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0 stosunkach zalesienia naszego kraju, 
z poglądem na stan lasów gminnych. 

  

Organ naszego Towarzystwa, t. j. Sylwan, zamieścił jeszcze 
w zeszycie z miesiąca grudnia 1883 artykuł i statystyczne zesta- 

wienie moje, traktujące „o stopniu zalesienia w Ga- 
licji.* | 

Daty, tam użyte, czerpałem z akt urzędowych, archiwalnych, 

sporządzonych przy sposobności reambulacji katastru i szacunku, 

przeprowadzonego w celu opodatkowania, w okresie lat 1869 

do 1879. | 

Kto ciekaw, raczy zajrzeć do owego zeszytu Sylwana, a do- 

wie się o tem, Że z końcem roku 1879 posiadał nasz kraj w 74 

powiatach 3,516.793 morgów czyli 2,025.723 ha. lasu, dalej, że 

procent lasów w stosunku do całego kraju wynosił 25.,., — na» 
reszcie, że procent ten wzrastał, a względnie malał, stósownie do 

górskiego lub podolskiego położenia powiatów, i znalazł swoje 

skrajne ostateczności w powiecie górskim, Dolińskim o 60'/, i po- 
wiecie pokuckim, Śniatyn o 5.6%. 

Gdy jednakże, jak nam wiadomo, wszystko pod słońcem pod- 
lega zmianie, przeto przypuścić musimy, że i nasze lasy, nietylko 

co do wzrostu i wieku drzewostanów, ale także co do ich po- 

wierzchni się zmieniają, a czyli te zmiany są rzeczywiste, większe 

1 godne uwagi, proszę osądzić ! 

Daty statystyczne stanowią, jak wiemy, podstawę nie tylko 

dla przypuszczeń, ale, że tak powiem, nawet dla pewników. 

— (Otóż, zastanowiłem się nad tem. jakich dat by mi użyć nale- 

żało, by uzmysłowić ową zmianę, czyli fluktuację w zwiększaniu 

się, względnie kurczeniu powierzchni leśnej. 

Otóż więc, w nawiązaniu do zestawienia przestrzeni leśnych 

wedle stanu z końcem roku 1879, na wstępie wspomnianego, ze- 
stawiłem, również wedle 74 powiatów galicyjskich, stan lasów, 
a właściwie ich powierzchnię, wedle stanu z lat 1844 do 1856, 
t. j. z czasu pierwotnego pomiaru katastralnego, która wynosiła 
2,104.273 ha. a procent zalesienia w stosunku do całej powierzchni 
kraju wynosił 26.81. 

Przyjmuję, jako perjod przeciętny pomiędzy latami 1844 do 
1856, w których pierwotny pomiar katastralny uskuteczniony 
został, rok I850 i wywodzę z powyżej wspomnianych dwóch #е-
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stawień ten pewnik, że od roku 1850 do roku 1879 to jest: 
w 29 latach: ubyło 80.550 ha czyli 139.975 morgów lasu! 

Dalsze ogniwo statystyczne dla historyi rozwoju, wzglę- 

dnie ubytku lasów, stanowią daty, zebrane staraniem с. k. kra- 
jowej Inspekcji lasów, wedle stanu z końcem mie 
siąca grudnia 1898, które mi z wszelką uprzejmością 

zostały udzielone, — a te są w dołączonym poglądzie zestawione. 
Nie wchodząc w bliższą ocenę tych dat, czyli pod takowymi 

są rozumiane lasy należycie zadrzewnione, czyli też i takie, które 

się znajdują w stanie przejściowym, przyjmuję je, jako 
lasy istniejące. (Vide Tabl. I. zeszyt marcowy.) 

Wedle tych dat wynosi przestrzeń zalesiona 1,957.570 ha, 

a procent zalesienia w stosunku do całej rozległości kraju = 24.,, 
ubyło więc w czasie od roku 1880 do włącznie 1893, zatem za lat 
4 = 66.153 ha czyli = 114.957 morgów! 

