 
przez Icfcrzyó,Mławę,opada na południowy wschód do 
Ciechanowa,a od Ciechanowa biegnie na północ ku Olszty

nowi •
w rejon ie  tym musimy osobno w ydzielić jeszcze re

jon lo ln e j !'is ły ,k tó ry  omówię pon iże j.
I.ejon przejściowy jest r e jonem moreny dennej 

i  pi as czystych równin.Gleby przeważnie z łe ,p ia sk i 
sandrowe pokryte lasami (Bory Tucholskie).I)la sadow
nictwa nadają się  t jlk o  niektóre tereny o glebach nie
co lepszych szczególnie okolice na południe od Sempol- 
na,na północ od ”y rżyska i  14akła.wkręg yrzysKi jest 
pierwszorzędnym okręgiem jabłoniowym i  śliwowy m.Ponad- 
to udają c ię  tara czereśnie i  grusze .zresztą  są to rle -  
by najwyżej nadające się  pod uprawę żyta i  ziemniaków.

na wschód od ' is ły  położone tereny (między ‘ i — 
Słą a Drwęcą) mają jeszcze gleby pszenno-buraczane 
a tym samym i  cla  sadownictwa korzystne.Pozatym nie

ma dla sadownictwa znaczenia.
Alimat podobny do klimatu pojezierza chociaż nieco

suchszy •



S^ejon^Lolne^^^iBł^^oiągniB s ię  od esrętu is ły  
pod iorćcnem aż do je j  de lty , i s ła  płynie ta  p-8 km 
szeroką doliną o stosunkowo wysokich dość stronnych 
zboczach.Terasy nadrzeczne mają tu czysto do 60 ka 
wysokości.rotem dolina rozszerza s ię  znacznie tworząc 
przed deltą szeroką równinę.Teren o glebie bardzo 
urodzajnej,z doskonałymi osłonami przed zimnymi wiar- 
trami je s t  świetnym rejonem sadcwniezym.dest tu też 
znacznie c ie p le j an iże li na całym Pomorzu,czadów 
z wiosną więcej an iże li w le c ie  -  nie przekraczają 
one 500 mm rocznie,w ilgotność powietrza bardzo ko
rzystna." iosna i  jesień  są d łu g ie ,la to  ciep łe.Z iny 
lekkie,stąd  warunki dla rozwoju sadownictwa doskona
łe.Szczególn ie nadaje s ię  rejon ten do pjredukcji 
pierwszorzędnych śliw  deserowych i ja b łon i.

II  kraina : Nizina 'rielkopolsko-xazowiecka.
*

Krainę tę od północy zanyka granica krain Pomorza 
Zachodniego i Pom crsko-B iiłcstockiej,od zachodu grani
cę tworzą rzeki Cdra i  hissa Łużycka,od wschodu żacy-/
ka Podlasie Południowe a od południa M zina Śląska 
i  "yżyna Małopolska.Cała ta kraina leży w Pasie Wiel
kich Dolin i  może być podzielona na' 3 rejony :

1 .  żachodni
2 . "'ielkopolski
3. .igzowiecki



25 -

\ / . ■
Kraina ta obejmuje całe województwo roznańskie , dość 

dużą część województwa Toruńskiego,następnie prawie ca
łe województwo Warszawskie dość dużą część województwa 
Łódzkiego,oraz skrawki województwa k ieleck iego i  Biało
stockiego*

1 .Dejon. zachodni oddziela od r  e j  on u Aitf e 1 ko po 1 a ki e go 
lin ja  zasięgu buka.Biegnie ona od.Czernkowa na Pniewy 
i  Nowy Toiąyśl do Leszna,gdzie s ię  styka z granicą Do
liny Śląskiej zamykającą ten rejon od połucnia.Na za
chodzie rejon ten zamknięty je s t  granicą Państwa a od 
północy południową granicą Pomorza Zachodniego•

i ejon ten otoczony głębokimi‘ dolinami Odry, prado- 
lin ą  Toruńsko -  Bberswaldzką,doliną Obry i  niecką je 
z ior  ^bąszyńskich,jest wyraźnie wyodrębnionym płatem 
v,yc o czy zncwyia.P łat ten przecinają liczn e  doliny rzek 
i  dzielą  go na kępy dość znacznie wyniesione nad do
linam i. Jestto obszerna równina moreny dennej przecię
ta ukośnie przez pas moren czołowych wznoszących s ię  
najwyżej do 200 m n.p.m. Ku Odrze teren opada terasami.

Dużą część tego rejonu Btanowią nieosuszone bag
n iste  doliny rzek.Naogół rejon ten ma gleby piasczy- 
ste często żwirowate,bardzo zbiciicowane.Są one prze
ważnie złe.ubogie w próchnicę i  składniki mineralne. 
Drobne wysepki w tyra terenie tworzą gleby nieco lep
sze lekko g lin iaste  lub też (zwłaszcza wzdłuż Odry) 
dobre • aluwialne.Rolniczo jestto  rejon uprawy żyta 
i  ziemniaków,z niewielkimi obszarami owsa i  użytków
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zielony ch.Cgrornne natomiast przestrzenie zagnają u r  ;'"y 
leśne i  są one wraz z łąkami charakterystyczną cechą te 
go rejęnu.

klimat łagodny o mniejszych opadach (od 4C0 do naj
w ięcej 60C mm),które zwiększają się  nieco w okolicach 
Z ielonej Góry i  dochodzą tam dc 700 mm roczn ie .

Sądowniczo rejon ten niema znaczenia poza częścią
jL

okręgu Zielonej Góry, krosna,Gubina gdzie dzięki suchej, 
c ie p łe j ila s to  piasczystej i  piasczasto i la s t e j  g lebie 
oraz stanowiskom nasłonecznionym i  osłoniętym od wla- 
tru is tn ie ją  pięknśL sadyftnćrelowei winnice,

2,he jon J^elkopolsk i ciągnie s ię  na wschód od gra- 
nicy rejonu zachodniego,Cd re jonu^fcezowieckiego oddzie
la  gc l in  ja  ciągnąca s ię  mniej więcej- od Sieradza do
lin ą  ’varty,na północny wschód ku dolin ie  Skrwy i  tą 
dalej aż do Górzyna,

Nizina Wielkopolska jest najniższą częścią  Pasa 
Wielkich lo l in  i  wyraźnie pochyla się  ku £&ś£X£ioKix 
zachodowi,krajobraz ‘ ielkopotski to w ielkie szerokie 
praćoliny o,glebach przeważnie aluwialnyoh,w ielokro- 
tnie przykrytych torfem.Są tu duże i lo ś c i  w-ydm pias- 
czystych ,!" ie lk ie  obszarp wydmowe zalegają między War
tą a Notecią od Czarnkowa aż po Między chód .hrugi ta
ki obszar ciągnie się  na przestrzeni 86 km od Kakła
przez Bydgoszcz,Toruń aż poza Ciechocinek.Również 

/
i  pod Śremem nad '"artą i wzdłuż Obry i  Prosny ciągną 
się  pasy wydmowe,Są to tereny o glebach złych i  nie
urodzajnych.



Płaskie lekko sfalowane równiny moreny dennej przeci
naj-. pasy pagórków moreny czołow ej.Liczne jez iora  chara
kteryzują również ten krajobraz.

Jedno pasmo pagórków moren czołowych c is  gnie s ię  od 
Słubic w stronę Międzychodu a stąd ha Zeznań i Gniezno, 
potem przez Kujawy sięgając po Konin,obejmują też górną 
Noteć.

Drugie pasmo ciągnie s ię  od Leszna na barków.Pod Os
trzeszowem i  Kaliszem spotyka się  również pasma zniszczo
nych moren czołowych.

Pasma moren czołowych mają gleby g lin ia ste  urodzaj- 
ne,bardzo dobre pszenne i  z uprawą buraków cukrowych. 
Gleby nieco słabsze i  piaeczyste mają rozwiniętą uprawę 
ziemniaków.

