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Wycieczka studentów Oddziału Lasowego 
Politechniki Lwowskiej do Rumunii. 

l excursion des étudiants de la Section Forestiére 
de lEcole Polytechnique de Leopol en Roumanie. 

1. Organizacja wycieczki. 

W marcu 1927 r. przewodniczący Koła Studentów Inżynierii 
Lasowej Politechniki Lwowskiej, kol. Stanisław Lis, podjął inicja- 
tywę zorganizowania wycieczki naukowej do Rumunii. Rumunię 
wybrano z kilku względów. Rozważając poszczególne możliwości 
1 alternatywy musiało się dojść do wniosku, że wycieczka do Ru- 
munji będzie najtańsza, co w danych warunkach odgrywało rolę 
bardzo poważną. Ze względu na bliskie stosunkowo sąsiedztwo 
Lwowa z granicą rumuńską wchodziła w grę znajomość terenu, 
poszczególnych organizacyj i głównych ośrodków leśnych i prze- 
mysłowych, z któremi należało nawiązać kontakt — moment bar- 

dzo ważny ze względu na krótki (nie całe 3 miesiące) okres czasu 
pozostający na definitywne wypracowanie programu wycieczki. 

W kierunku zaś naukowym reprezentuje Rumunia teren ciekawy 
ze względu na: 

1. Wzorowe gospodarstwo lasowe na terenie b. Bukowiny; 
2. Porty eksportowe, ważne dla wschodu — Gałacz, Braiła, 

Constanta; 

3. Silnie rozwinięty przemysł drzewny na terenie b. Siedmio- 

grodu, a w związku z tem urządzenia transportowe w naszem go- 

spodarstwie lasowem dotychczas niestosowane; 
4. Momenty natury przyrodniczej i krajoznawczej. 
Dzięki poparciu p. Ministra Dobruckiego uzyskano daleko 

idące ulgi paszportowe, Ministerstwo Komunikacji udzieliło zniżek 

kolejowych, zaś Ministerstwo Rolnictwa ułatwiło organizację wy- 

cieczki, przyznając subwencję w kwocie 1.500 zł. 

Program wycieczki został wypracowany pod kierownictwem 
prof. inż. Cyryla Kochanowskiego, który zajął się również nawią- 

zaniem kontaktu z odnośnemi instytucjami rumuńskiemi. Kierow- 

nictwo wycieczki objęli prof. inż. Jan Ladenberger i prof. dr. Szy- 
mon Wierdak. 

Dnia 16 czerwca 1927 r. wyruszyła ze Lwowa wycieczka, 
w której wzięło udział 2 profesorów, 6 asystentów i 31 studentów. 

Program przedstawiał się w ogólnych zarysach w następu- 
jący sposób: Czerniowce — Berhomet (lasy barona Wasylki) —
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zwiedzenie lasów Funduszu religijnego z postojami w Falcau, 

Putna 1 Moldavita Fierestrau — Gałacz — Braiła — Konstanca — Bu- 
kareszt — Brassov — Covasna— Comandou (koncern „Ardeleana” ) — 
Toplita Romana (koncern „Ofa”) — Cluj (koncern „Kalotaszeger 
Forstindustrie”), poczem powrót do kraju. 

W ciągu wycieczki program uległ zmianie o tyle, że na pro- 

jekt czynników rumuńskich poświęcono 2 dni czasu na zwiedzenie 

ośrodków leśnych w okolicach Sinaia i Busteni, skreślono nato- 

miast (ze względu na brak czasu) z programu miejscowości To- 

plita Romana i Cluj. 
Ogółem wycieczka objęła 14 dni—okres od 16. do 30. czerwca. 

2. Wrażenia ogólne. 

Na granicy, w Grigore, powitał wycieczkę p. Jakubowicz, 
kierownik Dyrekcji lasów państwowych w Czerniowcach, wydele- 
gowany jako reprezentant Ministerstwa Rolnictwa i p. Markowicz, 

nadleśniczy lasów miejskich w Czerniowcach. W Czerniowcach 

oczekiwali inż. Antonescu, prof. urządzenia lasu i dyrektor studjum 
leśnego i inż. Stinghe, prof. statyki leśnej i zabudowania gór- 

skich potoków — obydwaj wydelegowani przez Politechnikę Bu-- 

kareszteńską. Nadmienić należy, że w ciągu całej wycieczki to- 
warzyszył nam jeden z profesorów Politechniki Bukareszteńskiej, 

co w wysokiej mierze ułatwiło zrealizowanie programu wycieczki 

i zapoznanie się z poszczególnemi zagadnieniami. Wogóle Władze 

i poszczególne Instytucje rumuńskie odnosiły się do wycieczki 

bardzo przychylnie, czyniąc wszelkie możliwe ułatwienia i akcen- 

tując na każdym kroku swą życzliwość. 

3. Ogólny ryskrajoznawczy. 

Ogólna powierzchnia Rumunji wynosi 29.424.400 ha przy 

16.736.283 mieszkańcach; na głowę wypada 1:75 ha, na 1 km* 

57 mieszkańców. 

W skład Rumunji wchodzi szereg obszarów różniących się 

bardzo poważnie pod względem topograficznym, gospodarczym 

i etnograficznym. Przejdźmy je pokrótce. 

a. Bukowina. Południowa część górzysta, objęta przez Kar- 

paty wschodnie, ze wzniesieniami do 1700 m.; główną rolę odgrywa tu 

gospodarstwo leśne. Północna część falista lub równinna, najwyż- 

sze wzniesienia dochodzą do 500 m. n. p. m.; gospodarstwo leśne 

schodzi na plan drugi, ustępując miejsca rolnictwu. Między temi 

dwoma partjami strefa przejściowa — Podkarpacie — o charakte-
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rze pośrednim. Kraj na ogół podobny do naszych wschodnich 

terenów karpackich i podkarpackich, lecz znacznie zamożnieiszy, 

co przypisać należy silnie rozwiniętemu przemysłowi i wysokiej 

kulturze rolniczej. Ludność mieszana — Rumuni, Polacy, Niemcy, 

Rusini. 

b. Bessarab ja między Prutem a Dniestrem; typowa równina, 

kraj rolniczy, lasy wyłącznie liściaste występują na nieznacznych 

obszarach. Ludność mieszana rumuńsko-rosyjska. 

c. Mołdawja między Seretem a Prutem; część wschodnia 
równinna, zachodnia falista, opada ostrą krawędzią ku dolinie Se- 
retu; charakter głównie rolniczy, duża produkcja pszenicy, kuku- 
rydzy, wina. Ludność rumuńska. 

d. Dobrudża na południe od delty Dunaju po granicę buł- 
garską. Falista wyżyna o wzniesieniach, dochodzących od 80 — 
270 m. n. p. m., opadająca stromą krawędzią ku Dunajowi. Kraj 
częściowo rolniczy, częściowo pokryty lasami, ze względu na małe 

opady atmosferyczne na znacznych przestrzeniach nieurodzajne, 

suche obszary stepowe. Ludność mieszana — Rumuni, Bułgarzy, 

Turcy. 
e. Równina rumuńska—dawna Wołoszczyzna—teren rdzen- 

nie rumuński, leży między Dunajem, a łukiem karpackim; kraj 

równy, typowo rolniczy. 

f Karpaty rumuńskie dzielą się na dwie grupy, a mianowicie: 

1. Alpy Transylwańskie, ciągnące się od Orsowy po prze- 
łęcz Predeal; w grupie Buczecz osiągają one 2500 m., ze względu 
na znaczną ilość wapieni przypominają tereny alpejskie. U ich 

podnóża, na przestrzeni między Ploesti a Campina, bogate zagłę- 
bie naftowe. 

