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Brak w polskiei literaturze fachowej dzieła,
zagadnienie gospodarki wiklinowej na terenach nadbrzeżnych, skłonił Ministerstwo Komunikacji - Biuro Dróg Wodnych do
opracowania i wydania podręcznika p. t. ,,Zakładanie, prowadzenie i eksploatacja kęp wiklinowych" - Wskazówki techniczne dla państwo
wych organów administracji wodnej.
Podręcznik niniejszy, oparty na literaturze fachowej polskiej i obcej oraz uwzględniający wyniki praktyki i doświadczenia, będzie niewątpli
wie pomocą dla państwowych organów administracji wodnej w pracy nad podniesieniem wydajności kęp wiklinowych nad rzekami.
Zagadnienie racjonalnej gospodarki w kę
pach wiklinowych nabiera dziś szczególniejszej
wagi wobec stojącego przed nami problemu rozbudowy naturalnych i sztucznych dróg wodnych.
Do regulacji rzek żeglownych i spławnych
oraz do zabudowania górskich potoków - potrzebne będą wielkie ilości materiałów faszynowych, sięgające kilku milionów m ~ rocznie, które w głównej mierze powinny dostarczyć pań
stwowe kępy wiklinowe, aby w ten sposób obniżyć koszta budowy robót regulacyjnych.
Podręcznik
nm1eJ szy
opracowany
został
przez inż. Michała Wyrobisza przy współpracy
inż. Jana Wowkonowicza i przejrzany przez Dyrektora Biura Dróg Wodnych inż. Edwarda Roomawiającego

mańskiego.

Klisze do niniejszego wydawnictwa
Dyr. Karol B. Staffa.

wypożyczył

łaskawie

I.

UWAGI OGóLNE.

Wierzba krzaczasta, czyli wiklina, jest niezwykle cenną rośliną przemysłową, o bardzo sz,2rokim
zastosowaniu. Odgrywa ona również niepoślednią
rolę we wszelkich niemal pracach wodno - regulacyjnych, a przede wszystkim w zagospodarowaniu
odsypisk i namulisk rzecznych.
Ponieważ obsadzanie odsypisk wywiera wybitny wpływ na warunki przepływu wód, jak też
na ukształtowanie się łożyska rzeki, ustawa wodna
uważa plantacje wikliny za przedsiębiorstwo regulacyjne (art. 101).
Wartość wikliny podnosi fakt, że w kraju naszym uprawiać ją można prawie na każd2j glebie,
po odpowiednim przygotowaniu warunków potrzebnych do jej rozwoju.

Plantacje wikliny służą przy robotach regulacyjnych w pierwszym rzędzie, iako środek umac,
niający i powodujący kolmatację niskich brzegów,
a dopiero na drupim planie do produkcji faszyny.
Koncentrowanie koryt rzek i potoków, umacnianie brzegów, ustalani2 odsypisk - oto zasadnicze roboty, które wykonać można przy użyciu
wikliny jako faszyny, względnie jako plantacji.
Ze względu na doniosłe znaczenie wikliny dla
prac regulacyjnych, plantacje jej obejmować win-
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PY możliwie jak największ2 nadbrzeżne tereny na-

szych wód, nadające się pod jej uprawę.
Plantacje wiklinowe mogą być zakładane na
brzegach i na odsypiskach r~<zk jeszcze nieuregulowanych, muszą zaś być bezwarunkowo zakładane
i utrzymywane tam, gdzie budowle regulacyjne jul
wykonano i tam, gdzie budowle te są w toku budowy.
Na rzekach nieuregulowanych, znajdujących
się w dzikim stanie, plantacje wiklinowe winny
być zakładane z zachowaniem wielkiej ostrożności,
po uprzednim dokonaniu formalności wodno-prawnych, przewidzianych w ustawie wodnej. Przy
zakładaniu takiej plantacji należy mieć na uwadze, że nadmiernie zakolmatowane brzegi, zwłasz
cza w łukach wypukłych, mogą wywołać silniejsze
zagrożenie brzegów wklęsłych.
Aby temu niebezpieczeństwu zapobiec, należy
odsypiska leżące w zdziczałym łożysku rzeki obsadzać, z uwzględnieniem położenia przyszłej trasy
regulacji danego odcinka, a nadto w zakolach wypukłych tylko do takiej odległości od przeciwległego brzegu, aby nie kierować szkodliwi,2 prądu
wody na wklęsły brzeg rzeki i nie narażać go na
zrywanie.
Na odcinkach rzek, na których wykonano już
częściowo budowle regulacyjne, lub też systematyczne roboty regulacyjne są w toku, mogą być obsadzone wikliną wszystkie odsypiska, leżące między
linią brzegów a tras~ regulacyjną, ustaloną w projekcie dla średniego stanu wody.
Sadzenie wikliny należy przeprowadzić na istniejących już odsypiskach, a następnie uzupełnia(
na powstających pod działaniem wykonanych budowli regulacyjnych.
Jeżeli na odcinkach łożyska między linią .brzeRową a trasą dla średniego stanu wody istnieją bn ·
czne ramiona i strugi wody jeszcze niezamulone, -
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należy

te ramiona i strugi

pozamykać

odpowiednio

i amami poprzecznymi, w celu przyspieszenia ich

zamulenia. Przy sadzeniu w takich miejscach wikliny należy jednak przestrzegać, aby między uregulowanym łożyskiem rzeki a wspomnianymi ramionami bocznymi i niezamulonymi jeszcze strugami, um.'Jżliwić dopływ wody podczas wyższych
stanów, dla przyspieszenia zamulenia. Niz należy
więc na wlocie tych ramion i strug obsadzać powstałego już tam odsypiska na odpowiedniej szerokości, aby zapobiec zbyt szybkiemu podnoszeniu
~ię odsypiska pod wpływem posadzonej wikliny
i tym sposobem nie utrudniać dopływu wody do
miejsc, wymagających jeszcze zamulenia.
W razie potrzeby będzie na wet wsb.zane, przekopać na odpowiednią szerokość odsypisko, poło
żone u wlotu do tych ramion i strug, do poziomu
niskiego stanu wody, aby dopływ wody namu1i~tej ułatwić. Dopiero po zamuleniu się tych ramion
i strug, mogą być zawiklone części odsypisk
w głównym łożysku rzeki w sąsiedztwie wlotu do
ramion bocznych, dotychczas nieobsadzone.
Utrzymywanie plantacji wikliny winno trwać
Lak długo, dopóki cd regulacji nie zostanie osiąg
nięty, względnie jak długo sama planhcja nie
wpływa ujemnie na stan budowli regulacyjnych,
przez zniekształcenie warunków przepływu wód
lub przez szkodliwe oddziaływanie na stan brzegów.
W miejscach gdzie taki stan powstał, należy
wiklinę zniszczyć i wykarczować, a miejsce to zależnie od potrzeby zamienić na łąkę, rolę, czy
pastwisko.
Plantacje wikliny utrzymywać należy staranr.ie i eksploatować racjonalnie.

Jl.

GLEBA POD PLANTACJĘ I JEJ PRZYGOTOW ANTE POD WIKLINĘ.
1.

Gleba

p o d

w i k l i n ę.