I?& Kujawach gleby p lasczysto-g lin iaste  (mocne szczera 
k i) i  cearncziemy pobagienne dają ob fite  urodzaje,szcze
gólnie uprawianych tam buraków cukrowych.

Najlepsze gleby ma ziemia Dobrzyńska,która zresztą 
odznacza się  również i  nieco większą w ilgotnością k l i 
matu.

Klimat tego okręgu odznacza się  wczesną i  długą wio
sną i  długim latem oraz małą i lo ś c ią  opadów atmosferyez- 
nych.

Kejen W ielkopolski sądowniczo jestto  w ielki rejon 
uprawy czereśni i  w iśni,oraz w niewielkich partjach rów
nież jabłoni i  gruszy.’’ szczególności poć uprawę gruszy 
nadają s ię  partje na południowy wschód od Jarocina ku Ra
wiczowi.Pod uprawę śliw  nadają s ię  partje  nad ^ is łą  na

i
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fujarach.
i&cAdî

3 . Kej  on /mazoysgg. Be jon ten różni s ię  od rejonu " i e l -  
ko roi s^i już ^ r a /n ie  klimatem.” ystępuje tu znaczne opóź
nienie wiosny i  znacznie krótsze la to . '’ czasie la ta  zaz
nacza się  tu wpływ klimatu kontynentalnego.Charakteryżu
je  ten okręg brak zupełny buka i  jodły,św ierk zjawia s ię  
tylko na niewielkich przestrzeniach na południu i  północy.

Mazowsze jeetto  płaska kotlina na której zalegają 
osady poledoweowe.' rozszerzeniach dolinnych is ły  na
gromadziły się  olbrzymie i lo ś c i  piasków,które pokryte by
ły pusaczn sosnową.”’ miarę niszczenia lasów wywiane pias
ki stworzyły wielkie wydmy dziś puste i  nie urodzajne. Re
sztki puszcz spotykamy d z is ia j w widłach P ilicy  i  ?-'isły 
koło Kozienic,na zachód od Warszawy (puszcza Kampinowska) 
oraz w widłach Bugu i  Narwi.Na południowym brzegu te j
ostatn ie j puszczy leży ^arszaw&.Połućnicwa część .^azew-

'
sza je s t  wysoką równiną moreny dennej wznoszącą s ię  ku 
Wyżynie małopolskiej.Północna część (P łock ie) podnosi s ię  
również progiem prawego zbocza doliny ponad ICO m n.p.m. 
Jestto morena d,.nna łagodnie wznoszona s ię  ku P ojezierzu  
mazurskiemu,ale leżąca znacznie n iże j a n iże li południowa 
część Mazowsza.Gdzieniegdzie na równinie rozrzucone są 
pasma moreny czołow ej.

Na wschód teren podnosi się  wolne ku równinie Podla
sk ie j •

Jak to z opisu krajobrazu wynika mamy na Mazowszu gle
by piasczyste i  to często w najgorszej postaci wydmowych 
piasków.Stąd tereny te nadają s ię  raczej tylko na za lesie
nie,Na Powiślu,w dolin ie  Bugu i  Narwi spotykany lepsze
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gleby aluw ialne.Gleby g lin iaste  moren,często poprzecina
ne Bą pasami bagien oraz pasami osuszonych gleb pobagien- 
nych -  czamczlcmów.

Ilaogół biorąc sądowniczo w ydzielić możemy pewne ty l
ko okręgi nadające s ię  dla rozwoju sadownictwa handlowe
go (np.Kutnowskie ,r  łock le , Grój eck ie) , inne tereny tego 
rejonu można uważać raczej za odpowiednie dla sadownic
twa przydomowego*

hejcn ten sądowniczo nadaje s ię  przedewszyetkiem £o 
uprawy jabłoni,następnie czereśn i,w iśni.!onaato cała do
lin a  is ły  z wyjątkiem najgorszych piasków wydmowych na
daje s ię  dla uprawy śliw .

III.K raina i Wyżyna małopolska

Jesttc kraina odgraniczona od południa i  wschodu
/

biegiem is ły ,n a  zachodzie Niziną Śląską a na p ó łn ocy  
przechodzi r  Nizinę ”’i  alko polsko-Mazowiecką.Obejmuje 
ona małe części województwa D oIno-Śląskiego,części wo
jewództwa Po2nańskiego,Dąbrcwskc-Sląskiego,ńódzkiego, 
/drakońskiego i  orawie całe województwo K ie leck ie .Zdawać- 
by się  mogło,że jestto  wyżyna o charakterze jednolitym, 
ty-ucz o sen tak geologicznie jak i  m orfologicznie a nawet 
klimatycznie d z ie li  s ię  na kilka odrębnych i  wybitnie
różniących s ię  rejonów .Wyróżnić możemy tych rejonów aż 10.

/
LŁ&®J3S5i-.§!!lSiSlSI2yskir'ynleEłcny nad cziom morza 

między 300 a 600 m,odznacza s ię  klimatem dość surowym 
i stcstmkowo bogatym w; o pa d y ioeria  opóźnia s ię  znacznie,
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gleby do66 różne,często nieurodzajne,piaskowcowe lub wa
pienne,występują też gleby na iłach  i  margloch górskich. 
Pasma lessowe i  rędziny, oraz doliny potoków z dobrymi 
glebami napływowymi mają znaczenie dla rolnictw a.

Eejon ten jest topowym rejonem leśnym -  lasów bukowo 
jodłowych (lasy zajmują 35-40 fi> powierzchni).Eolnictwo 
tu mimo nacgół niekorzystnych warunków klimatycznych po- 
cuwa się  dość wysoko idąc dolinami potoków aż ku szczy- 
tom.Sadownictwo niema właściwie żadnego znaczenia.

2.Eejon Nićfclańshi .  Jesttc obszar dorzecza dolnej 
Nidy."znosi s ię  on na 200-300 m n.p.m. i  stąd też często 
zwany jest ""'yżyną Nidy" chociaż utarła się  raczej naz
wa "Kotlina Kidy".

Cały obszar jestto  niecka o coetconałej przeważnie 
glebie.Na zachód od Nidy leżą ogromne i  głębokie płaty 
less u,na wschód większy obszar lessu  występuje koło Stop
nicy . schodnią i  północną część n iecki kotliny Nidy po
krywają częściowo dosiccnałe rędziny i  piasczysto g lin ia 
ste gleby pclodowcowe.Doskonałe warunki klimatyczne spo- 
woćcw&iy, że kotlina Nidy je s t  krainą bardzo starego ro l
nic Sfwa.Lwłaazcza‘odnosi s ię  to do południowo zachodnich 
terenów.”’ związku ze starą kulturą roln iczą  lasów je s t  
tutaj mało -  spotykamy je  jedynie na niewielkich skraw
kach gleb pi&sczystyeh.

- la  sadownictwa je stto  rejon doskonały ty g a r d z ie  j ,  

że tak warunki glebowe jak i  klimatyczne pozwalają na 
uprawę pierwszej jakości ovocóv; deserowych wszelkich ga
tunków.

ł
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i  4»&3.jpn kandpmie rski_. Prze dat a-
wiają się  podobnie pod względem glebowym.Są -50 przeważ
nie w ielkie obetary lessowe pcprzerzynane jarami poto
ków i rzek.^onaćto spotykaiąy duże przestrzenie rodzin 
craz czarnoziemów o charakterze ezarnoziemów stepowych. 
Głębokie i  dobre gleby pozwalają na uprawę wielu gatun
ków drzew owocowych szczególnie jabłoni i  czereśn i.

Cba te rejony t j .  miechowski i  - andomiareki to kraj 
pszenicy i  buraka cukrowego*r' rejon ie Sandomierskim na
zboczach nad brzegiem isły  istn ia ły  niegdyś w 16 wieku

\
w ielkie winnice.Dziś je - Uo rejon r^-y ',oe!ton:vły ch ja-

*

błek i  śliw.Oba te rejony są również rejonem uprawy 
orzecha włoskiego.

