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Sprawozdanie z posiedzen 
XII. Walnego Zgromadzenia 

galicyjskiego Towarzystwa leśnego odbytego w Nadwornie. 

(Ciąg dalszy). 
c 

Posiedzenie z dnia 4. września 1895. 

Początek o godzinie 9. minut 30 гало. 

Przewodniczący: Wiceprezes pan Henryk 

Strzelecki 
Wiceprezes IL: p. Alfred Rosenberg. 
Sekretarz: p Romuald Makarewicz. 
Przewodniczący Wiceprezes, pan Henryk 

Strzelecki: Otwieram posiedzenie i proszę Panów zająć miejsca. 
Naprzód muszę ogłosić telegram naszego nowego prezesa, 

który wprawdzie przybyć nie może, jednakowoż nadesłał z Ja- 
rosławia podziękowanie za wybór. Prosze o odczytanie teleywc:nu. 

Sekretarz pan R Makarewicz: (yta): Wybór 
przyjmuję, proszę podziękować zebraniu za zaufanie, na które 

będę się starał zasłużyć. Nie mogę przyjechać z powodu spraw 

ważnych, przedwyborczych. 
Witold Czartoryski. (Oklaski). 

Przewodniczący, Wiecprezes p. H. Strzele- 

cki: Przystępujemy do dalszy: czynności. Do Wydziału, jak 

Panowie wiecie, wybrani zosta:i pp.: Góralczyk, Schupp 1 Scheu- 

ring. Brakowało 4-tego. Przy ściślejszem głosowaniu czwartym 

członkiem Wydziału został р Borzęcki wybrany. Mamy jeszcze 

uskutecznić wybór do komisji rewizyjnej. 

Pan Linderski: Ja myślę, żeby wybór ten nskutecznić 

przez aklamacje, a proponuję pp. Karola Hetpera , Kowalskiego 

Stanisława , Dobruckiego Wiktora, Wospiela Jana 1 Kosinę Jana. 

Przewodniczący: Żąda kto głosu? (Nikt) Kto się 

zgadza z tym w.ioskiem, zechce rękę podnieść. ( Większość.) Jest 

przyjęty, a zatem wymienieni panowie są wybrani. *roszę pana 

sekretarza o odczytanie listu p. Andrzeja Broniewskiego, zbory 

teraz nadszedł.
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Sekretarz p. R. Makarewiez: (Czyta): Świetne 
Zgromadzenie! Odwołując się do mojego wniosku postawionego 

1 uchwalonego na Walnem Zgromadzeniu galic. Towarzystwa 

leśnego w r. 1894. w sprawie utworzenia biura leśnego przy 

Wydziale krajowym, poruszam niniejszem tę sprawę, albowiem. 

w organie Towarzystwa nie znalazłem dotąd żadnej wiadomości, 

któraby świadczyła, że w tym kierunku jakikolwiek sukces 
osiągnięto. | 

Sprawa ta jest nader ważną, aby miała pójść w zapomnie- 
nie, przeto będąc przeszkodzonym być osobiście na Walnem ze- 

braniu w Nadwórnie, upraszam o traktowanie takowej z urzędu 

то uchwalenie sposobu i kroków ku tejże wprowadzeniu w życie. 
Lwów, dnia 1. września 1895. 

Andrzej Broniewski 
c. k. lustrator lasów i dóbr skarbowych, oraz członek Towarzystwa. 

Przewodniczący: Ponieważ sprawę tę, która omawia 

list p. Broniewskiego, już na pierwszem posiedzeniu załatwiono, 
więc list ten stał się bezprzedmiotowym. 

Pan Dobrucki: Wnoszę, aby jeszcze jedyną sprawę ad- 
ministracyjną t. j. wybór miejsca przyszłego zgromadzenia, zała- 
twić i proponuję, jako takie, Zakopane. 

P. Roderyk Schupp: Jabym sądził, że najlepiej pozo- 

stawić Wydziałowi decyzję w tym względzie, a on to najlepiej 
oceni, gdyż tu potrzeba wziąć pod uwagę dobre chęci właścicieli 
lasów 1 wiele innych względów, które Wydział najlepiej ocenić 
potrafi. 

P. A. Góralczyk: Odnośnie do wniosku p. Dobruekiego 
chcę nadmienić, że Zakopane w przyszłości będzie bardzo pięknem 

miejscem na wyceczkę, ale sądzę, żeby w tym roku nie wybierać 
gc, atoz powodu trudności w komunikacji i w innym względzie 

zacucdzqnych. Jest nadzieja, że za lat dwa zbnduja tam kolej, 
którą już rozpoczęto. Dzisby trzeba z Chabówki jechać aż 6 mil 

wczami, a toby vyło za trudno. Popieram zatem wniosek pana 
Schuppa, a bądźcie Panowie przekonani, że Wydział będzie sie 
starał wszystko jak najlepiej urządzić. 

Wiceprezes p. H. Strzeiceki: Polaję wniosek p. 
Schuppa pod głosowanie, bo widzę, że już nikt gaosu nie zabiera. 