Do sadzenia wikliny nadają się te grunta, któ1e posiadają w glebie lub podglebiu dostateczny
zapas wilgoci. Nawet zupełnie suche piaski nadają się do uprawy wikliny, przy zastosowaniu odpowiedniej odmiany, o ile w niższych warstwach
terenu znajduje się woda.
Wiklina udaje się równie dobrze na gruntach
ciężkich i lekkich, a więc na ziemiach gliniastych,
piaszczystych i próchnicznych. Szczególnie zaś pod
uprawę wikliny nadają się namuliska i odsypiska
rzeczne, tj. ziemie żyzne i bujne, na których wiklina wyrasta długa i gruba, specjalnie nadająca
się na faszynę i wyrób kołków, przy zastosowaniu
dwu - do czteroletniej kolei rebności.
Nie nadają się pod upra~ę wikliny grunta
stale mokre lub zalane, a więc bagniska, szczególnie z wodą żelazistą. Grunta takie dopiero po wysuszeniu i odpowiedniej uprawie mechanicznej uży
wać można do sadzenia wikliny.
· Nie nadają się również pod uprawę wikliny
grubopokładowe, suche, głębokie piaski i torfy, ziemie marglowate i żelaziste, szcz2gólnie wówczas,
gdy w ich poglcbiu znajdują się pokłady rudawca (żużla).
Przy plantowaniu wikliny wybór gleby odgry\·va właściwie drugorzędną rolę.

-
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momentem przy zakładaniu
Decydującym
plantacji wikliny jest odpowiednie przygotowanie
gleby przed założeniem plantacji, dobór odmiany
do warunków i rodzaju gleby, oraz racjonalne sadzenie i pielęgnacja plantacji, szczególnie w dwóch
pierwszych latach po jej założeniu.
2.

Up r a w a

z

1

e m

1.

Wierzba krzaczasta, czyli wiklina, wymaga
w normalnych warunkach starannej uprawy mecha-

nicznej ziemi.
Od starannej uprawy przed założeniem plantacji zależy w wielkiej mierze powodzenie i okres
trwania plantacji.
Staranne przygotowanie gleby pod wiklinę
jest jednorazowym wydatkiem na kilkadziesiąt lat,
który zawsze się opłaci, tak ze względu na wydajność plantacji, jak i na należyte umocnienie terenu1
gdyż wiklina, mając dobre warunki, silniej rośnie
i lepiej się zakorzenia.
Nie wszędzie jednak jesteśmy w stanie dać
wiklinie odpowiednie warunki rozwojowe, jak np.
na niskich brzegach rzek, gdzie grunt narażony
jest na wymycie. Wtedy zmuszeni jesteśmy sadzić
wiklinę wprost do gleby bez odpowiedniego jej
przygotowania. Wypadki takie zachodzą przy powstawaniu odsypisk, które obsadza się wikliną bez
spulchniania ziemi, gdy chodzi nam o jak najszybsze umocnienie i podniesienie powstającego terenu.
Na wyższych stanowiskach, gdzie nie ma obawy wymycia, musimy się starać dać wiklinie najlepsze warunki, a te stworzyć można tylko przez
głębokie wzruszenie gleby, które da korzeniom odpowiednie warunki rozwoju i umożliwi dostęp po,.vietrza i wody.

-
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Przed przystąpieniem do głębokiej orki, która
jest podstawową czynnością głębokiego wzruszenia
ziemi, należy teren starannie oczyścić z chwastów,
a szczególnie z trwałych, jak powój, dziki chmiel,
perz, nawłoć kanadyjska itp., gdyż chwasty te
w pierwszym zwłaszcza roku po założeniu plantacji, kiedy wiklina słabo się rozwija, mogłyby ją
zagłuszyć i zniszczyć zupełnie. Niszczenie chwa~tów przeprowadzić należy przez zniszczenie darni kultywatorami lub bronami sprężynowymi.
W wypadkach, gdy zachwaszczenie terenu nie
jest zbyt silne i nie ma zwartej darni, wystarczy dla
zniszczenia chwastów wykonanie płytkiej podorywki i zastosowanie bronowania.
Tam, gdzie teren jest zarośnięty, należy przed
wykonaniem mechanicznej uprawy gleby, krzaki
lub drzewa wykarczować i oczyścić z korzeni, a teren cały wyrównać.
Po wykonaniu czynności, mających na celu niszczenie chwastów i wyrównanie terenu, należy
wykonać głęboką orkę zimową na 30 cm. Po głę
bokiej orce wskazanym jest puścić pogłębiacz, który wzrusza glebę do głębokości 50 cm na caią sz~rokość skiby.
Przy mniejszych plantacjach, gdzie nie ma odpowiednich narzędzi, można przeprowadzić głębo
ką orkę w ten sposób, że puszcza się zwykły pług
za pługiem w tę samą bruzdę, pierwszy płycej,
drugi głębiej.
Na wiosnę, przed sadzeniem wikliny, gdy ziemia obeschnie, bronuje się głęboką orkę dla rozbicia pozostałych brył i wyrównania pola, po czym
puszcza się znaczniki i sadzi sztubry.
Spulchnianie gleby ręcznie t.zn. regulówką, ze
względu na znaczne koszta nie jest wskazane, i może być stosowane w wyjątkowych warunkach i wypadkach.

-
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Na wyższych brzegach, gdzie podorywki i orki
względu na konfigurację terenu wykonać nie
można, należy w miejscach (w gniazdach) gdzie sadzić mamy sztubry, zerwać łopatami darń i spulchnić glebę do 30 cm.
Grunty zamokłe, bagniste, należy przed uprawą przekopać rowami, o-suszyć i przewietrzyć.
Głębokie spulchnianie gleby pod wiklinę wykonane winno być w zasadzie w jesieni, by ziemia
przez zimę o-;iadła i wydobrzała. Można orać również na wiosnę, ale na gruntach cięższych; na ogół
ze

orka wiosenna nie jest wskazana, bo w mniejszym
stopniu przyczynia się do poprawy kultury gleby.
Unikać należy wiosennej głębokiej orki na gruntach lekkich, które by przez nią zbytnio się wysuszyły.

W wypadku konieczności orania na wiosnę,
należy po orce ziemię dobrze zwałować, aby prę
dzej osiadła, sztubry zaś kłaść głębiej, gdyż po
osiądnięciu się roli mogą zbyt st.2rczyć ponad pov,ierzchnią, co dla ich rozwoju jest niepożądane

i szkodliwe.
Na terenach, gdzie odpływ wody jest utrudriiony i głębokiego wzruszenia gleby przeprowadzić nie można, kopie się rowki głębokości 30 - 50
cm, a z ziemi wydoby lej i wyrzuconej na powierzchnię, usypuje się grobelki w odstępach ok. 1 metra przeznaczone do sadzenia wikliny. Sposób ten
Jest kosztowny i może mieć zastosowanie wyjątko
wo na małych a ważnych dla umocnienia miejscach,
gdzie koszt odwodnienia byłby zbyt wysoki.

3.

P r z e d p 1o n y

n a w

ożeni

e.

Przy zakładaniu plantacji dla celów regulacyj~
nych na mocno zachwaszczonych glebach lub na
terenach, na których wykarczowano starą zdegenerowaną plantację wiklinową , jesl nad2r pożąda-

-
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ną rzeczą, - a w niektórych wypadkach nawet nieodzowną, zależnie od stopnia zachwaszczenia i wyjałowienia gleby, uprawa okopowych i motylko-

wych jako przedplonów przez 2 - 3 lata, celem
wyniszczenia chwastów, wydobrzenia ziemi i wzbogacenia gleby w składniki pokarmow2.
Praktycznie można takie tereny oddać na
określony cza.s okolicznej ludności w dzierżawę,
z obowiązkiem uprawiania na tych gruntach właści
wych przedplonów, celem uzyskania w ten sposób
cdpowiednio przygotowanej gleby pod plantację
wikliny.
Nawożenie wikliny dla celów regulacyjnych
nie ma właściwie praktycznego znaczenia, aczkolwiek na słabych gruntach lub na terenie, na którym długoletnia plantacja wyczerpała ziemię, n~aguje skutecznie wiklina szczególnie na nawozy azotowe i potasowe. Normalnie plonuje wiklina doskonale bez nawozu przez kilkadziesiąt lat. Grunta
zalewowe, gdzie osiada namuł, w ogóle nigdy 111e
potrzebują nawożenia.

