
  

  

Inż. EDWARD JAN PAPRZYCKI 

Wrażenia z wycieczki do lasów Dóbr Żywieckich 
i nadleśnictw państwowych Istebna i Wisła. 

ZE | 

W zawrotnym tempie współczesnego życia, gdzie zdarzenia, 
nastgępując po sobie tak szybko, jak obrazy w kalejdoskopie, zacie- 

rają się w naszej świadomości, przewinie się czasem przeżycie sil- 

niejsze, które wyodrębniając się na ogólnym tle powszedniości stale 

zwraca ku sobie myśl i często staje się podstawą porównawczą do
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wielu sądów i pobudką do wielu decyzji. Takim przeżyciem była 
bezsprzecznie dla jej uczestników, wycieczka, zorganizowana w maju 
ubiegłego roku przez prof. Jana Miklaszewskiego dla absol- 
wentów Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
do lasów dóbr Zywieckich i nadleśnictw państwowych Istebna i Wisła. 

_ Тазу Żywieckie, stanowiące własność Arcyksiążąt Karola Ol- 
brachta i Leona Habsburgów, położone w zachodniej części wojew. 
Krakowskiego po obu stronach Soły, zajmują powierzchnie około 
39.449 ha. W tym przeszło 37 tysięcy hektarów zajmuje powierzchnia 
leśna. Całość lasów jest podzielona na trzynaście „zarządów laso- 
wych , na których czele stoją zarządcy lasowi. (Wydaje sie. że sta- 
nowisko „zarządcy lasowego'* odpowiada zakresem działania zna- 
nemu w nauce administracji leśnej pojęciu leśniczego rewirowego). 

Zarządy podlegają bezpośrednio Dvrekcji Dóbr. 
W czasie trzydniowej wycieczki na terenie Żywiecczyzny zwie- 

dziliśmy lasy na terenie trzech zarządów. 
Nazajutrz po przybyciu do Żywca wyruszyliśmy autobusami 

w kierunku północnym wzdłuż Soły, do zarządu Porąbka. Na gra- 
nicy dóbr Zywieckich, w imieniu właścicieli i swoim powitał nas 
dyrektor lasów pan Mączyński i kierownik urządzania lasów 
inż. Fucik w otoczeniu miejscowego personelu leśnego. Na wstę- 
pie, w krótkim releracie zapoznano nas z warunkami ogólnymi i hi- 
storią lasów. Według planu gospodarstwa leśnego z roku 1935 lasv 
zarządu Porąbka o powierzchni 4473ha w większej części są zago- 
spodarowane w rębni częściowej — smugowe]. | 

Rębnia smugowa wprowadzona w lasach Zywieckich w roku 
1924 taki zasadniczo ma przebieg: 

1. Llięcia przygotowawcze, odpowiadające intensywnością silnej 
trzebieży (wyjmuje się około 10/6 masy drzewostanu) wykonuje się 
na około 10 lat przed założeniem cięć obsiewnych powierzchni, prze- 
znaczonej do odnowienia w najbliższym 20-leciu. 

2. Wąskim pasem równolegle do linii cięć uprzątających prze- 
Świetla się drzewostan celem stworzenia optymalnych warunków dla 
samosiewu. 

3. Cięcia odsłaniające, ewentualnie kilkakrotnie, wykonuje się 
w wypadku niedostatecznie gęstych nalotów, które pojawiają się po 
cięciu obsiewnym. | 

4. Cięcia uprzątające wykonuje się, skoro naloty osiągną wiek 
3—10 lat wąskimi zasadniczo 20 m szerokości pasami; w razie 1stnie- 
nia luk w nalocie, stosuje się uzupełnienia. Potrzeba uzupełnień 
zachodzi jednak na nieznacznym procencie powierzchni. 

