
Z literatury. 

Dr. h. c. Leopold Hufnagl: „Praktische Forsteinrich= 

tung* — Wiedeń-Lipsk, 1921. 

Jestem w posiadaniu trzeciego, uzupełnionego wydania 

tego bezpretensjonalnego, ale polecenia godnego dziełka. Znany 

w kołach zawodowców, autor praktycznych podręczników jak: 
„Giiteradministration und Giiterschatzung", tudzież: „Handbuch 

der kaufmanischen Holzverwertung* i wielu innych drobniej- 

szych prac, które w pismach fachowych spotkały się z przy- 

chylną oceną, już w przedmowie do pierwszego wydania wy- 

raźnie zaznacza, że dziełko jego nie rości sobie pretensji do 

uważania go za naukowe, ale uważać je należy za „przewodnik
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praktyczny niewskazujący, jak las urządzić można, ale jak się 

go istotnie jak najwięcej pojedynczemi środkami urządza *. 

Dziełko, na którem znać piętno chwili, jak lichy papier, 
dość wiele zresztą poprawionych błędów drukarskich i nawet 

niedbałe zbroszurowanie. Dawniej niemiecka książka inaczej 

wyglądała — wartość jej jednak wewnętrzna jest znaczną. . 

Już sam podział materjału daje urządzającemu chronolo- 

giczne następstwo prac tak, że trzymając się tego podziału nic 

przeoczyć nie można, ani też nic nie robić, coby nie opierało 

się na wyniku poprzednio wykonanej pracy. 

Dobrem jest to dziełko dla zawodowców praktyków, któ- 

rzy tylko od czasu do czasu mają z urządzaniem lasów do 

czynienia, dobrem również dla uczącej się młodzieży, jako przy- 
gotowanie do słuchania wykładów tego przedmiotu. 

Pomijając inne, podnieść muszę sposób ocenienia etatu 

masowego metodą autora. Dla wypośrodkowania tegoż trzeba 

znać : 

a) masę drzewną M wszystkich drzewostanów znajdują- 

cych się w danej chwili w wieku ponad połowę wieku rębno- 

ści U a więc — 5 

b) powierzchnię przez nie zajmowaną F., 

c) roczny przyrost bieżący lub przyrost przeciętny w wieku 
rębności — w tym wypadku etat będzie wynosił: 

M+F- 
u 

  ce = 

2 

Ktat ten nosi pietno etatu konserwatywnego, nie można 

nim przecholować w użytkowaniu, pozostawia bowiem cały 

szereg drzewostanów w wieku poniżej 5- w rezerwie. 

Gdzie chodzi o szybkie obliczenie renty dla oszacowania - 

wartości lasów, prosta ta metoda daje znakomite usługi i re- 

zultaty, na których obliczenia oprzeć można. 

Niestety jednak zastosować ją można, jak sam autor na 

str. 04 zauważa, tylko w 7% wypadkach, w których różnica mię- 

dzy drzewostanami powyżej i poniżej wieku — się znajdującymi 

nie przenosi 159/,, eo w naszych warunkach rzadko się zdarza. 

W każdym razie dziełko polecenia godne i gdyby autor 

zgodził się na pominięcie kwestyj prawnych (n.p. str. 15 i 16),
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które tylko chwilowo i wyłącznie Małopolskę jeszcze dziś obo- 

wiązują — należałoby je koniecznie przyswoić naszej jeszcze 
tak szczupłej zawodowej literaturze. 

Inż. Jan Kosina. 

Nakładem księgarni rolniczej w Warszawie (Nowy Świat 

35) wyszły świeżo z druku 2 książki : 

Prof. A. Szwarc: „Techniczne własności drewna* (z 20 

rycinami w tekście), 87 str. 92. Warszawa 1922. 

Ten sam autor: „Cięcie lasu i wyróbka drewna”, (z 44 

rycinami w tekście), 80, str. 72. Warszawa 1922. 
Oba dziełka noszą na czele tytuł wspólny: „Praktyczna 

-Encyklopedja Gospodarstwa wiejskiego, poradnik dla rolników. 

leśników i ogrodników*, a jako numer bieżący: pierwsze nr 

17 i 18, drugie 19. 

