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DRZEWOSTANY TATRZANSKIE. 
(Czesé srodkowa, nalezaea do débr Szaflary -Poronin.) 

Napisał Edward Pauli. 

Lasy dóbr Szatłary i Poronin, własność Wego Adama Uznani- 

skiego. należą w Tatrach do najlepiej utrzymywanych, są jednak 

obecnie znacznie zmniejszone, pierwotny bowiem obszar przestrzeni 
leśnej wedle pomiaru katastralnego z r. 1846.1 rektyfikacyi z ro- 

1564. położony w gm. kat. Mur-Zasichle. wynosiła 5911 m. 805L)° 

Po odtrąceniu jednak przestrzeni spornych, 

przez dwór odstąpionych. ekwiwalentów tytułem 

wykupna służebnictwa poboru drzewa budowla- 

nego, oddanych  . | . 061 , 
  

pozostało lasu dworskiego 5350 morgów. 

W obrębie wśród lasów leżą polany. nad linią wegetacyjną 

drzew-—hale, nad temiż nagie skały. a to naprzód wąski pas wa- 

pienia triasowego, wyżej zaś granitu. 

Polany. hale, role 1 łąki wynoszą 25/9 morgów. 

Powyższe 2579 morgów polan. hal. ról i t. d. leżą następu- 

jąco 1 są własnościa dać 

w I. obrębie, t. j. u podnóża Tatr: 

1. Bafijówka. Lichajówki. Furtakówki i Kiełbasówki 179 m. 358" 

2. Btocisko . . . . . . . . 45 „ 984" 

3. Jezioro ‚ 136 , 15° 

4. Capowski las | | | | . 142 , 337° 

5. Toporowa rownia . | | | . 90 , 621° 

6. Pańszczykowa mała . | | | „ 14 „1458 
  

I. Suma 607 m. 1551" 
w II. obrębie: 

Obręb ten obejmuje środkową część Tatr, wzniesiona od 1000: 
do 1400 mtr. nad poziom morza Bałtyckiego, na obszarze tym 

leżą następujące polany i płaśnie, jak również części lasu, spół- 

kom pastwiskowym należące. a to: 

1. a) Hala Kopy | | | | . 15m. 5120)” 
b) Szałasisko l „, 608, 
c) Las dworski dawniej 5 „ 558, 

9. Filipka z kat. gm. Mur-Zasichle +, 430 , 

3. a) Szałasisko (hala Pańszczyca) wyżne . „16, 382, 

Do przeniesienia 43 m. 840[1°



Z, przeniesienia 48 m. 840[ |” 

b) . niżne . . . . 8 „ 1390, 

1. a) Skupniowa . . 2 , 522, 
b) Olczysko . . 12 , 1003 , 

c) Kopieniec . . . 8, 117, 

d) Szałasisko, Sucha Dolina на. . 132 „ 421, 

». Jarząbka , , . 57 , 29, 

6. a) Królowa  . Co, , . 8 ,„ 1975, 

b) , część lasu oddana . 5 „ 1592, 

Kasprowa , . а 34 , 

[I. Razem 2738 m. 11238 

w obrębie 11. t. j. górna część stoku od 1400 do 1600 m. 

l. Waksmundska. a to: 

—
 |] 
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1) w obrębie gminy katastr. Brzegi | „22 m. 1065[_|* 

b) Przysłóp „ „ , . 4% . 169 

c) . 8 ,  Mur-Zasichle 5. TAD , 
— 

d) „ las oddany 5 я 4h o. 

II. Razem 37 m. 453 

czyli łącznie I, IL. i III.=918 morgów 1527([_]” przestrzeni bez- 

leśnych) rozłożonych na grzbietach regli, w obrębie lasów dwor- 

skich wynoszących 5350 morgów, czyli '/, powierzchni; do któ- 
rych to polan i hal, cały las dworski na 11 okręgów pastwiskowych 

podzielony został z prawem paszenia bydła i owiec. Każdy okrąg 
tworzy dla siebie osobną całość, oprócz tego okoliczne gminy 

w liczbie 8. posiadają prawo poboru drzewa opałowego. Uregulo- 

wanie powyższych służebnictw, orzeczeniem wys. Namiestnictwa 

z dnia 26. kwietnia 1872 1. 2274 jest bardzo problematyczne, 

a dla odpowiedniego zagospodarowania i ochrony nie odpowiednie 

i tylko z wielką przezornością i kosztami adniinistracyi 1 mani- 

pulacyi jako tako załagadza się. 

Dla udowodnienia powyższego twierdzenia przytoczę niektóre 

dane. 

l. Co do poboru drzewa opałowego. 