III.

W AżNIEJSZE GATUNKI WIKLINY DLA
ROBóT REGULACYJNYCH.

Wierzba (Salix) rośnie w całej Europie; w Polsce bardzo pospolita występuje w formie drzew
i krzaków. Wierzby drzewiaste nazywamy wierzbami, a krzaczaste wiklinami.
W czasie całego okresu wegetacyjnego, tj. od
wiosny do mniej więcej końca sierpnia, wiklina wytwarza masę drzewną.
Większość odmian wikliny kwitnie przed ukazaniem się liści. Kwiaty wikliny są rozdzielno-płcio
we tzn., że na innych krzakach rosną kwiaty mę
skie, a na innych żeńskie. Odmiany wikliny
krzyżują się bardzo łatwo, stąd ogromna ilość mieszańców.

Wiklina jest rośliną nader wdzięczną, plantacja odpowiednio założona i pielęgnowana plonuje
obficie kilkadziesiąt lat, bez większych stosunkowo starań i nakładów.
Istnieje ponad 1.000 odmian wierzb, dlatego
wybór odpowiedniej odmiany dla danego terenu
i warunków nie jest łatwy. Zakładając plantacje
wikliny na większym obszarze, należy co do wyboru odmiany i sposobu zagospodarowania posłu
~~iwać się doświadczeniem zdobytym przy uprawie
wikliny we wzorowych plantacjach i szkółkach,
względnie ekspertyzą specjalisty wikliniarskego.
Ważniejsze gatunki wierzb, nadające się specjalnie do wytwarzania i utrwalania odsypisk, oraz

-
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umacmama brzegów i produkcji faszyny,

są nastę~

pujące:

K o n o p i a n k a -- S a I i x v i m i n al i s - nadaje się dobrze na żyzne wilgotne namuliska lub odsypiska, jak również na gleby piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Torfów nie znosi.
Pędy daje długie, silne, bez rozgałęzień o tępym
wierzchołku, koloru zielonego z odcieniem żółtym
lub brunatnym, na końcach omszone. Liście podobne do konopi, ciemno-zielone, spodem owłosio
ne. Kwitnie przed ukazaniem się liści, kotki (bazie)
ma żółte. Plantacja racjonalnie założona, wycinana co trzy lata, daje na dobrych stanowiskach do
400 m~ z ha doskonałej faszyny, wycinana zaś comoże dać
rocznie dla celów koszykarskich w 3 - 4 lata po zasadzeniu do 150 q z ha. Mło
de pędy konopianki nadają się na wyroby koszykarskie.
Konopianka nie wymaga większej pielęgnacji
i specjalnie dobrych warunków, jest dlatego szczególnie godną polecenia, zwłaszcza że plonuje doskonale.
Gatunek ten ma szereg odmian, z których najlepsze są dla naszych warunków: Konopianka Enf:el-Weide, Królewska oraz Ballardiego.

Z
1i x

lix

ł o c i c h a
d ł u g o 1i s t n a
alba longifolia i

S a-

Z ł o c i c h a s z e r o k o 1i s t n a
S aa I b a 1 a t i f o 1 i a, odmiany faszynowe

wierzby białej (Salix alba), nadają się do obsadzania namulisk i odsypisk rzecznych, gdzie liczyć
możemy na dopływ wody bogatej w składni pokarmowe. Obie wymienione odmiany dają doskonałą faszynę przy 2 -3-letniej kolei rębności i niemmniej dobre laski. Wycin2.ne na faszynę, plonują
na dobrych stanowiskach do 400 m~ z ha, dając
pędy mocne, wysokie i giętkie. Pędy jednoroczne

t

Rvs. 1. Konopianka - Salix viminalis.
kwiat męski,
A -· pęd z liśćmi, B -· kotki męskie, C D - kotki żeńskie, kwiat żeński.

-
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z powodu swej giętkości są w koszykarstwie wysoko cenione.
Kora pędów złocichy długolistnej - zielona
z odcieniem żółtym, u szerokolistnej ciemniejsza,
z odcieniem brunatnym, liście podłużno-lanc2towa
te, pikowane, z wierzchu ciemnozielone, spodem
owłosione. Obie odmiany kwitną równocześnie
z rozwojem liści, kotki mają żółto-zielone.
x

P a 1m o w i e r z b a k o ń c z y s t a c a p r e a cl a s y c 1 a d o s,

S a-

1

x

P a 1m o w i e r z b a w i t w o w a c a p r e a v i m i n a 1 i s,

S a-

1

Palmowierzba oszczep owa 1 a n c e o 1 a t a ::_ odS a 1i x c a p r e a
miany palmowierzby (Salix caprea) nadają się do
wyrobu faszyn a najbardziej na kolh laski i obTę
cze. Wymagania dotyczące gleby mają podobne jak
złocicha, a więc potrzebują gruntów żyznych i wilgotnych. Kora prętów gładka, brunatno-zielona.
Liście eliptyczne, ząbkowane, ciemno-zielone, spodem owłosione. Kwitną przed ukazani·2m się liści,
kotki czerwone. Wycinan2 co 3 Iata dają do 450 m:~
z ha dobrej faszyny.
Wierzba migdałowa Salix
a m y g d a 1 i n a - nadaje się r.a wszystkie grunta. mokre i na torfy. Pędy długie, koloru brunatnego z odcieniem zielonym lub żółtym, liście podobne do liści migdału, ciemno-zielone, spodem
oszronione modro-szaro, kotki żółto-zielone. Kwitnie równocześnie z rozwojem liści, łyko ma z odcieniem pomarańczowym.
Wierzba migdałowa ma skłonność do gałęzie
nia się, dlatego sadzić należy ją gęściej. Na gruntach żyznych daje po 3 - 4 latach po zasadz,zniu
dobrą faszynę przy 3-letnim okresie rębności, do
350 m:i z ha.
2

-

Wierzba migddowa - Salix amygdalina.
B - kotki męskie, C - kwiat męski,
D - kotki żeńskie, E -- kwiat żeński.

Rvs. 2.

A
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pęd z liśćmi,
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Jedną z najlepszych odmian tzgo gatunku jest
wierzba migdałowa wielobarwna - Salix amygdalina discolor, migdałka szerokolistna - S. amygdalina latifolia - oraz krzyżówka - Puławianka S. amygda]ina vitellina X s. undulata.
Wierzba migdałowa cierpi od wiosennych
przymrozków i wtedy obmarzają wierzchołki mło
dych pędów. Dlatego o ile możności sadzić ją należy w miejscach zacisznych lub w wystawie pół
nocnej, by opóźnić wiosenny jej wzrost.
Wycinana corocznie dla celów koszykarskich
gęściej sadzona, plonuje w dobrych stanowiskach
lepiej od konopianki, dając do 170 q z ha. Jako
materiał koszykarski doskonała.

Wierzba purpurowa Salix
p u r p u re a nadaje się szczególnie na grunta suchsze, na piaski i żwirowiska ze stałą wilgocią w spodzie. Dla celów regulacyjnych, zwłaszcza
górskich potoków szczególnie cenny gatunek, bo
nadaje się na ziemi·2 ubogie, wysoko położone,
gdzie już inny gatunek dobrze ni2 plonuje.
Pędy ma cienkie, koloru czerwonego z odcieniem żółtawo-zielonym i brunatnym, liście krótkie
rozszerzające się do góry, ciemno-zielone, kotki
czerwono-żółte.