W ostatnich czasach pojawiły się na półkach księgarskich 

liczniejsze prace z gospodarstwa lasowego. Jest to objaw bądź 

co bądź dodatni i byłby tem dodatniejszy, gdyby wszystkie 

prace stały na wysokości zadania. 

Pojawienie się obu wyżej przytoczonych prac należy przy- 

jąć z zadowoleniem | 

Oba dziełka należą do zakresu podręczników z dziedziny 

tak ważnej, jaką jest nauka o użytkowaniu lasu. Są one 

tylko częścią cyklu dziełek z dziedziny użytkowania lasu łą- 

cznie z technologją leśną i na tej podstawie się opierając, ocze- 

kiwać możemy,-że niebawem, w krótszym lub dłuższym prze- 

ciągu czasu, ukażą się dalsze prace. 

[już w tem miejscu muszę zaznaczyć, że jeżeli i dalsze 

prace będą tak starannie opracowane jak obecne, a znając au- 

tora osobiście mogę tego z całym spokojem oczekiwać, to 

polska nauka gospodarstwa lasowego w dziale użytkowania lasu 

i.mechanicznej technologji drewna znajdzie doskonałe podrę- 

czniki, opracowane nader starannie 1 uwzględniające najnowsze 

wyniki baduń i zmian dotychczasowych zapatrywań w tej dzie- 

dzinie gospodarstwa lasowego. A był już czas najwyższy, ażeby 

tak uczącym się jak i praktykom, dać dobry podręcznik, w któ- 

rym znaleźliby wszystko to, co w danej chwili jest uznane jako 

najlepsze. 
Pierwsze dwie prace zapowiadają, że i przyszłe wydania 

odpowiedzą celowi, a polska nauka o użytkowaniu lasów otrzy-
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ma pracę równorzędną co do wartości dydaktycznej pracom 

zagranicznym. Dlatego podręczniki te możemy z całym spoko- 

jem polecić tak młodszemu pokoleniu leśników, szukającemu 

pomocy naukowej we właściwych podręcznikach, jak 1 star- 

szemu pokoleniu leśników w praktycznem zajęciu będących, 

jako pomoc w ich czynnościach zawodowych. Zrozumienie rze- 

czy ułatwiają liezne ryciny umieszczone w tekście dziełek. 

Kończąc niniejszą recenzję nie omieszkam podać do wia- 

domości Czytelników treść dalszych wydawnictw i przedstawię 

ich wartość dydaktyczną, o której już obecnie posiadam bar- 

dzo dobre mniemanie. Prof. inż. €. Kochanowski. 

LAS POLSKI 

Organ Związku Leśników Polskich. 

Zeszyt 4 za Kwiecień 1922. 

Treść: 

M. Łozowski: Kornik drukarz /Tomicus typographns L.). 

Zochrony lasu: Trametes radiciperda Hart. w Czer- 

wonym Borze. 

Ze Szkolnietwa: Spis wykładów na Wydziale roln. le- 

śnego Uniw. Pozn. w trimestrze III r. szk. 1921/22. Wiado- 

mości bieżące. 

Zpiśmiennictwa: M. Lincke — Das Grubenholz (rec. 

< А. Szwarc), Sylwan — Ziemia — Książki i pisma nadesłane 

do Redakcji. 

Nowe książki — Wolne głosy: W. Jarosz: O etykę 

zawodową. | 

Różne wiadomości. Zużytkowanie trocin na paszę. 

Największe cisy w Europie. Lotnictwo a lasy. Nowy rodzaj 

propagandy leśnej. Zmarli: S. p. Eug. Samborski. Z życia Zwią- 

zku Leśników Polskich: Z Zarządu Głównego. Z Kola Czesto- 

chowskiego. Nowi członkowie. Z Koła Łódzkiego. Lista skła- 

dek. Listy ofiar. Od Administracji. Spis rzeczy. 
  

Inne nowe wydawnictwa. 

Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościen- 

nych. Tom Il. oprac. zbior. pod redakcją Władysława Szafera. 

Nakładem Pol. Akad. Umiejetn. Kraków 1921. 