2. Karpaty Siedmiogrodzko-mołdawskie, otaczające wyżynę 

Siedmiogrodu od wsch. i płn. wsch. Na stokach rolnictwo i upra- 

wa wina, w wyższych partjach obszary leśne. 

o. Transylwanja (b. Siedmiogród), kraj na ogół górzysty. 

W dolinach rzek i na niższych stokach rolnictwo i uprawa wina, 
w wyższych partjach obszary leśne silnie zdewastowane. Ludność 

mieszana — Rumuni, Węgrzy, Niemcy, Rusini. | 
Rumunja jest krajem bardzo bogatym. Bogactwo jej opiera 

się na trzech głównych podstawach — rolnictwie, bogatych zaso- 

bach leśnych i zagłębiu naftowem, oraz na przemyśle, związanym 

ściśle z temi gałęziami produkcji. 

Ze zwiedzonych w czasie wycieczki miejscowości o znacze- 

niu kulturalno-historycznem wymienić należy: |
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Czerniowce ze wspaniałym pałacem metropolity, wybudo- 
wanym w stylu bizantyńskim. 

Putna z historycznym klasztorem, założonym w 1470 r. przez 
wojewodę Stefana Wielkiego, z grobem Stefana Wielkiego, oraz cie- 
kawem muzeum z zabytkami dawnej kultury rumuńskiej. 

Bukareszt — stolica Rumunii, typowe nowoczesne miasto. 
Sinaia — letnia rezydencja królewska, położona w grupie 

Buczecz, na tle potężnych szczytów górskich. 

Brassov (Kronstadt), dawna stolica Siedmiogrodu, miasto stare, 
o ciekawej historji. Mianowicie król węgierski Andrzej II spro- 
wadził w 1211 r. Krzyżaków celem obrony granic państwa przed 
Kumanami i nadał im t. zw. „Burzenland” (okolice Kronstadtu). 
Z powodu zatargów z królem Krzyżacy zostali wygnani w 1225 r., 
w ciągu jednak tych kilkunastu lat zdołali skolonizować dany 
obszar osadnikami saskiemi i założyć siedem warownych grodów: 
(Hermannstadt, Kreuzburg, Kronstadt, Marienburg, Schessburg, 

Schwarzburg, Terzburg) skad pochodzi nazwa Siedmiogrodu. 

4. Stosunki leśne w Rumuniji. 

Ogólny obszar lasów wynosi w Rumunji 7.248.985 ha, w tem 

  

таз: 

powierzchnia produkcyjna . . . . 6.524.753 ha 
halizny, tereny alpejskie i nieużytki 724.232 ,, 

Razem . . 7.248.985 ha 

Ogólna powierzchnia kraju wynosi 29.424.400 ha, liczba lu- 

dności 16.736.283 mieszkańców. 

Z zestawienia powyższych cyfr wynika, że Rumunja posiada 
22/0 lesistości ') i 0.39 ha lasu na głowę mieszkańca. Dzięki temu 
Rumunja zajmuje w Europie 5 miejsce co do zasobów leśnych 
l należy do krajów eksportujących drewno. 

Rozdział powyższego obszaru między poszczególne gatunki 

przedstawia się następująco: 

jodła . . . 421.911 ha 
Świerk . . 1.141.739 , [glaste sumarycznie 
Sosna . . . 14.721 , 1.585.026 ha — 24°30°/o 

Modrzew . . 6.655 ,, 
u 

1) Przy obliczenieniu procentu lesistości brano pod uwagę wyłącznie po- 

wierzchnię leśną produktywną; o ile weźmiemy pod uwagę ogólny obszar. lasów 

(7.248.985 ha) uzyskamy 244%.
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Buk. . . . 2.455.689 ,. 
Grab . . . 232.623 , 

Dąb (wszyst- 

kie gat.sum.) 1.564.758 _,, 

Lipa . . . 76.525 ,, 

Jesion . . . 34.952 , 

Wiąz . . .- 29.412 ,, 
Jawor . . . 6.027 ,, | Lisciaste sumarycznie 
Brzoza. . . 77.698 „[ 4.939.727 ha —= 75.70°/o 
Kasztan szla- 

chetny . . 649 , 
Akacja. . . 28.604 , 
Olsza... . . 13.020 ,, 

Osika . . . 126.788 , 
Inne gatunki. 292.982 ,, 

Razem . . 6.524.753 ha| 
Doliczywszy 724.232 ha halizn i nieużytków otrzymamy ogólną 
cyfrę 7.248.985 ha. 

Z geograficzno-leśnego punktu widzenia wyróżnić należy w Ru- 
munji następującej strefy: 

a. Obszary stepowe pojawiają się już w Mołdawii, na Wo- 
łoszczyźnie zaś obejmują znaczne przestrzenie. Ze względu na 
zbyt małą ilość opadów atmosferycznych są to obszary bezleśne, 
oddane w zupełności kulturze rolnej. Wyjątek stanowią drzewo- 
stany akacjowe, wprowadzone drogą uprawy sztucznej. Drzewo- 
stany te rozwinęły się zupełnie dobrze — 30-letni drzewostan aka- 
cjowy wykazuje około 300 m.3 masy na 1 ha. Zaznaczyć jednak 
należy, że pomyślny rozwój tych drzewostanów stoi w ścisłym 
związku z charakterem podłoża; o ile na terenach piaszczystych 
uzyskano wyniki zadowalniające, o tyle na żyźniejszych glebach 
kultury nie udały się, gdyż akacja rośnie tu początkowo szybko, 
poźniej jednak wykazuje zbyt małą odporność na działanie czyn- 
ników zewnętrznych i kultury marnieją. | 

b. Obok obszarów stepowych występują w Mołdawii, Do- 
brudży i Wołoszczyźnie tereny o charakterze przejściowym, które 
dzięki większej ilości opadów atmosferycznych umożliwiają rozwój 
wegetacji leśnej. Panującym typem są tu drzewostany dębowe, 
w skład których wchodzą (zależnie od warunków zewnętrznych): 
(Quercus pedunculata, Qu. sessiliflora, Qu. conferta, Qu. cerris 
a także Qu. pubescens. Z pośród krzewów gatunkami charakte- 
rystycznemi dla obszarów stepowych i przystepowych są: Amy- 
gdalus nana, Prunus chamaecerasus i Rhus cotinus.
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c. Strefa mieszanych lasów liściastych. Lasy tego typu wy- 

stępują w płn. części Bukowiny, w Besarabji, Mołdawii, Dobrudży 

i płn. części Wołoszczyzny. 

d. Strefa lasów karpackich, która rozpada się na 3 części: 

1. Strefa lasów mieszanych, dla których gatunkami charakte- 

rystycznemi są: buk, jodła i świerk. Strefa ta (nasz regel dolny) 

sięga do 1200 m n. p. m. 

.2. Powyżej strefy regla dolńego zaczynają się albo czyste 

drzewostany bukowe, które dochodzą do wysokości 1400 m, albo 

czyste drzewostany Świerkowe, osiągające swą górną granicę 

w wysokości 1700 do 2000 m, zależnie od szerokości geogr. 

W górnej granicy lasu świerk występuje razem z kosodrzewiną. 