Kto jest za tem, aby wybór miejsca przyszłego Zgromadzenia 
pozostawić Wydziałowi, zechce rękę podnieść. (Wszyscy.) Wnio- 
sek jest przyjęty.
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W ten sposób załatwiliśmy wszystkie sprawy administra- 
cyjne 1 możemy przystąpić do dyskusji nad przedwczorajszym 
odczytem p. prof. Lipskiego. O głos prosił p. Schupp, więc mu 
go udzielam. 

Inspektor lasów p. Roderyk Schupp: Metoda 

saska kładzie główny nacisk na podział przestrzenny 1 wszystkie 

dziś modne urządzenia żądają, aby las był przedewszystkiem na 
ostępy i oddziały podzielony. Dawniej postępywano odmiennie: 

najpierw zbadano stan lasu i wypośrodkowano etat cięcia, a po- 
dział przestrzenny jest bardzo doniosłą rzeczą, ale, mojem zdaniem, 
przedewszystkiem w wysokich górach i w lasach o bardzo wiel- 

kiej powierzchni. Na równinie, w położeniach pagórkowatych 

1 w lasach mniejszych, podział przestrzenny już daleko mniejsze 
ma znaczenie i doniosłość. Przedewszystkiem trzeba rozróżnić po- 
dział przestrzenny na ostępy i oddziały. Podział na ostępy — 

Hiebsziige — jest rzeczą konieczną. Jeżeli linje gospodarcze, two- 

rzące za zwyczaj te ostępy, są od siebie bardzo oddalone, to pow- 
staną zręby roczne zbyt rozciągłe, co dla gospodarstwa z innych 
względów nie jest odpowiednem ; ale podział na oddziały, mojem 

zdaniem, jest mniejszej wagi, bo nie widzę tak wielkiej donio- 

słości w tem, jeżeli jeszcze te linje gospodarcze koniecznie chcemy 

przecinać prostopadłemi linjami oddziałowemi, a nawet powie- 
działbym, w równinach jestto zbędną rzeczą, a mianowicie zbędną 

o tyle, o ile metoda saska i judajchowska wymaga bardzo ma- 

łych oddziałów. Lasy, tak podzielone mają wejrzenie jakieś 

nieswojskie, że tak powiem, i wyglądają nieestetycznie, jeżeli 

ten cały obszar lasów podzielony jest na takie czworoboki 

regularne. W niektórych gospodarstwach nawet tak daleko idą, 
że każdy z tych oddziałów ma mieć równą powierzchnię. To jest 

niepotrzebne i, jak mówiłem, nieładnie. Przedewszystkiem zdawa- 

łoby mi się, że w lasach, które nie są normalnie zadrzewione, 

które co do wieku są anormalnymi, trzeba się zastanowić nad 

wysokością rocznego użytku drzewnego i ten przedewszystkiem 

trzeva wypośrodkować. Wprawdzie metoda saska wykazuje także 

etat cięcia, opierając swoje obliczenia i oszacowania na powierz- 

chni normalnej i powiada: roczny zrab t. |. powierzchnia iasu 

poazielona przez lata koleji zrębowej, ma mieć tyle a tyle hek- 

tarów, a biorąc 10 lat jako podstawę szacunkową, bo dalej me- 

toda saska z swymi kombinacjami nie sięga, powiada, że prze- 

strzeń 10-letnia t. j. obejmująca 10 zrębów rocznych ma być
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zmodyfikowaną stosunkowo do tego, czy rębne drzewostany zaj- 
mują dostateczną (normalną) przestrzeń. 

Jeżeli się okaże, że np. drzewostanów rębnych jest brak, to 
trzeba z tej normalnej powierzchni coś ująć i mniej użytkować, 
niż powierzchnia normalna wskazuje. 

Przy normowaniu powierzchni rębowej niema przeto żadnego 
prawidła, tylko pozostawia się to zupełnie zapatrywaniu i do- 
wolności urządzającego. Otóż w tem ja dopatruję błędu i sądzę, 
że nie można tak pozostawiać tego jakiejś kombinacji, i bez uży- 
cla wszelkich cyfrowych obliczeń, powiedzieć : kilkanaście hekta- 
rów ująć, względnie dodać. Przyznaję, że kombinacje urządzają- 
cego, które opierać się będą na ogólnym stanie lasu danego, oraz 
uwzględniając stosunki handlowe i t. d. nie dopuszczą może do 
popełnienia większych błędów, ale nie chciałbym, żeby dział urzą- 
dzenia, tak ważny, polegał na takich chwiejnych kombinacjach i 
dowolności urządzającego i powtarzam, że w tem upatruję słabszą 
stronę metody saskiej. Dalej widzę, że ta metoda ogranicza obli- 

czenia etatu cięcia do nadto krótkich odstępów czasu tj. do lat 

10. Przy kolejach wysokich, jest 10 lat może trochę za krótkim 

perjodem szacunkowym, a że tak jest, dowodzi już nawet zarzą- 
dzenie ministerjalne w lasach rządowych, gdzie teraz ustanowiono 
lat 12. A nawet 1 12 lat, względnie powierzchnia 12. zrębów 
rocznych, mojem zdaniem, nie wystarczy do obliczenia etatu rocz- 
nego, bo zamało znajdzie się tam różnie odnośnych drzewostanów. 
Przy lasach nienormalnych będą te okresy, względnie powierz- 