W pierwszym roku po zasadzeniu rośnie sła
ścieli się po ziemi, dlatego młodą plantację należy pilnie plewić, by chwasty jej nie zagłuszyły.
Po jednorazowym wycięciu rośnie prosto.
bo i

Szczególnie dobrą odmianą tej wierzby jest
Piaskówka jagiellońska - S. rubra X S. purpurea
glauca, oraz Piaskówka Piasta - Salix purpurea X S. daphnoides biał.; odmiany te są wysoko
c..enione w koszykarstwie.
Na lepszych stanowiskach plonują dobrze
w 3 - 4 lata po zasadzeniu, dając przy rocznym
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Rys. 3. Wierzba purpurowa - Salix purpurea.
A -· pęd z liśćmi, B - kotki męskie, C - kwiat męski,
D - kc,tki żeńskie, E - kwiat żeński .
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wycinaniu ok. 100 q z ha, przy 3-letniej
rębności do 250 m:; faszyny.

kolei

\XI i e r z b a w i 1 c z o ł y k o w a t a o s t r o1 i s t n a - S z e 1 u g a - S a l i x d a p h n o icl e s a c u t i f o 1 i a zwana także od swej
ojczyzny kaspijską, nadaje się szczególnie do
utrwalania lotnych piasków, stromych brzegów,
oraz zalesiania wysokich odsypisk, gdzie podsią
kanie wody jest niedostateczne. Cechą jej jest
ddonność do wytwarzania długich, do kilkunastu
metrów, korzeni i z tego powodu ma dużą wartość
dla wiązania i utrwalania mało spoistych gleQ. Pę
dy ma elastyczne, grube i długie, ale nieliczne, koloru krwisto-czerwonego Jub jasno-zielonego, pokryte woskowym nalotem. Liście połyskujące
ciemno-zielone, spodem sino-zielone, kotki duże
t,ółto-czerwone.
Odmianę tę wycinać można tylko z wiosną,
gdyż inaczej wymarza. Na lepszych stanowiskach,
przy dostępie wilgoci, wycinana co 3 lata daje oko-

10 250 m:1 faszyny z ha.
Nie znosi miejsc mokrych, często zalewanych
na dłuższy czas przez wodę, wobec czego nie moż
na jej używać do obsadzania niskich odsypisk
rzecznych.

A m e r y k a nk a S a 1 i x a m e r i c an a - jest jedną z najcenniejszych wierzb koszykarskich, szczególnie poszukiwana za granicą1 nadaje się specjalnie na eksport.
Przy robotach regulacyjnych może mieć zastosowanie w wypadkach! gdy chodzi o zabezpieczenie
Łudowli regulacyjnych i brzegów wikliną niewysoką, elastyczną i niestawiającą dużego oporu pły
nącej wodzie.
Liście ma lancetowate, jasno-zielone, spodem
~:inawo oszronione, brzegi pikowane. Kwitnie równocześnie z
ję.l}.1 ~liści, kotki ma pomarańczo ,,..----')11
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Rys. 4.
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Amerykanka -

Salix amencaną.

-
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wo-czerwone, kora koloru brunatnego, z odcienii.:rn
lub czerwonym.
Amerykanka nadaje się na różne gleby wilgotne, rośnie dobrze na żyznych gruntach gliniastych,
piaszczystych, próchnicznych, a szczególnie w starych łożyskach rzek.
Pędy daje długie, proste, nadzwyczaj giętkie,
iecz cienkie. Po zasadzeniu rośnie początkowo sła
bo i ścieli się po ziemi , po dwurazowym wycięciu
rośnie prosto i plonuje obficie, dając corocznie ok.
120 q z ha w 3 - 4 lata po zasadz·eniu.
Amerykanka nie nada je się na ziemie ubogie,
wymaga starannej uprawy mechanicznej ziemi i dobrej pielęgnacji.
Z wielu u nas dziko rosnących wierzb, zasłu
gują niektóre na uwagę i wypróbowanie na odpowiednich plantacjach, a mianowicie:
żółtym

Wierzba czarniawa Salix
n i g r i c a n s - może oddać usługi przy zalesianiu torfów, na których rośnie dobrze i daje dłu
gie, giętkie pędy. Pędy tej wikliny pokryte są sza~
ro-brunatną korą, początkowo szaro, później czarno owłosioną. Liście ma odwrotnie jajowate lub
eliptyczne, na nerwach owbsione.
W ie r z b a s z a r a S a 1 i x c i n er e a - udaje się na torfiastych glebachr da je jedllak pręty mniej wartościowe jak poprzednia, bo
krótsze. Pędy żółtawo-zielone w pierwszym roku
owłosione. Liście podłużno-jajowate, po wierzchu
owłosione, z widocznymi żółtawymi nerwami i dobrze widoczną siatką nerwów bocznych.

W i e r z b a s i w a - S a 1 i x i n c aa jest to odmiana mniej wartościowa, bo daje tylko krótkie pędy . Ma jednak tę zaletę, że rośnie na rumowiskach skalnych i może znaleźć zastosowanie przy wiązaniu rumowisk w wyższych
11
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u źródeł rzek i przy zabudowaniu górskich potoków. Pędy ma pokryte szaro-zieloną korą, liście bardzo wąskie i długie na brzegach ku
szczytowi drobno ząbkowane, na krawędziach podwinięte, z żółta wym środkowym nerwem.

położeniach

Większość kęp wiklinowych powstała u nas
przez samosiew, lub sadzenie najróżniejszych mieszańców wikliny. Niejednokrotnie takie mieszane
cdmiany rosną dobrze. \Vielokrotnie lepsze i rentowniejsze są plantacje wiklinowe złożone z jednolitych szlachetnych odmian. Plantacje bowiem takie, mając jednakowe wymagania odnośnie gleby,
wilgotności i nasłonecznienia, rosną równQmiernie
i utrzymują należyte zwarcie, dając standartowy
materiał faszynowy, składający się z masy jednolitego drewna, odznaczającego się jednakowymi
technicznymi własnościami.
Tylko więc w wyjątkowych wypadkach używać
można sztubrów z dzikich odmian, a wtedy zważać
należy, by wybrane sztubry pochodziły z krzaków
zdrowych, pędów młodych, silnie rosnących i przed stawiających jednolity typ.

IV.
1.

SADZENIE WIKLINY.

Wybór i przygotowanie
brów d o s a d z e n i a.
Wiklinę rozmnażamy przez
drogą zasiewu z ziarna.

s z tu-

sadzenie sztubrów,

a nie

Sztuber jest to pręt wiklinowy, który wsadzony w ziemię zakorzenia się i daje pędy. Od doboru
odpowiednich sztubrów zależy w wielkiej mierze
wartość samej plantacji wiklinowej, oraz stałość
budowli regulacyjnych obsadzanych wikliną.
N a sztubry wybierać należy wyłącznie młode,
::;ilne, zdrowe 1 - 2-letnie pędy, grubości 0,50 1 cm tej samej odmiany, bez uszkodzeń. Tylko takie sztubry dobrze się zakorzeniają i rozwijają.
Q ile na miejscu lub W pobliżu nie ma odpowi2dniej dla danego terenu odmiany, z której można by
czerpać dobre i zdrowe sztubry, to wówczas koniecznym jest sprowadzić takie sztubry do rozmnożenia ze znanych szkółek, a najlepiej z Państwo
wego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, który prowadzi specjalny dział
hodowli wikliny i daje pełną gwarancję jednolitej
i zdrowej odmiany.
Pędy wikliny na sztubry wycinać można wyłącznie w okresie ustania wegetacji, tj. od późnej
jesieni do wczesnej wiosny. Do jesiennego sadzenia
wycin 'l się sztubry zaraz po pierwszych przymrozkach, do wiosennego zaś - przed nabrzmiewaniem
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pączków, tj. mmeJ więcej od połowy stycznia do
końca marca.
Pędy wikliny przeznaczone na sztubry do wiosennego sadzenia, najlepiej ciąć bezpośrednio przed
sadzeniem. Przebrane do sadzenia ścięte pędy, tnie

Rys. 5.