Rekapitulując powyższe trzy daty, przedstawia się zalesie- 
nie kraju 

w r. 1850 z powierzch. 2,104.273 ha z procentem zalesienia = 26.,, 

‚ 1399 » 2,023.725 , , , — 25.5; 
„ 1898 » 1,957.570 , ; , = 24.4, 

Ubyło przeto razem od roku 1850 do 1893, czyli w okresie 
lat 4% == 146.708 ha, czyli 254.932, a więc przeszło '/, mi- 

liona morgów! | 
Wedle przecięcia arytmetycznego ubywało w rzeczonych 44 

latach corocznie 3834 ha, czyli 5794 morgów lasu, — chociaż 
zaznaczyć mi wypada, że progresywny ubytek z perjodu 1880 

do 1893 jest znacznie większy, ponieważ wynosi już ro- 
cznie 4725 ha, czyli 82II mrg. 

Licząc podług tej ostatniej progresji roczny ubytek prze- 
strzeni zalesionych, musiałyby za 414 lat paść ostatnie drzewo- 
stany pod ciosem siekiery, a kraj nasz stać się wielką bezleśną 

pustynią! 
W uwidocznionym tu poglądzie przestrzeni leśnych wedle 74 

powiatów i obszarów, zajmowanych w powyżej rzeczonych trzech 
okresach, widzimy nawet przy niektórych pozycjach, a mianowi- 
cie w 14 wypadkach, wzrost powierzchni zalesionych, pomiędzy 
rokiem 1850 a 18938, które, razem wzięte, 31.531 ha wynoszą. 

W dalszych 60 wypadkach spostrzegamy tylko ubytki. — 
„Czyli jednakże w owych 14 wypadkach nie nastąpiło powiększenie 

tych przestrzeni leśnych przez ewentualne przydzielenie gmin, 

1
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przypadkowo bogatszych w lasy, z ościennych powiatów, — nie 

mogę twierdzić, ani też zaprzeczać, gdyż, dla przekonania, musiat- 

bym przestudjować wszelkie akta władzy politycznej 1 autono- 

micznej, abym mógł zebrać na to dowody, kiedy 1 w którym 

roku gmina A. wyłączoną została z powiatu X — i przyłączoną 

do powiatu Z. 

Rzeczony przyrost powierzchni leśnych został wzięty w po- 

wyższą kombinację, a ubytek ogólny wynosi mimo 

tego powyżej wykazaną, poważną cyfrę: przeszło ‘| 

miliona morgów ląsu — w czasie 44 lat. 

Dla uzmysłowienia należytego zestawiłem, również na pod- 

stawie dat zebranych, a pochodzących z końca roku 1898, w spo- 

sób wykreślny, czyli graficzny tableau, umieszczone na galerji 

w pawilonie łowiecko-leśnym na placu wystawy. 

Wszystkie powiaty są tam przedstawione w czworobokach 

podłużnych, o 20 em. wysokości, a o szerokościach odpowiadają- 

cych całej powierzchni powiatów. — Szerokość każdego takiego 

czworoboku, przedstawiająca odnośny powiat polityczny, pomnożona 

przez wysokość, daje całą powierzchnię powiatu w hektarach. 

Co do rozpotozenia wszystkich 74 powiatów, uznałem za 

stosowne, ugrupować je w trzy różne oddziały główne, a mia- 

nowicie : 

I. grupa: Góry; 
II. grupa: Podgórze i równiny; 

III. grupa: Podole i część Pokucia (Vide Tabi. 1I. zeszyt 

marcowy.) 

Do grupy I. zaliczyłem, jaac w porzadku alfabetycznym, 
17 powiatów górskich, jako najwięcej obfitujących w lasy, których 

południowe kończyny przypierają do granicy Węgier. 

Obszar ogólny tych 17 powiatów zajmuje 2,289.409 ha, zaś 
lasy tej grupy wynoszą 837.423 ha, a procent zalesienia 36 6. 

Skrajne ostateczności, co do wielkości ogólnej, przedstawia. 
powiat: Dolina z obszarem 249.785 ha i powiat: Grybów 
z obszarem 58.523 ha, zaś eo do rozległości lasów, również po- 
wiat Dolina o 147.841 ha — z procentem zalesienia 59.,, 1 po- 
wiat Gorlice z najmniejszem zalesieniem stosunkowem 19.,/,. 

Grupa II, największa, składa się z 45 powiatów politycznych, 
których obszar, razem wziąwszy, zajmuje 4,520.149 ha, z którego 
na lasy przypada 1,004,859 ha, a procent zalesienia wynosi — 22...



