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Karty z dziejów leśnictwa polskiego 

N lata 1976—1978 przypadają rocznice zgonu trzech naszych czoło- 
а wych przedstawicieli nauk leśnych, a mianowicie setna rocznica 

śmierci Alberta Thieriot, pięćdziesiąta rocznica śmierci Józefa Rivo- 
liego oraz dwudziesta rocznica zgonu Aleksandra Kozikowskiego. 

Albert Thieriot, chociaż obcego pochodzenia, był szczerze przy- 
wiązany do naszego kraju i położył wielkie zasługi dla polskiego leśni- 
ctwa jako jeden z wybitniejszych organizatorów gospodarstwa leśnego 
w Polsce. Pochodził z francuskiej rodziny, która niegdyś osiedliła się 
w Szwajcarii, a później przeniosła się do Saksonii. Urodził się w 1805 r. 
Lipsku. Po odbyciu praktyki w królewskich lasach saskich wstąpił do Aka- 
demii Leśnej w Tharandcie, którą ukończył w 1828 r. Nauczycielami jego 
byli czołowi wtedy leśnicy niemieccy H. Cotta i W. Pfeil. 

Będąc pochodzenia mieszczańskiego (syn kupca) nie mógł zgodnie z obo- 
wiązującymi wtedy w Saksonii przepisami otrzymać odpowiedniego stano- 
wiska w lasach saskich i w 1830 r. przeniósł się na Litwę, gdzie otrzymał 
kierownicze stanowisko w lasach poradziwiłłowskich znajdujących się 
wtedy w posiadaniu hr. Wittgensteina. Dzięki jego wysiłkom następowało 
racjonalne urządzenie zarządzanych przez niego terenów leśnych. Swoje 
wskazania dotyczące właściwego zagospodarowania lasów na Litwie zawarł 
w pracy „Poradnik dla dziedziców i właścicieli lasów, czyli krótki zbiór 
najgłówniejszych prawideł urządzenia i użytkowania lasów w guberniach 
zachodnich”, Wilno 1845. 

W 1846 r. został zaproszony przez Senat Wolnego Miasta Krakowa 
do objęcia stanowiska lasomistrza lasów Rzeczypospolitej Krakowskiej. 
Thieriot przystąpił energicznie do pracy i po dokładnym zapoznaniu sie 
ze stanem lasów W.M. Krakowa rozpoczął organizowanie prawidłowej 
gospodarki leśnej. W 1845 r. wydał edykt w sprawie utrzymania i zacho- 
wanią lasów prywatnych na tym terenie. W szczególności edykt ten ogra- 
niczał sprzedaż drewna w lasach prywatnych wyłącznie do ,„porąb bie- 
zących”, do których zaliczał się etat bieżący przewidziany planem, a w wy- 
padku zaległych cięć — etat zaległych cięć z okresu najwyżej pięciu lat. 

Postanowienia edyktu nie weszły w życie, bowiem wkrótce W. M. Kra- 
ków zostało włączone do Galicji, gdzie tego rodzaju ograniczenia nie były 
przewidziane. W 1847 r. lasy miejskie zostały wcielone do austriackich 
lasów państwowych, przy czym obręby Byczyna i Podlęża weszły w skład 
lasów salin wielickich podległych ministerstwu skarbu w Wiedniu i miały 
zaopatrywać saliny w potrzebny materiał drzewny. Pozostałe obręby wcie- 
lono do lasów „kameralnych” podległych dyrekcji skarbu we Lwowie. 
Thieriot został mianowany nadleśniczym w Byczynie, a w 1851 r. — rądcą 
leśnictwa przy ówczesnej dyrekcji salin i lasów w Wieliczce. Po likwidacji 
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tej dyrekcji został przeniesiony w tym samym charakterze do Krakowa, 

gdzie przebywał do 1858 r. | 
W tym czasie wykładał encyklopedię leśnictwa w Instytucie Politech- 

nicznym w Krakowie i wydał podręcznik pt. „Technologia leśna czyli nauka 
korzystnego użycia drewna i produktów leśnych” (Kraków 1856). Opiera- 

jąc się na pracach czołowych naukowców niemieckich opisał właściwości 

drewna, przedstawił formy jego użycia, pisał o ubocznych użytkach. Sporo 

uwagi poświęcił sprawie transportu drewna, podał spis gatunków i sorty- 

mentów drewna budulcowego oraz nabywanego przez różnych rzemieślni- 

ków. Podręcznik ten cechuje również dalekowzroczne podejście do zagad- 

nień gospodarczo-leśnych. Z naciskiem podkreślał, że „jeden jest tylko 

sposób regularnego użytkowania, a tym jest wycinanie coroczne tyle 

drzewa, ile stan lasu pozwala”. Zdecydowanie przeciwstawiał się zapro- 

wadzeniu monokultur sosnowych i świerkowych. Podkreślał przy tym, że 

lasy mieszane są bardziej odporne na wiatrołomy, śniegołomy i pożary. 