-". Wyżej podany przebieg rębni smugowej jest jakby wzorcem, 
od którego dopuszczalne są w miarę potrzeby liczne odstępstwa, któ- 

rych nierzadko byliśmy świadkami podczas wycieczki. 7 
Od samej granicy weszlismy w okolo 100-letni drzewostan rozno- 

gatunkowy z przewagą (61'/,) modrzewia — najprawdopodobniej pol- 
skiego. (Ryc. 1). Na glebie gliniastej z domieszką rumoszu, średnio 

głębokiej, na podłożu z łupka, na wysokości około 400 m nad POO 
mem morza, modrzew, rosnący w pomieszaniu Z jodłą, świerkiem 

i sosną, dochodzi do 31m wysokości, wyraźnie gorujac nad innymi 
11 

„SYLWAN* 1937. — Nr 5—6 (Seria B).
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gatunkami. Piękny ten drzewostan o zapasie około 477 m [ha jest 

zaprzeczeniem poglądu słusznego może dla stosunków tatrzańskich, 

położeń wyższych i gorszych siedlisk, że modrzew dobrze się czuje 

wyłącznie na zboczach dosłonecznych. Drzewostan bowiem, znaj- 

duje się na zboczu o ekspozycji północno - zachodniej, a z całą pew- 

nością jest naturalnego pochodzenia. Pierwsze sadzenia w lasach 

Żywieckich pochodzą z przed lat mniej więcej 70-ciu, kiedy to wę. 

Juliusza Lista, nadleśniczego dóbr arcyksiążęcych, który w roku 

1905 w pracy pod tytułem: „Uber naturgemasse Verjiingung der 

Beskyden - Urwalder'* podaje, że zamiast dotychczas, to znaczy do 

roku 1870, powszechnie stosowanego odnowienia samosiewem 1 Zrę- 

bami częściowymi, wprowadzono czyste zręby, odnawiane świerkiem 

z sadzenia'*, 

Od strony północnej, w sąsiednim świerkowo - jodłowym drze- 

wostanie rozpoczęto przed 13-ma laty serię cięć smugowych. Piękne 
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Fot. Inz. J. Pawtowicz 

Ryc. 1. Drzewostan modrzewiowy z domieszką jodły 

i świerka. (Zarząd Porąbka). 

młodniki z obsiewu naturalnego o składzie jodła 50, świerk 15%, 

modrzew 13'/e, sosna 20/6, coraz młodsze ku ścianie lasu, dobitnie 

świadczą o trafności przyjętego sposobu gospodarstwa. Jodła i świerk 

w mieszaninie jednostkowej, świerk i modrzew raczej w kępowej. 

Szybko rosnący modrzew góruje nad otoczeniem, odcinając się Jasno- 

zielonymi plamami na ciemnym tle jodły i świerka.. 

| Minąwszy piękny drzewostan modrzewiowo - jodłowy i przecho- 

dząc dalej ku południowi, napotkaliśmy nowy szereg smug, ale od 

południa ku północy postępujących. Zdumienie. Toż w rebni opra- 

cowanej przez Wagnera tylko w wyjatkowych wypadkach 1 na 

stromych zboczach północnych ten kierunek jest zalecony. Prosimy 

o wyjaśnienia. P. inż. Fucik tłumaczy, że na zboczach o ekspo- 

zycji północnej w pewnych warunkach najlepiej sprzyja odnowieniu
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kierunek cięć ku północy. Kierunek z N ku S sprzyja nadmiernemu 
rozwojowi jodły na niekorzyść świerka, co z gospodarczego punktu 
widzenia nie zawsze jest pożądane. Oczywista, że sieć dróg musi być 
gęsta. 

Idąc dalej ku południowi napotkalismy w sąsiednim ostępie 
drągowiny świerkowe, równowiekowe, pochodzące z sadzenia. silnie 
cierpiące od okiści I wiatrów. Zbocze pochylone ku północy pod ka- 
tem około 40. Kierunek cieć przyjęty równolegle do warstwicy. Za- 
chodzi konieczność przerwania długiego szeregu jednowiekowych 
prawie świerczyn. Mijamy rozręb około 20m szeroki, mający za 
zadanie uodpornić jedną ze ścian obecnie około 40-letniego drzewo- 
stanu świerkowego i umożliwić na przyszłość rozpoczęcie bez strat 
gospodarczych nowego szeregu cięć. 