Со do rozległości stoi na pierwszem miejscu powiat Zło- 
czowski z powierzchni 181.389 ha, zaś na miejscu ostatniem 
powiat krakowski z obszarem 50.622 ha. Najwięcej lesisty jest 
powiat Nisko, z powierzchnią zalesioną 40.180 ha, z procentem 
zalesienia 41.,, — zaś najuboższy w lasy jest powiat Kraków 
z zalesioną powierzchnią wynoszącą tylko 7.,'/,. 

Do III nareszcie grupy zaliczyłem 12 powiatów podolskich, 
gdzie żyzne, pszeniczne gleby objęły panowanie, pozostawiając dla 
lasów tylko bardzo skromny obszar 115.389 ha, w obec ogólnego 
całego obszaru 1,040.142 ha, przeciętny procent zalesienia wynosi 
w tej grupie tylko 11.,. 

Najobszerniejszym z powiatów podolskich jest Buczacz z pła: 
szczyzną 119.271 ha, najmniejszym Śniatyn z płaszczyzną 60.397 ha, 
najbogatszym zaś w lasy powiat Tłumacki, mający w stosunku 
do całości 14.8"/,, zaś najuboższym w zalesienie, tak w tej grupie, 

jako też w całym kraju: powiat Śniatyn z 5,9/, lasów. 

Sądzę, że tym podziałem na powyżej rzeczone trzy grupy, 
kulturą, zaludnieniem i potrzebami od siebie tak znacznie się od- 

róźniającemi, ująłem w pewne ramy ich główną charakterystykę, 
czem umożliwiłem łatwiejszy pogląd na ich wartość 1 znaczenie. 

Ziemie urodzajne i chlebodajne Podola zostały gęściej zalu- 
dnione, jak ziemie: podgórskie, a te znów gęściej, jak góry same, 

gdzie lasy, skały i bystre potoki zajęły panowanie 1 stosunkowo 
już tylko bardzo małą część obszarów pozostawiły dla rolnika 
1 dla hodowcy bydła i owiec w dolinach, przyrzeczach, lub też 

na balach czyli połoninach. 

| Obliczenie ludności wskazuje nam dobitnie ten stosusk, z któ- 

rego widzimy, że zaludnienie gór wysokich na 1 kilometr kwa. 

dratowy wynosi od 36—60 mieszkańców, podczas gdy podgórze 

ma ich 80—100, zaś ziemie urodzajne od 100—160. 

Та jeszcze wspomnę mimochodem o połoninach, czyli ha- 

lach, których istnienie zaznaczyłem również na mojem wyk ге- 

$lnem przedstawieniu zalesienia, wystawionem 

w pawilonie leśno-łowieckim. | | 

Hale i połoniny rozpołożone są u nas w 10 górskich powia- 

tach 1 zajmują: 

|. w powiecie kosowskim '  _ 14.865., morgów 

2. ‚.  nadworniaiskim  11.128., , 

3. , bohorodczańskim 1.969., я 

4. kałuskim | 1.609., » 
9
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5. w powiecie doliniańskim 6.259., , 

6. » stryjskim 365 , , 

7. i turczańskim 1.341., , 

8. „ liskim 679., „ 

9. „.. nowotarskim 6.931, , 

1 10. , Żywieckim 2.422, | 
  

razem 47.572., morgów, czyli 

21/.376., hektarów. | 

O znaczeniu „Hal* czyli „Połonin* znachodzi się piękny 

ustęp w Encyklopedii rolnictwa z roku 1874 tom II. zeszycie 11, 

wydanej w Warszawie, tudzież w „Rolniku* z roku 1892 w nu- 

merze 11 1 12. — w artykule moim zatytułowanym: „gospo- 

darstwo na Połoninach*. 

lu jednakże wspominam o nich z tego powodu, że leśnik, 

zatrudniony w wysokich górach, zwykle niemi zarządza. 

Usprawiedliwiając tem to zboczenie od wytkniętego tematu, 

uważam jeszcze za stosowne, porównać stosunek zalesienia @а- 

licji z zalesieniem innych krajów koronnych państwa austrja- 

ckiego; 1 tak posiada: 

obszaru: lasów: °/, zalesienia 

Bukowina 1,045.187 451.195 45.) 

Czechy 5,194.766 1,507.325 29. 

Dalmacja 1,283,050 381.700 20., 

Gralicja 1,849.700 1,957:570 23., 

Karyntja 1,032.763 456.861 24.., 

Kraina 995.364 442 309 49.. 

Morawa 2,222.202 609.993 27. 