Przyrząd

do cięcia szlubrów.

się na sztubry nożem, sekatorem lub gilotyną, odrzucając 1/4 1/3 końca pędu jako zbyt słabe.

Normalna długość sztubrów wynosić winna 30 cm,
w specjalnych jednak warunkach - dojść może
do 80 cm, a wyjątkowo do 100 cm.
Sztubry wiąże się w wiązki po 250 sztuk przy
czym uważać należy, by ułożone zostały oczkami

-
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w jedną stronę. Ma to wielki wpływ przy sadzeniu,
gdyż robotnik nie myli się wówczas i nie traci czasu, by kłaść zawsze sadzonki do ziemi oczkami do

Rys. 6.

Gilotyna do cięcia sztubrów.

góry. Tylko sztubry w ten ~posób sadzone rozwijają się normalnie.
Dla ułatwienia robotnikom orientacji końce
sztubrów r.1acza się w wodzie wapiennej i wtedy
omyłka przy sadzeniu oczkami do góry jest niemożliwa.
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Sztubry cokolwiek zasuszone należy bezpo~re<lnio przed sadzeniem, wstawić do wody na
1 - 2 dni. Zasuszonych sztubrów, na których kora
jest już pomarszczona - nie należy sadzić.

2.

P r z e cho w a n ie

s z t u b r ó w.

Gdy sadzenie się opóźnia, czy to z powodu
wiosennych zalewów, czy innych - to wcześniej
przygotowane sztubry należy odpowiednio przechować w chłodnym i suchym miejscu. W miejscach tych ubija się najpierw warstwę śniegu, pokrywa cienko mchem, ściółką lub mierzwą, a na
tym układa się ścięte pędy lub sztubry poziomo,
okrywając je z wierzchu warstwą ściółki lub mierzwy, a następnie śniegiem.
Praktykowane często obsypywanie prętów ziejest niekorzystne, bo może spowodować przedwczesne wypędzenie korzeni, przez co sztubry tracą na energii życiowej, korzenie bowiem takie przy
sadzeniu ulegają obłamaniu.

mią

Przy większych obszarach kęp wiklinowych,
gdzie z różnych względów technicznych sadzić musimy wiklin~ na odsypiskach czy namuliskach,
w okresie po ruszeniu wegetacji, należy wybudować chociażby prowizoryczną przechowalnię sztu!Jrów (I odownię). Sztubry przechowane w niskiej
temperaturze, użyte być mogą w późniejszym terminie. Nie potrzebujemy wówczas wycinać sztubrów z pędów już oliścionych, co się często praktykuje z wielką szkodą dla wydajności plantacji,
e,raz zdrowia i siły rozrostu samej sadzonki. Sztuber taki źle się przyjmuje i słabo rośnie a krzak,
z którego wycina się w takim czasie sztubry, traci
na sile odrostowej.

-
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Ok r e s y
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s a cl z e n i a

w i k I i n y.

Głównym okresem sadzenia wikliny jest wiosna. Na wiosnę winno się sadzić szlubry po opadnięciu wody; na gruntach niezalewanych sadzi się
jak najwcześniej, by sztuber mógł wykorzystać
v.; pełni wiosenną wilgoć.
Jesienią sadzić można na lotnych piaskach,
oraz na bardzo zwięzłych ziemiach, na których nie
ma obawy wysadzania sadzonek z ziemi przez działanie mrozu. Ponadto jesienią sadzimy wiklinę na
t<?renach, gdzie na skutek dużych wiosennych stanów wody, sadzenie na wiosnę jest niemożliwe. Na
glebach próchnicznych i torfiastych, sadzenie wikliny jesienią nie jest wskazane.
W zimie sadzić można wiklinę z powodzeniem
na gruntach lekkich i suchych, gdy ziemia nie jest
zmarznięta i nie pokryta śniegiem.

4.

G

ę

s t o ś ć

s a cl z e n i a
r z ę cl ó w.

kierunki

Gęstość sadzenia zależna jest od rodzaju gleby, jej kultury, gatunku wikliny i rodzaju produkCJI. Na gruntach żyznych w kulturze sadzić należy
rzadziej, na gorszych ziemiach gęściej, celem uzyskania zwartego i jednolitego porostu.
Gęściej sadzi się odmiany piaskówek lub gatunki dla celów koszykarskich. Na terenach często
zalewanych, ~cizie starać się musimy o jak najszybsze umocnienie brzegów, sadzi się również gęsto
i w takim wypadku należy używać większych i silniejszych sztubrów.
Przy produkcji wikliny na faszynę sadzenie
winno być rzadsze, celem umożliwienia roślinom
wyprodukowania silnych pędów i udostępnienia
im do tego celu światła, W normalnej plantacji wiklinowej dla produkcji faszyny, odległości rzędów
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winny się utrzymywać w granicach 60 -- 80 cm,
sadzenie zaś na rzędach w odległości 30 - 40 cm.
Przeciętnie przyjęte odległości w plantacjach
faszynowych wynoszą w centymetrach: 60/30, 6D/40,
'i'0/40, i 80/40, zależnie od gleby, wymogów bud8wli
regulacyjnych, odmiany i położenia.
Przy tak przyjętych rzędach i odstępach na
rzędach, potrzeba na 1 ha sadzonek:
60/30 cm
60/40
70/40
80/40

55.000 sztuk
42.000
"
36.000
31.000

przy stosowaniu mniejszych odstępów, jak np.
szkółkach, przy sadzeniu odmian wierzby purpurowej, lub na cele koszykarskie, potrzeba na 1
ha sadzonek:

'N

30/30 cm
40/20
40/30
40/40
50/30

112.000 sztuk
125.000
83.000
63.000
67.000

Przed sadzeniem należy rzędy wyznaczyć
sznurem lub znacznikiem. W zasadzie rzędy wyznacza się prostopadle do biegu wody.
Na większych spadach sadzimy wiklinę według warstwic, dla powstrzymania niszczącego działania wody deszczowej. Na ziemiach dalej poło
żonych od rzeki a silnie wilgotnych, prowadzić należy rzędy z północy na południe tak, aby słońce
mogło dobrze wysuszać ziemię pomiędzy rzędami.
Na ziemiach suchszych prowadzimy rzędy z zachodu na wschód, aby wiklina, ocieniając ziemię, nie
dopuszczała do nadmiernego parowania wilgoci.
Sztubry llr.l rzędach sadzić jest najlepiej
w szachownicę, by w kierunku prostopadłym do
rzędów nie tworzyły jednej linii. Tak zasadzone

-
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sztubry mają lepszy dostęp światła i silniej rosną.
Przy zakładaniu większych plantacji wiklinowych, należy przewidzieć również drogi, które
umożliwią po wycięciu Hłożenie i zwózkę materiału
faszynowego .
.5.

W y k o n a n

1

e

s a cl z e n i a.

O ile ziemia nie jest dostatecznie pulchna, jak
np. na niskich odsypiskach rz,~ cmych, wykonywujemy na wyznaczonych rzędach w określonych odstępach w zasadzie prostopadłe otwory, dla wsadzania sztubrów. Do tego celu używa się kija lub

o

o

Rys. 7.

