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Sprawozdanie roczne 
z czynności w zakresie gospodarstwa lasowego za rok 1895. 

(Referat p. J. Ligmana, odczytany dnia 4. września 1895 r. na XII. Walnem 

Zgromadzeniu galic. Towarzystwa leśnego w Nadwórnie). 

  

I znowu rok upłynął od ostatniego Walnego Zgromadzenia, 

rok 14-ty istnienia naszego Towarzystwa, а 11-4у sprawozdań 

z czynności gospodarstwa lasowego, które dzięki pp. delegatom 

naszym, daje nam możność uchylenia zasłony świata lasowego, 

ciekawego pod każdym względem choć niestety może najmniej ze 

wszystkich gałęzi gospodarstwa krajowego, szerszej publiczności 

znanego. Ale obowiązek nie zna przeszkód i trudności, wytknię- 

tego celu z oka nie spuszcza nigdy, więc i ja aby czasu nie tra: 

cić, przystępuję do rzeczy. 

_. Powiaty: Tarnów, Iuwów, Nisko, Cieszanów, Dąbrowa 1 Ja- 

rosław stanowią wschodnią, zachodnią i środkową część Gralicyi na 

niżu piaskowym. Sosna jest tu drzewem dominującem, dąb wchodzi 

w mieszane drzewostany, stanowiąc czasami osobne przestrzenie, 

mniejszych i większych rozległości. Mamy tu także graba 1 buka, 

same lub w pomieszaniu z sosną. Buk na gruntach lepszych 1 

nie podmokłych zajął miejscami dość znaczne dla siebie parcele, 

prosperując dobrze. Tam, gdzie mu przyroda w pomieszaniu 

z sosną lub dębem rość przeznaczyła, poprawia glebę przyczynia- 

ąc się znakomicie do wzrostu swych sąsiadów. Co do świerka, 

którego pominąć nie możemy, to na podmokłym niżu piaskowym 

zawiódł on po większej części oczekiwania nasze. 

Lasy tych powiatów zagospodarowane są wysoko i nisko- 

piennie; w pierwszych od 70 do. 100 lat, w drugich od 30 do 40. 

Wikliny co lat 3 sie rabia. 

Ceny materyałów drzewnych, które po największej części 

sprzedają się na sztuki i metry kub. są tu rozmaite 1 tak :
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m3 szpilkowe m3 dębowe m® szpilkowe Opałowe 4 metrowe 
closare stosy. 

w Tarnowskiem IN "BAN, 1. "4a = - »- _ szpilk. 5°25 do 7'50zx. 
(hrabstwoTarnowskie) 2°70 — 6°30 21.420 — 157524. 10°50 —15 M2ltwarde 8°40 do 7:55 i 

we Lwowskiem 
(Dobra miasta Lwowa, 320—4 ,„ 420—550 , — „ twarde 5 do 9'50,, 
Tołszczowa, Kozłowa) 

w Niskiem (Pysznica) 6°30 » — , 7 » szpilkowe 5 
w Cieszanowskiem : "HE 
(Cieszanów i Sie- 2°00—3°50, 450—8:'00 , — » szpilk. 3 20 do5 » niawskie) twarde » do 7 , 

w Dabrowie szpilk - do 8 
(Mędrzechowa i Sadow- 4-6 , 420—750 , — „ spa de ( 5 U0 87 

niki mokre) twarde 6 do 10 ,, 

Łapajówka-Szegdy- 5-00—6-50 „ 9-00—15-00 „ 1:30—12:000 S@Pilkowe 5 do 6-80 Se Ne 1200 s PSD IE twarde 6 do 8-40., 

sosnowy tarty mat. 11—13  , dębowy 25—50 za m3 

Z nasion sosna obrodziła najlepiej, choć w ogóle nie bardzo 

silnie, świerk miejscami nic prawie jakoteż 1 dąb, jodła nie wiele, 

brzoza, olcha nie źle, również buk, grab i klony. 