chnie 10 letnie, przy każdej rewizji urządzenia znaczne różnice 
w zapasie drzewnym 1 etacie rocznym wykazywać. A to jest nie 

wszędzie I nie zawsze dobre dla właścicieli lasów, w kraju naszym 

nie budziłoby zaufania bezwzględne zastosowanie metody saskiej, 

bo ustanowienie powierzchni 10- letniej polega, jak wspomniałem, 
tylko na rodzaju ogólnych kombinacyj i na zapatrywaniu osobistem 
urządzającego. Rowniez i władza, jeżeliby chciała mieć kontrolę 

jakąś, wątpię, żeby się zgodziła z takim elastycznym planem 

gospodarczym. I dziwna rzecz, że na końcu tego 100-lecia, stolmy 
znów na tym samym punkcie, na którym staliśmy przed 100 
laty, kiedy zrąb roczny o0 powierzchni normalnej był ogólnie. 
stósowany. ‘To jest oznaka czasu. Jak pierwej zanadto się wda- 
wano w obliczenia cyfrowe przy urządzaniu gospodarstwa laso- 
wego, tak teraz znów twierdzą, że to wszystko do niczego, że 
wystarczy wykazać przestrze zrębu normalnego, a czy ma być
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ona większą nieco czy mniejszą, to pozostawia się ocenieniu 
urządzającego. 

(o się tyczy sztucznych obliczeń Presslera i Judajcha wy- 
raził się już sam prelegent nie bardzo przychylnie ; — -ja tylko 

chciałem zaznaczyć, że pod tym względem zupełnie się z nim 

zgadzam , uważam bowiem te wszystkie obliczenia , kombinacje 

1 zawiłe rachunki formalnie jako chorobliwy objaw teraźniej- 
szości. Nawet sam Rząd niemiecki już na tych obliczeniach opie- 
rać się nie dozwala i mówi: możecie wprawdzie sobie obliczać tę 

kolej finansową , ale potrzeba do niej dodać jeszcze 10 -20 lat. 

Jeżeli więc tak postępują, to nie potrzebują takich długich obli- 
czeń robić, opartych nadto na niepewnych cyfrach, zwłaszcza, gdy 
potem dowolnie wynik rachunkowy zmienić wolno. 

Kończę tem: trzymajmy się przy urządzeniu lasów powierz- 

chni 1 zapewne to jest lepszy czynnik do zbadania etatu cięcia, 
niż te wszystkie metody, które zapas i przyrost biorą za pod- 

stawę swych obliczeń, jednakowoż nie oznaczajmy powierzchni 

tak, jak metoda saska, tylko na podstawie wieku drzewostanów 
całego obrębu gospodarczego , powtóre nie obliczajmy etatu na 

10 tylko na 20 lat. 
P. Dobrucki: Wprawdzie nie moją rzeczą odpierać za- 

rzuty poczynione metodzie saskiej, jednak niektórych, dla mnie 

rażących wzmianek nie mogę pominąć milczeniem. I tak: przed- 

mowca uważa podział powierzchniowy przestrzenny jako rzecz 
zbędną i tylko w górach, jakąś wartość mającą. Przyznam się, 

że, oile.z praktyki wiem, pierwszą podstawą każdego urządzenia 
właśnie ten pomiar powierzchniowy powinien stanowić i gdzie 

tej podstawy niema, tam właściwie niema nic. 

Dalej twierdził p. inspektor, ze głównie powinniśmy się 

opierać na obliczeniu trwałego pożytku, a mimo tego twierdzenia, 

wkrótce potem w ostatnim wniosku powiedział: opierajmy się 
na powierzchni. W tem widzę sprzeczność. Więc, jak szanowny 

mowca chce opierać urządzenie, czy na pożytku głównym, czy 

w inny sposób chce je oprzeć? Dalej, zwrócił się przeciwko okre- 

sowi urządzenia , twierdząc, że 10-letni okres urządzenia jest 

za krótki. Moi Panowie, przewidzieć na 10 lat, to bardzo wiele. 

Czasem im krótszy okres urządzenia, tem piękniejsze podstawy 

i tylko wtedy, im ten okres jest krótszy a podział powierzchniowy 

bardziej specjalizowany, tem piękniejsze są podstawy urządzenia.
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P. Małaczyński: Chcę tylko sprostować twierdzenie p. 

Schuppa, Że nawet w państwowych dobrach jest okres urządzenia 

12-letni, dlatego tylko niby, że w ogóle 10-letni Rząd ma 

uważać za krótki. Powód jest inny, bo te dwa lata się dodaje 

tylko dlatego, azeby, jeżeli niema czasu na przeprowadzenie re- 

wizji 1 odnowienie planu, gospodarz miał jakąś radę wskazaną, 

to jest: miał jeszcze na dwa lata zręby w rezerwie, a tymczasem 

już z pewnością rewizję planu gospodarczego przeprowadzą.*) To 

jest powód przedłużenia 10-lecia, które jest zresztą całkiem 

wystarczające, ponieważ na 10 lat przewidzieć wszystkie zmiany 
handlowe 1 stosunki jest prawie niemożliwe. Kwestja 20 - letniego 

okresu jest sprawą dawno przesądzoną. 
Inspektor p. 5chupp: Jeżeli za podstawę do obli- 

czenia użytku drzewnego bierzemy tylko powierzchnię najbliższych 

10 lat, czyli zrębów. narażamy się na to, że skoro nie będzie 

nic albo mało do cięcia na tej powierzchni, nie będzie trwałego 

pożytku. (o do 10-letniego okresu szacunkowego, to inaczej 

rzecz rozumiałem. Planu cięć, trzebieży i kultur z pewnością nie 

można na dłuższy czas układać , jak na 10 lat. Ale ja chciałbym 

etat cięcia oprzeć na powierzchni 20-letniej i większe różnice 
drzewostanów brać w kombinację w tym celu, ażeby okresowe 

dochody względnie 10 - letnie, nie bardzo były od siebie różniące się. 

