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DZIAŁ OGÓLNYCH KWESTYJ LFŚWCH
towarzystwa Pruskiego Szlązkai Morawsko Szlazkie,
lowarzystwo
leśne Pr. Szląska odbyło swe z ‘wycieczką połączone XLII. Walne zgromadzenie w Leobschiitz d. 14.,
15. 1 16. lipca b. r. Pomiędzy tematami do rozpraw zajmowało

pierwsze miejsce sprawozdanie: „O nowych zasadach , wynalazkach, próbach i doświadczeniach z dziedziny gospodarstwa lesnego*.

Zarządca leśny Arndt objaśniał ważną dla Szlązka metodę

sadzenia sosny pospolitej

z obnażonym korzeniem.

Nadleśniczy

Zimmer zalecał według sprawozdania „Fzg.* na ubogich glebach
jako wstępną uprawę sosnę z łubinem, zaczem oświadczyło się

jeszcze dwóch

innych mowców.

Nadleśniczowie

Kirchner, Elias

i Delius, przemawiali za późnemi siewami sosny, mianowicie od
końca kwietnia aż do początku miesiąca czerwca. Dalej przemawiał p. Kirchner za większem rozpowszechnieniem uprawy dęba
nawet na miernych glebach; a to ze względu na wysoką wartość

dębiny. Ten ustęp programu

bach

zakończyła relacya p. Eliasza o рго-

poczynionych z aklimatyzacya obcych rodzai drzew.
I na tem zgromadzeniu zajmowano sie kwestya: ,Czy

za-

chodzą powody aby wytępianej dotąd często osice; dozwolić
większego rozszerzenia się; oraz w jaki sposób dałoby się to
najodpowiedniej przeprowadzić.*
W tej sprawie zabierało głos
dziesięciu mowców, z których wszyscy z wyjątkiem tylko jednego,
oświadczyli się za pewną ochroną osiki. Jako główne powody

przemawiające za tem, podniesiono wartość drewna osikowego
przy wyrobach papieru, zapałek oraz przy wyrobie gątów. Na-

koniec podniesiono
i względy łowieckie,
które przemawiają
również za umiarkowaną ochroną osiki.
Do trudnych z pewnych względów tematów zaliczyć trzeba

następujący: „O prowadzeniu cięć w większych zwierzyńcach*,
którego referentem był nadleśny Elias. Podniósł on trudność
pogodzenia interesów gospodarczo-leśnych z interesami łowieckimi
przyczem zaznaczył, że przy hodowaniu zwierzyny w zwierzyńcach

nie

dość dostarczyć jej dostatecznego pożywienia, lecz starać

się należy o dobre jej pomieszczenie. Szan.

ze stanowiska

leśniczego,

młodniki

mowca

wyprowadzić

dowodził, że

można

w

zwie-
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rzyńcach jedynie przy pomocy ogrodzeń.
Omawiając specyalnie
prowadzenie cięć zalecał p. Elias, aby przy zakładaniu onychże
nie tamować zbyt niezręcznie przechodów zwierzyny.
Zalecał
dalej zastosowanie mniejszych porządków rębowych w ogóle,

radząc zakładać kilka na mniejszych obszarach. Mniejsze porządki
rębowe dozwalają wcześniejszego wzmocnienia się drzewostanów
nadchodzących do cięcia; zmniejszają one wielkość niebezpieczeństw grożących od pożarów i owadów; ułatwiają one manipulacyę spleniężenia drewna, w ochronie dróg a nakoniec i gruntowniejszą kulturę. Według wywodów Szan. mowcy odmłodnienie

drzewostanów

w zwierzyńcach

przez

samosiewów,

tylko

może

ujemne wydać rezultaty; z czego wnosić trzeba, że w tej mierze
liczyć można jedynie na kulturę sztuczną.

Morawsko-Szląskie Towarzystwo leśne odbyło w Bernie
XXAVIII. walne zgromadzenie 16. i 179 sierpnia b. r.
Obradowano pomiędzy innemi nad następującemi tematami:

Jakim był odbyt drewna w różnych okolicach obu krajów
w ogólności, oraz według różnych gatunków tak użytkowego
jak opałowego drewna w ogólności.
W jaki sposób dałoby się zaprowadzić przyjęcie jednakowego wszędzie nadmiaru na ubytek drewna opałowego, a może
1 przy drewnie budulcowem.
Czy nie byłoby na czasie pomyśleć o zorganizowaniu
w górskich lasach Morawy i Szlązka, kas zapomogowych dla
robotników i wybrać w tym celu komitet, którenby przedłożył
odpowiednie w tej mierze wnioski na następnem walnem zgromadzeniu.
Czy poczyniono już przygotowania lub dochodzenia w sprawie założenia leśnych stacyj doświadczalnych.
Jakie rezultaty wydały przedsiębrane pojedyńcze próby
hodowania w obu krajach głuszców, cietrzewi 1 jarząbków.
Red.

———

Orzeczenia wyższych władz w sprawach lesnictwa 1 łowiectwa.
———
a

NN,

Przez lasy obwarowane (Eingefriedet) pojmuje sąd ze względu na surowiej karać się mające kradzieże drzewa i zwierzyny, w myśl
lecz
$. 174 II e % g kodeksu karnego, nietylko właściwe zwierzyńce,
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w ogóle takie lasy, których obwarowanie polega na granicach pewnych
1 więcej znacznych, stanowiących zarazem po części przeszkodę we wtargnięciu do lasu. (Wyrok Najw. c. k. Trybunału kasacyjnego z dnia 7.
lutego 1876 L. 11400.)
„„Ctrbtt.*
O wynagrodzeniach szkód spowodowanych przekroczeniami
przepisów o spławie drzewa orzekać ma powołana do postępowania karnego władza polityczna w podobny sposób, jak przy innych przekroczeniach ustawy leśnej. Przy tego rodzaju wynagrodzeniach szkód,
nie ma zastosowania $. 42 tejże ustawy leśnej. (Orzeczenie Ministerstwa
Spraw wewn. w porozum. z Minist. Roln. z dnia 26 czerwza 1876 Г. 163.)
„„Ctrbtt.*
Spadkobiercy zasądzonego na zapłacenie kosztów komisyjnych z powodu korczunku leśnego — skoro tylko odnośne orzeczenie stało
się

prawomocnem,

obowiązani

są

również

do

ponoszenia

tych

kosztów.

(Orzeczenie Minist. Roln. z d. 27 lutego 1875 Г. 566.)
„Ctrbtt.*
Żądanie wyłączenia własnego
obsżaru łowieckiego
przenoszącego 115 ha. z obszaru gminnego, jeżeli zostało wniesione już
po zatwierdzeniu dzierżawy polowania gminnego, rozpisanej w odpowiednim czasie w drodze licytacyi; — nie może być uwzględnionem przez
czas trwania dzierżawy. (Orzeczenie Minist. Roln. z dnia 7 Lipca 1876
„Otrbtt.
L. 7270.)
na obszarze gruntów nad 115 ha.
polowanie
Własne
Posiadacz łącznego obszaru łowieckiego przenoszącego 115 ha. niema
prawa wydzierżawić samoistnie część obszaru łowieckiego, zajmującego
mniej niż 115 ha. (Orzeczenie Minist. Roln. z dnia 1 grudnia 1876 L.
„„Ctrbtt. *
13676.)