5 .1.e jon -J urjy krakowsko--'1 Ie jłdińsk ie ;] .1-o i.-.o Jury Krakcw- 
dko-nieluńskiej ciągnie s ię  od --rakowa na północny za- 
chód.Wyniesiona na 4-CC m n.p.m. płyta między Krakowem 
a 1 olbromiem obniża s ię  w miarę posuwania s ię  ku Wielu
niowi guzie ginie pod osadami lodowcowymi.Druga wysoko 
wyniesiona płyta leży między elbronwem a krasnostawem.

znaczne różnice pomiędzy płytami i  rzekami spowodo
wały utworzenie się  głębokich dolin .

lawniej pasmo Jury krakowsko-" le i uhrkie j pokryte by-

półnccnej craz na stromych stokach dolin  części połud
niowej .Tam g 23e zalegają obszary lessowe i  rędziny ora* 
dolinami rzek' ciągną s ię  tereny sadownicze.Są to okolice  
na północ od Krakowa okręgu Częstochowskim i  ^ ieluń-

łc  lasam i,dzisia j lasy zachowały

\ '



skini,!onieważ jednak v: uolinach i  jarach maiąy do czynie

nia ze zjawiskiem dołów mrozowych,należy tu sadzić od
miany wy&oko odporne,

/
ó,hejon wapieni a muszlowego (Biały_Sląskj_. Capienie 

muszlowe tworzą płytę ciągnącą się od Tarnowskich Gór 
aż po Odrę,ł*ączą się one z Jurą Krakowsko-Wieluńską,
Część wschodnia ma forny łagodne,na zachodzie podnosi 
się na 4C0 m n,p,m. W rejonie tym poza wzgórzami wapien

nymi i leżący .ni na nich rędzinami, spotykany również pła

ty lessu leżące na wyższych poziomach,niżej zaś zalegają 
piaski często wydmowe,

Kejcn sądowniczo bez znaczenia,z wyjątkiem okolic 
położonych na południe od miejscowości Strzelce Wielkie, 
yestto okręg -jabłoni,

7, kejcn, l\rzeb|Uckp^Cstrzeszęy.'ski^ Stanowi niejako za

chodnią odnogę Jury krakowsko- ieluńskiej.Hejon Trzebnic- 
ko-Cstrzeszowski mirnc sv ojej niewielkiej wysokości (100- 
20C m n,p.m,)występuje wyraźnie dzięki temu,że leży mię

dzy dwoma nisko położonymi dolinami,dolina Odry od połu
dnia a doliną Baryczy od północy.Rejon ten ma na zacho
dzie wzgórza i pagórki moreny czołowej o glebach dobrych 
lessowych i piasesysto gliniastych,leżących na glinach 
morencwych.Ua wschód natomiast ciągną się równiny pias— 
czyste/często ^zandrowe) o glebach złych lub conajwyżej

średnich,KIimatycznie wyróżnia się tym,że ma nieco wyż-
/

sze opady od hiziny Śląskie j ..Rolniczo jestto kraina upra

wy żyta i ziemniaków,Sądowniczo wyróżnia się okręg Trzeb-
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V

ni eki, który nadaje się pod uprawę śliw deeerpwych.eaere- 
śni a v- osłoniętych .lewych stancniskaen,także i grusz.

g.hajon Łódzki

9 .Rejon Csoczy óeko-ifeadoaakl i s . r ,Pt “ **
10>He3on Jsdrze^ę^gko^StaszoY/ski nie różnią się^kii- 

maty co, ni e i *» v upo łnio-.’ yżyna r u ■ -p. pada łayo-

dmo-tti i1" i rvi ni r '1 trfc kc .soriahci* Icek i gj . C»1 pfry są tu

przeważnie x-'is.sczyste lub silnie zbielicowmie szczerki, 
rejon tylko 1C (ostatni) posiada jeszcze wśród piasków 
liczne dobre pasma rędzin.Stąd też te# rejon rclnicko 
jest raczej zbliżony’ ci o sąsiedniego rejonu -miechowskiego* 
Rejon 8 i 9 rolniczo ubogie,są zato terenami wysoko 
uprzemysłowionymi•

Sądowniczo w szystkie trzy i-ejony nie przedstawiają 
2 ty u ■’ ielKie j v ar t oś c i . Jedynie południowa część powiatu 
Jędrzej wskiego mogłaby być brana pod uwagę w łączności 
z powiatem Miechowskim,pozatem możnaby brać pod uwagę 
okręg Radomski i Piotrkowski,któreby nadawały się ewen-
taninie dla handlowej uprawy jabłoni.

0* .

IV kraina s Wyżyna Lubelska.

klimatyc. nie zbliżona do y[źjfOjf małopolskiej ma tak 
jak cna późni#jszą,ale jednak znacznie urótszą. wiosnę 
i wcześniej::ze 1 atc.Zachodnią granicę vyzyny stanowi do

lina ,frisły o etrcnych stokach Lrzegóv .ha wschodzie zaa*y- 
ka ją bagnista dolina Logu (Pobuże)fna południe opada ku 
dolinie Sanu i Tanwi a na północy przechodzi v krajobraz



Podlasia i tu za granice północno wseheóni^ :nc zna urażać 
rzekę Fieprz.Kraina ta obejmuje połudrktową część woju 6 5 
twa Lubelskiego i skrawki województwa hzesżorskiego.

Cpady na Wyżynie Lubelskiej wahają się między 5C0 
a 60C mm rocznie,największa sura opadów wypada na lato, 
na drugim miejscu stoi wiosna potein jesieó a najmniej 
opadów wypada na zimę*

' yżynę lubelską podzielimy na cztery wyraźne rejo

ny •

1* Lej on Lubelski* Z ’ y j<>tkieai niewielkich pasów 
piaeczystych w rojenie tym augf gleby pierwszorzędne• 
Przedewszystklem lessy, gliniasto piasczyste próchniczne 
gleby craz rędziny.Lolniezo jestto rejon uprawy psze- 
nicy oraz buraka cukrowego.Sadownicze pierwszorzędny 
dla jabłoni .hol ina n’isły przedstawia debry okręg ś li 
wowy.!?* stekach nadwiślańskich można pomyśleć również

0 innych drzewach owocowych (np.orzechu włoskim) na

wet delikatniejszych -  o ile  stoki zwrócone są ku słoń
cu.Zachodzi tam jednak łatwość zmywania rleby uprawnej

1 należy stosować tarasowanie.

2»£-ejęn_Chełmękę-#rutiee_c^oki_ jest niejako prze

dłużeniem rejonu pierwszego ku granicy rolski,z tą je

dnak różnicą,że ma poza lessami i rędzinami także gle
by próchniczne -  dokkonałe głębokie czarnoziemy.W czę
ści północnej tego rejonu spotykasz Imokłe piaski.

Lejcn ten jak i poprzedni jest (poza wschodnio po
łudniową jego częścią) doskonałym rejonem ' .błoni.Na 
dobrych glebach hrubieszowskich można myśleć o uprą-
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wie grusz w odmianach odpornych na mróz.

3 ^ E . e o c z e . J e s t t o  wyżyna stanowiąca wąski wał 
łączący Wyżynę Lubelską z Wyżyną Podolską.Zbudowana 
z margli kredowych rozmytych,z osadzonymi późni^ą pia

skami i iłami.Potem stoki Roztocza pokryte zostały war

stwami lessu.

Rejon ten wyniesiony ponad 300 m n.p.m. różni się 
od sąsiednich obszarów większymi opadami.Florystycznie 
stanowi obszar przejściowy pomiędzy działem Bałtyckim 
a Czarnomorskim.

Glebowo dobrze przedstawia się część północno za

chodnia gdzie mamy &ieby urodzajne lessowe i próchnicz- 
ne gliniaste .W południowo wschodniej części spo

tykamy również głehy złe z podmokłymi piaskami.

Lepsza glebowo część Roztocza jest dobrą krainą 
rolniczą,gorsza jest silnie zalesiona.