Stan plantacyj i zasiewów tegorocznych jest w ogóle dosyć 
pomyślny mimo długo trwającej suszy wiosennej, co tylko na- 

gromadzonej wilgoci w ziemi z zimy przypisać należy. Później- 
sze jednak kultury skutkiem suszy ucierpiały więcej. Z owadów 

mamy do zanotowania narzekania na chrząszcza 1 pędraka, a szkody * 

wyrządzane co raz więcej dają się we znaki, zaś w powiecić Ja- 

rosławskim gasienica trądu sosnowca (Lophyrus pini) na znacz- 

nych wystąpiła obszarach, napadłszy starsze 1 młodsze sośniny. 

Uspokojone obawy 0 mniszkę na nowo odżyły, gdyż w powiecie 

Jarosławskim w lasach Sieniawskich. na znacznych w tym roku 

wystąpiła przestrzeniach. 

Z klęsk elementarnych nie mamy wiele do powiedzenia 

tylko burza w Tarnowskiem (Wierzchosławice) w drzewostanach 
od 30 do 80 letnich około 1 500 sztuk drzew wywróciła, toż samo 

w Jarosławskiem miało miejsce 30-go lipca. We Lwowskiem 
(Tołszczów), okiść i grady uszkodziły młodniki sosnowe i dębowe. 
W pow. Dąbrowa we wielu okolicach żalą się na smutny stan 
lasów. 

Delegat nasz p. Roderyk Szupp stawia wniosek, aby Tow. 
galic. leśne wystosowało do Rządu rezolucyę w celu obniżenia 

podatku, którym lasy za wysoko są obciążone.
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Na glebach przeważnie gliniastych z domieszką miejscami 

piasku kwarcowego i wapienia, o podglebiu skalistem lub iłowa- 

tem, z terenem przeważnie falistym, rozsiadły się lasy powiatów : 

' Mościsk, Gródka, Bóbrki, Trębowli zagospodarowane w kolejach 

70—80 i 100 letnich, a dla lasów nisko-piennych 30—40 letnich. 

Lasy to przeważnie liściaste, złożone z graba, buka, dęba 1 brzozy 

przetkniętych klonem, chociaż na gruntach lekkich 1 więcej piasko- 

wych występuje i sosna. Sprzedaże odbywają się tutaj na morg 

i od 200 do 400 złr. za morg, lecz przeważnie na sztuki 1 metry 

kubiczne. 

W Mościskach (okolice Krokienie, Radynie 1 Radachowic) 

biorą za 4 metrowy stos 5 do 7 złr., tarty materyał 16 złr. m*. 

W Gródku (okolica Niekławice), stos twardy 10 miękki 8 złr. 

W Bóbrcee (Romanów, Stare Sioło, Lubeszka) stosy twarde 

mają cenę, która idzie do złr. 10:50, a miękkie od złr. 3:20 do 420 

Materyał dębowy idzie tu od złr. 4 do 20 za sztukę a to stoso- 

wnie do jej średnicy. W Trębowli (Janów, Młyniska), gdzie 

nie wiele jest drzewa materyałowego, kosztuje m* dębiny od 10 

do 15 złr., inne liściaste płacą się od 8 do 10 złr., szpilkowe 

10 do 12 adr. 

Zbyt na materyał i opał jest wogóle łatwy, jako też 1 ro- 

botnik 8 do 10 godzin pracujący przeważnie za 0'15 do 020 et. 

dziennie, a tylko wyjątkowo 0:25 do 0:30 ct. 

Z drzew najwięcej obrodził nasienia grab, po nim buk, dąb 

średnio tylko, brzoza i olcha dobrze wraz z klonem. 