W czasie gdy o zagadnieniach genetyki leśnej w ogóle jeszcze nie myślano 

i powszechnie zakupywano nasiona nieznanego pochodzenia, Thieriot 

wskazywał, że nasiona powinny być zbierane z drzew zdrowych i pięknie 

rosnących, zaś przy sadzeniu należy brać sadzonki dobrze rozwinięte 

i zdrowe. Przestrzegał, żeby wskazań literatury niemieckiej nie stosować 

bezkrytycznie, ale dostosowywać do warunków i możliwości lokalnych. 

Wskazywał również na potrzebę ostrożności przy wprowadzaniu nowych 

gatunków drzew szybko rosnących. Podkreślał znaczenie dobrych i trwa- 

łych dróg leśnych. Jako szczególnie ważne zadanie uważał kształcenie 
polskich fachowców z zakresu leśnictwa. 

Na okres pobytu Thieriota w Krakowie przypada założenie w 1850 r. 

Zachodniogalicyjskiego Towarzystwa Leśnego, które powstało dzięki jego 

zabiegom. Thieriot został jego prezesem, a protektorem Towarzystwa 

Adam Potocki z Krzeszowic. Towarzystwo wydawało czasopismo 

„Jahresschrift des Westgalizischen Forstvereins”, zamieszczające szereg 

artykułów fachowych. Wkrótce zapadła uchwała, że mogą być zamiesz- 
czane artykuły w języku polskim. W roczniku z 1853 r. ukazał się artykuł 
Thieriota poświęcony sprawom leśnym w W. M. Krakowie (Mitteilungen 

iiber die Waldverhaltnisse im Grossherzogtum Krakau). 

Działalność Thieriota na rzecz organizacji i rozwoju leśnictwa w Ga- 
licji była nie na rękę władzom austriackim dążącym do centralizacji wła- 
dzy i pełnej germanizacji Galicji we wszystkich dziedzinach. W związku 
z tym został on przeniesiony do Preszburga (Bratysławy). W latach 1866— 
1878 pracował w Trieście na stanowisku dyrektora lasów i domen pań- 

stwowych Gorycji i Krainy. Zmarł 20.X.1878 r. 
W zaborze pruskim od końca trzeciej ćwierci ub. stulecia do czasów 

odrodzenia się państwowości polskiej czołowym przedstawicielem nauki 
1 praktyki leśnej był Józef Rivoli, którego życiorys zamieszczono 
w „„Kartach z dziejów leśnictwa polskiego” w nrze 11 „Sylwana” z 1976 г. 

W 1976 r. minęła dwudziesta rocznica zgonu wybitnego leśnika, pro- 
fesora Aleksandra Kozikowskiego. 

Urodził się w zaborze pruskim w Fitowie na Pomorzu 2 czerwca 
1879 r. Wobec tego, że jako gimnazjalista brał udział w tajnych polskich 
wolnościowych organizacjach młodzieżowych, został wyrokiem sądu w To- 
runiu wydalony ze szkół w zaborze pruskim. Dlatego też szkołę średnią 
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ukończył jako ekstern, a następnie studiował leśnictwo w Akademii Leśnej 
w Tharandcie i w Hochschule fiir Bodenkultur w Wiedniu. 

Od 1907 r. był zatrudniony jako profesor-adiunkt w Wyższej Szkole 

Lasowej we Lwowie. Początkowo wykładał administrację leśną, szacowa- 

nie lasu, statykę leśną, łowiectwo, a później entomologię leśną i ochronę 

lasu. Wszechstronnie znał całokształt zagadnień leśnych i cechowały go 
wybitne umiejętności dydaktyczne. Oprócz wymienionych dyscyplin wy- 

kładał matematykę stosowaną oraz pomiar drzew i drzewostanów. 

Z wszystkich tych przedmiotów pozostawił dla studentów skrypty. Od 

1918 r. brał czynny udział w organizowaniu Wydziału Rolniczo-Lasowego 

Politechniki Lwowskiej, gdzie pracował aż do drugiej wojny światowej. 