Sądowniczo nt£ma żadnego znaczenia,chociażby spowo— 
du częstego zjawiska dołów mrozowych.Należałoby tu do
bierać odmiany specjalnie odporne,

4. Rejon Opole.Rejon ten przedstawia się pod wzglę

dem glebowym,klimatycznym i-sadowniczym podobnie jak 
Roztocze z tą jednak różnicą że klimat jest tu nieco 
suchszy i lato cieplejsze.

Sądowniczo rejon Opola nie przedstawia żadnej war

tości poza nieznacznymi tylko uprawami jabłoni,

V kraina : Podlasie Południowe.

Leży w północnej części województwa lubelskiego



i na niewielkie!- skrawkach województwa "arazawakiego 

i województwa Białostockiego*
Jesttc monotonna równina dyluwialną,silnie zabag- 

niona w jej południowo wschodniej części przechodzą
cej już w krajobraz iolesia.jPółnocno zachcenia częsc 

Podlasia ma tereny, lekko faliste*

1 .  kejon i.akowsko-Siedlecki ma na północno zachod- 
niej swojej części gleby ćcś*ć silnie pomięszane.Spoty
kamy tu gleby gliniasto pi as czyś te, piać-czy sto gliniaste 
oraz duże płaty nieuredz^ jnych piasków.i o ładni owo 
wschodnia część jego jest bagnista raczej nieurodzaj

na, pokryta lasami.
Sadownicze niema żadnego znaczenia,gdyż może się 

ono rozwijać tylko na niewielkich przestrzeniach,po

dobnie jak na st siećnl- .azrwszu*

2 .  hejon_Biąłowięeki jestto rojeń raczej czysto le

śny — sądowniczo niema ^żadnego znaczenia.Jedynie nie

wielkie przestrzenie koło Bi&Jska i na granicy tego re

jonu, koło Wysokiego Mazowieckiego mogą być obecnie uwa
żane za możliwe dla uprawy drzew owocowych przy domach.

3.kejon Zachodr4ego_gplesla.KeJon ten zbliżony jest 
klimatycznie i krajobrazowo do leżącego już za grani

cami Państwa foleeia.Gleby przeważnie podmokłe,piaski 
z występującymi tu i ówdzie glebami glinie?tymi.licz 
ne bagna nadrzeczne sprzyjają rozwojowi raczej leśni

ctwa. l.ejon ten niema żadnego znacz owniczego.
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VI kraina : nizina Sandomierska.

j
liisins! Sandomierska zwana inaczej nizina Nadwiślań

ska oddziela Karpaty od Wyżyny Małopolskiej.Nizina ta 
ma kształt wielkiego trójkąta z wierzchołkiem w widłach 
wisły i Sanu.Od północnego zachodu zaiąyka ją Wyżyna Ma

łopolska od północnego wschodu ' yżyna Lubelska a od po
łudnia trzeci bok trójkąta stanowią Karpaty.

Obejmuje cna części województwa krakowskiego,skraw

ki województwa Kieleckiego i Lubelskiego oraz więcej 
jak połowę województwa Rzeszowskiego.

Cała nizina obniża się od Karpat ku północy przy
czyni wysokości eięgaja do 25C m n.p.m. isła  pod Kra

kowem płynie w poziomie 200 m a pod Sandomierzem w 145 
m n.p.rn.Dzięki pocięciu szerokimi i głębokimi dolinami 
rzek kraina ta nabiera charakteru krajobrazu pagórko
watego.Szerokie doliny ’ isły i Sanu zalegają wielkie 
obszary piasków,ale również wielkie płaty mać ilasto  
pi as czystych.' widłach v isły i  Sanu oraz nad prawym ispa- 
brzegiem Tanwi i  Sanu leżą wielkie płaty piasków wy

dmowych. części południowej na obszarach wyżej poło

żonych manty glin* morenowe mniej lub v iPcej piasczyste.

Sadownicze znaczenie mają naturalnie tereny gleb 
żyznyeh.Pamiętać tu jednak trzeba o bardzo staran

nym dobieraniu odmian.

Sama uclina isiy po obu je j  stronach nadaje się 
dla uprawy śliw .Part je glin morenowych nadają się pod 
uprawę jabłoni.Tereny piasczyste mają znaczenie tylko

i
dla leśnictwa.

/ we&sm
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I
VII.Kraina : Nizina Śląska.

/
Nizina Śląska ograniczona jest od południa progiem 

Sudeckim i zachodnią częścią Beskidu,od północnego 
wschodu Wyżyną Małopolską,na południowym wschodzie 
łączy się z Niziną Sandomierską.Od Niziny Wielkopolsko- 
Mazowieckiej zamyka tę dolinę pas borów Dolnośląskich 
i bagnista dolina Baryczy.

W skład jej wchodzą prawie całe województwo Dolno

śląskie , blisko połowa województwa Śląsko-Dąbrowskiego, 
oraz skrawki województwa Poznańskiego i Krakowskiego.

Łącząca się z niziną Sandomierską Kotlina Oświę

cimska pokryta przeważnie dużymi płatami piasków wy

dmowych, sap i gdzieniegdzie pjfcatami lessów,od dawian
.0

dawna ma nastawioną gospodarkę na produkcję ryb.Stąd 
olbrzymie powierzchnie zajęte są stawami.

Sądowniczo ta część krainy niema żadnego znaczenia. 
Od Raciborza Odra płynie w szerokiej dolinie.Między

Koźlem a Krepkowicami przełamuje się przez wzgórza
/

Białego Śląska i wypływa na szeroką do 7 km równinę
t r

Niziny Srodkowo-Sląskiej.Odra dzieli tu Dolny Śląsk

na dwa odmienne obszary, jeden po prawym brzegu Odry 
t.j.Równina Oleśnicka,a drugi na lewym brzegu -  rów

nina Wrocławska.Brzegi rzeki są albo niskie i wtedy 
najczęściej gleby na nich są dobrymi madami nadrzecz

nymi, albo mają brzegi wysokie i wtedy są to najczęś

ciej gliny dyluwialne.
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Równina Oleśnicka jest krajobrazem moreny dennej, 
posiadającej niezbyt wielkie obszarp lessowe’ (Oleśni
ca, kieratów,Namysłów), ale raczej częściej wielkie pły-

. •
ty zandrów piaskowych,aa któiych znajdują się wielkie 
lasy zajmujące tutaj duże powierzchnie.lasy równiny 
Oleśnickiej łączą się z Lorami Niemoclińskimi i wiel

kimi borami leżącymi koło Opola.Należące częściowo do 
równiny Oleśnickiej dobre gleby rolne leżą właściwie 
już na terenach należących florystycznie do '"yżyny 
Małopolskiej kończącej się tutaj rejonem Trzebnicko- 
CstrzeszQ- skim.

Równina '"rocławska przedstawia się o tyle cieka

wie, że sfc£ to margle dyluwialne,które przykryte zosta

ły cienką warstwą nawianego less u.Ponadto spotykamy 
wielkie płaty csarnoaiemów,przypominające czarnozie- 
my stepowe.1,rzdłuż Odry i jej dopływów leżą dobre mady 
próchniczne. .

Na lewym brzegu Odry Nizina Śląska przechodzi 
w tzw. Bory Holnośląskie.Jestto niska i podmokła kra-

i

ina położona na północ od pogórza Sudetó\v Zachodnich.\ . " •
":zgórzs raoren czołowych,wydmy piasczyste pokryte 
sem oraz wielkie podmokłe łąki składają się na kraj
obraz tego rejonu.

r
i

Na prawym brzegu Odry Nizina Śląska odgrodzona 
jest wąskim pasem wzgórz ciągnących się od Bobru aż 
ku wzgórzom Trzebnickim.Są to t.zw. Bóry Kocie.Wzgó

rza te zbudowane z iłów,gliny i piasków,pokryte lessem
/

oddzielają należącą jeszcze do Niziny Śląskiej kotli

nę Ba rycką.
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fKotlina Earycka to kraina błot, torfowisk,piatów 
i wolno płynących wód. Monotonność jej przerywają tylko 
wysokie smugi wydm piasczystych.

i
Nizina Śląska otwarta od zachodu a zamknięta właś

ciwie z trzech stron wzgórzami i górami,ma klimat wy

raźnie cieplejszy aniżeli inne krainy polskie.Stąd 
też długość okresu wegetacyjnego zwłaszcza w zachod

niej części niziny wynosi od 26 do 30 tygodni.