Józef Rostafiński: las, bór, puszcza, matęcznik, jako
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natura i baśń w poezji Mickiewicza. Kraków. Nakładem Polskiej 

Akademji Umiejętności 1921. 

Bolesław Hryniewiecki: Zielnik i Muzeum Bota- 

niczne. Warszawa, Gebethner i Wolff 1922. 
Władysław Jedliński: Wzory do szacowania oraz 

nowe metody pomiaru drzewostanów. Zamość, Zygmunt Poma- 

rański i Ska. 

Prof. Zdzisław Ludkiewicz: „O korzyściach i spo- 

sobach stosowania nawozów zielonych*“. 

Prof. inż. St. Biedrzycki: „Nauka o uprawie roli* 

(w polu i ogrodzie). 

Dr. Kazimierz Esden-Tempski: „Izby rolnicze*. 

Trzy ostatnie książki wyszły nakładem „Księgarni rolniczej”, 

Warszawa, Nowy Świat 35. 

    

Korespondencje. 
W sprawie artykułu p. K. Dudika o przesadzaniu (szkół- 

kowaniu) drzew liściastych i iglastych — gotów jestem podzie- 

lić się temi wiadomościami, z nabytej praktyki i własnej ob- 

serwac]l. 

Miło jest powitać nowoczesne doświadczenie p. K. Du- 

dika nad przesadzaniem drzewek starszych, wcale od kilku lat 

nieszkółkowanych, a przesadzanych sposobem podcinania ko- 

rzeni, który okazał się zbyt praktycznym ze względów ekonomi- 

cznych, jak polepszenia budowy korzonków i wzrostu drzew. 

Wprawdzie nie wszyscy leśnicy ten sposób przesadzania 

kontynuują. W lasach piskorowiekich np. sadzą dęba 3—5 le- 

tniego, nieszkółkowanego, o korzeniu długości prawie metrowej 

w tak samo głęboki dół, przyczem korzenia nie wolno uciąć 

ani skaleczyć. Rezultat takiego sadzenia jest jednak ujemny — 

dąb o jedno metrowej długości korzenia i 30-stu cm. pniu bez 

żadnego przyrostu, skarłowaciały, z szeregiem lat zanika. 

Mając możność pracować w leśnictwie szczebrzeskiem, sto- 

sowałem podcinanie korzeni w ten sposób, że wyjmowało się 

dęba łopatą prostopadle do strzałki i po podwarzeniu korzenia 

podcinano go ostrym nożem zwykle do środka dług. '/4—*/3 

korzenia. Wynik tego po przesadzaniu w kulturach był doda- 

tni, nadzwyczajna ilość korzonków włoskowatych powstała sku-
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tkiem obcięcia, po paru zaś latach dąb 4—5 letni dawał przy- 

rost 1 m. — 60 em. o całkiem gładziutkim pniu.. 

Spotykałem się niejednokrotnie z opozycją leśników, któ- 

rzy byli przeciwnikami podcinania korzonków drzew igla- 

stych, i choćby najmniejsze uszkodzenie sosny 2—3 letniej 

przy wyjmowaniu łopatką, uważano już za zepsucię sadzon- 

ki, której nie pozwalano sadzić na kulturach, motywując, 

iż z obciętego korzonka następuje wyciek żywicy itp. 

W celu osobistego doświadczenia postanowiłem przesa- 

dzić paręset sztuk sosny 2 i 3 letniej, podcinając poprzednio 

korzonki. Po roku zauważyłem, iż około 100%/, sadzonek uschło 

ale pozostała reszta prześcignęła swym przyrostem sadzonki 

sadzona z korzeniem niepodciętym, których uschło 20%. 

Dowodzi to samo przez się, że drzewom liściastym ро- 

winno się bez względu korzenie podcinać w celu wytworzenia 

bogatszego systemu korzonków włoskowatych, zaś iglaste, so- 

snę, jodłę, świerk w miarę ewentualnej potrzeby. 

Jan Dolezal. 