Dobrze utrzymaną ścieżką wchodzimy w świerczyny około 
70-letnie. Tu po raz pierwszy zetknęliśmy się z trzebieżą wykony- 
wana we. norm zalecanych przez dra Kohlera. Dr Kohler 
opracował sposób określania ilości drzew, jaka powinna znajdować 
się na lha powierzchni, w zależności od wysokości drzewostanu. 
Przyjmuje on, że do normalnego rozwoju korony drzewo potrzebuje 
powierzchni równej kwadratowi, o boku wynoszącym dla jodły 
i świerka 7/s, a dla buka */: przeciętnej wysokości drzew panujących. 

Określa więc zasadniczo intensywność trzebieży. W wykonaniu 

administracji dóbr Żywieckich trzebież ta wkracza do warstwy drzew 

współpanujących i panujących (silnie zwarte kępy drzew nawet do- 

brze ukształtowanych są przerzedzane). Oglądaliśmy powierzchnię 

próbną założoną w drzewostanie świerkowym 70-letnim od 12 lat 
nietrzebionym. Przeciętna wysokość drzew panujących 2750m. Na 

"ha wg. wyliczeń Kóhlera powinno się znajdować 236 drzew. 

Przed trzebieżą było na powierzchni próbnej 393 drzewa. (Dużo drzew 

o koronach bardzo wąskich). Runa brak. Gleba pokryta grubą war- 

stwą ściółki. W trzebieży wyjęto 155 drzew. Zwarcie z silnego stało 

się umiarkowane. 
Jednak wg. wyjaśnień p. inż. Fucika, po kilku latach, kiedy 

obumierające gałęzie odżyją, a w pełni życia obecnie będące, dadzą 

duże przyrosty, zwarcie wróci do silnego. Z okresu silniejszego prze- 

rzedzenia skorzysta gleba. Ściółka szybciej będzie się rozkładała, 

pojawi się rumo, gleba nieco się usprawni już przed wprowadzeniem 

cięć przygotowaczych, które należałoby tu rozpocząć za jakieś 10—15 

lat. Zasadniczo przyjęto wykonywanie trzebieży co 5 lat. Po trze- 

bieży, na powierzchni próbnej zostało około 400 m na ha. | 

Normy ustalone przez dra Kóhlera są tą gerną granicą, 

której w dobrach Żywieckich się nie przekracza; to znaczy, ze więcej 

drzew mogłoby może zostać, mniej natomiast nie powinno. Są to 

jednak tylko wrażenia, które należałoby sprawdzić odpowiednio opra- 

cowanymi badaniami. Pracę taką podjąć warto, bo wzór Ko hlera 

może służyć, jako prosty, łatwy i objektywny sprawdzian intensyw- 

ności trzebieży już wykonanej w drzewostanie jednolicie zwartym, 

a przede wszystkim, może być wskazówką dla intensywności trzebieży 

projektowanej. Zaletą tej metody trzebieży jest duża swoboda, jaką 

daje się wykonawcy w wyznaczeniu drzew, przeznaczonych do usu- 

nięcia. +
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Mijajac dalej geste naloty powstate w rebni smugowej, weszliśmy 
w zblizony sktadem drzewostan jodtowo - Swierkowy, gdzie po cieciu 
obsiewnym wykonanym w r. 1936/37 pieknie obsiata sie jodta (prze- 
ciętnie około 80 siewek na 1m'), bez żadnego przygotowania gleby. 
Zachwycając się pięknem krajobrazu, wracaliśmy do Żywca. Po 
drodze zwiedziliśmy wylęgarnię pstrągów i imponująca swym ogro- 
mem tame na Sole w Porabce. 

Drugi dzień był poświęcony zwiedzeniu lasów, najbardziej na 
południe wysuniętego zarządu Sól. Jadącym koleją z Żywca, wzdłuż 
Soły, ku południowi, rzucały się w oczy obszerne halizny, niekiedy 
zupełnie świeże, w lasach włościańskich zwiedzanej przez nas oko- 

licy, dewastowanych w sposób zastraszający. 
Lasy zarządu Sól, prawie w całości zagospodarowane w rębni 

częściowej w 100 są odnawiane samosiewem. Świerk jest gatun- 
kiem panującym na 90/6 powierzchni. Dużo świerczyn pochodzi 
z sadzenia. 