Opady na zachodzie zbliżone dc sąsiedniej Niziny 
Wielkopolskiej (500-6GC mm) zwiększają się w miarę 
posuwania się na wschód i południe,dochodząc do 120C 
mm w Sudetach.

Gleby jak już poprzednio wspominałem na lewym
brzegu Odry nadzwyczaj urodzajne.Są ta czarnozienjy

na południe od Wrocławia a w innych terenach lessy
o)

lub dobre gleby gliniaste piasczyste i pieczysto 
gliniaste•

Gorsze gleby leżą na prawym brzegu Odry a naj

gorsze na zalesiony eh przestrzeniach Borów Niemo- * 
clińpkich,''ielkich Berów- i lasów Cbrzańskich oraz 

4cTtścrsch :c  Ino śląskich i Kotlinie Bary o ki •. j . Iĵ zne 
gleby począwszy cd i aciborze aż po lignicę,zajęte  
pod uphawy rolnicze (60-6C ?*) w większości uprawy 
pszenicy i bur oków ctv rc-ych.Olety gorsze (—30/6 
ziemi) Polnego Sianka zajęte są 1 asami•

I
Jeżeli idzie o stosunki sadownicze to Slusk 

w dzisiejszych warunkach posiada okołc w]COC, 000 
drzew owocowych.Sady zgrupowane są raczej na tej
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części doiiny,która przylega do środkowego pogórza Su-
l

decki ego.Śląsk olny ioira zdaniem nadaje się przedewsiy-
stkiem pod uprawę gatunków i odmian bardzo wymagających

. f..,v

i wcześniejszych jabłoni, śliw i  czereśni .Ponieważ zie

mie położone blisko rzek są dzięki wysokiej kulturze ** 
zdrenowane mcznaby ze sadownictwem zejść z terenów wyż- 
s zych na 8antą do1inę'nadc drzańską•

YIII \ Kraina Pcmorekc-Birłcstocka.

Kraina ta od zachodu prżylega do granicy krainy Po

morze Zachodnie a od południa do Mazowsza i Podlasia 
południowego,od północy i wschodu odgranicza tę krainę 
granica Państwa.

Obejmuje' ona wschodnia część województwa Olsztyń

skiego, prawie całe województwo Białostockie i północ

no wschodni skrawek województwa '"arszav.-skj.ego.
Północna część tej krainy podobna jest ukształto

waniem krajobrazu do Pomorza Zachodniego.układ jednak 
zespołów morenowych jest tu bardziej skomplikowany ze 
względu na łączenie się zespołów moren czołowych i  pa

su moreny dennej.
Strefa pagórków ma mniejsze wysokości i formy znacz

nie łagodniejsze. Jeziora tego pojezierza mają zarysy 
bardziej skomplikowane i wiel^crctnie łączą się ze sobą.

Panującą glebą jest tu glina morenowa,ale występują 
tu w krajobrazie moreny dennej t.zw.ozy i drumliny.Czy 
-  to wydłużone pagórki,długie często na kilkadziesiąt 
kilometrów, zbudowane z pi as ków, żwirów i  o toczaków. Eru-
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ml Iny natomiast -  również pagórki -  o formach elipso
idalny cfc,niewielkie, zbudowane z glin; morenowej otula- 
j ące j j r'ro materjałó? warstwowanych•

Pojezierze ku południowi obniża się łagodnie prze

chodząc w tereny płaskie i lekko nachylone ku pcłudnio- 
v-'i . Tereny te pokryte są gruboziarnistym i dobrze v?ypłu

kanym piaskiem.? i a s i  łączą aią tu w wielkie pola pias- 
czyste zwane zondrsmi.

i,a pc udniow^) zachodzie tej kroiny ciągnie eię ko

tlina kurpiowska z piaskami wydmowyni i licznymi zabag- 

niony.id dolinami (i usgeza l^yszyniecka) .kra jcbraz przy-
I

pominą tu nieco Polesie.

Część najdalej na północny wschód wysunięta t.zw. 
Pojezierze furalskie/ma na zandrach dawniejszego zlo
dowacenia osiadłe moreny zlodowacenia najmłodszego.Je-

4
zicr.tu bardzo dużo.Piaske^e afcinwn pokryte resztkami 
Puszczy Augustowskiej.

Południowo wschodnią część tej krainy stanowią te

reny przeważnie bagniste o glebach piasczystych często 
wycisowych,bardziej lub mniej gliniastych.kiimatycznie 
jestto kraina raczej zimna,podlegająca wpływom konty

nentalnym c dużej ilości opadów śniegowych i stosunko
wo krótkim okresie gospodarczym.Krainę tę możerry podzie

lić  na 3 rejcny : 1 .rejon . ojezierza Mazurskiego

2. " Suwalszczyzny

3. " Białostocki

Kraina ta jest krainą rolniczą z dużymi płatami la 

sów. ielką rolę grają, tu duże przestrzenie łąk.Najgcrsze



gleby (z&n; ry ) są pokryte lasami,inne. gleby średniej ja- 
kości nadają się tylko,pod uprawę ~yta i ziemniaków.

Sądowniczo krainę ta nie.ua właściwie żadnego znaczę-
»

ni a. io głąby ona prcd ukopać tyliio coce (v iśnie szczegól

niej) na przeroby owocowe.ha terenach lepszych możnaby 
prowadzić uprawę jabłoni odmian wysokoodpornyeh.'

Ii.kraina Karpaty.

#  rrolna karpacka rozciąga się wielkim łukiem z zacho

du na południ owy 'wschód.Cd Sudetów oddziela ją Brama Mo

rawska,od północy pas nizin podkarpackich,na wschód prze
łęcz Użocka oddziela Bieszczady należące jeszcze do dol

ski cd Gorganów,leżących poza granicami Polski.
i

Obejmuje części wojeródżtwa Slask^Dąbrow© kiego ,4-ra- 
kolskiego i rzeszowskiego.

Wyniesienia wchodzące w rachubę jako okręgi sadowni

cze walaj się między 500 a 7CC m n.p.m. Opady atmosfe
ryczne zwiększają się w tych okręgach w miarę podnosze
ni* się terenu cd 7CC mm co około 9CC mm.

Gleby ty eh okręgów sądownie tych są bardzo urozmaico

ne.ki<f ze części tej krainy maja poza nielicznymi gleba- 
mi i?astymi,raczej gleby lessowe nieco zbielicowane.he- 
sita gleb v 'v /.szych położeniach są to gleby typowe gór

ek! e ilaste i nargliste. szerokich dolinach rzek tu te j
szych mamy dobre gleby aluwialne.

kraina ta odznacza eię ty91, że ma dużo dolin rzek 
płynących ku " iśle.hiektóre doliny są szeroaie,inne zaś 
ważkie.Stąd wypływa zjawisko zastciek mrozewych,które



zwłaszcza w dolinach wąskich sięgają stosunkowo dosyć

wysoko *lam guzie zimne powietrze płynąc z gór ku doli

nom spływa swobodnie w aół jak to ma miejsce w dolinie 
Dunajca,powstają okręgi s downieze całkiem specjalne.

’’ dolinach wąskich sady są umieszczone na stokach 
wzgórz nadrzecznych tam gdzie nie sięga już linia za- 
stoiska i.'rezowego.’ dolinach szerokich natomiast,sady 

schodzą nisko ku r ze koki.
Rolniczo teren coćły jest z wyjątkiem najniżej po- 

łożonych partii .Progu Podkarpackiego rejonem uprawy 
owsa i użytków zj-slcnych i powinien być raczej potra

ktowany jako wielki rejon hodowli bydła i uprawy owsa.