Szkółkowanie czy podcinanie korzeni. W „Sylwanie* 

za marzec 1922 na str. 58 p. Dudik w artykule swoim: „O szkół- 

kowaniu* opisuje nam stosowany przez niego sposób podcina- 

nia korzeni w rozsadniku wzamian szkółkowania i zaleca go 

jako środek, który umożliwi nam wyhodowanie sadzonek tanim 

kosztem i w zupełności zastąpi żmudne i kosztowne szkółkowanie. 

Nie przesądzając pożyteczności i praktyczności tego za- 
biegu hodowlanego, pozwolę sobie na kilka uwag w tej sprawie. 

Szkółkowanie nie zmienia naturalnego układu systemu ko- 

rzeniowego u drzew, gdy tymczasem podcinanie korzeni u sie- 

wek sposobem opisanym przez p. Dudika zmienia naturalny 

układ korzeni, co w następstwie musi się odbić na życiu drzew. 

Podcinanie korzeni może spowodować butwienie drewna 

od korzeni, a także może uczynić drzewa mniej odpornymi 

przeciw burzom, wichrom i t. p. 
W każdym razie drzewa, których naturalny wzrost korzeni 

został naruszony, będą wieść żywot cherlawy i mojem zdaniem 

podcinanie korzeni w szkółkach zamiast szkółkowania, nie po- 

winno być stosowane jako system, chociaż w wypadku opisa- 

nym przez р. Dudika okazało się praktycznem. 

Aleksander Pawłowicz.
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Komunikaty. 
Odezwa do właścicieli lasów i leśników. 

W grudniu roku ubiegłego wyłoniła się na Walnem Zgro- 

madzeniu Małopolskiego Towarzystwa Leśnego myśl stworzenia 

„Spółdzielni Leśników *, instytucji fachowo-handlowej. 

Spółdzielnia ta ma na celu zaspokajać potrzeby w dzie- 

dzinie gospodarstwa lasowego a w pierwszej linji służyć radą 

| pomocą każdemu z właścicieli lasów, by umożliwić nietylko 

należyte i racjonalne utrzymanie stanu lasów, lecz co więcej 
zagoić możliwie szybko i choć w części na razie, ciężkie rany, 

. jakie długoletnia wojna lasom naszym zadała. 

Po kilkumiesięcznem istnieniu okazało się, że „Spółdziel- 

nia Leśników* nie tylko ma rację bytu, ale jest konieczną, po- 

mijając bowiem moment najważniejszy każdej instytucji han- 

dlowej t. j. kwestję finansową, która wypadła po próbnem zam- 

knięciu rachunków sezonu nasion ku zupelnemu zadowoleniu 

dyrekcji Ii rady nadzorczej — okazała się ze względu na liczne 

z całej Polski oferty i zapytywania konieczna potrzeba działa- 

nia tak na polu transakcyj drzewnych, urządzenia lasów, jak 

1 zaopatrywania poszczególnych majątków w wszelkie przyrządy 

używane w gospodarstwie lasowem. 

Główną uwagę skierowaliśmy w ubiegłym czasie na han- 

del nasion leśnych. To też przez ręce „Spółdzielni* przeszło 

w obecnym sezonie około dwadzieścia cetnarów metrycznych 

nasion leśnych. 

Niestety w znikomo małej — bo zaledwie w 1/,, części — 

nasiona te mogła Spółdzielnia, mimo usilnych starań i zabie- 

gów uzyskać z produkcji krajowej — większość sprowadzić 

musiała z zagranicy. 

Na usprawiedliwienie naszych właścicieli lasów i leśników 

wprawdzie nadmienić musimy, że ubiegły rok był głuchym dla 

najważniejszych naszych gatunków drzew, jak świerk, sosna 

I modrzew. Lecz jako dowód, że przy dobrych chęciach można 

było więcej nasion leśnych wyprodukować. przytoczyć musimy 

1 to, że albo ofiarowano nam nasienie niezdałe (jodła) albo też 
tak późno, że go już zakupić nie można było (sosna), zwłasz- 

cza, że cena żądana dwukrotnie przewyższała cenę zagraniczną. 

