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GOSPODARSTWO [I ADMI- 
NISTRACYA LASOW. 

  

т O POLICY! LESNEY. 

W тер. 

I. 

Г 

т i utrzymać porządek iest zawsze za= 
miarem téy władzy którą policyą zowiemy ; równie 
iak cafe gospodarstwo narodu na zachowaniu za* 

prowadzonego raz porządku rzeczy polega, tak 

gospodarstwo leśne na zachowaniu i strzeżeniu 

lasów od wszelkiego uszczerbku rachuby, na- 

dzieię i skuteczność działań swoich opiera. Zbiór 

zasad względem nayskutecznieyszego zachowa= 

nia lasów od wszelkiego uszkodzenia , zowiemy 

policyą leśną, iako ważna część nauki lesnic- 
twa uważaną. 

д» 

Chcąc zaradzić złemu naypierwćy nad 
przyczynami iego zastanowić się należy; chcąc 
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tedy pódadź sposoby zapobieżenia uszkodzeniu 
lasów, wypada zgłębić przyczyny sprzeciwiaią- 
ca się zachowaniu ich w tym stanie, do które- 
go ie dobre gospodarstwo doprowadziło lub 
doprowadzić pragnie. Przyczyny te są dwoiakie: 
zewnętrzne i wewnętrzne. 

Zewnętrznemi słusznie zwać można te przy- 
czyny, które opodal od mieysca uszkodzonego, 
za lasem poniekąd dzialaią, i mniey więcćy zna- 
czne zniszczenie iego przywodzą. Przechodza o- 
ne równie zakres nauki policyi leśnćy, iako i wła- 
dzę i możność tego urzędnika który żiey po- 
rad ma korzystać, ażeby lasy od wszelkiego u- 
chronić 'uszkodzenia. Położenie kraiu względem 
ludności i sposobów zadosyć uczynienia ićy po- 
trzebom i zasady rządu, są źrzódłem z którego 
zewnętrzne sposoby niszczenia lasów wypływaią. 
Jeżeli w kraiu potrzeba ich ochrony czuć się 
leszcze niedafa, natenczas wszystkie tak poie- 
dynczych mieszkańców iako i rządu zamiary 
zagładą lasom grozić będą: ieżeli zaś chęci za- 
prowadzenia gospodarstwa leśnego znaiomość 
zasad na których się toż gospodarstwo opiera 
nie towarzyszy, natenczas zła organizacya le- 
snictwa przyczyną uszkodzenia lasów się stanie.
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Organizacya zas tćy części służby  pablicznćy 
z wielu względów  niedoskonałą a temsamem 
szkodliwą bydź może, iako to: gdy nieumieięt- 
nych urzędników do wykonania iakkolwiek do- 
brych przepisów swoich używa; gdy wydziela- 

iąc części lasów w których gospodarować i co 

ich strzedz maią na możność dopełnienia oqo- 

wiązków uwagi niezwraca; gdy sama falszywe u- 
prawy leshey podaie przepisy; gdy w dostarcza- 
niu drzewa z potrzebną niepostępuie oszczędno” 

ścią; gdy taxa produktów lesnych do potrzeb 
i możhości mieyscowych mieszkanców lub wzglę- 
dney łatwości przewozu ż odbytu nie iest zasto- 

sowana; gdy brak kar od występków leśnych 

odstreczaiacych zachodzi, + mne tym podobne 

okoliczności, którym zwierzchnia naczelnie kie- 

ruiąca władza, a nie mieyscowy urzędnik zapo- 

biedz może. 

4. 

Wewnętrzne przyczyny uszkodzenia lasów , 

których odwrócenie właściwym prawidef poli- 

cyi lesney i działań urzędnika mieyscowego są 

przedmiotem , nayogólniey biorąc rzeczy z trzech 

źrzódeł wypływać mogą: 3 

a. Z nieświadomości, nieostrożności i 

złćy chęci ludzkiey.
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b: Ze strony zwierząt wszelkiego r6- 
dzaiu. 

c. Z wypadków naturalnych. 