Le wszystkich okolice wyż wymienionych powiatów przed 

wszystkiemi innemi, szkody przez chrząszcza majowego stają się 

prawdziwą klęską drzew i upraw leśnych, a rozmiary tych szkód 

stając się coraz większe powodują i słusznie wielu pp. delegatów 

do nawoływania o wprowadzenie ustawy przymusowego tępienia ; 

pojedyncze bowiem usiłowania żadnych pozytywnych skutków 

odnieść nie moga i nie odniosą. Jeżeli do tego dołączymy ciągłe 

narzekania na dotkliwe szkody zrządzane rok rocznie przez sarny, 

a częścią także przez dziki (te ostatnie nie są tak groźne) to 

zobaczymy, ze młodniki nasze a względnie przyszłość lasów na 

wielkie niebezpieczeństwo są narażone. 

Stan zasiewów i kultur stosownie do miejscowości jest prze- 

ciętnie zadowalniający, jednak posucha wiosenna w niektórych 

okolicach ujemnie wpłynęła, a miało to miejsce szczególnie na 

glebach więcej zwięzłych.



— 4 — 

Z okolic Krokienic, Lubeszki, Radachowie i Stranowic do- 
chodzą nas wieści o smutnym stanie lasów tamtejszych okolic, 
co powoduje żądania słuszne, aby ustawa ściślej stosowaną 
tam była. 

  

Na glebach przeważnie gliniastych z małą domieszką piasku, 
z podglebiem nieprzepuszczalnem, zwietrzałego piaskowca karpa- 

ckiego w terenie falistym stoją lasy powiatów Jasielskiego 
(część połud. zachodnia) Liska, Sambora, Tłumacza 

i Sniatyna z kolejami 80 do 100 lat dla wysokopiennych, a 
40 dla nisko-piennych. Jodła i buk w pomieszaniu z dębem i 
grabem stanowią tu główne drzewostany. Sprzedaże na morgi, 
sztuki 1 masę kubiczną mają tam swoje zastosowanie. 

W Jasielskiem (okolice Lisowie) cena m* jodły i sosny 
na pniu zr. 2°60 do 4°20. Debiny, Бака i graba 3:20 do 7:50. 

Opatowe drzewo za stos 4 met. miękki złr. 4:20 do 6:60, — za 
twardy złr. 7 do 7:60. W. Liskiem (Lisko, Berehy,. Wola 
Michowa m* kosztuje złr. 1:30 drzewa szpilkowego, buk nie ma od- 

bytu. W Samborskiem (Sprynia) drzewo jodłowe złr. 1:26 m? 

(4 met.* stopa), 4 met. stos bukowy złr. 4, joddowy złr. 2:50 przy 

cenie wyróbki od złr. 1 do 1:20. W Tłumackiem (Nadoro- 
żna) cena dębiny za m* od złr. 5 do 6, opałowe stosy za metr 
przestrzenny grabowy złr. 2, dębowy i brzozowy złr. 1:50, przy 

kosztach wyróbki 012 do 0:15 et. za metr przestrz. W Śnia- 

tynskiem (w okolicy Dżurowa) 1 m* dębiny na pniu złr. 15 
1 wyżej, tarty materyał 30 złr. za m*%. Stosy opałowe za m% 

płacą złr. 2 do 2:50, a w mieście Sniatynie i Zabtotowie za 100 kg. 
0:60, przy cenie wyróbki 0*25 ct. za m*. 

Obrodziły tu nasiona jodły i sosny, średnio graby i lipy. 

Stan kultur i szkółek jest wogóle pomyślny, tylko w powiecie Li- 
skim wiele do życzenia pozostawia. Skargi na chrząszcza i szkody 
przez zwierzynę zrządzane dochodzą nas zewsząd. (aroźnie też 
w Jasielskiem wystąpiła mszyca jodłowa. | 