A więc lasy nasze nie tylko mogłyby, ale śmiało twier- 

dzić możemy powinny pokryć w zupełności zapotrzebowanie
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nasion gatunków rodzimych. Uzyskalibyśmy przy dobrej woli 
i zrozumieniu własnego interesu poszczególnych majątków laso- 

wych, a w niedalekiej przyszłości uzyskać musimy z wła-. 

snych nasion, bardzo duże korzyści, i tak: 

1) Drzewostany wyhodowane z nasion krajowych, a tem 

samem w zarodku już przystosowane do warunków klimaty- 

cznych, wydadzą bezwzględnie lepsze rezultaty, opierając się 

skutecznie różnym szkodliwym wpływom, jako zaaklimatyzowane. 

2) Miljony Marek polskich zostaną w kraju, wzmoże się 

zainteresowanie tą gałęzią handlu, a z czasem dojdziemy do 

tego, że nietylko pokryjemy własne zapotrzebowanie, ale bę- 

dziemy nasiona leśne mieć na eksport, a to bezwzględnie wpły- 

nąć musi na poprawienie naszej waluty. 

3) Będziemy mogli dostarczać nasiona leśne o wiele 

taniej jak dziś, gdyż cena nasion krajowych nie będzie zale- 

żną od fluktuacji waluty naszej zagranicą. 

4) Przysporzymy tym majątkom, które zechcą i będą mo- 

gły założyć wyłuszczarnie na dużą skalę, stałe i znaczne 

dochody. 

Reasumując powyższe wywody, zwracamy się do wszyst- 

kich właścicieli lasów i leśników, którym dobro lasów naszych 

leży na sercu z gorącym apelem i prośbą zarazem, ażeby ze- 

chcieli w imię tak własnego interesu, jak i interesu lasów na- 

szych i kraju założyć względnie uruchomić wytuszczarnie, po- 
wierzając prowadzenie jej stanowczo ludziom facho- 
wym, a Spółdzielnia nasza może dać pełne zapewnienie, że 

każdą ilość nasion leśnych z wdzięcznością zakupi, przez co 

nie będzie zmuszoną szukać ich zagranicą, a tem sa- 

mem przyczyni się do rozwoju przemysłu rodzimego w tej 

dziedzinie gospodarstwa. 

Wszystkich zaś właścicieli lasów i leśników, którzy już 
posiadają wyłuszczarnię, prosilibyśmy usilnie aby nam zechcieli 

już teraz podać swój adres i gatunki nasion, którychby nam do- 

starczyć mogli. A posiadając te dane będziemy mogli się 

w ciągu lata lepiej przygotować na przyszłą kampanję i lepiej 

zaspokoić słuszne żądania naszych odbiorców odnośnie do na- 

sion pochodzenia krajowego. Ale tylko jeżeli wszyscy zaintere- 

sowani, a zwłaszcza członkowie Spółdzielni, wytężą swe siły, 

będziemy mogli o krok dalej zbliżyć się do ideału, do któ-
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rego zdążać musimy w interesie lasu polskiego, społeczeństwa 

i własnym. 

Zarząd Spółdzielni Leśników : 

Inż. Prof. Kozikowski Inż. Drapella 

G. Chmielewski. 
  

Jeden z członków Spółdzielni leśników, egzaminowany 

samoistny gospodarz leśny, odniósł się do Zarządu, iż spotkał 

się z zarzutem sąsiadującego z nim autoryzowanego inżyniera 

leśnictwa, który ważność podpisywanych przez niego elabora- 

tów lasowych kwestjonuje, jako pochodzących z niekompeten- 

tnego źródła. Zarząd Spółdzielni poczuwa sie do obowiązku 

w tej sprawie, jako w sporze na tle zawodowem, dać następu- 

jące, oparte na ustawie wyjaśnienie. 

W myśl rozporządzenia b. austr. min. rob. publ. w poro- 

zumieniu z min. spr. wewn., oświaty, sprawiedliwości, finan- 

sów, handlu, kolei i rolnictwa z dnia 7. maja 1913, zawartego 

w dzienniku ustaw państwa z dn. 10. maja 1913, ustanowieni 

zostali inżynierowie leśnictwa, którym przysługuje prawo wy- 

konywania wszelkich czynności i wydawania opinji w spra- 

wach w zakres leśnictwa wchodzących. Niema jednak nigdzie 

ani w całej ustawie austr. państwowej z dn. 2. stycznia 1918 

Dz. u. p. nr. 3, ani w powołanem wyżej rozporządzeniu naj- 

mniejszej wzmianki, jakoby wykonywanie tych samych czynno- 

ści było innym zabronione, zwłaszcza egzaminowanym samo- 

istnym gospodarzom lasowym. Wobec tego, wystąpienie doty- 

czącego inżyniera leśnictwa przeciw samoistnemu gospoda- 
rzowi lasowemu nie jest prawnie uzasadnione. 