5. 

Do pierwszych należą : 

xmmo. Nidokładne granice. 
ado. Zaniedbana ochrona porębów i 

uprawy sztucznéy. 

Зно. Zaniedbane drogi. 

4to. Opóźniony wywóz drzewa z po- 
rębów. 

510. Marnotrawienie drzewa. 

6. Kradzież  lesna. 

gmo. Psucie drzew. 

Зоо. Pasza leśna. 

9no. Zbieranie trawy. 

1omo. Sciaganie hiscia. 

nimo. Zegrzebywanie liścia suchego. 

12mo. Rzniecie darni. 
r3mo. Kopanie wszelkie w lasach. 
14mo. Pożary o tyly ile z winy ludz= 

kićy pochodzą. 
a 

6. 

Do drugich należa: 
imo. Zbyteczny zwierzostan.
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240. Szczury. 
Stio. Ptaki lasom szkodzące. 
4to. Owad. 

7. 

Do wypadków naturalnych ŹŻaś należą: 

imo. Ogień piorunowy. 
240. Wylewy wód. 

Sto. Burze. 

4io. Mrozy. 

Sło. Śniegi. 

60. Susza. 

"mo, Choroby drzewne. 

Г. 

O granicach leśnych. 

8. 

Lasy nad których całością policya leśna 
czuwać uczy, ze względu na granice swoie, dwoi:- 
ście uszkodzone bydź mogą; to iest: naprzód 
zpowodu nedokładności granie i ich nieznaio- 
mości ze strony strzegącego urzędnika; i po- 
wtorę skutkiem wyraźnego ich zgwałcenia.
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Q. 

Pierwszym podług tego obowiązkiem każde- 
go leśniczego któremu dozór nad lasem iest 
poruczony, będzie dokładne obznaiomienie się 

z granicami własności którey całości strzeże, 
Nabycie tey znaiomości tam iest łatwe gdzie 
granice lasów wyraźnemi i nieomylnemi zna- 
kami są wytknięte, trudnieysze zaś gdy domyślne 
lub przez zwyczay upoważnione znaki, albo co 

gorsza ieszcze podania i tradycye za wskazów= 
kę do poznania granic leśnych służą. 

Pierwszego rodzaiu znaki graniczne, które 

po uskutecznionym pomiarze w głównych punk- 
tach a mianowicie przy stykaniu się dwóch li- 

nii umieszczone bywaią, nazywaią się stałemi: 
ponieważ używa się do tego rzeczy trwałych, 
nielatwo  iakićykolwiek zmianie  ulegaiących , 
iako to słupów kamiennych lub drewnianych 
numerowanych, kopców i wałów. Z tych zapewne 
pierwszeństwo słupóm kamienym iako naytrwal- 
szym przyznać należy, lecz zachodzi trudność i 
koszt ich wystawienia tam gdzie zdatnych do 
tego kamieni niemasz: używanie bowiem zwy- 
czaynych kamieni , w naturalnym kształcie i łatwo 
zmieysca na mieysce przetoczyć się daiących, ро- 
mimo nawet ich numerowania , wszystkich warun- 
ków stałych znaków granicznych niedopełnia. Ko-
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pce lub wały na liniach wymierzonych i przy kątach 
- sypane, zakopuiąc w nie rzeczy które się w lasach 

zwykle nieznayduią, są także dobremi i stałemi 

znakami granicznemi; iednakże względem nich 

uważać można iż w pewnym przeciągu czasu 
zmnieyszaia się 1 zarastaią krzewiną tak dalece 
aż ie ztrudniością od poziomu rozróżnić mo- 
źna, zwłaszcza gdy przy zaniedbaniu linii gra- 

„niczney lub z obawy ićy nadwerężenia, niezapo= 
biega się gęstemu pokryciu wałów drzewem i 

gdy częste i bliskie wywrocie do kopców po- 
dobne rozpoznanie ich utrudniaią. Jakkolwiek 

wszystkie te stałe znaki graniczne są trwałe i 

wyraźne i rozpoznanie granic ułatwiaią, uży- 

teczność ich tyle tylko rzeczywistą przysługę 

świadczy ile są wypadkiem pomiaru lasu, tak linii 

granicznych, kątów iako i catéy obszernosci 
przestrzeni. Tym sposobem ustanowione 1 od- 

znaczone granice żadnćy niepodlegaią wątpliwo- 

ści i rozpoznanie ich iako i strzeżenie est 

daleko Tatwieysze iak gdy domysły lub nawy- 

knienie do znaiomości granic są potrzebne. 