Со do podziału przestrzennego , nie powiedziałem , że podział 
przestrzenny jest niepotrzebny. Озеру i linje gospodarcze muszą 

być, ale to rozdrabianie lasów na małe, regularne czworoboki, 

to jest, mojem zdaniem, niepotrzebnem, a przynajmniej nie w tym 

stopniu. jak tego metoda saska wymaga. 

Jreferent p. prof. Lipiński: (Omawiając system 

saski, podniosłem jako zaletę tegoż, podział przestrzenny lasów. 
 Markowałem to dlatego tak wyraźnie, że u nas w kraju, jeszcze 

na wielką skalę urządzają się plany gospodarcze, gdzie na razie 
nie robi się podziału przestrzeni, tylko po obliczeniu etatu dzieli 

się na sekcje większe lub mniejsze. Tak zrobił jeden — za 10 
lat przyszedł drugi i drugi raz urządził i przyjął inne sekcje. 

Po 10 latach znowu trzeci przeprowadza nowy podział. W tem 

*) W rajnowszycih czasach zniesio "o "© + 5 przeznaczania Zienów 
na lż-iecie w planie gospodarczym dla iasow panstwowych i w przyszłości pian 
cięć rozciągać się będzie ściśle tylko na okres dziesięcioletni. 

Przyp. Redakcji.
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tedy leży błąd. Chodzi o to, aby las, stosownie jak teren jest 
ukształtowany, tak podzielić na poszczególne części , aby dokła- 
dnie przedstawiały obraz całego stanu lasu, ażeby można prze- 
prowadzić dokładne opisanie 1 wyłączenie drzewostanu, o czem, 
bez podziału przestrzennego lasów, nie może być mowy. Dlatego 

wszystkie dziś metody uważają za racjonalny ten podział prze- 

strzenny. Mamy go w Saksonji, w Prusiech i ten sam podział 

przyjmuje urządzenie lasów państwowych w Austrjl. 

Co do argumentu p. Schuppa, że to jest wielkie rozćwiar- 

towanie i że wtedy las jest nieładny, zauważę, że niejedna rzecz 

może być nieładna, a mimo to jest pożyteczna. Nie podoba się 
dalej p. Schuppowi obliczenie etatu na 10 lat 1 woli na dłuższy. 

Metoda saska bezwzględnie tego nie wymaga, żeby tylko na 
10 lat obliczano — tylko tam praktykuje się to, bo tam go- 

spodarstwo prowadzi się rębami czystymi i tam wiedzą z doświad - 

czenia , że taki okres 10-letni wystarcza zupełnie do zalesienia 

przestrzeni wyciętych. To, że w pewnych wypadkach okres 10 
lat byłby za krótki, ma pewną rację, tam, gdzie gospodarstwo 
idzie rębami częściowymi, i tam, zwłaszcza w większych lasach, 

mogłoby być nawet 20 lat, ale tu rozstrzygają przedewszystkiem 

względy gospodarcze, które zawsze na pierwszym planie być 

muszą. I wtedy, jeśli się przyjmuje rewizję 20-letnią , jeżeli okres 
odnowienia jest 20 - letni, potrzeba niezbędnie rewizyj co 10 lat, 

podrzędnych. Im krótsze są terminy, tem lepsze, bo można się 

do faktycznych zmian w gospodarstwie leśnem, jak'1 ekonomicz- 

nem, zastosować. 

Systemat saski powiada: powierzchnia normalna, bezwzglę- 

dnie przy wycięciach w pewnym okresie. Wyjątkowo tylko, je- 

śliby zaszedł wypadek, gdzieby koniecznem było wstrzymać się 

dłużej, tam tnie się mniej, a nigdy nie tnie się więcej. Ztad 

wniosku, że władze nasze nie zechcą zatwierdzić takich planów, 
bo byłby ze szkodą dla gospodarstwa i następców, jeśli się nie- 

równe powierzchnie tnie, nie podzielam, bo zawsze tnie się mniej 
a nie więcej. 

Jeszcze jedno chcę skonstatować, tj. że użytki, jakie się rok 

rocznie pobiera, są równe. Powierzchnia równa jest w okresie 

gospodarczym, względnie w pierwszym i drugim trochę zreduko- 

waną, ale użytki, jakie się pobierają są równe, bo się oblicza 
masę na powierzchni, która ma przyjść do cięcia, robi się szcze- 

gółowy plan specjalny, taksuje się, dzieli się masę, która w ciągu
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10 lat przyrosła przez ilość lat i otrzymuje się przeciętną masę. 
W granicach tych samemu gospodarzowi pozostaje wypracowa- 
nie każdego roku preliminarza cięć i nie wolno mu przejść po 
za tę granicę. 