Zarząd Spółdzielni. 

  

Koło Studentów Inżynierji lasowej przy Politechnice lwow- 

skiej posiada bardzo skromną biblioteczkę, która w dzisiejszym 

stanie nie odpowiada swemu zadaniu. Książki wprawdzie od 

czasu do czasu zakupujemy, ale wobec dzisiejszych cen, bez- 

warunkowo nie możemy zaspokoić potrzeb studentów, których 

liczba dochodzi sześciuset. Dokładnie zdajemy sobie sprawę 

z tego, że w każdym Zarządzie lasów, jakoteż u ludzi prywat- 

nych interesujących się leśnictwem, znajduje się cały szereg
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podręczników traktujących o leśnictwie, łowiectwie i naukach 
pokrewnych, broszur, kalendarzy oraz czasopism z lat ubie- 

głych, z których mógłby korzystać obecny student, a przyszły 
leśnik polski! 

Wobec tego gorąco apęlujemy do wszystkich Panów wła- 

ścicieli lasów, zarządców, leśników oraz tych wszystkich, któ- 

rzy mają lub mieli styczność z leśnictwem, aby w imię obo- 

wiązków społecznych i rozwoju polskiej nauki leśnictwa, wyżej 

wymienione książki przesyłali pod adresem „Koła*. 
Z prawdziwą wdzięcznością przyjmiemy wszystko, a ka- 

żda choćby najskromniejsza broszura będzie przez nas mile 

widzianą i przyczyni się do powiększenia naszego księgozbioru. 

Ufamy więc, że żaden z P. T. Panów nie odmowi naszej 

prośbie i przyczyni się do ufundowania polskiej nauki leśnictwa. 

Adres: K. 5. I. L. Lwów, Politechnika. 

Koło Studentów Inżynierji Lasowej Politechniki lwowskiej 

Kowalski Karol m. p. Ozimek Mieczystaw m. p. 
bibljotekarz. prezes. 

  

Przy obliczaniu ilości sadzonek, potrzebnej do tegoro- 

cznych zalesień, powstało pewnego rodzaju nieporozumienie. 
Jedni obliczali tę ilość na zasadzie wzoru podanego w „Hodo- 
wli lasu* Sokołowskiego, wydanie II, drudzy wzięli ją z tablicy 

w „Leśniku Polskim* z r. 1921. Powstała stąd znaczna różni- 

ca, wynosząca około 7000 sztuk sadzonek, przy zastosowaniu 
więźby trójkowej z odstępem sadzonek 0'9 m. Po sprawdzeniu 
przezemnie wzoru podanego w „Hodowli* na str. 166, który 

opiewa: I = —.155. doszedłem do przekonania, że wzór 
ten jest mylnie podany; ma bowiem być: I = =: 1-155 

Ponieważ w „Hodowli lasu* wydanie II, błąd ten nie jest 
skorygowany, przeto uważam za stosowne, podać to kolegom 
leśnikom do wiadomości. G. Krotke-Kochanowski. 

  

Zmiany w statucie Towarzystwa leśników bułgar- 
skich uchwalone przez Walne Zgromadzenie. 

$ 7 b). Każdy członek Towarzystwa jest obowiązany 
do współpracy w czasopiśmie „Gorski pregled* (Przegląd 
leśny) jako organie [wa i powinien w ciągu roku napi-
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sać przynajmniej jeden artykuł lub komunikat o swoich 
spostrzeżeniach, odnoszących się do gospodarstwa laso- 
wego. Jeżeli tego nie uczyni, to nietylko uważać się go 
będzie, jako nie interesującego się sprawami Towarzystwa, 
ale obowiązany będzie wpłacić do Kasy Twa 50 Iwów (t. 
j. 1250 Mp). | 

` 7 с) Na Walnem Zgromadzeniu muszą być obecni 
wszyscy członkowie [owarzystwa. Nieobecny członek musi 
wpłacić do Kasy Iwa 100 lwów (tj. 2.500 Mp.). 