Niż. Austrja 1,982.372 681.495 34 
Pobrzeże 196.703 233.713 29., 

Salzburg 715.219 231.889 32, 

Styrja 2,242.648 1,075.141 48., 

Slazk 514.730 174.110 33.5 

Tyrol 2,928.781 1,109.13] 37.4 

Węgry 32,470 194 9,183.591 28.4 

Wyż. Austrja 1,198.557 407.158 34., 
Jak wiec widzimy, posiada Galicja z pomiędzy wszystkich 

krajów koronnych Monarchii Austrjackiej wraz z krajami korony 
św. Szczepana najmniejszy procent lasu. — Zaznaczam jednakże, 
że osady podgórskie i górskie posiadają oprócz lasów, znaczne 

obszary tak zwanych „łazów:, czyli łąk górskich, w arkuszach
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posiadłości tylko jako łąki (czyste) inkatastrowane, które, obo k 
wydatności trawy, rzadziej lub gęściej są zarosłe drzewami ]е- 
śnemi 1 znacznie się przyczyniają do podniesienia procentu zale- 
sienia w kraju. 

Z tego, co powiedziałem i co cyframi popieram, wynika, że 
zjednoczonemi siłami winniśmy się starać, aby wszelkie dalsze 
kurczenie się i zmniejszanie obszarów lasowych ustało, -- by po- 
tomność nasza nie miała powodu oskarzać nas, żeśmy dla niej 
pozostawili kraj pustynny, o strefie stepowej. 

A teraz nie mogę pominąć, by nie dodać niektórych uwag 
co do lasów gminnych. 

Wedle wiadomości statystycznych, zebranych staraniem kra- 
jowego biura statystycznego za rok 1891, zajmują lasy, stano- 
wiące własność nietabularną, 579.284 morgów, czyli 333.357 
ha, obszaru, a więc prawie 1/, część zalesienia całego kraju. 

Cyfra ta jest nader poważną, aby się nad nią nie zastano- 
wić i nie zapytać, w jakiem ręku znajduje się gospodarka leśna 
1 kierownictwo użytkowania należytego na tej przestrzeni, rozpo - 
łożonej w mniejszych i większych rozmiarach w kilku tysiącach 
gmin 1 zapewnie na kilkunastu tysiącach parcel. 

Lasy, stanowiące własność nie tabularną, są to lasy 
gminne. — Przeważna ich część powstała z ekwiwalentów, 
oddanych gminom za zniesione prawa służebności, ciążące na 
obszarach dworskich; są jednakże i wypadki takie, a zwłaszcza 
w osadach górskich, gdzie nadawano ekwiwalenta w kilku a na- 
wet w kilkunastu kawałkach, a każdy taki kawałek, nie stał się 
własnością gminy całej, lecz własnością kilku gospodarzy, którzy 
wykonywali prawa poboru drzewa. 

Kkwiwalenta przeto takie zajmują różne wielkości, począ- 
wszy od kilku, do kilkudziesięciu, kilkuset a nawet kilkutysięcy 
morgów. 

OQ gospodarce leśnej na ekwiwalentach gminnych pisałem 
w Sylwanie, a mianowicie w zeszycie za miesiąc kwiecień 1885 
na stronie 166—171, i przytoczyłem kilka wzorów, w jaki opła- 
kany sposób gospodarka leśna na ekwiwalentach gminnych się 
praktykuje. — Podniosłem tam i wzorową gospodarkę na ekwi- 
walentach gminy Olesza, w powiecie tłumackim, i postawiłem 
Ją za wzór naśladowania godny, wnosząc na premiowanie, by 
więcej dać pochopu gminom innym do zaprowadzenia w ich lasach 
pożądanego ładu i porządku.
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Niestety, w sprawie tej nie nie uczyniono; uchwalono skon- 
statować gospodarkę gminy Oleszy przez delegatów 1 wyjednać 
dla niej medal nagrody, — i na tem koniec. 

W kraju liczymy 6217 gmin, politycznych; kilkaset z nich 
_ jest bezleśnych, przeto około 6000 gmin posiadających lasy. 