Pobór ten dla 8 gmin okolicznych nie jest ściśle oznaczo- 

nym co do ilości, gdyż wyrażonem jest tylko imię 1 nazwisko, 

jak również nr. domu uprawnionego. Ponieważ zaś od roku 1872, 

t. j. od czasu uregulowania tego prawa służebnictwa, większa 

———— = a 

*) Reszta leży nad linią wegetacyjną drzew.
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część mieszkańców wtedy wykazanych wymarła, zatem prawo to 
przeszło na ich spadkobierców i chociaż synowie lub córki upra- 
wnionych, pożeniwszy się z córkami, ewentualnie z synami nieu- 
prawnionych zamieszkują i numera domów nieuprawnionych, drze- 
wo pobierają, przez co rok rocznie liczba drzewo pobierających 
wzrasta. 

Możnaby temu zapobiedz zaprowadzeniem kart legitymacyj- 
nych, na którychby nr. domu i imię uprawnionego wyrażonem 
było. jednakowoż e. k. Namiestnictwo orzeczeniem z dnia 18-go 
grudnia 1868 1. 56.999, zaś wysokie c. k. Ministerstwo spraw 
wewnętrznych reskryptem z dnia 2. października 1869 1. 11.298. 
na podstawie rekursu wniesionego przez odnośne gminy, orzekło. 
że zaprowadzenie takich kart legitymacyjnych sprzeciwia $. 17. 
ust. las. 1 zezwala tylko na wydanie urzędom gminnym asygnat. 
bez nr. domu i nazwiska uprawnionego. 

W powyższy sposól> postępuje się tam, gdzie jest pewna ilość 
rocznie pobierać się mających fur drzewa ściśle oznaczona, tam 
zaś, gdzie jest dowolna ilość fur. wedle potrzeby własnej, a tylko 
oznaczona osoba do tego uprawniona, wydawanie takich asygnat bez 
imienia i numeru domu jest bęz celu, gdyż wójt zażąda i kilkadziesiąt 
tysięcy asvgnat 1 da każdemu; | | 

powtóre. oznaczone są tylko dnie, w których zbiórka jest 

wolną, lecz nie dozwolone ograniczenie przestrzeni na pewny dzień 
do zbiórki przeznaczyć się mające, zatem na całej szerokości do 
6 klm. wynoszącej, kilkudziesięcioma drogami pobierający wje- 

żdżają 1 wyjeżdżają, bez możliwej kontroli. 

2. (o do paszy. 

Jak już wspomniałem, cały obszar leśny podzielony jest na. 
11 okręgów pastwiskowych, z których największy co do przestrzeni 
wynosi 1067 morgów, drugi 946 m., inne zaś po 260, 200, 165 
aż do 61 morgów jako najmniejszy. Każdy z nich stanowi osobną 
całość, do czasu zatwierdzenia planu gospodarczego nie może być 
więcej, jak '/, część zagajoną, po zatwierdzeniu do */,, zaś płaśnie. 
halizny i polany będące własnością dworu, dopiero wtenczas za- 
gajeniu podpadają, jeżeli zrąb w odnośnym okręgu bezpośrednio do 

tejże przytykać będzie. 

Gdyby tych 11 okręgów pastwiskowych tworzyło jedną całość 
warunek ten, zgodny z ustawą lasową, byłby nic nie znaczącym, 
w obecnym jednak wypadku wpływa na porządek cięcia i nie



dozwala przestarzałych drzewostanów, położonych w pojedyńczych 
okręgach, odpowiednio w przepisanym porządku zużytkować. 

Płaśnie, gołobocza itd. są tylko nominalnie własnością dworu, 

za które tenże podatki opłaca i to przez całe wieki, później po- 

nosi koszta zalesienia i znowu dalsze podatki przez lat 100, za- 
nim do użytkowania z tych powierzchni przyjdzie, chłopi zaś bez 

żadnego kosztu faktycznie użytkują. (Zdałoby się serwituta opo- 
datkować, to może prędzej byliby skłonni do wykupna.) 

Wracam do dalszego opisu położenia i drzewostanów. 
Położenie tychże da się na trzy obręby podzielić, a to: 
I. Podnóże Tatr, wyżyna wzniesiona od 850—1000 m. n. 

p. m., częściowo, a mianowicie górna część zachodnia pagórkowata, 

zaś wschodnia 1 północna jest równiną. Grleba torfiasta, moczarna. 

gesto trzęsawiskami 1 stawami obrzucona. Jrzewostany na tej 

części wykazują słaby przyrost, obrosłe porostami brodatymi 

(Bartmoos); drewno złej jakości, bardzo wiele w młodym wieku 

już gniłe — czerwone. Grórna część pagórkowata, o wilgotnej glebie 

z drobnym żwirem i okraąglakami granitowymi, utworzonej z roz- 

czynu piaskowca, granitu i łupku, zarosła jest drzewostanem prze- 

ważnie czysto-świerkowym, o bardzo dobrym przyroście, wzroście 

1 jakości. 
, Cały powyższy obręb obejmuje 1143 morgów lasu dworskie- 

go, oprócz lasów gminnych i rustykalnych. 