Ze względu na to, że nietylko w bułgarskiem, ale 
i w Matopolskiem Towarzystwie Leśnem sprawa współ- 
pracownictwa P. T. Członków 1 nadsyłania przez nich ar- 
tykułów idzie dosyć opornie, przeprowadzenie podobnych 
zmian i w naszem lowarzystwie byłoby może: na czasie. 
Redakcja jednak żywi niezłomną nadzieję, że w tym roku 
zainteresowanie się sprawami lwa 1 współpracownictwo 

w „Sylwanie* będzie naprawdę wydatne a temsamem 1 e- 
wentualne zmiany w naszym statucie okażą się zbyteczne. 

Na tem miejscu zanoszę do Szanownych Członków 
i Czytelników gorący redaktorski apel do współpracy 
w „Sylwanie*. Redakcja. 

  
. 

Ciekawy okaz I-rocznej sosny. Podczas wyjmowania sa- 

dzonek z rozsadnika w rewirze państw. Margonin w Woj. po- 

znańskiem, wykopano I roczną sadzonkę sosnową, której ko- 

rzeń palowy miał 868 mm długości. Dziwny ten okaz, pocho- 

dzący z gleby, przerobionej tylko na głębokość fopaty (25 cm), 

o podglebiu gliniastem, znajduje się w zbiorach Państw. Szkoły 

dla leśniczych w Margoninie. W. Ł. 
  

Wielkopolskie Zrzeszenie właścicieli lasów. W ostatnim 

czasie powstało w Poznaniu stowarzyszenie z nazwą „Wielko- 

polskie Zrzeszenie lasów* (Stowarzyszenie zarejestrowane). 

- elem stowarzyszenia jest obrona interesów prywatnej 

własności leśnej Kresów zachodnich (Województwa: Poznańskie, 

komorskie i Śląskie). | 
Członkiem Zrzeszenia może być każdy posiadający w obrę- 

bie Kresów zachodnich (Poznańskie, Pomorze i Śląsk) przynaj- 

mniej 50 ha lasu lub jego prawy zastępca. 
im.
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Na walnem zebraniu konstytucyjnem, które odbyło się 
w Poznaniu dnia 6 maja r. b., zapisało się na listę członków 

73 właścicieli z ogólnym obszarem przeszło 280.000 mg. lasu. 

Dalsze zgłoszenia pp. właścicieli lasów na członków Zrze- 

szenia z podaniem miejscowości, poczty, powiatu i obszaru po- 

siadanego lasu przyjmuje oraz wszelkich informacji udziela je- 

neralny Sekretarjat Zrzeszenia w Poznaniu ul. Mickiewicza 33 II p. 

(gmach Wielkopolskiej Izby Rolniczej). Godziny urzędowania 
10—2 po południu. 

  

Ceny drewna ustalone na posiedzeniach Komisji cenni- 

kowej przy Izbie handlowo-przemysłowej we Lwowie w dniach 

6 i 20 maja b. r. nie uległy zmianie w porównaniu z cenami 

podanemi w numerze „Sylwana* za kwiecień. 

  

  

Datk1. 
W dalszym ciągu złożyli: 

Na doraźną pomoc dla słuchaczów leśnictwa: Kazimierz 

Winnicki 1000 Mk. 

Na powiększenie stypendjum im. prof. Demianowskiego : 

Karol Medwecki'3500 Mk., Adolf Dobiasz 2500 Mk. i Bracia 

Zahaczewscy 580 Mk. 

Na powiekszenie stypendjum im. s. p. H. Strzeleckiego : 

Adolf Dobiasz 2500 Mk. 

Dla rodziny po S. p. Janie Filewiczu: Adolf Sołtyski 1000 Mk. 

Teofil Krygowski 1000 Mk., Mikołaj Dutkiewicz 1000 Mk. i Mi- 

chał Podczaszyński 1000 Mk. 
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