3. Powyżej górnej granicy lasu zaczyna się strefa połonin; 

charakterystycznemi gatunkami są tu Juniperus nana (jałowiec 

halny) i Rhododendron Kotschyi (różanecznik). 

Limba jest w Karpatach rumuńskich gatunkiem dość rzad- 

kim; w większych ilościach występuje tylko w Alpach Rodniańskich. 

Modrzew występuje obficie w grupie: Buczecz i Ceahlau; 

modrzew występujący w grupie Ceahlau ma według badań prof. 

Antonescu modrzewiem polskim (Zarix polonica). 

Rozdział ogólnej pow. leśnej między poszczególne kategorie 

własności przedstawia się następująco: 

  

Państwo . . . . . 1.853.776 Ба = 28/0 

Instytucje publiczne . 1.226.246 , — 19% 

Własność prywatna . 3.444.731 „ — 53°/o 

Razem . . 6.524.753 ha — 100% 

Z lasów prywatnych około 1.000.000 ha stanowi własność 

koncernów drzewnych i towarzystw akcyjnych, 1.416.893 ha wcho- 

dzi w zakres własności powyżej 100 ha, około 978.000 w zakres 

własności poniżej 100 ha. 

Z ogólnego obszaru lasów 53”/o pozostaje w administracji 

państwowej, wykonywanej za pośrednictwem inżynierów leśnictwa. 

Nadmienić należy, że w Rumunii inżynierowie, będący nadleś- 

niczemi w lasach państwowych spełniają równocześnie rolę pań- 

stwowych organów ochrony lasu, pełniąc z ramienia państwa nad- 

zór nad sasiedniemi lasami prywatnemi lub komunalnemi. Przy- 

znać trzeba, że jest to pomysł bardzo dobry.
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5. Przemysł drzewny. 

Przemysł drzewny, stojący w Rumunii na trzeciem 1) miejscu, 
liczył w 1925 r. 163 zakładów przemysłowych 2). 

Czynne zakłady przemysłowe można podzielić na 3 kategorie: 
1. Wielki przemysł drzewny, do którego zaliczyć należy po- 

tężne koncerny drzewne, jak: Foresta, Carpatina, Swag, Bucovina, 
Ofa, Lomas, Patria, Moldoza i inne, — koncerny ogólnie znane 
na światowym rynku drzewnym. 

2. Towarzystwa akcyjne. 
3. Mały przemysł o znaczeniu wyłącznie lokalnem. 
W 1926 r. pracowało w przemyśle drzewnym ogółem 1500 

traków i 2200 pił tarczowych i heblarek, zużywając 140.000 K. M. 
siły popędowej. Z tego pracowalo przy przeróbce drewna szpil- 
kowego 1200 traków, 300 zaś przy przeróbce dębiny i drewna 
bukowego. 

Produkcja roczna miękkiego materjału tartego wynosiła 
3.000.000 m.’, z czego 1.000.000 m.* poszło na pokrycie zapotrzebo- 
wania wewnętrznego, a 2.000.000 m.* na eksport. 

W eksporcie przodujące miejsce zajmuje drewno szpilkowe, 
w ostatnich czasach zaczął się silnie rozwijać eksport drewna dę- 
bowego i bukowego. Buczyna odgrywa w Rumunii, pozbawionej 
węgla poważną rolę jako materjał opałowy; znaczne ilości buko- 
wego drewna opałowego eksportuje się do Węgier. Pozatem po- 
siada buk duże zastosowanie w przemyśle drzewnym, służąc do 
wyrobu podkładów kolejowych i mebli. 

Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu i stosunkowo 
silnie rozwiniętej sieci komunikacyjnej, przemysł drzewny ma 
w Rumunji widoki pomyślnego rozwoju. 

Sieć kolejowa, licząca 12.500 km, drogi spławne o długości 
9.000 km, oraz dogodne porty czarnomorskie są momentami pierw- 
szorzędnego znaczenia dla handlu drzewnego. Dzięki korzystne- 
mu położeniu geograficznemu, eksport drewna z Rumunii może 
rozwijać się w dwóch kierunkach: | 

1. Sortymenty cenne, pierwszorzędnej jakości mogą być 
transportowane na rynki zach., jużto drogą lądową, już to drogą 
morską przez Gałacz. 

2. Sortymenty drugorzędnej jakości mają szerokie rynki 
zbytu w bezleśnych Węgrzech, oraz w krajach kotliny morza 
Śródziemnego. 
  

1) Na pierwszem miejscu stoi przemysł rolniczy, na drugiem naftowy. 
) Wchodzą tu w grę tylko duże przedsiębiorstwa przemysłowe, pominięto 

natomiast małe zakłady o znaczeniu lokalnem.
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6. Poszczególne etapy wycieczki. 

Bukowina. 

Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzenie lasów bar. Wa- 
sylki. Siedzibą dyrekcji jest Berhomet nad Seretem. 

Lasy bar. Wasylki położone na stokach górskich grupują 
się w okolicach Berhometu i Łopusznej; stanowią one kompleks, 
obejmujący 24.000 ha lasu. Do 1910 r. celem transportu drewna 
stosowano dziki spław; służyła do tego klauza w Schipot i rze- 
szutki w Meżybrodach. Kolej normalno-torowa dochodziła do 

Meżybrodów, tutaj też wybudowano duży tartak. 

Де względu na trudności komunikacyjne opłacał się jedynie 
transport najlepszych sztuk, wobec czego prowadzono nieracjo- 

nalną gospodarkę plądrowniczą. Pozostałe przerzedzone drzewo- 
stany przyrastały bardzo silnie wskutek nadmiernego prześwie- 

tlania, co wpłynęło ujemnie na wartość techniczną drewna. Obec- 

nie widzi się na tartaku kloce świerkowe, które w miejsce cha- 
rakterystycznej dla górskiego świerka wąskosłoistości wykazują 

słoje roczne 1 cm szerokie. 

Celem unormowania gospodarki wybudowano w 1910 r. ko- 
lejkę 26 km długą i tartak przeniesiono do Berhometu. 

Obecnie prowadzi eksploatację firma „Forestiera”, etat rocz- 
ny wynosi 60.000 m* drewna bukowego i 40.000 m* drewna szpil- 

kowego, co najlepiej świadczy o smutnym stanie drzewostanów. 

Typ lasu analogiczny, jak w naszych Karpatach wsch. 

Dalszym etapem wycieczki było zwiedzenie lasów, stanowią- 
cych własność Orjentalnego Funduszu Religijnego. 

Fundusz Religijny został stworzony za panowania Józefa II. 

w 1775 r. W tym celu skonfiskowano większą część dóbr koś- 

cielnych i klasztornych, łącząc je w jedną całość; gospodarstwo 

na całym obszarze odbywa się pod kontrolą i kierownictwem 

czynników rządowych, czysty zaś dochód przeznaczony jest na 

utrzymanie metropolity, kleru i duchowieństwa obrządku orjental- 

nego. Dzięki sprężystej organizacji stworzono podstawy logicz- 

nej pracy, tak że obecnie lasy Funduszu Religijnego stanowią ob- 

jekt, który służyć może za wzór racjonalnego gospodarstwa 

leśnego. 