Jeżeli na każdą z tych gmin przypadnie z przecięcia tylko 
jeden kawałek lasu, stanowiący własność czyli majątek gminy, 
zaś inspekcja leśna włada tylko ośmioma urzędnikami inspekcyj- 
nymi, którzy czuwać mają nad tem, by las, jako taki, był utrzy- 
many 1 grunt leśny bezprawnie nie został przemieniony na inną 
uprawę, jeżeli każdemu z tych ośmiu urzędńików inspekcji leśnej 
przypada z przecięcia po 750 gmin pod nadzór inspekcyjny, a 
baczność ich głównie jest skierowaną na gospodarkę leśną w cia- 
łach tabularnych, na zalesienie wydm piaszczystych, na zalesienie 
stoków urwistych, na gospodarkę w lasach funduszowych, pytam 
się, w jakim czasie mogą ci fachowi leśnicy obejrzeć i wniknąć 
w gospodarkę wewnętrzną owych drobnych posiadłości leśnych, 
stanowiących majątki gmin ? | 

Prawda, że są gminne lasy, jak n. р. miasta Lwowa, ujęte 
w należyte karby gospodarcze, dalej, że są może jeszcze 1 inne 
gminy, podobne gminie Olesza, — ale sa to, razem wziąwszy, wy- 
jatki od reguły, albowiem we wszystkich innych wypadkach go- 
spodarka tych małych lasów nie jest taką, jaką by być powinna 
w dobrze zrozumianym interesie własnym odnośnej gminy. 

Temu stanowi rzeczy nawet dziwić się nie można, gdyż 
zbyt drobna posiadłość uniemożebnia ustanowienie własnych le- 

śników, przeto we wielu wypadkach : kieruje się gmina nieświa- 
domością rzeczy, w innych przeważa wyzysk spekulantów i prze- 
kupniów, jeszcze w innych chęć rozprzestrzenienia pastwisk, a 

z bolem serca zaznaczyć muszę, że i niedowierzanie włościan, 
czyli im panowie dziedziczni na powrót nie odbiorą oddanych 
lasów, było przyczyną, ze takowe zaraz po odebraniu w posia- 
danie padały doszczętnie pod siekierą. 

Pocierpać zatem należy, ażeby ta powyżej wymieniona prze- 

strzeń: przeszło '/, miliona morgów lasu, przez złe gospodarstwo 
krajowi nie ubyła, wtedy bowiem spadłoby zalesienie kraju z 24., 

— na 20.,°/,. 

Minionej zimy, w czasie poufnych zebran leśników, omawianą 
była kwestja utworzenia biura leśno-gospodarczego przy Wydziale 
krajowym, któreby miało się zająć wewnętrzną administracją



lasów gminnych; poruszył tę sprawę weteran leśnik, p. Maksy- 
milian Skiba, emeryt kameralny, zamieszkały w górach sam- 
borskich. 

Myśl tę podnoszę obecnie z tą uwagą, że inspekcji leśnej 
1 jej organom nie możemy imputować możności zajmowania się 
wewnętrzną gospodarką i zbytem produktów po cenach realnych 
w lasach gminnych, gdyż na to potrzeba by organów nie ośm, 
lecz przynajmniej 4 razy tyle, przeto rzeczą to Wydziału krajo- 
wego być powinno, podobnie jak gospodarstwem rolnem, melio- 
racyjnem, chowu bydła i t. d. zająć się i tą tak ważną gałezią, 
jaką jest leśnictwo i jego znaczenie i doniosłość. 

Biuro takie mogłoby dalej nietylko lasom gminnym lecz 
zarazem 1 wszystkim właścicielom lasów, posiadającym drzewo 
eksportowe, oddać bardzo ważną przysługę, udzielając wskazówek, 
co do cen różnych gatunków i sortymentów drzewa exportowego, 
tak na targowicy czarnomorskiej i gdańskiej, jako też przy wy- 
wozie przetworzonych już materjałów na zachód, zapodawać naj- 
rzetelniejsze firmy handlowe odbiorcze w miastach portowych, 
utworzyć z czasem związek w celu hurtownej sprzedaży towaru 
eksportowego, złożonego z różnych drobnych pozycyj, — który 
to sposób sprzedaży musiałby zyskać najlepsze ceny. 

oądzę, że myśl moja trafi do przekonania wszystkich leśni- 
ków i znajdzie poparcie u świetnego walnego zgromadzenia uchwa- 
leniem rezolucji ' 

„Poleca się Wydziałowi Towarzystwa, ażeby we właściwej 
„drodze postarał się o utworzenie przy Wydziale krajowym biura 
„gospodarczo-leśnego, któreby czuwało nad administracją lasów 
„gminnych, jako majątków wspólnych.* 

Andrzej Tarnawa Broniewski. 
c. k. lustrator lasów t domen.