Stan lasów w okolicach powiatów wymienionych nie jest 
zadowalniający, a dążność do korczunków i zamiany na pola lub 
pastwiska wielka. Żalą się też na złą gospodarkę i brak ludzi 
fachowo uzdolnionych, w czem najwięcej pow. Liski celuje, a de- 
legat z Dżurowa na nieregularny odbiór „Sylwana*. Z klęsk 

elementarnych nie wiele mamy do zanotowania, tylko okiść w nie- 
których okolicach Jasielskiego, Sambora i Tłumacza uszkodziła 
młodniki 10 do 30 letnie.
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Lasy powiatów Żydaczowa, Rzeszowa i Rawy na terenie 
falistym i płaskim, z jarami jak w okolicy Żurawna, stoją na 
glebach gliniasto-piaskowych z podglebiem szutrowem lub ska- 

listem. 
Jodła, dąb, buk, grab i po części sosna przetknięte jawo- 

rem stanowią tu główne drzewostany, z którymi odpowiednio do 

siedliska łączy się olcha 1 brzoza. 
Koleje idą od 60 do 100 lat a dla nisko-piennych 40. War- 

tość drzewa materyałowego dębowego w Żydaczowskiem 
га т? złr. 4 do 6:75, jodłowego złr. 3 do 4, opałowe stosy 

twarde złr. 6 do 9, miękkie szpilkowe od złr. 2 do 5. 

W Rzeszowskiem (Lutcza) drzewo szpilkowe ma 
kosztować 40 ct. za stopę kub. czyli złr. 12:60 za m*, zaś 4 m. 
stos płaci się złr. 4:50 przy cenie wyróbki 60 ct. 

W Rawskiem (lwanki) opałowe stosy sosnowe idą po 

złr. 5:50, twarde złr. 6:50, przy kosztach wyróbki 50 do 60 et. 

Obrodziło tu nasienie sosny miejscami dobrze, buk, grab i 
jesion dosyć obficie, a najmniej albo nie dąb. 

Chrząszcz majowy daje się we znaki 1 ogólnie żalą się na 
niego wszędzie, jakoteż na turkocia szczególniej w okolicy Żura- 
wna. W Rzeszowskiem Zwójka *) w wielu miejscach wystąpiła 
(Lutcza) a kurzenie napadniętych części jodłowin nie zawsze 

okazało się skuteczne, a może jak słusznie twierdzi delegat nasz 

z Lutczy, że nie wszędzie ten jedynie znany nam środek tępienia, 
jednocześnie się praktykował. Na stan kultur tegorocznych mimo 
posuchy długo trwałej z wiosną, która jak w lwankach i Lut- 

czy, źle oddziałała, w innych miejscowościach nie narzekają i do 

pomyślnych rok ten zaliczają. 
Górzyste lasy okolic powiatów: Kosowa (Żabie) Do- 

liny (okr. Bolechów), Nowotarskiego (Toki 1 Zakopane) 
Nowego Sącza, Żywca i Turki, osiadłe częścią na gle- 

bach gliniastych, częścią na gliniasto-plaszczystej formacy1 eoceńskiej 
ji kredowej o podglebiu piaskowca karpackiego, ilastem lub ska- 
listem. Rozmaita jest tu szata leśna, jak rozmaite są położenia 1 

jak różni są właściciele tych lasów. Gospodarstwo wysoko-pienne 
z kolejami od 80 do 120 lat. 

Jodła i świerk dominują tutaj, za niemi idzie buk; zaś w ró- 
wninach Czeremoszu dąb (Kuty), sosna choć nie licznie tworzy 

  

*) Totrix histrionana.
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nie wielkie lite drzewostany w Dolinach Białego i Czarnego Du- 
najca (Zakopane). 

Ceny materyałów są tu rozmaite, a zależą głównie od ро- 
łożenia 1 ich przeróbki. 

W Kossowie (gmina Żabie) m* materyału szpilkowego 
L klasy złr. 1:50, LI. klasy 80 ct., a wyrobiony materyał płaci 

„się od złr. 2:58 do 3. Opałowe drzewo nie ma tu odbytu a 1 m.? 
płaci się 20 ct., przy cenie wyrobu 50 ct. W Kutach ceny są 

lepsze, bo za 1 m* drzewa twardego płacą złr. 4:10, świerkowy 

materyał m* 2 złr. Opałowe stosy twarde od ztr. 5 do 6:80, 
miękkie 4 złr. 