Na wstępie oglądaliśmy fragmenty drzewostanów, zagospodaro- 
wanych w rębni eniazdowej. W lukach spowodowanych przez wiatro- 

  
lot. E. Paprzycki 

Ryc. 2. Gęste naloty świerka w rębni gniazdowej. (Zarząd „Sól*). 

łomy pojawiają się obficie naloty świerkowe. W miarę pojawiania 
się nowych kęp nalotu rozszerza się luki, łącząc je później w system. 
bardzo elastyczny pod: względem kształtu i rozmieszczenia gniazd. 
system, dający dużą swobodę gospodarzowi leśnemu, a normowany 
jakością, składem i gęstością samosiewów. Postępuje się tam w myśl 
zasady: „Użytkowanie dla hodowli. Tak prowadzone użytkowanie 
pozwala na duże wykorzystanie sił przyrody, ale wymaga dokładnego 
zanalizowania każdej sytuacji, gruntownej znajomości lokalnych wa- 
runków tak glebowych, jak meteorologicznych, oraz obszernej wiedzy 
tachowej. Jedno z licznych gniazd, jakie spotkaliśmy na trasie wy- 
cieczki z obfitym nalotem świerkowym, przedstawia rycina 2. 

Warunki odnowienia wszystkich gatunków cienioznośnych sa 
bardzo dobre. Najważniejszym problemem, jaki trzeba było rozwią-
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zać w tamtejszych warunkach, wydaje się być sposób umożliwiający 
przejście ze sztucznie powstałych litych świerczyn na zdrowe biolo- 
glcznie, różnogatunkowe drzewostany. 

Droga obrana przez miejscową administrację, zdaje się do tega 
celu prowadzić. | 

Na dalszej trasie oglądaliśmy kilka pięknych przykładów odno- 
wienia świerka w rębni smugowej (ryc. 3). 

Po południu przeszliśmy na teren lasów państwowych. Po- 
witani na granicy przez pp. dvr. Mickiewicza. nacz. Maka- 
rewicza, kierownika urządzania dyr. warszawskiej inż. Ostro w- 
skiego i miejscowego nadleśniczego p. Małysza, rozpoczę- 
liśmy zwiedzanie od obejrzenia podkrzesywanych świerczyn. Pod- 
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lot. Inż. J. Pautowicz 

Ryc. 8. Przykład odnowienia w rębni smugowej. (ZŻarząd „Sól'*). 

krzesywanie rozpoczęto przed trzydziestu laty. Na przekrojach po- 

przecznych drzew podkrzesanych można było obserwować zarastanie 

sęków około 1cm grubych, niekiedy już po trzech latach. Dzięki 

uprzejmości miejscowego nadleśniczego uzyskaliśmy szereg danych, 

dotyczących tego korzystnego z ekonomicznego punktu widzenia 

zabiegu. 
Pierwsze podkrzesanie ma miejsce w świerczynach około 35-let- 

nich. Podkrzesuje się wtedy do wysokości 2m i kosztuje to około 

7 groszy od sztuki. Drugi raz podkrzesuje się w wieku około 50 lat, 

płacąc za podkrzesanie jednego drzewa 10—14 groszy. Aby zmnie]- 

szyć koszt podkrzesywania, wybiera się w drzewostanie około 400 

sztuk na ha drzew zdrowych. prostych, silnych, raniej więcej rów- 

nomiernie na całej powierzchni rozmieszczonych. Te wybrane drzewa 

są przed pierwszym podkrzesaniem znaczone wapnem. m 

| Nasuwa się pytanie, czy lokata kapitału włożonego w podxrze- 

sanie się opłaca ? Podkrzesane drzewa dają materiał odziomkowy 

bezsęczny i osiągają przez to wyższą wartość. We wyliczen miejsco- 

wego nadleśniczego podwyższenie wartości jest tak wielkie. że po po-
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trąceniu sprolongowanych kosztów podkrzesywania w wysokości 