10. 

. par 

To ma mieyśce tam gdzie obszerność lasu 

przez porządny wymiar nie iest oznaczona, i gdy 

zwykłe granice niestałemi, znakami tylko są o-
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patrzone. Do tych ostatnich należą drogi, stru< 

myki, drzewa pograniczne, kamienie, i zaciosy. 
Drogi za znak graniczny służące zmienia: 

ne bydź mogą za każdą razą gdy dla uniknie- 

nia kałuży lub wywróconego drzewa , nową wlesie 
jeżdżący robią sobie drogę, albo też gdy zu- 
pełnie zaniedbane i żadney kommunikacyi nie- 
ułatwiaiące drogi krzewinaą i drzewem zarastaią: 
w pierwszym razie nadweręża się granica w dru- 
gim zaś całkowity ślad ićy zatraconym bydź 
może. 

Strumyki, błota, bagna, póty tylko gra- 
nice znaczeć mogą póki niewyschna, i nieieden 
przykład naywiększych wątpliwości pogranicznych 
przytoczyć można z powodu błót lub strumie- 
niów o których w dokumentach lub w podaniach 
wzmiankuią, a co ich na gruncie znaleźdz niemoż= 
na, z powodu że po osuszeniu gęstą  zarosły 
krzewiną. Strumyki zmieniaią także bieg swóy a 
temsamem 1 granicę którą oznaczały. 

Lecz z pomiędzy niestałych znaków gra- 
nicznych naymnićy trwałe i pewne są drzewa 
pograniczne kamienie i zaciosy. Burza zła chęć 
ludzka, sam wiek naostatek obala drzewo za 
wieczny znak graniczny obrane; kamienie polne 
w stosach nawet ułożone mogą się przypadko- 
wo 1 winnem mieyscu od granicy mniey wię- 
céy odległym w iednakowey znaydować ilości,
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potrzeba użycia ich do budowli lub też chee 

wyraźna nadwerężenia granicy może stać się 

powodem do wywiezienia ich z mieysca w któ- 

rem ważną świadczyły. przysługę; zaciosy na~ 

koniec iak w krótkim przeciągu czasu zarastaią 

lub zalewaią się żywicą, tak prócz tego wszy- 

stkim tym zmianom podlegaią na które i samo 

drzewo iest wystawione, a z pomiędzy wszy- 

stkich znaków nayłatwićy naśladowania i zni- 
szczenia są zdolne. 

Łatwo z tego wszystkiego wnosić iak da- 

lece niestałość znaków granicznych utrudnia 

dokladne poznanie i strzeżenie granic. Ztem 
wszystkiem w niedostatku pierwszych, gdy lasy 

wymierzone i dokładnie nie są rozgraniczone, 

niemoże leśniczy zaniedbywać znaiomości tych 

granic które mu iakkolwiek niewyraźne wskaza 

ne zostaną, i zachować ie wtym stanie w iakim 

ie od poprzednika odebrał póki pożądana zmia- 

na w nich niezaydzie. Jeżeli granice lesne są 

wątpliwe i na podaniach, na szczególnćy znaio- 

mości starszych okolicy mieszkanców polegaią, 

natenczas powinien leśniczy zasiągnąć ich po- 

rady i odwołać się do ich pomocy, ażeby 

w przytomności podwładnych swoich i wiary 

godnych świadków rozpoznanie granic leśnych 

uskutecznił 1 każdemu właściwy do streżenia od- 
dział wyzaczył. 