Sadzulec do wykonywania i normowania głębokości
otworów na sztubry.

drążka metalowego 2 cm grubości tzw. sadzulca,
zaopatrzonego rączką i sztabką poprzeczną lub
płytką na odpowiedniej wysokości, odpowiadają
cej głębokości sadzenia. Poprzeczka czy sztabka

-
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Eie dopuszczają przy wetknięciu kija w ziemię do
głębszych otworów, normując jednostajną ich głę
bokość. Przygotowanie otworów jest konieczne, aby
nie narażać sztubrów przy wtykaniu w ziemię na
uszkodzenie. W otwory te wkładamy sztubry równo z poziomem terenu.
Na terenach, gdzie obawiamy się zalewu wodą, zamulenia lub zawiania piaskiem sztubrów,
a więc na niskich odsypiskach· i namuliskach na
brzegach rzek, kiedy sadzimy wiklinę bzz wzruszania gleby - z konieczności stosować musimy
~adzenie sztubrów w ten sposób, by wierzchołek
ich sterczał ponad powierzchnię 10 - 30 wyjąt
kowo do 50 cm.
Sztuber sterczący słabiej się zakorzenia, wypuszcza kilka lub kilkanaście pędów, których wy.żywić odpowiednio nie jest w stanie, i planbcja
tak założona nie rokuje dużych plonów.
Normalna głębokość sadzenia i długość sztubrów wynosi 30 cm. Głębiej sadzi się sztubry na
ziemiach suchych.
Zasadą, którą należy się kierować przy sadzer-iu jest to, by sadzonka dobrze tkwiła w ziemi
i dosięgała swym końcem wilgotnych warstw gleby, jak również, by górna jej część miała dost~p
powietrza.
Gdy ziemia jest dobrze przygotowana i dostatecznie głęboko spulchniona, to wówczas po wyznaczeniu rzędów sadzić można sztubry bezpośred
nio w ziemię, bez przygotowania poprzednio otworów; ziemię do okoła sztubra należy w takim wypadku dobrze ubić, aby doń przyle,gała.
Do sadzenia wikliny przy większych obszarach, najlepiej jest użyć grup po trzech ludzi.
Pierwszy robi otwory w rzędach, drugi wsadŻa do
tych otworów sztubry, trzeci obtyka ziemią sztuber spłaszczonym kołkiem metalowym tzw. obtyhaczem, który wbija obok sztubra w ziemię tak, by
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do niego dobrze przylegała. Jeden robotnik powinien wysadzić dziennie 2.000 - 3.000 sztubrów,
przy większej wprawie dojść można do wysadzania
5.000 sztuk dziennie.

Rys. 8 Pionowe sadzenie wikliny przy użyciu sadzulca i oblykacza. Wykonanie otworu sadzulcem, w sadzenie w otwór
szlubra, przyciśnięcie ziemi obtykaczem do sztubra.

Istnieje kilka sposobów sadzenia sztubrów,
o mianowicie: sadzenie pionowe, ukośne, pod pług

oraz sadzenie w gniazda i w kosze.
Najprostszym i najtańszym sposobem sadzenia
szlubrów jest sadzenie pionowe. Sztuber wówczas
wkłada się prostopadle do ziemi tak, by górny jeRO
koniec znajdował ~ię na równi z powierzchnią ziemi lub wystawał ponad powierzchnię nie więcej jak
2 cm. Wówczas sztuber nie jest narażony ani na
przymrozki, ani na uszkod.zenia mechaniczne, do3
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brze się zakorzenia i wypuszcza w pierwszym rok u tvlko 1 lub 2 silne pędy.
Sadzenie ukośne wykonuje się w ten sposób,
że sztuber wsadza się do ziemi pod kątem 45 11
w kierunku prądu wody. Sadzenie takie jest od
pionowego trudniejsze i kosztowniejsze, efektu
specjalnego nie przynosi i może być stoso.wane na
brzegach rzek, na miejscach nisko położonych 1
gdzie ze względu na częste zalewy z silniejszym
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sadzenie wikliny .

prądem, sadzimy sztubry dłuższe z wystającym
końcem na 10 30 cm i zachodzi obawa wyługo
,vania, zamulenia względnie wyrwania ich przez
prąd.

Dla celów regulacyjnych, szczególnie na brze~ach rzek, gdzie zależy na szybkim i tanim umocnieniu terenu, sadzić można wiklinę bezpośrednio
pod pług, kładąc poziomo w co drugą lub trzecią
bruzdę całe gałęzie wikliny, lub pęki sztubrów, przykrywając je następną skibą. Baczyć przy tym należy, by sztubry nie były zbyt głęboko przysypane
ziemią, względnie nie sterczały zbytnio ponad powierzchnią. System ten stosować można tylko na
ziemi pulchnej lub piaszczystej, gdyż ziemia zwięz
ła, która przy orce zbryla się, sadzonek dobrze nie
przykryje, co spowodować może uschnięcie i nieprzyjęcie się sztubrów.
Na odsypiskach kamienistych i zwirowatych,
przy dostępie wody, niosącej żyzny namuł, sadzi

1

35 się sztubry w rzędach przy pomocy zaostrzonych
drągów żelaznych, dla wiercenia otworów pod sztubry. Tam gdzie sztubry nie znalazłyby odpowiedniej ilości pokarmu, kopać można dołki o średnicy
50 cm i o ukośnych ścianach, w odstępach 1-1 ½
m. Dołki te zasypać należy piaskiem z namułem
i sadzić w nie po kilka sztuk sadzonek na około
ścian dołka, przyciskając nieobsadzony środek doł
ka dużym kamieniem, by woda sztubrów nie zabrała.
Na górskich potokach, gdzie narzuty skalne są
lak wielkie, że nie można sadzić wikliny bezpośred
nio, można sadzić wiklinę w koszach gęsto wyplecionych, napełnionych ziemią urodzajną i przykrytych wiekiem. Kosz taki umieszcza się na równi
z powierzchnią odsypiska, a przez wieko kosza wsadza się kilka sztubrów wikliny, które, znajdując
w koszu dobre warunki rozwoju, szybko się zakorzeniają. Z czasem kosz zgnije, lecz korzenie wikliny, przenikając przez szczeliny kosza między
skały i kamienie, wiążą i umacniają w tym miejscu
brzeg. System ten niewątpliwie kosztowny, stosować można wyjątkowo na małych ważniejszych odcinkach, gdzie innym tańszym sposobem trudno
jest otrzymać pożądany wynik.
W miejscach, narażonych na silniejszy prąd

wody, gdzie chodzi nam o przyspieszenie zamulenia danego terenu, wykonujemy w odstępach do
10 metrów t.zw. zamulniki (szczotki). Dla wykonania zamulników kopiemy rowki głębokie na 30 cm,
w które wkłada się pęki prętów wiklinowych, lub
przyciętych gałązek, dobrze przysypując ziemią,
albo stawiamy w tych samych odstępach płotki, wyplecione chrustem. Zamulniki takie przyspieszają
w wysokim stopniu powstawanie odsypisk, które
następnie obsadzamy normalnymi sztubrami.

V.

I ODMŁADZANIE
PLANTACJl.

PIELĘGNACJA

1.

T

ę

p i e n i e

c h w a s t ó w.

Piel~gnacja wikliny polega przede wszystkim
na tępieniu chwastów, do czasu, aż wiklina silnie
się rozkrzewi, ocieni ziemię i przez to chwasty zagJ uszy. Chwasty tępić należy jak najwcześniej; przy
większych plantacjach między rzędami-planetami
kopaczręcznymi lub konnymi, przy mniejszych kami, łopatami lub wycinając je sierpami. W rzę
dach tępi się najlepiej chwasty przez ręczne plewienie.
Na ziemiach ubogich i suchych wystarczy normalnie na rok jedno plewienie, na ziemiach silniejszych i wilgotniejszych - 2-3 razy do roku. Najlepiej zaprowadzona plantacja bez pielęgnacji
szczególnie w pierwszym i drugim roku po jej założeniu.

może

przepaść

doszczętnie

zagłuszona

chwastami. Plewienie najlepiej wykonywać w porze gorącej i wtedy, gdy zizmia jest wilgotna, gdyż
wówczas chwasty można łatwo wyciągnąć z korzeniami.