W Dolinie (Bolechów), drzewo szpilkowe ma cenę 

za m* od. złr. 1:80 do 2:20, twarde liściaste od złr. 3°50 do 6. 

Opał, którego zbyt niejest łatwy, sprzedaje się stosownie do po- 

położenia za 4 met. stos twardy złr. 6, miękki za 4, przy cenie 
wyrobu od złr. 1:40 do 1:60. 

W Nowotarskiem (Zakopane, Babie wyższe, Nowy 
Targ) metr” na pniu złr. 3 do 4, drzewo klocowe złr. 4:50 do 5*50, 
tarty materyał złr. 14 do 16 za m*. Opał ma zbyt trudny, za 
4 met. stos płacą do złr. 8 przy cenie wyróbki 80 et. 

W Nowym Sączu morg lasu kosztuje 450 złr. a m* 
materyału złr. 2, Opał słaby ma odbyt. 

W Z yweu. Materyaty drzewne spieniężają się tutaj wszyst. 
kie w przerobionym stanie. Wiedeń, Berlin i Hamburg są miej- 
scami zbytu. Sortymenta rozdzielone wedle ich użytku i potrzeby 
dzielą się na tramy l-szej, Il-giej i IIl'ciej klasy — na kloce — 
wyrzynki — kopaki — łaty i drzewo cieńszej średnicy. 

Tramy I. kl. od 31 ct. w środku a 20 et. w cieńszym 
końcu. Tramy II. kl. od 24 do 30 et. w środku a 16 ct. w cien- 
szym końcu. Iramy III. kl. od 20 dó 283 et. w środku a [6 et. 
w cieńszym końcu. Za te materyały, do których liczą się jeszcze 
kloce, wyrzynki 1 kopaki, wszystko w stanie wyrobionym otrzy- 

mują loco las od złr. 3:58 do 6 za m3; zaś za drzewo cieńsze od 
złr. 2 do 3 za m*%. Opał płaci się za 1 m. przestrz. od złr. 2 do 
2°50, opał miękki idzie do Wiednia od złr. 1:50 do 1:70 za 1 
metr przestrzenny. | 

w Turce (Łomna) pozbywa się materyały tylko w stanie 
wyrobionym tartym. Szpilkowe deski za m* od złr. 8:50 do 1050, 
przy kolei Ustrzyki do Węgier od złr. 9:20 do 11:40 (= 1:40 do | 
1:60 za 4 m. st.) przy cenie wyróbki 25 et. do 1 złr.



Z nasion silnie obrodziły buki, jodły i świerki miejscami ; 
w Tatrach (Zakopane) świerk w tym roku obrodził wyjątkowo ; 
w Kutach dąb 1 grab obrodziły nie źle. 

Na stan kultur tegorocznych mało w ogóle mimo posuchy, 

narzekania słyszymy od tych i tam gdzie je się prowadzi; 

więcej jednak zala sie na to, ze je mato kto robi, nie trosz- 

cząc się wcale o wycięte przestrzenie, ani dopomagając ob- 

siewowi naturalnemu. Do tego łączą się narzekania, co szczególnie 
w mniejszych posiadłościach ma miejsce, na dążności do zamiany la- 

sów na pastwiska lub liche łąki, gdy już serwitutowe pasze 
wielu złego są przyczyną, a bydło pod linią wegetacyjną chodzące 
na stokach 1 upłazach nieobliczone szkody wyrządza lasom iich wła- 

ścicielom. Sądzę, że obowiązkiem jest władz dotyczączych temu dokąd 
czas zaradzić. Chociaż mniej jak w innych powiatach i z tych okolie 
narzekają na szkody przez zwierzynę zrządzane, jednak jako środek 
przeciw tej prawdziwej klęsce uprawnionych szkodników jest silne 
Żywienie, co potwierdza p. Bosowski z Żywca a z czem i ja 
w zupełności się godzę. Bo chociaż szkody będą zawsze, to jednak 
jest rzeczą pewną, że rozmiary ich znacznie będą mniejsze i wy- 

żej 10”/, nie przejdą. 

