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Echa 

z praktyki i teorji urządzenia gospodarstwa lasowego. 

Dwudziestokilkuletnia praktyka w urządzeniu gospodar-- 

stwa ląsowego, tak w kraju, jak 1 zagranicą, przekonała mię.
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że ze wszystkich działów leśnictwa, żaden u nas nie jest w ta- 

kiem zaniedbaniu, jak urządzenie gospodarstwa lasowego. 

Jedną ź wielu przyczyn tego zaniedbania, jest nasza dłu- 

goletnia niewolą, podział na trzy zabory i brak odpowiedniego 

zakładu naukowego. | 

Wprawdzie w b. Galicji istnieje od czterdziestu kilku lat 
we Lwowie Wyższa Szkoła Gospodarstwa Lasowego, lecz wła- 

dze krajowe, od których ten zakład naukowy był zależny, od 

dłuższego szeregu lat, traktując go po macoszemu, nie starały 

się o pozyskanie wybitniejszej siły naukowej, dla objęcia ka- 

tedry tak ważnego przedmiotu, siły, któraby potrafiła u uczą- 

cej się młodzieży wzbudzić zapał i zamiłowanie do tej ga- 

łęzi leśnictwa. Przy obsadzaniu posad kierowano się zwykle 

źle zrozumianą oszczędnością, protekcją i innymi względami. 

Do słabego rozwoju tej gałęzi wiedzy przyczyniło zię po- 

niekąd i to, że wymaga ona większego przygotowania z te- 

orji i cięższej pracy w praktyce, nie dając w zamian wyższych 

zysków, lecz przeciwnie, stosunkowo do włożonego kapitału 

pracy nawet niższe, jak w innym wygodniejszym dziale le- 

Snictwa. | | 

Ludzie mający styczność z leśnictwem, ze żadną gałęzią 

wiedzy leśnej nie są tak mało obznajomieni, jak z urządzeniem 

gospodarstwa lasowego i to nietylko właściciele lasów i leśnicy, 

którzy nie mieli sposobności słuchania wykładów z tej dziedziny 

wiedzy, lecz nawet u tych, którzy z tych wykładów korzystali 

spotyka się małe zainteresowanie tym przedmiotem. | 

Brak głębszego pojęcia o urządzeniu gospodarstwa laso- 

wego spotykałem nie tylko u leśników, którzy przygodnie dla 

chwilowego zarobku tej pracy się poświęcali, lecz spotkałem 

się z planem, dającym wiele do życzenia, pod którym figuro- 

wał podpis z wieloma godnościami osoby zajmującej w leśni- 

ctwie wybitne stanowisko, która jeśli już nie dla swej osobistej 

godności, to dla uszanowania piastującego stanowiska, powinna 

pamiętać aforyzm Mickiewicza : 

„Po tem wyższego męża poznać w tłumie, że on zawsze 

to tylko zwykł robić, co umie*. 

Właściciele lasów, nie mając sposobności zapoznania się 

z tym przedmiotem, z jednej strony przyjmują, co im kto poda, 

z drugiej zaś strony nie znając wartości pracy, nie umieją jej 

ocenić. :
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    W mojej praktyce spotkałem plan gosp Stwa lasowego; 

za który właściciel lasu nawet dobrze zapłacił. Uały ten plan 

składał się ze zmniejszonej mapy katastralnej, nałożonej tu-- 

szem w jednym cieniu. Na planie tym zaprąjektowano, beż 

względu na teren, jedną linję gospodarczą | ała powierzdlinie 

lasu podzielono na czterdzieści rocznych zrębów. Nie przepro- 

wadzono żadnego wydzielenia i opisania drzewostanów, nie 

dano żadnych objaśnień a nawet nie naniesiono na teren za- 

projektowanej linji, ani podziału na roczne zręby. 

Plan powyższy posiadał podpis samoistnego gospodarza 

lasowego i klauzulę c. k. komisarza inspekcji leśnej, który plan 

ten akceptował. 

Las ten obejmował około 600 ha powierzchni, leżał w po- 

bliżu miasta powiatowego i posiadał dobre ceny drewna. 
Ponieważ pracowałem przez pewien czas w lasach w KRo- 

sji, a mianowicie w biurze urządzenia lasów państwowych w gub. 

Permskiej, gdzie w myśl instrukcji dla urządzenia lasów, wszyst- 

kie lasy cesarstwa rosyjskiego pod względem wymogów urzą- 

dzenia gospodarstwa lasowego, odpowiednio do intenzywności 
gospodarstwa, dzielą się na sześć kategoryj, to nawet w osta- 

tniej t. j. w szóstej kategorji, obejmującej lasy, w których dre- : 

wno prawie że niema żadnej wartości i żadnego zbytu, od 

planu lasowego wymaga się więcej jak wyżej wymieniony plan 

zawierał. 

W innym zaś wypadku właściciel za urządzenie 700 ha 

lasu ofiarował mniejszą kwotę od tej, jaką zapłacił geometrze 

za odcięcie z tego samego lasu, na podstawie mapy katastralnej 

46 ha kupcom sprzedanego lasu. 

W wysokim stopniu do obniżenia poziomu urządzenia 

gospodarstwa lasowego przyczyniła się konkurencja pracujących 

w tym dziale, którzy wyzyskując nieświadomość interesowanych 

a w niektórych wypadkach. i pobłażliwość władz, godząc się 

na niskie ceny, przedkładali bezwartościowe, lub małowarto- 

Ściowe prace. , 

Takie i tym podobne wypadki, spowodowały mnie do na- 

pisania słów kilka w nadzieji przyczynienia się do tego, by 

w chwili odradzającej się Ojczyzny, w chwili, kiedy w każdym 

dziale naszego gospodarstwa społecznego powinniśmy się zabrać 

z całych sił do pracy, dla powetowania choć w części strat 

długoletnią niewolą spowodowanych, powinniśmy tem samem



58 „Karol Dudik. 
  

  

  

także i w gospodarstwie lasowem, które w tej wojnie tak wiele 

ucierpiało, wejść na wlaściwe tory. 

Nie mam zamiaru pisać naukowego dzieła, gdyż pozosta- 
wiam to kompetentniejszym, chcę tylko tym artykułem wywo- 

łać krytykę i zajęcie się kół fachowych tą ważną a tak u nas 

zaniedbaną gałęzią wiedzy leśnej, obznajomić właścicieli lasów, 

co jest urządzenie gospodarstwa lasowego, jaki cel tego 1 czego 

od urządzającego wymagać. 

Tym, którzy temu działowi chcą się poświęcić, pragnę 

wskazać na ważność zadania, zaś tym, którzy nie mają w tym 

kierunku zdolności i doświadczenia, radzę zaprzestać fuszerki 

i rzucenia się na właściwe pole, gdyż można być dobrym le- 

śnikiem a słabym urządzicielem, można być dobrym insektolo- 

giem leśnym a mieć słabe pojęcie o urządzeniu gospodarstwa 

lasowego. (С. 4. п.) 

  

 