Obszary stanowiące własność Funduszu Religijnego dają się 

ująć w następujące cyfry:
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Gleba leśna produktywna . . 232.979 ha 
Grunty rolne . . . . . . . 13.980 , 
Gleba nieproduktywna . . . 1.993 ,, 

Razem . . 248.952 ha 

Procentowy udział poszczególnych gatunków przedstawia się 
następująco: 

Świerk . . . 50% 
Jodła . . . 24% 
Dąb . . . . 1% | 

Inne liściaste . 25°/o (buk, jawor, jesion) 

Ogólna masa drewna . . . . . . . 60.000.000 m? 
Przyrost przeciętny w wieku rębności . 899.106 ,, 

Etat użytkowy w wieku rębności wynosi 1670 ha, przeciętna 

zamożność 478 m* na 1 ha, czyli 

Masa użytkowa w wieku rębności 799.020 m3 
Użytki międzyrębne. . . . . . 133.460 ,, 

Użytki przygodne . . . . . . 85.100 , 

Sumarycznie: 1.017.580 m? rocznie. 
  

Zręby w 1926 r. przedstawiały się następująco: 

Drewno użytkowe twarde 18.660 m? 

» ‘ miekie 586.460 ,, 
» opałowe twarde 191.660 ,, 

” , miekie 66.950 , 258.640 m” 

Razem . . 863.760 m? 

Kolej rębności 100 — 120 lat. 

Celem umożliwienia wykonania inwestycyj koniecznych przy 
eksploatacji tak dużych obszarów gospodarowano uprzednio wy- 
łącznie zrębami czystemi komasując je na znacznej przestrzeni. 
Eksploatacja prowadzona przez niektóre firmy niezbyt była odle- 
głą od dewastacji. Dziś stosunki poprawiły się w tym kierunku 
znacznie. W niektórych nadleśnictwach (n. p. Putna) gdzie na to 
pozwalają warunki zarzucono gospodarstwo zrębowe przechodząc 

do gospodarstwa zrębami częściowemi z 10-letnim okresem od- 
nowienia. 

Celem tego sposobu gospodarstwa jest stworzenie odpor- 

nych drzewostanów mieszanych, złożonych z świerka, jodły i buka; 

jest to więc gospodarstwo oparte na podstawach naturalnych, 

605.120 m* 

 



        

a nie kierujące się uświęconemi zwyczajem szablonami. Dotych- 

czasowe wyniki są bardzo korzystne — drzewostany prowadzone 

w ten sposób przedstawiają się daleko lepiej od sąsiednich drze- 

wostanów gospodarowanych zrębami czystemi. 

Jakkolwiek poszczególne nadleśnictwa są wyeksploatowane 

nadmiernie, to jednak lasy Funduszu Religijnego, jako całość, po- 

siadają nadmiar drzewostanów dojrzałych do cięcia, wobec czego 

obecnie użytkuje się etat większy od normalnego. 

Poszczególne obręby podzielono na ostępy, podciągając pod 

to pojęcie całe zbocza gór, ograniczane linją dolinową i grzbie- 

tową. W granicach tych naturalnych odstępów stworzono t. zw. 

serje cięć (ostęp właściwy) rozpoczynające się w głęboko wcię- 

tych potokach. Szczegółowy plan cięć uklada się na lat 12, re- 

wizje przeprowadza się co lat 10. Dwuletni etat drugiego 10-lecia 

przeznacza się na wypadek spóźnienia rewizji. 

Dla celów transportowych służy wzorowo rozbudowana sieć 

komunikacyj leśnych. 

Czysty dochód z lasów Funduszu Religijnego. wynosi rocznie 

około 10.000.000. lei (5.000.000 zł.), czyli 44 lei (2'80 zł.) na 1 ha. 

W ciągu pobytu na terenie lasów Funduszu Religijnego zwie- 

dzono w Falcau i w Moldavita Fierestrau tartaki, stanowiące 

własność firmy „Bucovina”. Każdy z nich liczy po 10 traków, 

obydwa są pierwszorzędnie wyposażone. 

Manipulacja tartaczna stosowana w omawianych zakładach 

odbiega nieco od metod spotykanych u nas. Widzi się tu daleko 

posunięte zmechanizowanie pracy mające na celu ograniczenie 

pracy robotnika do minimum. 

W/ halach tartacznych uderza w pierwszym rzędzie usyluo- 

wanie traków; stoją one w dwóch szeregach, tak, ze pryzma wy- 

tarta na pierwszym traku przechodzi wprost do traka drugiego. 

(Tego rodzaju ustawienie traków spotyka się u nas bardzo rzadko). 

Do transportowania kloców desek lub odpadów wewnątrz 

hali tartacznej służą ruchome: lewary mechaniczne, przesuwające 

się na żelaznej szynie biegnącej wzdłuż hali tartacznej. 

Do usuwania trocin służą już to ekshaustory, już transpor- 

tery łańcuchowe biegnące wzdłuż hali i uchodzące do magazynu 

trocin. Jest to urządzenie starego typu, ekshaustory pracują 

sprawniej. 

Na składowiskach kloców i desek tory manipulacyjne zostały 

częściowo zastąpione przez transportery, co w znacznej mierze 

ułatwia pracę. Transporter taki składa się z szeregu zazębionych 

walców wprawianych w ruch systemem łańcuchów. |
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W tartaku w Moldavita Fierestrau zaznajomiono się dokład- 
nie z produkcją drewna resonansowego; przebieg jej przedstawia 
się następująco. 

Drewno rezonansowe przedstawiają deseczki świerkowe słu- 
zace do fabrykacji instrumentów muzycznych. Wymagane dymen- 
zje wynoszą: 15 mm grubości, najmniej 7 cm szerokości i powyżej 
3 stóp austrjackich (1 stopa — 316 mm) długości. Najbardziej 

poszukiwane są długości 4 — 5 stóp. 
Jakościowo dzieli się drewno rezonansowe na 3 klasy: 
1) Prima: bez zarzutu, bez sęków i gniazd żywicznych, o re- 

gularnym przebiegu włókien. 

2. Secunda: dopuszczalne małe sęki i nieznaczne gniazda 
żywiczne. Secunda może stanowić najwyżej 7 — 8/0 całego 
transportu. | 

Deseczki nie odpowiadające powyższym wymogom zalicza 
się do trzeciej klasy (tertia), która stanowi cenny materjał sto- 
larski. 

Wybór materjału krągłego na powyższy cel przeprowadza 

kupiec na portażach i składowiskach. Kloce te muszą być wą- 
skosłoiste, drobne a liczne sęki są niedopuszczalne, toleruje się 

natomiast sęki większe lecz nieliczne, gdyż można je przy dalszej 

manipulacji odrzucić. Minimalna średnica 45 cm. Ponieważ całe 
dłużyce powyższych zalet nie mają, kupiec wyrzyna z nich nada- 

jące się odcinki odziomkowe w ten sposób, by pozostałe kloce 

posiadały dymenzje tartaczne. 

Materjał na drewno rezonansowe musi pochodzić z cięcia 
zimowego, przetarcie zaś musi być ukończone do końca kwietnia, 

gdyż w przeciwnym razie może wyrządzić znaczne szkody Xy- 
loterus lineatus. 

Wybrane kloce przeciera się na tartaku na ćwiartki; w tym 
celu przepuszcza się kloc przez trak opatrzony jedną piłą, otrzy- 
mane połówki wprowadza się ponownie w ten sam trak, otrzy- 
mując w ten sposób ćwiartki. Cwiartki układa się grzbietem na 

wózkach i puszcza pod trak pełny, a więc otrzymane deseczki 

będą wytarte mniej więcej radjalnie (płaszczyzna zrazu będzie 
równoległą do przebiegu promieni rdzeniowych). 