Na znaczniejszych wyżynach leżą lasy pow. Sanoka, 
"Stryja 1 Brzozowa; gleba tu przeważnie gliniasta, nie głęboka 

na głazach piaskowca: karpackiego, iłu lub łupku menilitowego 

oparta 1 łatwo osuwista. Jodła i buk dominują tutaj; świerk im 
towarzyszy miejscami. Lasy to wysokopienne w wieku od 80 do 

100 lat rąbane. Sprzedaże odbywają się na sztuki, morgi i masę 
kubiczną. 

w Stryjskiem (Stryj 1 Kruszelnica)*). metr. kub. szpil- 
kowego drzewa od 0.90 do 1.60 zł. stosownie do klasy ; oprawny 

materyał od złr. 4:70 do 7:90; deski za m* od złr. 6:50 do 9:50. 

Opał twardy za metr przestrz. 0:60 zł., przy kosztach wyróbki 
0:30, ma zbyt dość łatwy. 

w Brzozowskiem, (Brzozów i Jasienica) cena drzewa 
szpilkowego złr. 2:10, bukowego do złr. 2-50. Opałowe stosy 4 
metr. miękkie od złr. 4 do 5:25, twarde do złr. 8, przy kosztach 
wyróbki 0°60 zł. zaś morg lasu płaci się od 400 do 500 złr. 

wt w Sanockiem (Putawy) w górach drzewo nie ma wielkiej 
' wartości, gdy na płaszczyznach rzecz się ma przeciwnie. Metr kub. 
  

7 *) (Lasy Kruszelnicy dawniej ks. Andrzeja Lubomirskiego obecnie od 1-go 
lipea, 1895 r. Lajzora Kolesera). |
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materyałowego jodłowego lub bukowego drzewa idzie od złr. 1:30 
do 3:80; opałowe stosy twarde od złr. 1:50 do 8. miękkie od złr. 
1:50 do 3. przy cenie wyrobki od ztr. 0°80 do 1 afr. 

Z owadów w powiatach Sanockim 1 Brzozowskim zwójka 

(Tortrix histrionana) napadła znaczne przestrzenie drzewostanów jo - 

dłowych; a spóźnione zarządzenia władzy pozostały bez skutku. 
W Stryjskiem (Kruszelnica) chrząszcz znaczne czyni szkody jako 

też i kornik, któremu jednak grożnie rozszerzać się nie pozwalają. 

O ogólnie dobrym stanie lasów wiele niestety powiedzieć 
nie możemy, brak sił fachowych na każdem miejscu prawie czuć 

się daje. W górzystych lasach Stryjskich, w których z jednej 

strony przemysł drzewny 1 komunikacye (Skole-Kruszelnica) co 
raz więcej się rozszerzają, z drugiej strony lasy mniejsze i liczne 
posiadłości leśne istnieją, pozostają bez żadnej kontroli. Skutkiem 

tego delegat nasz z Kruszelnicy proponuje Wydziałowi utworze- 
nie oddziałów okręgowych Tow. leśnego; których zadaniem było- 

by wciągać do obrad tak właścicieli, jako też 1 włościan, poucza- 
jąc ich o sposobie gospodarki leśnej i tem zapobiegać wyzyski- 
waniu ich przez handlarzy. Stan kultur i zasiewów przeważnie jest 
dobry (tam gdzie je robią) a z drzew obrodziły najlepiej, lecz 

tylko miejscami, świerk 1 buk. 

Na wyżynie podolskiej powiatów Podhajce, Husiatyn 
ina podgórzu podolskiem powiatu Rohatyńskiego stoją lasy prze- 
ważnie liściaste złożone z dęba, buka, graba, klona 1 jesiona; 
jedne rozłożone są na tłustych glebach czarnoziemnych, inne na 

gliniasto-piaskowych, z podglebiem skały wapiennej i gipsowej. 
miejscami więcej a miejscami mniej przepuszczalnej. 