То jest jedna ze zalet systematu saskiego, która i w na- 
szych warunkach jest zalecenia godną. 

Wiceprezes p. H. Strzelecki: Z koleji następuje 
odczyt p. Małaczyńskiego p. t. „Zasadnicza zmiana w wyprowa- 
dzaniu drzewa z lasów górskich w kierunku zastąpienia spławu 
kolejami*: Udzielam głosu p. referentowi. 

Referent p. Małaczyński wygłasza odczyt, umiesz- 
czony w dzisiejszym zeszycie Sylwana. 

Przewodniczący: Dyskusja otwarta. Do głosu zapisał 
się p. Wiceprezes Rosenberg. Udzielam mu go. 

P. Rosenberg: P. prelegent nadmienił , że w wypadkach 
elementarnych, spowodowanych np. przez silne orkany, które po- 

wodują leśnika do sprzątnięcia i wywozu większej masy drzewa, 

budowa koleji byłaby wskazaną. Otóż, chcę przypomnieć, że 

w lipcu r. 1886. u nas burza ogromne wyrządziła spustoszenia. 
Między innemi w obrębie gospodarczym Jawornik, las „Raduł* 
pod Czarną górą, o powierzchnt w przybliżeniu 300 hektarów, 
w przeciągu 5 minut został powalony. Był to piękny drzewostan 
świerkowy, więc nie wypadało nic innego, jak drzewo, ile mo- 
ności, jak najkorzystniej zużytkować. Towarzystwo, które 1 dziś 
jeszcze w tamtych stronach manipuluje, zawarło ze Skarbem 
kontrakt o uprzątnięcia powalonego drzewostanu. ZAbudowało więc 
w tym celu wązkotorową kolej i 60.000 metrów drzewa sprowa- 
dziło do potoka „Szybenego* a ztamtąd do Czeremoszu. Bez 
koleji nie można było i myśleć o wyprowadzeniu 1 o szybkiem 

uprzątnięciu tego materjału. | 
Co do torów — powiedział pan prelegent, że powinniśmy 

budować koleje wązkotorowe na 80 em. Rząd budował podczas 
okupacji Bośni koleje o torze 76 cm. i okazały się one znako- 
mitemi. Wskutek tego też Ministerstwo handlu poczyniło kroki, 
by wszystkie wązkotorowe koleje, które się budują, miały 76 em. 
szerokości toru, wedle mego zdania: celem umożliwienia wzaje- 
mnej wymiany wózków kolejowych, czegoby uczynić nie można, 
gdyby jeden sąsiad miał kolej 80-centymetrową , drugi na 1 metr 

a trzeci znów na 76 cm. Z tego to powodu Ministerstwo rolni- 
ctwa poleciło, by na rządowych kolejach wązkotorowych kładziono
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tor na 76 em. Z tej też przyczyny Skarb państwa, mając na celu 
budowę koleji wzdłuż Bystrzycy, zamierza użyć toru o 76 em. 
"Tor taki nie o wiele się różni od zaleconej szerokości, gdyż tylko 
o 4 em., a wydatność jej w pokonaniu ciężarów niemal nie 
ustępuje pierwszej, gdyż kolej o torze 76 cm. zrobi taką samą 
usługę, a maszyna nie potrzebuje być silniejszą i waga szyn bę- 
dzie jedna i ta sama, tj. szyna na długość 1 m. będzie miała 
wagę 11'/, klgr. Dlatego też należałoby się starać wszędzie 

o koleje 76 - centymetrowe. 

Dalej wspomniał p. prelegent, że inżynier Schiffer obliczył 
koszta budowy koleji w państwie skolskiem za kilometr 10.000 

zł. Rzeczywiście tak jest. Kwota ta nie może jednak służyć za 

podstawę dla wszystkich koleji, gdyż była ona pierwszą , którą 

zbudowano w naszym kraju w celach gospodarczo - leśnych przy 

użyciu pary jako motor. Robiono tam więc pierwsze próby. Ten 
sam inżynier ma u nas przeprowadzić trasę i zaręcza, że na 
odległość od Nadwórny do Pasieczny (14 kilom.) koszta jednego 

kilometra nie powinny przewyższyć 7.000 zł. a w trudniejszym 

terenie, gdzie zachodzi potrzeba wyższych nasypów i większej 

ilości mostów, nie powinien kilometr kosztować nad 9.000 zł., to 
znaczy, że nasza kolej kosztowałaby mniej od skolskiej na kilo- 
metrze około 2.000 zł. 

Co do łuków, to przy koleji normalnej liczy się promień, 

którym łuk jest zatoczony na 175 metrów, a łuki przy koleji 

wązkotorowej mogą schodzić do promienia 45, a nawet 40 metrów. 

Со do korzyści, jakie nam przyniesie projektowana kolej 

trzeba najsamprzód wspomnieć o uniknięciu strat, ponoszonych 

często wskutek wylewów i powodzi. W roku 1889. wyrzuciła 
woda na Bystrzycy przeszło 8.000 kloców, przerwała reszótkę 

w Pniowie i wszystkie te kloce poszły z wodą. Jedną część wy: 
łapano 1 zwrócono do tartaku, a reszta poszła — ale mimoto 

uratowaliśmy jeszcze około 5.000 kloców, to znaczy * straciliśmy 
około 3.000 sztuk. Słyszeliście Panowie poprzednio z kalkulacji, 

że około 3 zł. 44 ct. wynosi wartość jednego metra sześciennego. 