Uzyskane w ten sposób deski schną przez kilka miesięcy 
na składowisku, poczem sortuje się je, znaczy dymenzje i przecina 
na cyrkularkach tak, by odrzucić sęki, gniazda żywiczne i partie 
o nierównomiernym układzie słojów. 

Gotowe deseczki układa się w paki 24 cali szerokie, obej- 
mujące 15 warstw desecze  rezonansowych, od dołu i góry daje
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się warstwę desek ochronnych, poczem ściąga się to wszystko 

drutem. 

Cena 1 m* drewna rezonansowego na pniu wynosi 1000 lei 
(około 55 zł.), wydatek gotowych desek rezonansowych wynosi 

maksymalnie 33/0 z 1 m* surowca. 

Ostatnio nałożono na drewno rezonansowe cło wywozowe 

w wysokości 10.000 lei (= 550 zł.) na 1 wagon. 

Porty rumuńskie. 

Drugim etapem wycieczki było zwiedzenie głównych portów 

rumuńskich Gałaczu, Braiły i Konstancy; porty te posiadają dla 

handlu Rumunii pierwszorzędne znaczenie. 

Gałacz leży nad Dunajem w odległości 130 km. od ujscia 

do morza, Braiła o 25 km. powyżej. Poniżej Gałaczu dzieli się 

Dunaj na kilka ramion, któremi uchodzi do morza. Dla żeglugi 

wchodzi w grę najgłębsza odnoga „Sulima”, która i tak posiada 

swe strony ujemne; ze względu na ciągłe zamulanie musi się usta- 

wicznie pogłębiać koryto, mimo jednak stałego nadzoru statki 

od czasu do czasu osiadają na mieliźnie. Gałacz jest ośrodkiem 

eksportowym drewna, w Braile, natomiast ogniskuje się handel 

zbożem. 
Koryto Dunaju jest pod Braiłą znacznie płytsze, niż w Gała- 

czu, wobec czego próżne statki zabierają najpierw w Braile ładu- 

nek zboża, poczem płyną do Gałaczu i uzupełniają tu swój tonaż 

drewnem. 

Nie jest to oczywiście regułą, w pierwszym jednak rzędzie 

dotyczy większych statków, które przy pełnem obciążeniu nie 

mogłyby z Braiły wypłynąć. 

Obydwa te porty zyskują na znaczeniu, gdy uwzględni się 

fakt, że Dunaj, dostępny od Wiednia dla żeglugi w większym 

stylu, jest obecnie rzeką międzynarodową. Długość Dunaju w gra- 

nicach Rumunji wynosi 1100 km. 

Przez Gałacz wywozi się obecnie 90”/o drewna eksportowa- 

nego drogą morską. Dla zobrazowania, jak znaczne ilości wcho- 

dzą tu w grę, przytaczam cyfry charakteryzujące eksport przez 

Gałacz w 1914 r.*) 

Miejsce przeznaczenia Ilość wagonów 

Niemcy aly 

Holandja . 3.0711/2 

Francja 
6.375 

*) Nowszych danych nie zdołałem uzyskać.
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Miejsce przeznaczenia Ilość wagonów 

Włochy . . . . .  .  . 9.956 

Anglia . . . . . .  . 7.605'/2 
Egipt. 13.344 
Grecja. . 19.421 
Belgja . . 1 120 

Afryka irancuska Looe, 605 
Syrja. . . .  .  .  .  . 4.521'/2 
Argentyna . . . . . . 875 
Turcja . . . . . .  . 1.4731 

Sumarycznie . . _ 68.787 

W związku z tak silnym ruchem Gałacz posiada dwa skła- 
dowiska z odpowiednio rozbudowaną siecią kolejową, oraz spe- 
cjalny port drzewny, w którym może ładować równocześnie 30 

okrętów. Pozatem posiada firma „Foresta” własne składowiska 

oraz basen, w którym może ładować 10 okrętów. * 

    

  
Ładowanie drewna w Gałaczu. 

Po zwiedzeniu Gałaczu i Braiły udała się wycieczka do Kon- 

tancy. Po drodze linja kolejowa przekracza między stacjami Fetesti 

a Cerna Voda (przestrzeń 20 km) Dunaj wraz z jego terenem 
zalewowym i martwemi łozyskami. 

Linja kolejowa na bagnistym i zalewowym terenie stanowi 

obiekt bardzo ciekawy pod względem technicznym, most zaś pod 

Cerna Voda (główne koryto Dunaju) stanowi jeden z najdłuższych 

mostów Europy.
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Konstanca jest portem Czarnomorskim, zbudowanym według 
nowoczesnych wymogów i zasad; mogą tu wchodzić nawet naj- 
większe okręty. Ogniskuje się tu eksport zboża i nafty, pozatem 
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Pomnik Owidjusza w Konstancy. 

Wszystkie trzy porty Braiła, Gałacz i Konstanca posiadają 
„ potężne elewatory zbożowe.
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Bukareszt i Alpy Transylwańskie. 

Z Konstancy udała się wycieczka do Bukaresztu, gdzie po- 
dejmowała nas bardzo serdecznie tamtejsza Politechnike. 
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Mogiła Nieznanego Żołnierza w Bukareszcie. 

‚| W ciągu jednodniowego pobytu zwiedzono miasto, bogate 
| wł 

muzeum przyrodnicze, grób Nieznanego Zołnierza, siedzibę rumun- 

  

    
Letnia rezydencja królewska w Sinaia. .
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skiego Towarzystwa Leśnego (wspaniały siedmiopiętrowy budy- 

nek stanowiący własność Towarzystwa), poczem udaliśmy się do 

Sinaia, letniej rezydencji królewskiej leżącej wśród grupy Buczecz, 
najwyższej w Alpach Transylwańskich. 

Tutaj wycieczka rozdzieliła się na dwie części, jedna udała 

się do sąsiedniej miejscowości Busteni, celem zwiedzenia fabryki 

celulozy i papieru, druga wyruszyła na wycieczkę przyrodniczą 

w grupę Buczecz, na szczyt Omul (2508 m). 
Na stokach do wysokości 1000 m. występuje drzewostan 

mieszany jodłowo-bukowy, w pasie od 1000 do 1500 m. czysty 

drzewostan świerkowy, przechodzący w skupienia kosodrzewiny 

i olszy zielonej. 

Bardzo silnie rozwinął się tu modrzew (prawdopodobnie eu- 

ropejski — Larix decidua), który w skupieniach posuwa się do wy- 

sokości 1600 m., pojedynczo do 1900 m. 

Powyżej skupień kosodrzewiny zaczyna się strefa połonin, 

przechodząca na wysokości 2000 m. w typowy krajobraz alpejski. 

Połoniny ustępują miejsca fantastycznym ugrupowaniom skalnym, 

złożonym z wapieni, oraz z utworów krystalicznych, jak gnajsy, 

granity i t. p. 

Dość obficie występują tu Loiseleuria procumbens i Rhodo- 

dendron Kotschyi — ten ostatni słabiej rozwinięty niż u nas 

w Czarnohorze. 

Ciekawym objektem technicznym jest tu kolejka linowa, łą- 

cząca fabrykę papieru w Busteni z grupą Buczecz. Wybudowano 

ją w 1912 r.; długość tra- 

sy wynosi 24 km; wózki 

o ładowności 0.5 mp. 

toczą się po linie stalo- 

wej 30 m/m grubej, o- 

partej na żelaznych kon- 

strukcjach. 