2.

D o sa d z a n ie

o d m ł a cl z a n i e.

Do pielęgnacji wikliny należy również dosa(lzanie przepadłych sztubrów. W miejscach, gdzie
potworzyły się puste place z powodu nieprzyjęcia
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się

sadzonek, przekopuje się je i obsadza ponownie,
w celu utrzymania odpowiedniego zwarcia.

Stare wyczerpane plantacje wikliny można odt.zw. odkładami w ten sposób że z krzaka przygina się do odkrytej w tym miejscu ziemi,
jeden lub więcej jednorocznych lub dwuletnich pę
dów, które umocowuje się drewnianymi widełka
mi, w odległości mniej więcej 1/3 długości pędu
od pnia i przykrywa w tym miejscu warstwą ziemi
grubości ok. 10 cm. Pozostałe 2/3 pędu rośnie dalej ku górze. Odkład taki pomału zakorzenia się
i wytwarza nowy krzak. Odkłady takie robić moż
na w plantacjach jesienią lub wiosną, przed ruszeniem wegetacji.
mładzać

1

Sposobem tym możemy również uzupełnić
na której część krzaków wyginęła, dla
uzyskania pełnego zwarcia, koniecznego do normalnego r,nwoju plantacji. Takie uzupełnianie pJantacji lepsze jest od dosadzania, gdyż odkład żyje
początkowo - zanim się zakorzeni z rodzimego
krzaka, i jako już wyrośnięty pęd nie potrzebuje
tej pielęgnacji i opieki, co świeżo posadzone sadzonki.
Starą i wyczerpaną plantację wikliny można
0dmładzać jeszcze w ten sposób, że na krzaku
wycina się wszystkie pędy, pozostawiając tylko kilka silniejszych na prz2ciąg trzech lat. Wyrastają 
ce w międzyczasie odrośla wycina się. Po trzech
latach ścina się pozostawione pędy, z których
trzonków wyrosną znowu liczne i silne odrośla.
plantację,

Starą plantację można również odmłodzić, po
wycięciu wikliny przez ścięcie piłką tuż przy samej

ziemi wysokich, lecz zdrowych jeszcze pniaków,
przy jednoczesnym wykarczowaniu słabych i spróchniałych pniaków. Sposób ten może wydać dodatnie wyniki tam, gdzie większość pniaków jest ZU·
pełnie zdrowa, inaczej jest lepiej starą plantację

38 całą wykarczować i po odpowiednim przygotowaniu na nowo obsadzić.
W silnych i zdrowych plantacjach, pędy powinny dorastać w rok po ich wycięciu, mniej więcej
do 1 m wysokości i wyżej. Wyjątek stanowią tylko
plantacje wierzby purpurowej. Jeżeli natomiast
u innych odmian roczne pędy są znacznie krótsze,
to plantację taką uważać należy za wyczerpaną
i przystąpić trzeba do jej odmłodzenia lub zupeł
nego odnowienia.
Wiklina nie znosi koło siebie obecności obcych
kultur. D1atego tolerowanie na kępach wiklinowych
drzew wysokopiennych jak olcha, jesion, topola, itp.
jest niedopuszczalne.

VI.

SZKóŁKI

WIKLINOWE.

Przy większych obszarach kęp wiklinowych należy prowadzić szkółki wiklinowe o powierzchni
do kilku ha, w których plantować się winno dobrane dla danego rejonu odmiany wikliny, oraz prowadzić doświadczenia nad sposobami właściwej
uprawy, celem uzyskania na podstawie przeprowadzonych prób: najlepiej dostosowanych dla danego
terenu odmian wikliny, jak również najodpowiedniejszego sposobu ich uprawy.
Szkółki dostarczać winny sztubrów szlachetnych odmian. najodpowiedniejszych _d o obsadzania nowych terenów.
Przy zakładaniu szkółek należy się trzymać
i ych samych zasad, jakie stosuje się przy zakłada
niu normalnej plantacji. Teren pod szkółki musi
być specjalnie wybrany, nie może podlegać zalewom i musi mieć zapewniony dostęp wilgoci.
Miejsce na szkółkę musi być równe i staranHie
c,czyszczone z chwastów. Odległości rzędów nie
muszą być tak szerokie, jak w plantacji na kępach,
gdyż szkółka ma za zadanje produkcję sztubrów,
a. więc pędów jednorocznych względnie dwuletnich.
Każda odmiana zasadzona być musi na osobnym poletku, oddzielona od drugiej odmiany pasem nieobsadzonym szerokości 2 metrów. Szkółka
winna być ogrodzona. Pielęgnacja szkółki musi być
staranniejsza niż normalnej plantacji.
Przy każdym poletku winna się znajdować tal:-,liczka, z wypisaną wyraźnie zasadzoną odmianą.
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Dobór odpowiednich odmian dla szkółki zależ
ny jest od celu jej założenia, warunków glebowych!
klimatycznych i stosunków wilgotnościowych, na
terenie obsługiwanym przez szkółkę.
W każdej szkółce niezależnie od odmian szlachetnych, jakie ma się w niej zasadzić 1 uwzględnić
należy dla porównania, dwie miejscowe silnie rosnące odmiany dzikie, jedną wybijającą się na terenach niżej położonych, wilgotniejszych, drugą
z wyższych, suchszych odsypisk.
Dla każdej szkółki prowadzić należy dziennik dla notowania wszystkich czynności i okoliczności, związanych z założeniem szkółki, oraz waż
·ni·ejszych obserwacji dotyczących rozwoju prowadzonych w szkółce odmian wikliny. W dzienniku należy uwidocznić phi.n szkółki z wyszczególnieniem obszarów poszczególnych poletek i zasacizanych na nich odmian.

Vll.

WYCINANIE WIKLINY.

Pędy
wiklinowe wycinać można dopiero
z chwilą usłania wegetacji, tj. od opadnięcia liści
w jesieni, do pękania pączków liściowych na wiosnę. Wycinanie pędów po ruszeniu wegetacji jest
wysoce szkodliwe.
Przy wycinaniu młodych plantacji w pierwszym roku po jej założeniu, w celu pobudzenia jej
do silniejszej wegetacji, należy postępować nader
ostrożnie, by nie wyrwać słabych jeszcze korzeni,
względnie ich nie nadwyrężyć. W takich plantacjach pędy należy wycinać ręcznie i tylko ostrym
nożem tak, by cięcie było poprzeczne. Przy pień
ku należy pozostawić co najwyżej 2 cm pędu, aby
nie dopuszczać do tworzenia się sterczących nad
ziemią pniaków, które szybko się starzeją i psują,
powodując gorsze plony. Wycinanie wikliny sekatorem jest mniej wskazane z powodu powodowania uszkodzeń kory.

Racionalnie wykonane wycięcie wikliny dzia,
la pobudzająco na rozwój krzaka, korzeni i wzrost
pędów.