Jeśli obliczymy te 38.000 kloców to się pokaże strata około 5.000 
24., gdyż przeciętna miąższość kloca wynosi pół m* Byłoby 

więc dobrodziejstwem dla nas, gdybyśmy mieli kolej. Różnica 

co do wartości materjału, wyciętego na tartaku z kloców spro- 
-wadzonych lądem a spławionych Bystrzycą, jest tak znaczna, że 
już i ta okoliczność przemawia za transportem koleją. £ surowej
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masy drzewnej, dochodzącej rocznie do 30.000 m.* pozyskujemy 
około 55'/, materjału tartego, a 45'/, pozostaje w odpadkach, 
czyli produkcja roczna w deskach, łatach itp. dochodzi do 18.000 
m.*. Dzis liczymy '/, część materjału pierwszej klasy po cenie 
7 zł. 50 ct. a ”/, drugiej klasy po 7 zł. za m.*. Wskutek spro- 
wadzenia materjału koleją, stosunek ten jakościowy będzie od- 

wrotny, a todlatego, że kloce, pozostające przy obecnym sposobie 
transportu dłuższy czas w wodzie, psują się, przez co traci ma- 
terjał z nich wytarty na wartości. W razie zaprowadzenia 
koleji, będziemy mieli */, materjału dobrego po 7 zł. bO ct. a '/, 
część materjału drugiej jakości po 7 zł. Liczmyż, że mamy 
15.000 metrów materjału tartego, to okaże się korzyść około 
10.000 zł., którą zawdzięczyć należy tylko tej okoliczności, że 

transport wodą zamieniono na transport kolejowy. 

Dodać tu należy nadzwyczajne straty, spowodowane wyle- 
wami wody, nietylko przez utratę kloców, ale i w inny sposób. 
Widzieliście Panowie koło szluzy Kromera dużą kotlinę zasypaną 
szutrem. Widzieliście łożysko kanału, dziś zbliżone do reszótki, 

które przed dwoma lub trzema laty było inne. Podczas powodzi 
w r. 1891. stanęły tam kloce i była wielka trudność, aby szluzę 
uratować. Przed reszótką leżało podówczas około 12.000 kloców, 
z których dostaliśmy do kanału w przybliżeniu 10 do 11.000 
a zresztą około 1.000 sztuk zniknęło prawie bez śladu. Pokazuje 
się więc, że znaczna część kloców leży pod szutrem 1 sądzę, że 

jest tam ze 2—3.000 kloców 2 czasów dawniejszych, których 
nigdy nie znajdziemy, a takich kloców zarzuconych szutrem na 
Bystrzycy możemy liczyć na tysiące. Wszystko to przemawia za 
tem, aby zamienić transport wodą na transport wozowy. 

Wspomniał też p. prelegent, aby poczynić starania w tym 
kierunku, by wszystkie progi kolejowe były twarde tj- dębowe. 
Doświadczenie uczy, że progi dębowe przechowują się 15 do 20 

lat, zależy to też i od gruntu, w którym są ułożone. Kolej je- 
dnak ze Stanisławowa do Woronienki ma progi miękkie z na- 

szych lasów, gdyż rachunek wykazał, że użycie progów miękkich 
na krótki czas będzie korzystniejsze. Inżynierowie obliczyli, że 

progi miękkie, impregnowane dziś kosztują po 70 et. za sztukę, 
ale potrwają tylko 3 do 4 lata, zaś próg dębowy kosztować 
będzie 1 zł. 30 ct. lub 1 zł. 40 et., trwać ale będzie do lat 20. 

Otóż byliby użyli progów dębowych, gdyby nowa trasa tej koleji 

była się tylko stykała z innemi kolejami, ale przed dwoma
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laty nie było żadnej drogi do Woronianki, a nawet do Mikuli- 

czyna bardzo kosztowny byłby transport progów osią ze Sta- 
nisławowa. Gdy materjału dębowego nie było w okolicy, obli- 

czono, że sam transport jednego proga dębowego więcej by wy- 
nosił, jak dzisiaj zakupno samego materjału. Wskutek tego mamy 

miękkie progi, ale jest w projekcie, aby do budowy kolei 

z Nadwórny do Rafaitowy użyto progów dębowych. Koszta 

mamy w przybliżeniu obliczone, gdyż na kolei skolskiej koszto- 

wał próg przeciętnie 34 ct. Ponieważ profńl progów dla wązko- 

torowych koleji jest znacznie mniejszy od profilu progów nor- 

malnych, które przy długości 240 m. mają podstawę o 25 em. 
a wysokość 15 cem., przeto też progi dla koleji wązkotorowej, 
których długość nie przewyższa 140 m. o podstawie 15 cm. 
i wysokości 12 do 15 cm., a których miąższość zaledwie docho- 

dzi do '/, progów normalnych, nie mogą więcej kosztować nad 

30--40 ct za sztukę. 