W 1922 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1930 — profesorem 

zwyczajnym. Przez trzy lata był dziekanem Wydziału Rolniczo-Lasowego. 

Podczas okupacji niemieckiej prowadził korespondencyjnie ożywioną 

działalność pedagogiczną wśród jeńców wojennych przebywających w obo- 

zach, zachęcając ich do wykorzystania tego czasu na pogłębienie swycn 

wiadomości zawodowych. W 1945 r. przybył jako repatriant do Poznania. 

Tutaj od 1946 r. zajął się organizowaniem Katedry Ochrony Lasu na Uni- 

wersytecie Poznańskim, której kierownikiem był do śmierci. Zmarł 

11 lipca 1956 r. w Poznaniu. 
A. Kozikowski w swojej twórczości naukowej poświęcił najwięcej miej- 

sca entomologii leśnej i ochronie lasu. Wśród 112 opublikowanych roz- 

praw naukowych 36 dotyczy wyłącznie entomologii. Pozostałe prace to 

ołównie rozprawy z zakresu ochrony lasu, a także publikacje o charakterze 

ogólnym, związane jednak zawsze bardzo ściśle z leśnictwem. 

Pierwsza publikacja A. Kozikowskiego ukazała się już w 1907 r. w nu- 

merze 1 „Sylwana. W 1925 r. ukazała się w „Polskim Piśmie Entomolo- 

gicznym” (t. IV. 21) praca pt. „Niektóre zagadnienia z biologii chrabąsz- 

cza”. A. Kozikowski po raz pierwszy oznaczył obszary szczególnego zagro- 

żenia przez pędraki na terenie kraju, przy czym ujął to zagadnienie 

kompleksowo i ekologicznie, szukając korelacji między datami pojawów 

chrabąszcza a izotermami lipca i przeciętnymi izotermami rocznymi. 

Prace te zawierają również aspekt praktyczny, gdyż podają szereg spo- 

sobów profilaktycznych oraz kilka metod walki z chrabąszczem, uwzględ- 

niając stronę ekonomiczną tych zabiegów. Zajmował się również innymi 

grupami szkodliwych owadów leśnych, jak np. smolikami, a zwłaszcza 

kornikami, których był wybitnym znawcą. Na uwagę zasługuje pierwszy 

polski podręcznik poświęcony tym szkodnikom lasu. pt. „Smoliki i korni- 

ki”, Książnica Atlas, Lwów 1922. 

zainteresowania naukowe A. Kozikowskiego dotyczyły również pszcze- 

larstwa, przy czym przed wojną kierował tzw. docenturą pszczelarstwa 

przy katedrze Ochrony Lasu i Entomologii Lasowej. Działem pszczelarstwa, 

w którym był wybitnym specjalistą, były choroby i szkodniki pszczół. 

Prace A. Kozikowskiego cechuje postępowość. Już w 1920 r. pisał 

o znaczeniu walki chemicznej w walce z owadami, a w 1925 r. opubliko- 

wał artykuł o roli samolotu na usługach leśnictwa. Jako wybitny znawca 

owadów szkodliwych dla lasu i niszczących drewno A. Kozikowski był 

uczestnikiem zespołu zajmującego się ratowaniem od zniszczenia przez 

owady arcydzieła Wita Stwosza — ołtarza głównego w Kościele Maria- 

ckim w Krakowie. 
Wiele uwagi poświęcił organizacji studiów leśnych. W jego artykułach 
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zamieszczonych w „Sylwanie” w latach 1919—1923 znajduje się wiele 
cennych wskazań dotyczących tej problematyki. 

Nie można pominąć działalności organizacyjnej i społecznej A. Kozi- 
kowskiego. Już w 1906 r. brał aktywny udział w działalności Galicyjskiego 
lowarzystwa Leśnego. Nie mniej czynnie występował w Polskim Towa- 
rzystwie Leśnym, powstałym z Galicyjskiego, później Małopolskiego To- 
warzystwa Leśnego. W latach 1946—1949 był przewodniczącym Zarządu 
Głównego i członkiem Komitetu Redakcyjnego „Sylwana. W 1948 r. 
nadano mu godność członka honorowego Towarzystwa. A. Kozikowski był 
zarazem założycielem w 1921 r. i długoletnim prezesem Polskiego Związku 
Entomologicznego. W dowód zasług otrzymał godność prezesa honorowego. 
Qa 1920 r. do 1939 był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, 
jak również członkiem Komisji Fizjograficznej, Geograficznej i Nauk 
Rolniczo-Leśnych Polskiej Akademii Umiejętności. 

Antoni Żabko-Potopowicz