Kraina ta jeot doskonałą krainą sądowniczą.Udają 
się tutaj nawet delikatniejsze odmiany jabłoni,chociaż 
są i miejsca,które wymagają odmian specjalnie odpornych, 
kra Ina ta jus t również wyśmienitym okręgiem uprawy ś li 

wy węgierki,która tu może być pośstawą tu drobnego 

rolnika.
1 C.\

Dla łatwiejszego ujecie poglądu na sadownictwo 
w tych stronach proponuję■podział ne okręgi sadowni

cze związane z dorzeczami rzek.
Pak więc mielibyśmy idąc od zachodu :

a) Okręg Cieszyńską mialeki.
i

Okręg ten jest ęec wp-tywem cieplejszego klimatu

Niziny Dolnośląskiej,jest dobrym okręgiem jabło

nie vf., 'śliwowym.

b) Okręg żywiecki.
Soła główna rzeka tego okręgu płynie le jscarai w do-
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linie •• sklej i o ostrych stktch,dzięki temu te części 
tew okręgu są gorsze file sądownictwa.rozatem jestto 
dobry okręg j ab łon i owo-śliwowy okręgu Żywieckim na

legałoby jeszcze przeprowadzić badania nać czereśniami, 
które w dużej ilości dziko rosnące,spotyka się ib tej 
okol icy .

c) Czręg ,,ra' owić k i.
Leży mięozy Sołą poniż j Porąbki i ciągnie się 2C 
km ha ■••schód oć Skawy *Jestto okręg jabłoniowy prze- 
<?eve?„ ot'.iem,z tym że oołuc nicwa jego część nadaje 

.się ću uprawy śliwy węgierki.

d) Okręg &yzleniCko-’"ie'liukó-iiochexiśki •

Leży v; dorzeczu rzeki Laby, przyezem część tego ck- 
r nu w górnym biegu tej rzeki aż do myślenie jest 
narażona na zastcieka mrozowe-dlatego tyi.*o doliny 
bocznych potoków zwłaszcza spływających z lew-ego 
brzegu ku Labie nadaje się na uprawę jabłoni i śliw. 

•Od miasta kyślenic v c,.6ł rzeki aż po mieliczkę i Bo

chnię tak powiat "ielfck.i jak i -myślenicki jest de

bry rs r ’• r t gi em s acowni czy ra• 
e"j następny Ćużti okręg timanowy i Nowego Sącza.

v -iręg ten jest jak **y kazują dotychczasowe nas ad z cni a 
sadownicze,pierwszerz . aj:a  okręgiem v. .s orniczy®• uda

ją się t .t  ,] i dobre cieli matniejo ze odmiany, a rów- 
*

oież jo i niektóry cif' .ani ej korzystnych stanowiskach
odmiany' bardziej odporne ..a  -r : /mól t.nie zasługuje 
okręg łąck a c specyficznym mikre li. ud e .Actl ina sa-it-

mego Nowego Sącza jest .arczowiskiem,natomiast wszystkie
6
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3 y / L
okoliczne wzgórza i  to wzdłuż Dunajca Ciągnące się aż 

za .jezioro rożnowskie nadają s ię  doskonale na zakłada
nia eadów jabłoniowych i  śliwowych.
T )a  wschód Cd unajca c i  rnie s ię  w illk i okręg obejmu

jący powiaty : Sarnowa: i (w cz ę ś c i) , G orlick i,J a s ie l
ski , Dębicki, -re i ni er” k i , hrzczows>'i, Leski, Sanocki,
Htesżowski i Jrkejąyski.0 jakitnś dokładnym żróżn p o - 
vania tego okręgu mć-ić jest trudno.test on bowiem 
kO iy^om  rli.uatyczem  płyty Podolskiej .Sm tutaj ' 
teren y  c .ieiwszorzędne j wartości sadowniczej,na któ
rych udaje 3ię nawet delikatniejsze odmiany,ale są

i •
tez tereny takie jak doliny krośnieńska, które wyma- 
gają specjalnego doboru z.odmian wysoko od ornych, 
p ij na ten erręg mają także viot.ry przechodzące 

i-*-* ’ prze i ..oz, ;. ukielśką i  Luokowską .krośnieńskie 
c -ec je.-nie s części.ęv o i. Sanockie mają o użo ociuian

A
lokalnych jak np. bukówka. Odmiany te dzięk i o oporno-

* f e aróz , oeK.one.łej zdolności znoszenia trans )or~ 
tu. i  przechowania nają ns. tym terenie pierwszorzęd
ne znaczenie.

Ominąłem w rozważaniach moich teren tak zw.Pod-
k t la.Rejon ten nie może być już z a l ic z a j  do Pogórza 
karpackiego,gćyż leży on cd 7oo -  1000 rn n.p.m. ..3 

or. olbrzymie znaczenie turystyczne i  stąd wynikałaby 
konieczność wprowadzenia sadownictwa dla zaspokojenia 
potrzeb lotn isk  i turydtćw.rrzeda j.dnak powiedzieć, 
że i i  tego terenu nxe je s t  uerzystny o la  uprawy 
drzew owocowych.Charakterystycznym dla tego okręgu

\
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jest długa śnieżna ale słoneczna zima,trwająca do 5 idecio- 
cy . i rena zaczyna się dopiero w maju,lato krótkie trwające 
2 miesiące (VII i VIII), jesień długa,pogodna,lecz bardzo

" i etrzną.Spady na Podhalu sanują się od 750 -  150C mm 
(Tatry) .Najwięcej opadów 'rzypaoa na lato (45#) •

i',a i o<3hal u oat j przydomowe i  ogrody za j* -ają croło 
300 ha powierzchni,rozmieszczone s? one zwłaszcza w czę
ści północnyj.h&leżałoby tutai przeprowadzi 6 jeszcze do- 

kła ne Padania nać ocmianami nadającymi się dla tego te re

nu.Wyżyna nowotarska jako teren sudewalczy ze względu na 
zalegaj ce na niej mro&owieka nie v. chodzi r rachubę dla 
jabłoni, należałoby tara wypróbować odporne otnJ&ny '-lśn i.

X Kraina Sudety.

kraina Sudecka .cięgnie eię ou Kiesy • *.użyckie j , łukiem 
z północnego zachodu ku yołudnicwfimu ws choć owi dc bramy"

f

.•orawskie j .teży w województwach u o Inc śliskim i Cląsko— 
Eąbrowckim.lak jak w ornatach tak i w Sudetach nie wszy

stkie tereny' maję znaczenie la sadownictwa.Sądowniczo
r

znaczenie ma tutaj okręg Przedgórza Sudetów Sroćkowy ch 
t j .  obszar : o łożony l.ięćzy brzegiem gór a jbćwniną ’yroo- 
łav ską.Obszar ten może być pc zielony' na 3 okręgi.

i
1 .Okręg 5” id nic ki

2. n Ząbkow i c ki (ais sy k io d zki e j )
' • \

3. M ' zgórzy pcmi*. . zi okręgiem Świdnickim
a równiną ’’ roc iławską.

tych 3 okręgach o bardzo żyzny c glebach lessowych 
i  c/amcziewd-Ci! nadaj: cych się pod uprawę pszenicy i  bu-

' i
raka cukrowe go, spoty kauy silnie rozwinięte sadownictwo 
tak no. w miejscowości Hienie ze postawiona wysoko kultu
ra czereśni,w Ziembieach doskonałe kultury śliw ,a % la-
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nyeh miejscowo ciach tych okręgów liczne saiy jabłoniowe. 
Ze względu na rozwinięte w tyeh okolicach przetwórst

wo należałoby pomyśleć o rozbudowaniu sadownictwa podob

nie jak. to ma miejsce na Pogórzu Karpackim,tymbardziej,
i

że korzystny wpływ Niziny Śląskiej pozwala na dobór od

mian bardziej wartościowyeh.Tereny te również nadają się 
dcsitonale na wprowadzenie uprawy śliwy węgierki.