P. prelegent wspomniał wreszcie, że przy takiej kolei mo- 

żna używać 7°]. spadku. Widzieliście Panowie, jadąc do Łojowej, 

największy spad, jaki tu mamy na kolei normalnej, ktory docho- 

dzi do 16°/,,. Jestto w tem miejscu, gdzie się roztacza dział wód. 

Drugi podobny spad będzie w Worochcie. Sądzę jednak, że jak- 

kolwiek na wazkotorowych kolejach można bez odpowiedzialności 

przyjąć większe spadki, dochodzące do 20 a nawet 25'/, (pro 

mille), to wzniesienia na 7, dla takich koleji uważam za niedo- 

puszczalne, gdyż są za strome i grożą niebezpieczeństwem. 

P Czernecki: Pozwólcie Panowie, że opowiem Wam coś 

z najświeższej praktyki, bo dopiero przed trzema dniami przed 

zjazdem skończyliśmy kolej od Synowódzka wyższego do naszych 

lasów, którą tak samo Schaeffer przeprowadził. Jestto bardzo 

piękną i bardzo korzystną rzeczą dla lasów budowa takiej koleji, 

i gdy dawniej lasy najmniejszego dochodu nie przynosiły, a po- 

datki trzeba było płacić, to dziś lasy górskie mogą z pełną 

nadzieją w przyszłość patrzeć, a raczej mogłyby, gdyby nie 

bardzo ważna okoliczność , która temu stoi na przeszkodzie, tj. 

wykupno gruntów od chłopów. Jeśli właściciel ma grunta swoje, 

począwszy od lasów aż do pewnej stacji koleji, nieprzerwanie, 

może się nazwać szczęśliwym, bo rzeczywiście budowa koleji 

wązkotorowej niewiele kosztuje i przeprowadzenie jest łatwe, ale 

wykupno gruntów jest pod dzisiejszymi warunkami ustawy 

absolutnem nieszczęściem i męką Tantala dla leśnika i właści- 

32
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ciela, jest prawie niemożebnem i dlatego tylko dobra Kruszel-- 
nica 1 Korczyn padły ofiarą, że przeszły z rąk księcia w inne, 
bo powodem do tego było wykupno gruntów pod drugą kolej 
które jest niemożebnem, bo chłopi powiedzieli, że albo książę da 
tolwark albo pół lasu, jeżeli chce mieć kolej. Dlatego prosiłbym, 
aby coś postanowić na tym punkcie, aby można eksploatować 
nasze lasy, ażeby mianowicie wszystkie władze i wszyscy wpły- 
wowi Panowie mogli tyle zrobić, żeby $. 24. ustawy inaczej 
brzmiał, jak obecnie; bo mamy wszystko zabezpieczone: droge, 
spławy, wszelką możliwość ryz. żłobów, ale o kolei mowy być 
nie może mimoto. Trzy lata ubijalismy się za tem. wszystkie 
władze poruszaliśmy, wszędzie odpowiadano, że pomogą, a osta- 
tecznie rozbiło się na tem, że nikogo nie było, ktoby mógł 
pomódz w tym względzie, tylko zostawiono nas bezwzględności 
chłopów. Rezultatem tego jest, że dalsza budowa kolei stanęła. 
Kolej nasza ma 80 cm. rozpiętości, szyny o wadze 11'4 klgr. 
maszyny są sprowadzane od firmy Krauss et Comp. towarzystwa 
akcyjnego z Monachium i Linzu i zostały oddane do użytku 24. 
stycznia 1895. Srednica cylindra wynosi 210 mm. a rzut 300 
mm. siła pociągowa 12 koni, a ciężar 10.200 klgr. Wagony są 
o rozpiętości 800 mm. i pochodzą z sanockiej fabryki Lipińskiego, 
zrobione zaś są wedle konstrukcji fabryki w Osnabiick. Są to 
bardzo dobre wagony i przy pufrach nie ma zastosowania sprę- 
żyn lub gumelastyki, lecz są tylko klocki czworogranne z mięk- 
kiego drzewa, bardzo dobre do użytku. Dwa takie wagony sku- 
plowane mogą unieść na sobie 6.000 klgr. Nie zgadzam się z p. 
prelegentem w tem, żeby na wązkotorowych kolejach jeden wa- 
gon miał 6.000 klgr. unieść. Zdaje mi się to niemożliwem — 
wagon taki musiałby być wówczas dłuższy, co znów łatwo mo- 
głoby na skrętach spowodować wykolejenie. Więc muszą tu być 
dwa wozy kuplowane za pomocą długich belków drzewa kloco- 
wego lub budulcowego. Nie można zaś przy wązkotorowych ko- 
lejach robić bardzo ostrych łuków. Chodzić o to bowiem powinno, 
żeby łuki były większe , aby ten cienki materjał, który ma większy 
pokup. mógł się rozłożyć na tem, łuki zaś małe pozbawiają nas 
wywózki tez0 materjału długiego i cienkiego. Jeżeli już muszą być 
ostre łuki, powinniśmy dążyć do tego, żeby podwójne wagony ku- 
piować, bo takie wagony ciężar zwieszają nad samymi łukami 
i są bezpieczne.
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P. prelegent powiada, że szyny muszą być stalowe. Ale 

o ile możności z miększej stali, albo też ze żelaza, gdyż stal, 

faktycznie używana na kolejach rządowych, u nas się nie kwa- 

lifikuje na piaskach. Nasze szyny z witkowickiej fabryki są 
stalowe , dają się znakomicie giąć 1 dwu robotników zegnie szynę 

całkiem ładnie. Z fabryki bierzemy tylko proste szyny 1 na 
miejscu je gniemy. Fabryka ta w Witkowicach jest Rotszylda 

i towarzystwa. Szyny te wynoszą |1l klgr. za metr bieżący, 
długość drogi jest obeenie 20 kilometrów. 