2
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IJ. 

Granice oddzialow lesnych rozmaitego wy- 

magaia dozoru i strzeżenia według natury grun- 

tów i własności z któremi się stykaia. 

Lasy narodowe pod zarząd urzędnikowi 
, r . 

leśnemu oddane stykać się mogą pod względem 

wiasnosci: 

a. Albo z dobrami prywatnem. 

b. — 2zdobrami narodowemi. 

с. — Z granica oscinnego panstwa. 

Pod wzgledem zaś położenia naturalnego 

stykać się mogą: 

a. Albo z otwartem ornem polem. 

6. -— zTąkami. 

© == z lasem obcym. 

(R wodą. 

12. 

Ogólnem do wszystkich przypadków sto- 
sować się daiącem prawidłem postępowania dla 

urzędnika leśnego, iest to, ,,aby się starał u- 
trzymać granice lasu pieczy swoićy poruczone- 
go wtym stanie w iakim mu oddane zostały bez 
nadwerężenia własności sąsiedzkićy. „„ Równie 
jak wszelkiego nadwerężenia i uszczuplenia własno-
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"ści którey całości strzeże dopuścić niepowinien, 

tak z drugićy strony ścisły ma obowiązek leśni- 
czy wystrzegać się sam tego ażeby przez po- 

stępki własne obcćy nienadwerężył własności. 
Czynności iego względem całości lasu straży 
iego poruszonego maią na celu, naprzód nie- 

dopuszczenie żadnego naruszenia granic leśnych 

powtóre przedsięwzięcie skutecznych i przez 

prawo wskazanych sobie srzodków gdy ich zgwaf- 

cenie nastąpi. 

TO: 

Przez niedopuszczanie żadnego naruszenia 

granic lesnych nierozumie się bynaymnićy gwał- 

townego odporu napaści danego: i owszem 

wszelkich podobnych śrzodków leśniczy iak nay- 

mocnićy wystrzegać się powinien ; źle zrozumia- 

na gorliwość może go bowiem z drogi obowiąz- 

ków odwieśdź i na niego całą odpowiedzial- 
ność za gwałty i zdróżności przy obronie gra- 
nic popiefnione ściągnąć. Cala czynność iego 

w każdym razie gdy spostrzeże lub gdy sobie 

ma doniesione przestąpienie linii granicznćy u- 

żywalney, kończy się na tćm, ażeby niezwlo- 

cznie wyższą władzę o popelnionem narusze- 

niu granicy zawiadomił, 1 aby się imieniem rzą- 

du przeciwko zgwalceniu ićy protestował. То
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postępowanie w każdym razie ma mieysce czy 
przestąpienie granie: ze strony właściciela sąsiedz- 
kiego lub włościan w dobrach iego osiadłych 

nastąpiło, czyteź przez dzierzawcę w dobrach 

narodowych lub przez włościan w nich osiadłych 

popelnionem zostało. W tym ostatnim przypad- 

ku nayłatwićy iest sprostować popełnione nad- 

użycie zpomocą władzy zwierzchnićy włościan 

którzy się iego dopuścili, niezaniedbuiąc iednak- 

Że zawiadomienia wyższćy władzy leśney о са- 

fćy okoliczności. 

[> 

Nim wskażemy dalćy iakie są sposoby na- 

dwerężenia granic i co w każdym przypadku 

leśniczy czynić powinien” zwróćmy uwagę na 
to iak dalece wszelkiemu gwałtowi sam zabieżyć 

może. Jeżeli odpór iest nieprawny i bezkuteczny, 

latwo poiąć Że cała usilność leśniczego na ści- 

sły dozór, zwłaszcza w mieyscach naybardzićy 

zagrożonych zwracać się powinna. Ażeby zaś 

rozeznać które punkta granicy lesnćy naypil- 
nieyszćy wymagalą straży, zwracać winien uwa- 
зе па ich stykanie się zobcym gruntem tak 
pod względem właścicieli iego iako i naturalnego 
położenia.
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1 0 Granice leśne więcćy są narażone na na- 