420 złotych, czysty zysk wyniesie około 1700 złotych z hektara. Ale 

chociażby te przewidywania były zbyt optymistyczne, to bezsprzeczną 

wydaje się być dochodowość tego zabiegu pielęgnacyjnego przy zało- 

żeniu umiejętnego wykonania. 
Podkrzesywanie jest godne polecenia i z tego powodu, że daje 

pracę miejscowej ubogiej ludności. Przechodząc wśród podkrzesy- 

wanych dragowin świerkowych mijaliśmy po drodze zrąb zasadzony 

éwierkiem i modrzewiem. Sadzenie było wykonane sposobem Koze- 

śnika. Sposób ten, opracowany w Żywiecczyźnie, okazał się do- 
brym i przetrwał do dzisiaj, zarówno w dobrach Zywieckich, jak 

1 w lasach państwwoyvch tych okolic. Następnie oglądaliśmy cięcie 

uprzątające w jodłowo - świerkowym drzewostanie z około 20-letnim 

podrostem bukowo - jodłowym, z przewagą buka. 
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lot. E. Paprzycki 

Ryc. 4. Drzewostan świerkowy, 10-letni, po trzebieży wy- 

konanej według zasad Kóhlera. (Zarząd Węgierska Górka). 

Skutkiem przejścia na podstawie planu urządzeniowego z roku 

1926 z cięć częściowych na zupełne, pozostawiono omawiany drzewo- 

stan, po cięciu prawdopodobnie odsłaniającym, wraz z nalotami i pod- 

rostem, który już wtedy musiał mieć kilka lat. W następstwie tego. 

podczas eksploatacji letniej, jaką się na terenie tamtejszych nad- 

leśnictw prawie powszechnie jeszcze stosuje, duży procent podrostów 

tam, gdzie wykorzystuje się je przy odnowieniu, ulega zniszczeniu, 

co musi odbić się ujemnie na wartości przyszłego drzewostanu. 

Na zakończenie wycieczki po lasach leśnictwa Zapowiedź, obej- 

rzeliśmy drzewostan około 75-letni, w którym wykonywano właśnie 

„trzebież stopnia ('*, intensywnością odpowiadającą cięciu przygoto - 

wawczemu z lasów Żywieckich. 
Trzeci dzień był przeznaczony na zwiedzenie zarządu Wegier- 

ska Górka dóbr Żywieckich. Po zwiedzeniu tartaku, przeszliśmy do
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lasów. Tu na samym wstępie zauważyliśmy ciekawe zjawisko. Na 
dawnym zrębie o wystawie dosłonecznej, na dużej powierzchni, po- 
ważnym utrudnieniem w zalesieniu jest gruba, do 30cm dochodząca 
warstwa mchu Leucobrium glaucum, który mimo zdzierania odkrvte 
miejsca bardzo szybko na nowo zarasta. Przechodząc dalej w kie- 