Tor kolejki składa 

się z dwóch lin, opartych 

po przeciwnych stronach 

konstrukcyj; po jednej 
linie posuwają się próżne 

wózki do góry, równo- 
cześnie zaś wózki obcią- 

żone zjeżdżają po drugiej linie w dół. 

Popęd kolejki mechaniczny; wszystkie wózki połączone są 

liną, która przewija się przez będący w ruchu wał metalowy. 

  

  

  
Kolejka linowa w górach Buczecz.
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Kolejka służy do zaopatrywania fabryki celulozy w papierówkę; 
papierówka przychodzi do fabryki w stanie surowym, korowanie, 
obcinanie sęków i czyszczenie następuje dopiero na miejscu *). 

Siedmiogród. 

Po przebyciu stacji kolejowej Predeal wkracza się na teren 
dawnego Siedmiogrodu, określanego obecnie nazwą Transylwanii. 
Siedmiogród jest z jednej strony krajem rolniczym, z drugiej 
strony posiada bardzo poważne obszary leśne i silnie rozwinięty 
przemysł drzewny. Rolnictwo koncentruje się w dolinach rzek, 
w kotlinach i na stokach, partje górskie pokrywają lasy. 

Lasy Siedmiogrodu są naogół bardzo silnie wyniszczone 
przez potężne koncerny drzewne, które prowadziły tu eksploatacię 

mniej więcej od 50 lat. 

Wycieczka nasza, zwiedziwszy Brassov, udała się do Coman- 

dou, by zwiedzić lasy i zakłady przemysłowe koncernu „Arde- 
leana” (= Siebenbiirgische Waldindustrie — własność bar. Groe- 

dla), oraz nadleśnictwo rządowe Covasna. 

Koncern „Ardeleana” obejmuje 3 kompleksy leśne: 

1. Comandou . 24.000 ha 

2. Musa mare . 6.000 ,, 

3. Brezoi . . . (obszaru nie znam). 

Skład drzewostanów w Comandou da się ująć następują- 

cemi cyframi: 50*”/o buka, 300/o świerka, 20 /o jodły. 

W drzewostanach przynależnych do Comandou, a w myśl 

dawanych nam wyjaśnień także w innych partjach Siedmiogrodu, 
występuje ciekawe zjawisko. Na stokach górskich występują 
drzewostany świerkowe, na grzbietach zaś czyste buczyny — 

a więc stosunek odwrotny, niż w warunkach normalnych. 

Objaw powyższy można ze znacznem prawdopodobieństwem 

tłómaczyć tem, że na stokach leżących bliżej kolejki eksploato- 

wano nie tylko świerka i jodłę lecz także buka; w wyższych par- 

tjach, gdzie buk był już lichy i częściowo skarłowaciały pozosta- 

wiano go, eksploatowano zaś tylko świerka. Ponieważ na od- 

nowienie lasu nie zwracano uwagi, więc świerk zdołał się odno- 

wić tylko na stokach, gdzie nasienie łatwiej mogło się utrzymac, 

  

*) Opisu fabryki papieru nie podaję, gdyż brałem udział w wycieczce 

górskiej, wobec czego nie posiadam potrzebnych szczegółów.
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pozatem zaś miało do dyspozycji więcej wody. Na grzbietach 

natomiast górskich, warunki egzystencji były o wiele gorsze, 

gdyż pozostawiona buczyna silnie się zwarła, słońce operuje tu 

silniej niż na stokach, nasienia zaś było mniej. W ten sposób 

wskutek fałszywej gospodarki drzewostany świerkowe zostały wy- 

parte przez buka. 

Bardzo ciekawym objektem jest Comandou, osada tartaczna, 

położona wśród lasów na wysokości 1000 m. n. p. m. w odległo- 

Ści 24 km. od Covasny, najbliższej stacji kolejowej. Założona zo- 

stała w 1888 r. w chwili, gdy 

przystąpiono po raz pierwszy = я   

do eksploatacji danych terenów. 

W pierwszym rzędzie wybudo- 

wano kolejkę do Covasny, po- 

nieważ zaś w normalny sposób 

nie można było pokonać zbyt 

wielkiej różnicy poziomów, więc 

na 8 km. wybudowano na prze- 

strzeni 1200 m. kolejkę grawi- 

tacyjną o wyciągu linowym. Ko- 

lejka ta pokonuje różnicę pozio- 

mów 326 m., a więc spad wynosi 

przeciętnie 260/0; zasada kolejki 

polega na tem, że naładowany 

wózek, jadąc z góry, ciągnie 

próźny wózek pod górę”). Na 

przestrzeni dalszych 12 km. wy- 

trasowano normalną kolejkę leśną. Comandou: Kolejka o wyciągu 

Przy pomocy kolejki grawi- linowym. 

tacyjnej dostawiono na górę ma- 

erjały potrzebne do budowy kolejki, lokomotywy, traki, maszyny 

do tartaku, materjały budowlane potrzebne dla osady i t. d. 

W ten sposób wyrosła wśród lasów osada zbudowana dla perso- 

nelu urzędniczego i robotników zajętych jużto w lesie, jużto przy 

manipulacji tartacznej. 

Obecnie zatrudniają zakłady w Comandou ogółem 3.000 ro- 

botników. Sieć kolejki rozrosła się do 140 km, obsługuje ią 

10 lokomotyw i 360 truków. Tartak liczy 14 traków, przesuwa- 

nie kloców odbywa się przy pomocy transporterów, ogławianie 

przy pomocy pił tarczowych i lisich ogonów. Obok tartaku sze- 

    

  

  

—ы——-—   

*) Szczegółowy opis kolejki będzie tematem osobnego artykułu.
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reg pierwszorzędnie urządzonych warstatów mechanicznych do 
naprawy maszyn i taboru kolejkowego, pozatem obficie zaopa- 
trzone magazyny środków żywności i artykułów technicznych. 
Jednem słowem ośrodek przemysłowy wyposażony w ten sposób, 
by wszelkie prace techniczne mógł przeprowadzić własnemi si- 
łami *). 

Z tego krótkiego opisu wynika, jak wielkie kapitały musiano 
włożyć w inwestycje — nie łatwo stworzyć wśród lasów osadę 
przemysłową i to osadę z wszelkiemi znamionami daleko posu- 

niętego komfortu. Ponieważ zaś nikt nie lokuje kapitałów 

      

Comandou: lIransportery mechaniczne w tartaku. 

w przedsiębiorstwa nierentowne, więc można sobie wyobrazić, na 

jaką skalę musiała być prowadzona eksploatacja w pierwszych 

latach egzystencji przedsiębiorstwa. 

Żywot Comandou obliczony jest jeszcze na 10 lat. Obecny 

etat wynosi 120.000 m% drewna krągłego, w tem znaczny procent 

buczyny. W/ stosunku do 24.000 ha lasu, i tak już mocno nad- 
  

*) Organizacja przedsiębiorstw oparta na zasadzie samowystarczalności 

w zakresie wszelkich prac, oraz bajecznie wyposażone magazyny rezerwowe SĄ 

cechą charakterystyczną wszystkich zakładów Groedla; n.p. Skole.
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wyrężonego, jest to równoznaczne z użytkowaniem kapitału, czyli 

z dewastacją. 

Z buczyny wyciera się pryzmy, by w ten sposób pozbyć 

się rdzenia i deski boczne. By uchronić się od nadmiernego 

pękania, poddaje się je w specjalnych komorach parzeniu przy 

temp. 40°C i ciśnieniu 4 atmosfer. Proces ten trwa 24 — 36 go- 

dzin, poczem materjał suszy się na wolnem powietrzu. 