\
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fła ladlow^ O M-ec^t .5cicUu\mCc.a-e~
?rzeastawiony przezenaie *rojekt noc. iału Polski na 

krainy, rejony i okręgi sadownicze Tdcże być podstawą do 
planowania sadownictwa polskiego .Podział ten jest tylko 
ogólnym zarysem i musi być w poszczególnych partjach 
przy ewentualnym dalszym rozplanowaniu ar szczegółach roz

pracowany .Wskazuję tutaj bogiem tylko na korzystne lub 
niekorzystne warunki dla sadownictwa,przy^esym zazna
czyć należy,że nawet w okręgach dla sadownictwa całko

wicie niekorzystnych mogą sie znaleźć miejscowości o 
specjalnym mikroklimacie pozw alającym na u rawę nawet 
delikatniejszych drzew owocowy en*

Podział podany tutaj przeżeranie raa jak już wyżej po

wiedziałem znaczenie cla ogólnego rozplanowania całości 
sado'-nictwa.i la celów jednak planowej gospodarki państ

wowej uusin.y ustalić ścisłe han-lrwe okręgi sadownicze 
w tych c^śeiach kroju ,które dzisiaj już mają dobrze roz

budowane sadownictwo i  g^zie uulsza jego rozbudowa może 
dać rzeczywiste korzyści.okręgi te mogą w niektórych wy

padkach leżeć w dwu lub kilku sąsiadujących rejonach.
1)8ta lić ẑatem należałoby następująco okręgi sadowni

cze handlowe :

I kraina ^cmorze-Zachodnie. ~

1 .Okręg Pyr rycki.

8kr*ft Rczciugę sic on pomiędzy rdastami Stargard,Gry- 
fino,Cho jn&, Myślibórz i Choszczno. Ole by tego ouręgu to 
albo czarnozieny po bagienne, lub tez dobre gleby gliniaste.

Okręg ten jest pierwszrrzę .nym okręgi er. j abłonicro- ś li  
wowym, przy ozem również uprawianą może być l grusza.
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2 . „kręg jezyski.

c ' rqz t an leży  pomięćty kyrzyskiem,*»akłem,Sempolnera i  
na -achód od i iły .Le*y on eeęścią w ■‘■omcrzu ńachoonim, czę
ściowo wkracza w kr dnę ' ielkopolsko-uLazowiecką.

Gleby tego okręgu to dobre gleby gliniaste lub mady 
nadrzeczne.Jestto okręg jabioniovo,śli .owo -  czereśniowy.

3* Okręg to In ej v'isły .
rokrywa się z rejonem dolnej ’ is ły .

Gleby hogo okręgu to obra mady próenniezne w dolinie, 
no terasach zaś naćv;iślańokioh gleby gliniaste różnej ja

ko cci.

Jcstto pierwszorzędny okręg śliwowy, zwłaszcza cenniej
szych śliw deserowych .hownież dobry okręg jabłoniowy zwła

szcza po 
#

i ęjfiwze

lewym brzegu rlsły .V dobrych położeniach również 
mogą być brane pod u agę.

II kraina v ielkopolsko-Mazowiecka.
%

lf .Okrą r Zie lon e j Gó ry .
Jcstto okręg całkiem speej . l n y ś r ó d  bowiem mało uro

dzaj r«y cl' terenów hieni Lubuskiej wyró -niaj-ł s ię  wzgórza 
Z ielonej Góry,^-rosna,C-ubina i  har.Gleby t„ ch ' zgórzy to 
dobre gleby g lin iaste  lub nar g lis tę .

^estto okręg u rowy winorośli,fcrosdwih^. m oreli,ren- 
klod cr.az grusz i  cuzecha włoskiego.
ĆOkręr i elkopolski •

trawie cały rejon "'iel kc c lsk i je st okręgiem uorawy 
czereśni i wiśni.oprawa czereśni grupuje s io  raczej na
wschód i południowy wschód od doznania,ucrawa wiśni zaś 
na zachód i południowy zachód od toznania.

rejonie wyróżniają się jednak glebowo a tyra samym i



uprawami sadowniczymi okręg czarnoziemów' i  gleb glinias

tych kujawskich nadających się do uprawy jabłoni i dese

rowych śliw,oraz okręg kostyń,Jarocin,Krotoszyn,Rawicz 
który jest dobrym okręgiem uprawy gruszy, 
y.Ckręg Warszawski,

Ckręg ten rozci jr , się .aniej v-ięcej na powiaty Ciecha

nowa ki, P ułt uski, P ł^s ki, Płocki, Soch: .c zewski, kutnowski, Łęczy
cki, Grodziski, Grójecki,Skierniewicki,

" okręgu tyąi wchodzą w rachubę 'jako gleby nadające się 
pod uprawę drzew owocowych,gleby gliniaste różnej jakości, 
mady nadrzeczne i gleby próchniczne pobagienne.

Jestto okręg przedewszystkiem uprawy j a b ł o n i . d r u 

gim miejscu stoi czereśnia,której uprawa grupuje się bli

żej Warszawy (powiaty Warszawski,Błoński,Sochaczewski,Skier
niewicki, Grójecki).

Ponadto wzdłuż "is ły  na dobrych madach nadwiślańskich 
udaje się uprawa śliwy,

III Kraina Wy iy na Kało pl s lca,

Ra wyżynie Małopolskiej wyróżniamy 
~|r.Ckręg Opatowsko-Sandomierski

Okręg <r doskonały ch lessach i cżarnozieiuach i nad r isłą  
leżących madach próchniczą/ch jest pierwszorzędnym okręgiem 
jabłoniowym,tereny nadrzeczne nadają się do uprawy śliw,
Na wyniosłycn pagórkach można sadzić orzeciy .

%.Ckręg Krakowsko— wilechęweko—Ridziański •

Obejmuje cały powiat wiecho ski,część powiatu Krakow

skiego, Jędrzejowskiego i Stopnickiego.
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Jestto okręg lessów,rędzin, i , czarnoziemów.Loskcnały
yC

okręg jabłoniowy^ śliwowyu-llwyrii3ają s ię  jedynie w do
l in ie  rzeki aidy i  w dolin ie Wisły .Można tu ta j mówić o 
uprawie delikatniejszych odmian ś liw .

w, okręgu tym należy zwrócić uwagę na występujące 
zjawiska mrozowiek.
3.0kręg Śląska Białego.

Posiada dobre gleby lessowe,cżarnoziwny i  dobre gliny, 
Pierwszorzędny okręg jabłoniowy a w dobrych położeniach 
udaje s ię  również uprawa grusz.

^4.Okręg Trzebnicki.
Okręg o glebach lessowych i  g lin ia stych ,z  uprawą cze

reśn i, śliw  deserowych,grus2 i  orzecha włoskiego.

IV Kraina Wyżyna lubelska.

Wyróżnić tata j należy 
'/'t.Okręg Lubelski.

Obejmujący części powiatu Lubelskiego,Puławskiego,^raś- 
n ick iego, B iłgorajsk iego,Krasnostawskiego•

Jestto okręg jabłoni -  uprawa ich  rozmieszczona je s t  
na glebach lessowy ch, rędzinach i  madach próchnicznych.
Prócz jabłoni w okręgu tym udają s ię  jeszcze śliwy w do
l in ie  W isły.
2 .Okręg Hrubieszowski.

Obejmuje powiat Hrubieszowski,części powiatu Chełmiń
skiego, Zamojskiego i  Tomaszowskiego.

Gleby tego okręgu,lessy, rędziny i  czarnczieipy nadają 
s ię  pod uprawę jabłoni i  grusz.



/
VII Kraina Nizina Śląska.

Jest okręgiem specjalnym*ze względów tak glebowych 
Jak i  klimatycznych.Klimat bardzo korzystny i  ciep ły  o 
krótk iej zimie pozwala na uprawę nawet delikatniejszych  
gatunków & odmian drzew owocowych (brzoskwinia,morela, 
renklidy,orzech w łosk i).