Drzewostany w średnim wieku, składają się ze świerka, ]о- 

dły i buka (karłowatego). Z powodu braku drzewostanów w wieku 
rębności jest tu, pomimo małej przestrzeni zrębanej, zasób rzeczy - 

wisty cokolwiek mniejszy, aniżeli prawidłowy, 

II. Srednia część uboczy tatrzańskiej od 1000 do 1400 w. 
Formacya reglowata, pokłady skaliste, utworzone z wapienia, pia- 

skowców, gnejzu i łupku, na powierzchni zaś leżą naniesione gra- 

nitowe głazy. Pokład ziemi urodzajnej dość głęboki, powstał z roz- 

czynu powyższych skał z domieszanym żwirem, pokryty zaś jest 

dość grubą warstwą czarnoziemu ; zarosła jest przeważnie świer- 

kiem przetkanym tylko jodłą i jaworem. Przyrost pomimo ostrego 

klimatu lepszy, jakość bardzo dobra. 

Drzewostany po większej części w wieku rębności i tylko 

część wschodnia została zużytkowana, a gdyby porządek cięcia 

był zatrzymanym i nie plądrowniezo wybranym, z pozostawieniem 

tylko drzew chorych 1 cieńszych, przez co większą przestrzeń 

w ten sposób zniszczono, możnaby było uważać całą powierzchnię
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tego obrebu wynoszaca 3596 morg. (z czego tylko 61 morgów na 

halzny. gołobocza itd. odpada). jako zaszanowaną. Z powyższych 
jednak powodów jest tu również zasób rzeczywisty cokolwiek 

mniejszy od prawidłowego. 

W tej to właśnie części leżą owe pod II. wykazane polany 
itd., z powierzchnią 273 mrg. 1125( |”, rozsiadłe na brzegach 

1 stokach regli. a powstałe przed laty skutkiem gwałtownych 
wiatrów południowo-zachodnich. Wiatry te obecnie jeszcze przy- 

czyniają się do dalszego zniszczenia drzewostanów tym halom 

przyległych, wpływając na rozszerzanie się hal 1 polan. Pomimo 

rok rocznie wykonywanych plantacyj zalesić ich niepodobna, gdvż 

oprócz bydła 1 owiec szkody czyniących, przyczynia się do ni- 

szczenia plantacyj także ostry klimat, a mianowicie wydmy śnie- 

żne z polany na brzeg tejże nawiewane, z czego wynika. że jak 
dłago te polany własnością rustykalną pozostaną 1 prawo paszy 

wykupione nie będzie, zas hale będą bezdrzewne. tak długo o pra- 

widłowem zagospodarowaniu trudno marzyć. 

III. Część najwyższa, od 1400 m. do granicy wegetacyi 

świerka. a kralny kosodrzewiny. Klimat nadzwyczaj tu ostry. 

czesto gwałtowne wiatry, niekiedy lawiny. do tego pokład skali- 

sty granitu, powleczony płytka tylko warstwą ziemi urodzajnej. 

cześciowo zaś torfiasty, na połogich upłazach, na mokrawinach 

między turniami, działają ujemnie na przyrost. a głównie wzrost 

drzewostanów. Obręb ten zajęty świerkiem, o krótkiej, zbieżystej 

strzale, silnemi, aż do pnia omszonemi gałęziami: zdarza się też 

dosyć ładnych okazów limby; zaś na moczarach karłowaty świerk 

i kosodzewina. Nadmienić muszę, że nie ma tu olszy alpejskiej, 

tak często znajdującej się w Karpatach na wysokości do 1550 m. 

Obręb ten obejmuje 570 morgów lasu, prawie wszystkie 

w wieku rębności, przestarzałe, lecz nie wszystko rębne, gdyż 
części na moczarach i skałach, pomimo wieku powyż 200 lat, nie 

osiągnęły grubości 20 cm. w piersiowej wysokości. Zasób rzeczy- 
wisty o 1007, wyższy od prawidłowego. | 

Zagospodarowanie uboczy spadzistych przerębowe. plądrowni- 

cze, zaś górne części od samych hal, zupełnie z zagospodarowania 
wyjęte, w wiecznem zagajeniu pozostać muszą, by linię wegeta- 

cyjną ile możności, przynajmniej w obecnej granicy utrzymać. 

Przestrzeń lasu dworskiego, jako pas ochronny pozostawiona, wy- 
nosi 450 morgów, zaś resztę tworzą lasy spółek pastwiskowych. 

Zadaniem 1 obowiązkiem każdoczesnego gospodarza lasowego tutaj,
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jest czuwanie, by pasmo to utrzymane zostało (w myśl 5. 90. 
ust. las.), dozwalając tylko na użytkowanie suszyc, wykrotów 
1 złomów. (Dok. n.) 
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