Gdy jednoroczne pędy nie osiągają wysokoś
ci jednego metra, pozostawić należy wycięcie plantacji do następnego roku.
Właściwa eksploatacja plantacji wiklinowych
dla celów przemysłowych, tj. produkcji faszyny
lub na cele koszykarskie nastąpić mofa po 3 -- 5
latach po jej założeniu.
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Na wyrób faszyny przyjmuje się przeciętnie
trzyletni okres rębności, aczkolwiek w lepszych
stanowiskach i przy odpowiedniej odmianie wikliny faszynowej, ciąć można wiklinę na faszynę co
2 lata.
Wiklinę na faszyny wycina się specjalnymi
nożami, ostrymi toporkami lub siekaczami, przy
czym należy przede wszystkim dbać o to, aby cię
cie wykonane było możliwie poprzecznie a nie
skośnie. Pędy wiklinowe na faszynę ciąć należy

--Rys. 10.

Noże

do cięcia wikliny.

jak najniżej, celem uniknięcia powstawania z cza~em wysokich pniaków, szkodliwych dla normalnego rozwoju krzaków.
W plantacjach ni~ n:deży dopuszczać do t.zw.
przerastania wikliny. Wiklina po 2 - 4-letnim poroście, zależnie od warunków rozwojowych i odmiany wikliny, winna być bezwzględnie wycięta,
inaczej krzaki starzeją się, karłowacieją i tracą
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na sile odrostoweL ponadto starsze niż czteroletnie, a więc już przerośnięte pędy, przedstawiają
mniejszą wartość jako materiał faszynowy.
Wiklinę na budowlach wodnych faszynowych,
a mianowicie na opaskach, kierownicach, ostr,)gach, poprzeczkach - wycina się corocznie, aby
utrzymać niski i giętki porost na koronkach tam,
w celu zmniejszenia zaburzeń w przepływie wielkich wód, lodów itp.

VIJJ.

SZKODNTKL

Plantacje wiklinowe cierpią od szkodników
roślinnych, zwierzęcych, od owadów, oraz od
wpływów atmosferycznych.
Z roślinnych szkodników najgroźniejszą jest
nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis), mylnie
często zwana wierzbówką. Nawłoć kanadyjska jest
rośliną trwałą, podobną z wyglądu do wikliny, odradzającą się z korzeni i z lekkich przez wiair
unoszonych nasion. Kwitnie żółto i ozdobnie. Nawłoć rośnie szybciej od wikliny i ugłusza jej plantacje. Wycinanie nawłoci nie dopuszcza coprawda do tworzenia się ziarna 1 samej jednak rośliny
nie niszczy, która z rozłogów dalej się rozrasta.
Skuteczniej jest wyrywaf nawłoć z korzeniam; ,
jest to jednak praca bardzo kosztowna i często ze
względu na trudności techniczne niewykonalna .
Najpraktyczniej będzie większe przez nawłoć.
opanowane tereny, gdzie wiklina już przepadła,
wydzierżawić okolicznej ludności pod 11prawę rolniczą i po kilku latach ponownie obsadzić wikliną.
Skutecznym środkiem zwalczania nawłoci jest staranne pielenie plantacji, jak również utrzymywanie silnego zwarcia wikliny na kępie, przez co
nawłoć, jako roślina wymagająca wielc światła,
11ic znosząca ocienienia, nini2.
Powój, pokrzywa, perz i <lziki chmiel, są lo
dalsze ważniejsze roślinne szkodniki wikliny,
z którymi walczyć należy systcmatyczn ym piele szczególnie
nie1i1, wycinaniem z korzeniami,
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w młodych plantacjach, inaczej zagłuszą
klinę i mogą doprowadzić do zupełnego

one wt·
jej zni·

szczerna.
Przed szkodnikami zwierzęcymi bronić na1eży płanlacje przede wszystkim należytym ogrodzeniem. Największe bowiem szkody, wyrządza
w plantacjach bydło domowe przez spasanie wikliny, a nic zwierzyna łowna czy dzika. Dlatego
wypasanie bydła na kępach wiklinowych jest surowo wzbronione.

F
Rys. 11.

Zwójka witwowa.
wierzchołka pędu

G

Na zdjęciu v-.idoczny oprzęd
(F), i gąsienica (G).

Owady wyrządzić moRą również poważniej·
sze szkody, ale tylko wówczas, gdy występują m.:1~:owo. Są to jednakże wypadki rzadkie. Rady-
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kalnych a niedrogich środków do zwalczania tych
szkodników nie ma.
Ważnh2jsz2 szkodniki owadowe są następu
jące: rdza wierzbowa, złotka wierzbowa 1 jąt.rew
ka złolo-wierzbowa, zwójka witwowa, pryszczorek
wierzbowy, mszyce, pędraki, i chrabąszcze majowe. W zwalczaniu tych szkodników najwięcej po-

Rys. 12.

Jątrewka złotowierzbowa.
chrząszczyk

i jego

Na

zdjęciu widoczny

gąsienica.

maga ptactwo owadożerne, które należy ochraniać, dalej kury, bażanty, kuropalwy żc;ujące na
plantacjach.
Wielkie szkody na plantacjach wiklinowych
wyrządzić mogą późne wiosenne przymrozki, f~d
których giną młode, niezdrewniałe odrośla. Rów-
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11ież pochody lodów niszczą wiklinę szczególnie
nad brzegami: lub przy większej wodzie dalej położone plantacje.
Uszkodzone z jakichkolwiek bą.dź powodów
krzaki, czy pędy wikliny, najlepiej zaraz przycinać, by mogły wypuścić ąowe zdrowe pędy. Uszkodzenia bowiem takie powodują m. in. rozwidlanie się pędów, przez wypuszczanie licznych a sła
bych od rośli, przez co teren zarasta niewłaściwie
c1 materiał uzyskany z takich krzaków nie przedstawia dużej wartości.
Powodzie mogą wiklinę zamulić lub odkryć
korzenie. Długotrwała powódz, która zakryje cał
kowicie pędy przez dłuższy czas, powoduje uduszenie się wikliny i krzaki takie usychają. Jeżeli
;ednak wierzchołki pędów wystają ponad wodę,
to na wet długotrwała powódź wiklinie nie zaszkodzi.
Susza powoduje wstrzymanie rozwoju wikliny, grad utrąca niezdrewniałe końce pędów, przez
co dużo ich się rozgałęzia. Uderzenia gradu powodują łamliwość pędów, co zwłaszcza w plantacjach
koszykarskich i laskowych daje dużo strat.

IX.

ZAKOŃCZENIE.

Na większych obszarach plantacji wiklinowych, objętych jednym Zarządem, dążyć należy do
takiego ich zagospodarowania, by przy przyjętej
2, 3 czy 4-letniej eksploatacji plantacji można było
dysponować co roku jednakową mniej więcej ilo~cią i jakością fa.szyny, stosownie do istotnych
potrzeb.
Plantacje wiklinowe należy w razie potrzeby
grodzić, celem zabezpieczenia ich przed spasaniem przez bydło. Najlepiej wówczas ogrod,u---n.ie
wykonać z drutu kolczastego, lub posadzić żywo
płot na granicy plantacji, sadząc silniejsze pędy
wikliny na krzyż i przycinając je następnie w miarę rozwoju do pożądanej wysokości.
Przy prowadzeniu kęp wiklinowych winno si<;
mieć zawsze na oku całokształt zagadnienia danej rzeki.
Kępy wiklinowe nie powinny zasłaniać celu,
dla którego je założono. Dlatego należy baczni2
obserwować działanie i współdziałanie kęp wiklinowych z budowlami wodnymi na rzekę i brzegi,
wspomagać kępy tam, gdzie jest to wskazane ,
a zmniejszać i niweczyć je tam, gdzie ich dalszy
,ozwój, czy istnienie okazać się może szkodliwym.
Kępy bowiem prowadzone bez zrozumienia
przeznaczenia, łatwo mogą doprowadzić rzekę do
zwyt odnienia.