»
Gleby-doekcnałe lessy i  cżarnoziemy,również nadają 

s ię  dla tego rodzaju upraw.
Rejon ten za czasów niemieckich nie rozw ijał sadowni

ctwa tego typu Jaki znany był w ca łe j Polsce.Rozbudowano 
tam raczej sadownictwo w ogrodach działkowych i  przydo- 
mowychjSadownictwo które nastawione było na pokrycie za
potrzebowania własnego mieszkańców.Stąd też ,re jon  ten 
trzeba będzie przestawić na w ielkie uprawy handlowe.

Wyodrębnić moglibyśny tutaj 
Okręg Wrocławski f

z powiatami Lignickim,Świdnickim,Oławskim,Srodzkim, 
Wrocławskim.Uprawiać tu można Jabłonie,śliw y,grusze i  
czereśnie w odmianach bardziej wymagających.

^  $ .Okręg Racibor^t-
Jabłoniowy.

IX Karpaty.

Jak Już przy dp isie  krainy karpackiej wspomniałem, 
okręgi sadownicze Karpat ciągną,się wzdłuż dolin  rzek, 
podchodząc do wysokości 700 m n.p.m.

Gleby Karpat to albo lessy mniej lub więcej zdegrado
wane, albo ila s te  i  a rg liste  i  piaskowcowe gleby górskie, 
w dolinach spotykany mady prócimiczne.
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Ogólnie można posiedzieć,że cała Kraina Karpat od 
Cieszyna począwszy,a£aa przełęczy Użockiej skończywszy
je s t  doskonałym okręgiem jabłoni i  śliwy węgierki

♦
Zwracać tylko tutaj należy uwagę na liczn e  mrozowi- 

eka występujące szczególn iej w wąskich dolinach rzeez- 
nych.Stąd też w tych wypadkach sady rozmieszczone być 
muszą na stokach wzgórzy conajmniej 50 m nad dnem doliny .

Ha szczególną uwagę zasługuje okręg I!unajca,który 
ciągnie s ię  od Krościenka aż po u jście  lunajca do " i s ł y ,  
zajmując v/ ten sposób nawet część Niziny Sandomierskiej.
? okręgu tym,trzeba będzie zwrócić uwagę na doskonałe 
warunki istn iejących  już i  projektowanych sztucznych je

z io r .

X.Sudety
_ I

Sudety z tych samych przyczyn co i  Nizina Śląska są
downiczo nie były przez niemców rozbudowywane.

i
Wyróżniają się  tutaj tylko okręgi Świdnicki,Dzierżo

niowa, Ząbkowic,Nisey,Kłodzki,Prudnicki,Jeleniej Góry i  
Zgorzelca. ^  ~ r? ,

Gleby raczej ciężk ie  gliny lub lessy nadają s ię  do 

uprawy jabłoni i  śliwy węgierki.
\

0 wiśni nie wspominam przy omawianiu okręgów dlatego, 
że je s tto  drzewo owocowe uddjące s ię  w ca łe j Polsce bez 
zastrzeżeń.!Eworzenie okręgów czysto wiśniowych mogłoby 
s ię  okazać korzystnym tylko przy odpowiednim rozbudowa

niu przemysłu przetwórczego.
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Wymienione wyżej okręgi uważam za okręgi handlowe ńadowni- 
cze,na których oparty być musi zagraniczny eksport owoców, 
iiusimy sobie powiedzieć, że konkurować będziemy mogli na 
rynku zagranicznym tylko wówczas Jeżeli owoc nasz będzie 
odpowiadał normo$ przyjętym zagrabicą.Llatego też pierw
szym krokiem Jaki należy przedsięwziąć,będzie ustalenie 
odpowiednich doborów dla danych rejonów handlowych.Pewna
ilo ś ć  odmian dziś w tych okręgach uprawiana będzie mogła 
pozostać,część Jednak sadów zwłaszcza młodszych trzeba bę
dzie przeszczepić odmianami eksportowymi.

Ustalone okręgi sadownicze handlowe pozwolą nam na ła
twe ob liczen ie  corocznych i l o ś c i  owoców do eksportu,oprócz 
tego uzyskamy dane Jakie i lo ś c i  z okręgów handlowych będą 
mogły być użyte dla potrzeb wewnętrznych (spożycie surowe, 
przetwórstwo i t d . ) .

Wszystkie inne tereny sadownicze leżące poza okręgami 
handlowymi służyć będą narazie Jedynie dla pokrycia zapo
trzebowania wewnętrznego.^ogą one Jednak w przyszłości 
być przemienione w miarę potrzeby i  wartości ich  na okręgi 
handlowe i  dla tego też trzeba będzie i  w tych okręgach 
zwracać uwagę na odpowiednie dobory.

Rozplanowanie sadowniczych okręgów handlowych pozwoli 
Państwu Jak Już wyżej wspomniałem na dokładne rozmieszczę-

•—W ..
nie w terenie aparatu administracyjnego (s ta c je  ochrony ro
ś l in , inspektorzy, instruktorzy i  przodownicy sadowniczy). 
Pozatym można będzie na podstawie tego planu,wyszukać 
najodpowiedniejsze miejsca na chłodnie i  przechowalnie, 
musimy bowiem pamiętać,że tylko dobrze przechowany owoc
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Rozmieszczenie przetwórni owocarskich nie będzie może 
ś c iś le  związane z handlowymi okręgami,gdyż przetwórczy 
owoc znieść może nawet dalsze transporty.

Ważniejszym tutaj będzie rozplanowanie odpowiedniej 
s ie c i  kcraunikacy jne j,któraby wprost z chłodni, rozmiesz
czonych w okręgu sadowniczym mogła owoce transportować do 
punktów załadowczych.

Zagadnienie okręgów handlowych wiąże Bię ś c iś le  z 
rozmieszczeniem i  w ielkością odpowiednich szkółek drzew 
owocowych.Szkółki te będą miały za zadanie pokrywać zaj- 
potrzebowanie każdego poszczególnego okręgu.

Dobór odmian drzew owocowych dla okręgów handlowych 
uzależniony być. musi przedewszystkiem od wymagań handlo
wych tych krajów do których eksport będzieaąy kierow ali.

Drugim czynnikiem któiy kształtować będzie nasz do
bór będą wymagania klimatyczne i  glebowe poszczególnych 
odroian.idusiiiy pamiętać o tym,że odmian północnych i  wschod
nich (/^ntonówka) nie możeay sadzić ani zbyt daleko na zar- 
chodzie ani na p łudnia kraju.Fióv;nież takie odmiany które 
udają s ię  na zachodzie ( r“ ta Landsberska) nie mogą być 
sadzone zb„ t daleko na wschddzie i  na północy.

Dostawienie doborów zależne będzie również od pory 
dojrzewania poszczególnych odmian,tymbaruziej,że nie mamy 
jeszcze odpowiedniej s ie c i  ch łodni,która pozwoliłaby nam 
odmiany dobre,ale dojrzewające wcześniej przechować do póź

n ie jsz e j sprzedaży.
Pamiętać również należy o tym, że w doborach dla okrę-\

gów handlowych nie wolno nam brać pod uwagę odmian czysto 
przetwórczych,gdyż tego rodzaju owoc możejąy uzyskać w in -
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nych okręgach.Pcnadto owoce odmian handlowych wysrrtrwano 
Jako owocz2-gieJ lub 3 -c ie j jakości mogą być użyte c3o ce
lów przetwórczych.

■' każdym razie i lo ś ć  odmian w poszczególnych doborach

tym,że okręgi handlowe będą musiały być przygotowane do 
wysyłki większych p a rtji owoców.

Zwrócić muszę Jeszcze tu uwagę na śliwy.ram iętać nale
ży o tym, że w Sudetach i  Karpatach -  powinniśny uprawiać 
śliwy węgierki,natomiast inne okręgi sadownicze powinny 
uprawiać raczej śliwy deserowe.

Kończąc moje rozważania na temat rozplanowania sadow
nictwa w ^olsce,S ‘idzę,że rozplanowanie poszczególnych do
borów dla wyszczególnionych okręgów musi być przedmiotem 
rozważań Komisji Sadowniczej przy Rgukowej Radzie Rolnic
twa.
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