Ze względu na konieczność oszczędzania drewna szpilko- 

wego, pryzmy służą jako materjał budowlany dla własnych ce- 

lów, poczynione zaś doświadczenia dały bardzo dobre rezultaty; 

deski idą w handlu jako materjał do fabrykacji mebli. 

Celem zużytkowania nadmiaru trocin fabrykuje się z nich 

brykiety. Służy do tego celu prasa o sile 37 K. M., dzienna pro- 

dukcja wynosi 10.000 kg; jako materjał kruchy nie wytrzymują 

one transportu, wobec czego służą na pokrycie zapotrzebowania 

wewnętrznego, a nawet do opalania lokomotyw. 

W kuźniach i warstatach używa się węgla drzewnego (bu- 

kowego), wypalanego we własnym zarządzie; jak widać, samo- 

wystarczalność i ekonomja posunięta do ostatnich granic. 

Materjał przetarty transportuje się natychmiast do Covasny, 

gdzie obok dworca kolejowego znajduje się właściwe składowi- 

sko o wyłącznie przejściowym charakterze. 

Nadleśnictwo rządowe Covasna stanowi teren bardzo cieka- 

wy, ze względu na swą historję i swój charakter. Nadleśnictwo 

to obejmuje nieużytki nabyte jeszcze przez rząd węgierski, który 

posiadał na zakupno lasów specjalny fundusz złożony z opłat 

i taks pobieranych za przestępstwa leśne. Z funduszu tego na- 

byto bezpośrednio przed wojną 12.000 ha zdewastowanych obsza- 

rów leśnych od właścicieli prywatnych, którzy wyeksploatowali 

drzewostany, w myśl zaś ustawy węgierskiej nie można ich było 

zmusić do zalesienia zrębów. Wraz z obszarami leśnemi rząd 

musiał przejąć istniejące na ich terenie osady, które posiadają 

serwitut wypasu bydła i poboru drewna opałowego z lasu. Обза- 

dy te, umożliwiające łatwe pozyskanie robotnika, byłyby momen- 

tem dodatnim, gdyby nie zwyczaj wypalania łąk celem uzyskania 

lepszej trawy, przyczem ulegają zniszczeniu wykonane kultury, 

a nieraz dochodzi do większych pożarów. 

W okresie wojennym zalesienia na danym terenie postępo- 

wały bardzo powoli, teraz kulturuje się około 200 ha rocznie. 

Obecnie najgroźniejszym wrogiem danych obszarów jest 

zbyt radykalna ustawa o reformie rolnej, stosowana w Siedmio- 

grodzie w bardzo szerokim zakresie celem zjednania ludności.
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Na podstawie tej ustawy rozparcelowano i zamieniono na past- 

wiska szereg lasów prywatnych. W tym wypadku płaci się wła- 
ścicielowi ustawową cenę 500 — 1000 lei (30 — 60 zł.), drzewo- 
stan przechodzi na własność rządu, grunt zaś ulega parcelacji. 

W ostatnich czasach rumuńskie urzędy parcelacyjne zażądały 

wydzielenia z nadleśnictwa Covasna 3.000 ha obszarów leśnych 
celem zamiany na pastwiska dla gmin sąsiednich. 

Dyrekcja lasu broniąc się przed tem wniosła rekurs trudno 

jednak przewidzieć, jaki będzie epilog tej sprawy. 

Organizacja szkolnictwa leśnego. 

Rumuńskie szkolnictwo leśne obejmuje 3 typy uczelni: 
a) Wydział lasowy przy Politechnice Bukareszteńskiej; kurs 

4-letni, po ukończeniu którego można uzyskać tytuł inżyniera. 
b) Szkoły średnie w Temisoarze (Temeszwar) i Branesci; 

szkoły te przyjmują kandydatów z 4-ma klasami gimnazjalnemi; 
kurs trwa 3 lata; absolwenci stanowią personel pomocniczy nad- 
leśniczego. 

c) Szkoły niższe dla t. zw. brygadjerów; brygadjer jest sze- 
fem gajowych w danem nadleśnictwie. Szkoły te przyjmują kan- 

dydatów z ukończoną szkołą powszechną, kurs trwa 1 rok, z cze- 
go '/e roku przeznaczone jest na wykłady teoretyczne, a '/2 roku 

na zajęcia praktyczne. Szkoły te kształcą głównie wysłużonych 
wojskowych. | 

Akademickie studjum leśne w Bukareszcie stoi na wysokim 
poziomie, przyczem podkreślić należy nacisk, jaki się tam kładzie 
na to, by absolwenci umieli zastosować w praktyce wiadomości 

teoretyczne. Do tego celu prowadzi dobrze zorganizowana insty- 
tucja praktyk. 

Student jego zobowiązany przy końcu roku złożyć egzamina 
z wszystkich przepisanych przedmiotów, gdyż w przeciwnym razie 
traci rok — a więc „rygory”, tylko ostrzej pojęte niż u nas. 

Po pomyślnym wyniku egzaminów student otrzymuje na przeciąg 
2 miesięcy praktykę wakacyjną, którą przydziela mu ex officio 
Dyrekcja Wydziału Lasowego. Praktyki te odbywa się w lasach 
rządowych lub prywatnych; praktyka jest płatna, tak że student 

może ją odbyć bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 
Każdy student musi w ciągu swej praktyki prowadzić dzien- 

nik, który ma być potwierdzony przez nadleśniczego, pozatem 

musi opracować tematy wyszczególnione w programie praktyk, 
pracując w myśl szczegółowych wskazówek udzielonych przez
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odnośnych profesorów. Bez odbycia praktyki nie można przejść 

na wyższy rok studjów. 
Program praktyk przedstawia się w następujący sposób. 
Po I. roku studjów zapoznanie się z pracami wchodzącemi 

w zakres topografji i miernictwa, zebranie zielnika z zakresu bo- 

taniki ogólnej i lasowej, oraz zbiór entomologiczny. 
Po II. roku studjów prace z zakresu pomiaru drzew i drze- 

wostanów, zakładanie powierzchni próbnych, oznaczanie procentu 

przyrostu i analiza strzały. 

Po III. roku studjów ogólnych opis danego objektu gospo- 

darczego. Ogólny projekt administracji danego obszaru, eksploa- 

tacji i zalesień, pozatem szczegółowy projekt zalesienia 200 ha 

i potrzebnych na to szkółek wraz z kosztorysami opartemi na ce- 

nach w danej okolicy aktualnych. Studjum środków transportu 

i zakładów przemysłowych z fotografjami i kopjami planów. 

Po IV. roku studjów musi absolwent odbyć 8-0 miesięczną 

praktykę w okresie czasu od 1 kwietnia do 1 grudnia. Szczegó- 

łowy program praktyki przedstawia się następująco: 

1. Praktyczne prace w zakresie odnowienia drzewostanu 

i zakładania szkółek. 
2. Projekt zalesienia 200 ha. 

3. Krytyczny pogląd na gospodarkę w ciągu ostatnich 10 lat. 

4. Obserwacje na temat eksploatacji drzewostanów prze- 

znaczonych do cięcia. 

5. Studjum środków transportowych lądowych i wodnych. 

6. Studjum przynajmniej 1 zakładu przemysłowego. 

7. Studjum dowolnego operatu gospodarczego dla lasu na- 

siennego. 