runku Glinnego oglądaliśmy piękne, wielogatunkowe młodniki z sa- 

mosiewu, drągowiny podkrzesywane, podobnie jak w lasach pan- 

stwowych w wieku około 35 i 50 lat. Tutaj pierwsze podkrzesanie 

kosztuje 5—6 groszy od sztuki, drugie przeciętnie 12 groszy. Wg 

wyliczeń miejscowego zarządcy p. inż. Tapli korzyść z podkrzesy- 

wania powinna osiągnąć cyfrę 2730zł. z hektara. Prócz tego za- 

znaczono, że lasy powstałe z gęstych samosiewów, podkrzesywania 

nie wymagają. Technicznie podkrzesywanie wykonywuje się w ten 

sposób: drzewa do podkrzesywania wyznacza gajowy, początkowo na 

powierzchni próbnej. Tu sprawdza jego wykonanie zarządca. Dalej 

prowadzi pracę sam gajowy, mając do pomocy kilku chłopców, którzy 

wchodząc na drzewa, zaczynają obcinać gałęzie od góry. Nadają 

się do tej pracy piłki z kabłąkiem lub o podobnym uchwycie. Piłki 

o trzonku będącym przedłużeniem linii zębów (amerykańskie) oka- 

zały się niepraktyczne, wymagają bowiem trzymania piłki w nie- 

wygodnej dla ręki pozycji. Przechodząc dalej ku szczytowi Glinnego 

mijalismy jeden z nielicznych juz na terenie Zywiecezyzny letnich 

zrębów. Zrąb ciągnący się wąskim pasem na dużej pochyłości, od 

orzbietu ku dolinie miał charakter rozrębu. Strzały okorowane, Śścią- 

vane były do nielicznych dobrze utrzymanych drożyn skośnie po 

zboczu rozmieszczonych, co zmniejsza w znacznym stopniu niebez- 

pieczeństwo, tak częstego w górach uszkadzania podstawy pni sąsla- 

dującego ze zrębem drzewostanu. Po zapoznaniu się z kilku przy- 

kładami trzebieży, wykonywanych wg zasad dr Kohlera w drze- 

wostanach różnego wieku, zeszliśmy do stacji w Węgierskiej Gores, 

skad wozami wyruszylismy w kierunku sławnego browaru, który 

zwiedziliśmy na zakończenie wycieczki po Żywiecczyźnie. 

Ostatni dzień pobytu w Beskidach, przeznaczony był na zwie- 

dzenie lasów państwowych nadleśnictwa Wisła, posiadającego drze- 

wostany o składzie zbliżonym do Żywieckich. Lasy są zagospodaro- 

wane w 90-letniej kolei rębu. Użytkowanie prowadzi się w 75°/o zre- 

bami zupełnymi, w 25/0 częściowymi. 

Zręby częściowe są prowadzone w inny, niż na terenie lasów 

Żywieckich sposób. Kiedy tam więcej troski I czasu poświęca się 

przygotowaniu warunków, sprzyjających samosiewowi, a po Jego 

pojawieniu się w bardzo krótkim czasie zupełnie się go odsłania. 

tu, po pojawieniu się samosiewu, trzyma się podrosty przez dłuższy 

czas pod okapem macierzystego drzewostanu, przerzedzając go Sto- 

pniowo w terminach z góry określonych. 

| Mieliśmy możność stwierdzenia tego na samym wstępie, kiedy 

w oddziale 88-ym przechodziliśmy przez drzewostan jodłowo - świer- 

kowy, w którym w roku 1931/32 wykonano cięcie obsiewne. Pierwsze 

cięcie odsłaniające projektowano na rok 1937/38. Obsiew nastąpił 

obfity, w znacznym stopniu już przed założeniem cięcia obsiewnego.
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W nalocie i podroscie rzucat sie w oczy duzo wiekszy, niz w ma- 
cierzystym drzewostanie udział buka. Zrąb o szerokości około 70m 
był założony w 130-letnim drzewostanie. 

Trudno zdecydować od razu, który ze sposobów jest racjonal- 
niejszy. Bądz co bądź sposób przeprowadzania zrębów częściowych, 
tak jak to robią na Żywiecczyźnie, zapewnia większe bezpieczeń - 
stwo drzewostanowi pozostającemu szczególnie w świerczynach, oraz 
zmniejsza szkody w młodnikach (wcześniejsze odsłanianie nalotów). 
Jest to poza tym sposób umożliwiający w każdym wypadku wytwo- 
rzenie odpowiednich warunków dla odnowienia najbardziej pożąda- 
nego gatunku w dostatecznej domieszce. 

W innym drzewostanie, około 105-letnim, w którym wykonano 
w roku 1934/35 pierwsze cięcie częściowe, oglądaliśmy czyszczenie. 
polegające na przerzedzaniu zbyt gęstych kęp obecnie około 7-letniego 
nalotu świerkowego w celu przyśpieszenia jego powolnego przyrostu 
na wysokość. luzyszczenie kosztowało około 20-tu złotych na ha. 
Przechodząc dalej ku zameczkowi Prezydenta oglądaliśmy rebny 
drzewostan Świerkowo - jodłowy z domieszką sosny, która tu należy 
do rzadkości, a także młodniki z dużą domieszką buka, miejscami 
zaś czyste buczyny. Po krótkim postoju przed zameczkiem ruszyliśmy 
dalej ku sanatorium na Kubalonce, podziwiając piękno lasu przereę- 
bowego z przewagą jodły — miejsce tokowisk głuszców. 