paść ze strony właścicieli prywatnych a?niżeli ze 
i : у 7 о 

strony dzierzawców dóbr narodowych, zwłaszcza 

gdy dziedzic sąsiedzkiego gruntu spór graniczny 

z rządem wiedzie. W pierwszym iak w drugim 

przypadku więcćy iest zagrożony las w poblisko- 
rola уе 

“7 Lec s с 

ści wśi iak opodal od miey położony, ponieważ 

włościanie, nietak dalece w checi uszkodzenienia 

granie, iako dla w korzenionego w nich nałogu 

defraudacyi lesnéy nayczęścićy 1 nayłatwićy do- 

puścić ićy się mogą. Stąd wynika dla leśniczego 

obowiązek zwracania szczególney uwagi swoićy 

hate punkta granic leśnych które się z prywa- 
: 43 . . r 1 r 

tną własnością stykają 1 na te które są w po- 

bliskości wśi położone. Co się zaś tycze gra- 

nic z ościennćm państwem stykaiących się, wzglę- 

dem tych też same w ogólności dopiero przy- 
у с Е A и s 

i . 

toczone służą prawidła, wylawszy przypadki 

w których zachodzi obawa 1 wyrazne podeyrze- 

nie że napaść na granice . lasu nie tak dalece 

ze strony prywatnych mieszkańców lako raczey 

ze strony władz obcego panstwa nastąpić mo- 

że, w którym to razie na zagrożone punkta 

szczególnieyszą zwracać winien baczność leśni- 

czy, ażeby przy kazdem zdarzeniu podług za* 
sę; A 7 5 i r . 

sad niżćy wskazać się maiących mógł sobie po- 

stąpie.



(14) 

Pod względem naturalnego położenia i 
istoty gruntu z którym się leśna granica styka, 
rozmaitego także stopnia baczności ze strony 

urzędników leśnych potrzeba, aby zwłaszczą 
dla wiekszéy lub mnieyszćy łatwości ukrycia 
się przestępnego. Otwarte i zbożem niepokryte 
pola, Jaki i woda z lasem stykaiące się są punk: 

tami na mnieyszą baczność zasługuiącemi , iak 
pola wysokim zbożem pokryte lub sąsiedzkie 
lasy; zboże bowiem na pniu i las gęsty wszelkim 
występnym zamiarom przez łatwość ukrycia się 
wynowaycy sprzylaią i dlatego też naytrudniey- 
sze iest strzeżenie całości granic leśnych wtych 

punktach gdzie się tym sposobem zobcą włas- 
nością stykaią. 

15. 

Sposoby nadwerężenia granic leśnych są 

wielorakie. [Do ustaw leśnych należy przewi- 
dzieć, opisać ie dokładnie, i wyłuszczyć obok 
tego wszelkie okoliczności które rodzay prze- 
stępstwa znamienuią, ażeby ściśle chęć naru- 
szenia prawa własności od chęci ciągnienia 
nieprawych korzyści, to iest wyraźny gwałt gra- 
niczny od prostćy kradzieży rozróżnić. 7, tego 
względu wynika także dla leśniczego obowią- 
zek uważania wszelkich okoliczności które każ-
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demu przestąpieniu granic lasu pieczy iego po- 
wierzonego towarzyszyły, bo ztego tylko sądzić 
można iaki był zamiar tego który się iakiego- 
kolwiek gwałtu dopuścił. 

16. 

Niewątpliwem zgwałceniem granicy, będzie 
każde zniszczenie i każda zmiana znaków gra- 
nicznych która przypadkowo nastąpić niemogła, 
iako to: obalenie słupów kamiennych lub drew- 
nianych, rozkopanie lub rozoranie kopców i 
wałów, przeniesienie słupów drewnianych z ie- 
dnego mieysca na drugie, zrobienie nowych 
zaciosów po za linią graniczną, scięcie drzew 
granicznych niewywożąc ie z lasu, napaść gwał- 
towna iiawna w znacznćy liczbie ludzi usku- 
teczniona którey wycięcie drzewa i zabranie 
go na fury lub w pędzienie bydła iest skutkiem. 