Koleje leśne w tych lasach są krótsze i idą od 20 do 40 
lat dla nisko-piennych a 80 dla wysoko-piennych z systemem 
przestrzennym. Sprzedaż produktów leśnych prowadzoną bywa na 
masę 1 morgi. 

W Podhajeckiem (Podhajce Zawałów Złotniki-Maćków 
za m* dębiny płaci sie od 7 do 10 złr. w stanie okragłym, 

opał zaś w 4 metrowych stosach twardy 10 do 12 złr. przy ko- 
sztach wyrobu 60 centów. Oprawny materyał dębowy 15 do 20 
złr. za metr sześcienny. 

W Husiatyńskiem (Chorostków) łater twardego opało- 
wego drzewa. kosztuje od 15:30 do 17:40, miękki osikowy 10 do 
24 złr. | 

W Rohatyńskiem (Rohatyn) cena morga idzie od 100
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do 200 złr. i ten sposób choć dla właściciela lasu najniekorzyst- 

niejszy, jest tu po większej części w praktyce. Tam gdzie jest to 

w użyciu, płacą za m*, sześć. dębiny w stanie okrągłym 8 do 14 złr. 

Opał ma zbyt dość łatwy i przeważnie sprzedaje się spekulantom 
hurtownie, przez co o wiele mniejszą otrzymuję się cenę. 

Stan kultur, chociaż takowe wyjątkowo tylko prowadzone 
bywają, do średnich zaliczyć można, a to z powodu posuchy wio- 
sennej. Robotnik łatwy pracuje od 8 do 10 godzin dziennie za 
0:15 do 0:25 złr. 

Z nasion obrodziły graby klony, jawory, jesiony i buki, 
oraz dąb (obficie w Rohatyńskiem). Z owadów oprócz chrząszcza 
majowego, na szkody którego żalą się zewsząd, żadne inne nie 
wystąpiły tutaj. Zwierzyna również daje się we znaki. Okiść 
śnieżna w Podhajcach, Zawałowie i Chorostkowie wyrządziła szko- 
dy w młodnikach. 

O stanie lasów z żadnych pewno okolice nie odbieramy tak 

smutnych wiadomości jak z powiatów wyż wymienionych, w czem 
powiat Rohatyński przed wszystkimi celuje. Resztki jeszcze rębnych 
1 nierębnych drzewostanów idą pod siekierę, a wyręby 'albo się 
korczują albo też idą na pastwisko. Prowadzi się tu po prostu go- 
spodarstwo rabunkowe, bez żadnej pamięci na przyszłość. W osta- 
tnich 25 latach wykorczowano przeszło 2500 hek. lasu, dziś li- 

chą stanowiących rolę. Ale i na innych miejscowościach Podola 

nie lepiej się dzieje. Dążność do korczunków jest wielka, a dba- 
łość o lasy zbyt mała; — ginie też dąb z dniem każdym bez 

upamiętania tępiony, zostawiając po sobie zarośla drugorzędnych 

chwastów. Wśród takiego stanu rzeczy nie dziwnego, że wszyscy 
zwrącają się do c. k. Inspektoratu. 

Powiaty Sokal, Żółkiew i Jaworów (wschodnia część) 
mają lasy sosnowe w połączeniu z dębiną; odpowiednie miejsca 
zajęła też buczyna a niziny olcha (Jaworów wschodnia część). 

Koleje tych lasów wysokopienne od 80 do 100, a niskopienne. od 

35 do 40 lat. 
W Sokalskiem (Bełz, Poturzyca) cena morga lasu od 

150 do 400 a m* dębiny od 8 do 20 złr. się płaci, u sośniny 

dochodzi do 10 złr. Opał twardy od złr. 5'50 do 7 za 4 metrowy 
stos, sosnowy zas 4°50 do 5 adr. 

(Dokończenie nastąpi). 
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