Wspomnieć jeszcze muszę, że Schefierowi bardzo ładnie 
obliczać, podając 7.000 zł. za kilometr. Jednak jego samego za- 
pytać, czy rzeczywiście według sumienia i najlepszej wiedzy to 
zrobił, a powie, że nieprawda, bo nas kosztuje wykupno 20 kalo- 

metrów 69.000 zł, za sam grunt, nie licząc w to upadku dobra, 

które z płaczem właściciel żegnał, i tego, że ostatecznie, kto wie, 

izraelita, który obecnie te dobra posiada, mimo zacności swej, 

jako człowiek, i mimo majątku, także nie nałoży głową za te 

7'/, kilometra, które mamy wykupić, bo chłopi powiedzieli już 

po kupnie, że bezwarunkowo gruntów nie oddadzą, że byliby 

oddali księciu za połowę lasu albo folwark, a żydowi za cały las 

i majątek nie oddadzą. 

Chcę jeszcze powiedzieć, że nie tak pięknie wydaje się 

w rzeczywistości zapewnienie, że wpływy atmosferyczne na drogę 

kolejową nie działają. Mieliśmy zeszłego roku wypadek, że ze- 

suwiska całą naszą drogę, właśnie w punktach składów i ryz, 

całe potoki, zasypały i potrzeba było najmniej 3 do 4 tygodni 

pracować, żeby usunąć ziemię z tych miejsce. Więc, nie tak рае- 

kne jest w rzeczywistości twierdzenie, że dostawy koleją moga 

być zawsze na czas uskutecznione. To także zależy od natury. 

Jeszcze jedna ważna sprawa tj., że budowa mostów gra 

ogromną rolę w cenie za kilometr. Zdawałoby się, że wystarczy 

wbić kilka palów dębowych, ułożyć kaptury i legary, aby z taką 

malutką „Kafeemaschine* przejechać na drugą stronę. Tak nie 

jest, bo w tych miejscach, gdzie najwięcej potrzeba tej koleji, 

wewnątrz lasów najwyżej wzniesionych , mamy pokłady pias- 

kowca karpackiego w ten sposób ułożone, że pal żaden nie pój- 

dzie i budowa suchych murów jest niemożliwa, bo, albo zostanie 

przez większą wodę podmytą, albo usuwisko jakie zniesie Ja zU- 

pełnie. Musimy więc murować z dobrego łamanego kamienia 1 na 

cemencie i dobrze murować, a nawet podkłady, tak zwane wyko- 
*
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piska, musimy robić dość głęboko, bo do 1'/, metra. Dochodzą 
mury u nas do 10 metrów wysokości i mają nieraz po 3—4 
jarzma z tego powodu, że -przejście koleji z jednej debry na. 
drugą wymaga tego koniecznie i że mamy rzeki w roku suchym 
łagodne, ale w latach mokrych bardzo prędko przybierające i nie- 
bezpieczne, bo ze zerwisk, ogołoconych z drzewostanów przez 
wiatr, gdzie ziemia się usunęła i gdzie takowe są zesuniete przez 
wodę na dół 1 do wsi prądem wody znoszone, tak, że, gdzie 
tylko najmniejsza przeszkoda w rzece górskiej, osadzają się ka- 
mienie, woda się piętrzy 1 wszystko zabiera. Więc konstrukcja 
mostów nie tak tanio kosztuje, jak p. prelegent wspomniał. Na- 

stępnie wpływ wielki wywiera wzniesienie się. P. prelegent mó- 

wil, ze 7', jest możliwe do pokonania. Z tem zgodzić się nie 
mogę. Miałem sposobność przypatrzeć się dniem i nocą temu, bo 
u nas w btryjskiem jest przeszło 100 kilometrów drogi żelaznej 
1 wyniosłem przekonanie, że największy spad u nas możliwy do 
pokonania przy normalnych, gładkich szynach na kolei wązkoto- 
rowej na wysokości 5.900 m. nad poziom morza jest 28 pro mille 
jednak w tem miejscu musi się pociąg dzielić na dwie części. 
/ obu stron są pobudowane podwójne szyny i maszyna musi po- 
łowę pociagu odprowadzić do góry, potem wraca po drugą po- 
lowe, Do 30-tu już jest niemożliwe. 

lyle miałem do powiedzenia. co do odczytu, a teraz proszę 
banów, abyśmy za te wszystkie podatki. które od gór zapłaci- 
liśmy za tyle lat nieużytkowania z nich, mogli wyjednać u Rządu: 
aby ten $. 24. o możności wykupna gruntów pod kolej byt o ile 
możności z ekspropriacją połączony. (Oklaski.) | 

(Dokończenie nastapi.)