17. 

Watpliwem i mniéy wyraznem zgwałce- 
niem granicy iest, przełożenie drogi granicznéy 
zpowodu рома lub złego stanu, рошемай 
wtym razie zmiana granicy nie tego kto ią u- 
skutecznia lecz istotnie mieyscowego urzędnika 
jest winą: ścięcie drzew granicznych przez zło-
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dzieia iedynie dla kradzieży lesnéy uskutecznio-, 

ne, w pędzenie bydła przez nieświadomego lub 
niedbałego sąsiedzkiego pasterza, przypadkowe. 
obalenie przez zawadzenie wozem zbutwialego 

słupa granicznego 1 t. p. | 

18. 

Każdy ztych sposobów nadwerezenia gra-| , 
nic leśnych wraz ze wszystkiemi towarzyszące= 

mi mu okolicznościami w raporcie leśniczego doó-, 

kładnie opisany bydź powinien. Gdyby zaś wy= 

raźne zgwałcenie granicy politycznóy ze strony 

ościennego państwa nastąpiło, natenczas zacho- 

chowuiąc tę samą dokładność w opisaniu wszy= 

stkich szczegółów popefnionego naruszenia włas= 

ności: rządowćy, donieść oniem- winien leśniczy 

nietylko swoićy zwierzchności lecz i naybliższey 

Administracyinćy władzy. Przytem iak naymoc- 

шеу wystrzegać się powinien wszelkiego gwałtu 

iako nieprzystoynego i nayszkodliwsze za sobą 

pociągnąć mogącego skutki. 

19. 

у ./ . . 

Prócz scisle i dokładnie oznaczonych gra: 
nie trafiaią się częstokroć mieysca o które spór mię: 
czy dwoma niepewnemi dziedzicami zachodzi: tako-



AP 

we mieysca sporne czyli podług przyigtego na- 

zwania w kontroversyi będące na szczególną 

także uwagę leśniczego zasłaguią. Powinien 

on bowiem względem nich iak naymocnićy te- 

go przestrzegać, ażeby przez stronę do mich 

prawo sobie roszczącą rozszerzane niebyły, 1 aby 

albo żaden użytek oboićy strony z nich niebyt 

ciągniony, alboteż aby tak z nich użytkowano 

zobopólnie iak tego wymaga prawo lub tymcza- 

sowa a przez rząd potwierdzona ugoda, albo 

dekret. 

20. 

Przypadek, sam czas na koniec, zniszczeć 

może lub naruszyć niektóre znaki graniczne, 

iakkolwiek przywrócenie ich do pierwszego a 

prawnego stanu ważną lest rzeczą, zpowodu 

iednakże że ta czynność dwóch graniczących 

z sobą właścicieli obchodzi, jednostronnie przez 

leśniczego uskutecznioną bydź niemoże 1 nie- 

powinna. W każdym przypadku zepsucia lub 

zniszczenia podobnych znaków donieść. powinien 

o tem leśniczy zwierzchności swoićy i po uzy- 

skanem dopiero upoważnieniu rządu , wezwać 

sąsiedzką interessowaną stronę; do wspólnego 

działania w celu przywrócenia zniszczonych lub 

nadwerężonych znaków granicznych. Podobnież 
cy 

J



(18) 

pozwalać niepowinien ażeby ta czynność iedno- 

stronnie przez sąsiaduiącego właściciela doko- 

папа została, wrazie zas uskutecznienia iey 

winien leśniczy protestować się na piśmie prze- 

ciwko całćy czynności i zwierzchnićy władzy o 

tem donieść. 

AI 

Leśniczemu polskiemu potrzebna iest zna- 

iomość głównych ustaw względem granic w Króle- 

stwie Polskićm obowięzuiących, a mianowicie Art. 

7. 8. 9. 1 то. prawa o rozgraniczeniu normal- 

nem na Seymie 815 roku uchwalonego.