8. Plan gospodarczy dla lasu obejmującego najmniej 200 ha 

pow. wraz z szczegółowym planem eksploatacji i zalesień dla naj- 

bliższego 10-lecia. Pracę prowadzi sekcja złożona z 4-ch studen- 

tów oddając wspólny operat, każdy natomiast członek sekcji ma 

na własną rękę wykonać opis 50 ha. 

9. Oszacowanie urządzonego obszaru z punktu widzenia 

sprzedaży i wywłaszczenia, przyczem uwzględnić należy ceny loco 

las i loco wagon. | 

10. Eleborat omawiający wpływ ustawodawstwa agrarnego 

na politykę leśną. 

11. Zielnik roślin charakterystycznych dla poszczególnych 

typów siedliska 1 dla poszczególnych wzniesień (w zależności od 

warunków lokalnych). Zielnik drzew leśnych w poszczególnych 

fazach rozwoju — od kwiatu do nasienia.
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12. Zbiór minerałów, oraz szczegółowy opis gleby. 
15. Sposób sprzedaży i sortymenty w danem nadleśnictwie 

wyrabiane. . 
14. Taryfy kolejowe i celne; zagadnienia dotyczące importu 

l eksportu drewna. 
Program powyższy, opracowany nader starannie, obejmuje 

całokształt zasadniczych zagadnień teoretycznych i praktycznych, 
z któremi inżynier leśnictwa spotka się w swem życiu zawodowemij 

Absolwent może przystąpić do egzaminu dyplomowego do- 
piero po odbyciu praktyki. Przedłożone przez kandydata spra- 
wozdanie obejmujące szczegółowe opracowanie wyszczególnionych 
tematów stanowi podstawę egzaminu dyplomonego. 

Bardzo silny nacisk kładzie się w ciągu studjów na wycieczki 
naukowe, których celem jest zaznajomienie studentów ze stanem 
leśnictwa i przemysłu drzewnego w kraju. 

Jak z powyższych uwag wynika studjum leśne stoi w Ru- 
munji na wysokim poziomie, kwestia zaś wykształcenia praktycz- 

nego została rozwiązana o wiele lepiej niż w naszych wyższych 
uczelniach leśnych, które zwracają uwagę wyłącznie na wykształ- 

cenie teoretyczne — gdyż o ile mi wiadomo, nigdzie dotyczas nie 
wprowadzono przymusu praktyk. 

' 

= 

Powyższe sprawozdanie jest bilansem korzyści odniesionych 

w ciągu wycieczki. Bilans ten jest bardzo poważny, najwięce 
bowiem można nauczyć się drogą obserwacji i porównywania me- 

tod pracy stosowanych u nas z metodami pracy innych państw. 
Wycieczki zagraniczne umożliwiające wymianę myśli i po- 

glądów stanowią moment tak doniosły, że na przyszłość powinne 

one wejść w zakres programu studjów. 
Ze strony uczestników wycieczki należy się wdzięczność Tym 

wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrea- 

lizowania wycieczki. 

Wykaz literatury. 

1. Pawłowski St.: Geógrafia Europy 1927. | 

2. Brauner: Ruminiens Waldreichtum und Forstindustrie 1926. 

3. Grassl: Sorgen der rumanischen Holzindustrie 1926. 

4. Schindler: Galatz, die Donau und die ruminische Holzausfuhr. 

Głównie oparłem się na szczegółach zebranych w Rumunii, 

które zawdzięczam w pierwszym rzędzie P. Inż. Petre Antonescu, 

profesorowi Politechniki Bukareszteńskiej.
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Résumé. 

La Société des Etudiants de la Section Forestiére de |’Ecole 
Politechnique de Lwow a organisé le 16. juin 1927 une excursion 
en Roumanie qui dura 14 jours — depuis le 16. jusqu au 30. juin 
1927 — et se composait de 2 professeurs (le Prof. Ing. Jan La- 
denberger et le Prof. Dr. Szymon Wierdak), 6 assistants et 31 
étudiants. L’excursion avait un but purement scientifique et au 
cours de la méme les étudiants ont eu la possibilité de connaitre 
l’exploitation des foréts en Roumanie, qui présentent aux études 
un sujet curieux en ce qui concerne: 

1. lexploitation exemplaire des foréts en Roumanie, 
2. les ports d’exportation importants pour |l’orient — Galati, 

Braila et Constanta, 

3. Vindustrie du bois fortement développée sur le terrain 
de la Transilvanie, 

4. la nature et le caractére du pays. 

Dans l'article précédant nous avons rendu le caractére ge- 
néral du pays et avons tout spécialement accentué la situation de 
ses foréts et de son industrie du bois. Les observations y faites 

nous permirent de faire un compte-rendu en chiffres ayant rap- 
port a la superficiedes foréts, le taux du boisement, |’exploita- 
tion et l’exportation du bois. 

La premiere étape de l’excursion fut la Boukovine. Une 

spéciale attention y est due a |’exploitation exemplaire des foréts 

qui appartiennent au Fond Religieux établi par Joseph II. en 1775 

des domaines confisqués aux couvents et aux ćglises. L'exploita- 

tion de ce terrain est administrć sous le contróle et la direction 

des fonctionnaires de |’état et le bénéfice net en obtenu revient 

au métropolite pour ses dépenses personnelles et au clergé de la 

confession orientale en Boukovine. Dans ces foréts le peuplement 

est exploité par coupe en génération. I] nous a été possible de 

visiter les établissements de la fabrication du bois et les scieries 

a Moldavita Fierestrau, dont la fabrication du bois de resonnance 

mérite une attention spéciale. 

Ensuite on a visité les ports a Galati, Braila et Constanta, 

dont le plus curieux a été le port de Galati, étant le centre prin- 

cipal de l’exportation du bois a l’étranger. Cela а аоппё Гос- 

Casion aux visiteurs de connaitre les instalations dans les port et 

les methodes appliquées pendant le chargement du bois sur les 

navires. . a 
La suivante étape eu lieu dans les foréts, qui s’étendent
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dans les hautes montagnes dans les environs de Sinaia et dans 
les Alpes de Transilvanie. Ici de méme |’excursion a eu Госса- 
sion d’admirer les scieries et les fabriques de cellulose, qui occu- 
pent une place prédominante dans |’industrie. Ces établissements 
ont du subir des dépenses couteuses pour pouvoir exploiter les 
foréts tellement difficiles a acceder. Vu le mauvais terrain, le 
transport du bois est exécutéen plus grande partie par des che- 
mins de fer aériens. 

Excepté les études, le programme de |’excursion a aussi pris 
en considération la connaissance du caractére du pays. Au cours 
de l’excursion on a visité la résidence du métropolite a Cernauti, 
le couvent historique a Putna, fondé par Stefan le Grand, la ca- 
pitale de Roumanie Bucuresti et la residence royale a Sinaia, ce 
qui nous permis de connaitre l’histoire et la civilisation roumaine. 

Nous sommes obligés de reconnaitre tout spécialement que 
les autorités roumaines et communales, de méme que les institu- 
tions privées et les forestiers ont porté un vif interét a l’excur- 
sion en lui facilitant le séjour en Roumanie et en démontrant 
a chaque occasion une bienveillance vraiment sincére. Nous fi- 

mes accompagnes pendant notre séjour de |’ing. G. P. Antonescu et 
ling. U. N. Stinghe, l’ing. P. A. Grunau, tous trois proffeseurs a |’Ecole 
Politechnique de Bucuresti, ce qui a considćrablement facilitć la 
rćalisation du programme de I'excursion.