Kilkugodzinna ulewa nie pozwoliła nam ukończyć wycieczki 
według programu. Zmoczeni, po spożyciu obiadu w schronisku na 
Kozińcu, przeszliśmy do stacji Głębce, gdzie pożegnawszy naszych 
miłych gospodarzy, żegnaliśmy również pełni wrażeń jedną z naj- 
piękniejszych dzielnic Polski — Beskid Śląski. 

Wracając z tej niezwykle pouczającej wycieczki zachowaliśmy 
głęboką wdzięczność dla jej dostojnych przewodników: Panów dyrek- 
tora Lasów Dóbr Zywieckich Mączyńskiego i Dyrektora War- 
szawskiej Dyrekcji Lasów Państwowych Edmunda Mickiewicza, 
za umożliwienie nam obejrzenia jednego z najbogatszych regionów 
leśnych Polski, nadzwyczaj ciekawego z przyrodniczego i ekonomicz- 
nego punktu widzenia, w którym gospodarstwo leśne, stojąc na wy- 
sokim poziomie, bardziej niż dotychczas swym wpływem promienio- 
wać powinno. Za niestrudzone rady i wyjaśnienia, poparte wielo- 
letnią praktyką i głębokim ujęciem poruszanych tematów należy im 
się serdeczne podziękowanie. Dziękujemy również tym wszystkim, 
którzy chętnymi objaśnieniami zawsze w czasie wycieczki nam słu- 
żyli. Szczególnie gorące podziękowanie należy się na tym miejscu 
p. inż. Fucikowi, za jego niezwykle cenne, nacechowane głęboką 
znajomością potrzeb i właściwości zwiedzanych lasów, wyjaśnienia. 
W czasie całej wycieczki po lasach Żywiecczyzny, podziwialiśmy traf- 
ność myśli i celowość wysiłku wkładanego w każdą czynność leśnika, 
w jego ingerencję w życie wewnętrzne lasu. Z radością stwierdziliśmy 
realizowanie w praktyce idei i teorii propagowanych na Wydziale 
Leśnym S.G.G. W. Na każdym kroku widziało się dbałość o postę- 
powanie zgodnie z naturą, usiłowanie pomagania jej w realizacji 
zamierzonego przez leśnika celu i wykorzystania jej praw w każdej 
sytuacji.
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Szczególną i przodującą rolę w realizacji tych idei z natury 
rzeczy odegrać musiało urządzanie. Cechuje je obecnie zupełny brak 
szablonu. Przyczyniła się do obecnego stanu gospodarki i duża swo- 
boda pozostawiona wykwalifikowanemu personelowi leśnemu, w spo- 
sobie realizacji wskazań planu gospodarstwa leśnego, który dając 
wyraźny kierunek, wiele szczegółów wykonania pozostawia leśnikowi- 
hodowcy. = 

Podziwiać było trzeba, jak stojący na czele około 3000 ha liczą- 
cego zarządu — zarządca (,radca') mógł tak w szczegółach wszystko 
zauważyć, przemyśleć i przeprowadzić. Pozwoliła mu na to logicznie 
pomyślana organizacja pracy, odciążająca od pracy biurowej, prze- 
widująca poświęcenie gros czasu na pracę i obserwacje w terenie, na 
próby i doświadczenia, jakie przy każdym zabiegu nastręczają się 
myślącemu gospodarzowi leśnemu. 

Plany gospodarstwa leśnego opracowywane przez ludzi począt- 
kowo pracujących w hodowli i administracyjnie wyszkolonych, zna- 
jących dokładnie miejscowe warunki siedliskowe i ekonomiczne, oraz 
będących w stałym kontakcie z miejscowymi gospodarzami, są nie 
tylko wykazami cięć i zalesień. lecz także dźwignią, podnoszącą go- 
spodarstwo leśne na coraz to wyższy poziom i wykładnikiem postępu 
gospodarczego. | 

Brak możności dokładniejszego porównania nie pozwala na ka- 
tegoryczne sądy, ale na podstawie pobieżnych obserwacyj wydaje się, 

że wiele państwowych gospodarstw leśnych mogłoby w lasach Zywiec- 
kich znaleźć wzory do naśladowania. 

  

 


