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(Dokończenie.) 

Ochrona 1 przywileje nadzwyczajne, ustawowe, złożyły się 

na to, że zwierzostany sarnie rozmnożyły się w pewnych miej- 

scowościach na pociechę myśliwych, ale nie na pożytek leśnictwa, 

nie na chlubę racjonalnego łowiectwa, którego kardynalnem za: 

daniem powinna być zasadnicza zgoda z gospodarstwem lesnem. 

(Gdzie zwierzostany sarnie, jak to mogę udowodnić sprawozdaniami 

z rozmaitych stron kraju, doszły tej miary, że na 10 morg po- 

wierzchni lasu znajduje się 1 sztuka, gdzie 8 kozłów ubito na 

100 morg. lesie, gdzie jest także mowa o zwierzostanach jeszcze 

hezniejszych w wyjątkowych razach — tam trudno o zgodę wsród 
lasu, bez ustalenia granicy norm możliwych. Nie wymaga to już 

wielkiej bystrości, aby zrozumieć, iż zwierzostanów takich żaden 

las bez szkody znieść nie potrafi, jeżeli nazwa las będzie odnosić 

się do powierzchni, poświęconej produkcji drzewa, a nie do ]а- 

kiego nieużytku lub niezdeklarowanego przeznaczenia kawałka 
ziemi, który kryją w części beznadziejne 1 karłowate zakrzewie- 

nia. W takich stosunkach nie ma tam co mówić o unormowaniu 

zwierzostanów, odbywa się tam anachroniczne marnotrawstwo, 

a przyszłość narodu, razem z zaniedbaną ziemią, w ponurą toczy 

się przepaść. 

Nie jest tu moją rzeczą podawanie choćby i w najdalszych 

granicach obracająnych się cyfr norm odpowiednich ; cyfry te 
zależą od tylu warunków, iż posiadać mogą li tylko wtenczas 

jakąś wartość dla praktyki, gdy je wypośrodkowano na gruncie 

pewnych danych miejscowych, to jednak pewne że chwila takiej 
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organizacji już w wielu lasach nadeszła, i że unormowanie i za- 
stosowanie zwierzostanów do danych warunków siedliska stało 

się koniecznością. Idąc dalej na oślep, żadne już środki nie- 
pomogą; zwierz, monstrualnie rozmnożony, nie da się w karbach 

utrzymać, spowodowawszy niepotrzebne koszta w lesie, zrodzi 

1 na polu nieprzewidzianych skutków kwasy. 

Przyrodą wskazany pokarm sarn nie stanowią bynajmniej 
młode rośliny drzewne, a przynajmniej, pokarm ten nie jest dla 

nich koniecznym wymogiem fizjologicznym, pobierają go jednak 

skrzętnie w braku innych pokarmów, o których badawcza praca 
coraz szerzej nas poucza, a znęciwszy się raz do tej szkodliwej 

praktyki, utrwalają się w tem do tego stopnia, iż zdawać by się 

mogło, że sarny przez naturę zostały przeznaczone do uszkadzania 

młodocianych drzewek, Ztąd pochodzi, że napady zwierzostanów 
na lasy trwają nawet wtenczas jeszcze, gdy zwierzostan nie 

może być wcale przesadnym nazwany, I dopiero wytrwała ochrona 
1 gnarowanie podczas ostrych zim, wykorzeniają zwolna nałóg 

dawnych czasów. — Oprócz tego, co do szkodliwości swej różnią 

się zwierzostany ogromnie w pewnych miejscowościach, a nawet 
występują tu różnice indywidualne, specjalne gusta osobników, po- 

dobnie, jak to się spostrzegać daje u zwierząt domowych. Przy- 

chodzę ztąd do oryginalnego wniosku. Oto: zwierzostany powinne 

być odzwyczajone od szkodliwych nałogów, powinne być, że tak 

się wyrażę, dobrze wychowane zapomocą tych środków, jakie nam 

doświadczenie 1 coraz bliższe rozpoznanie trybu ich życia podaje, 

a gdy to nastąpi, norma nieszkodliwa dla lasów da się przewyż- 

szyć o tyle, że niezastraszy już żadnego myśliwego: niezastraszy, 

jak to czynią podania jednego z naszych dawniejszych autorów: 

Na powierzchni 1000 morg. lasu nie dopuszcza on większych 

„wierzostanów sarn, jak 6—10 sztuk, gdyż, jak powiada, utrzy- 

manie większego zwierzostanu w żadnym wypadku bez szkody 

dla leśnictwa i rolnictwa nastąpić by nie mogło. ((rospodarstwo 
łowieckie M. Reuman Warsz. 1845. str. 404). 

Nie przeszkadza to jednak temu na polu łowiectwa pierw: 

szorzędnemu autorowi swego czasu, wyrzec zupełnie innego zdania, 
co do granic ilościowych, jakie bez szkody lasu utrzymać się dadzą. 

Oto na stronicy 409, omawiając zwierzostany zwierzyńcowe, sądzi 

on, że 300 morg. lasu i 3”/, morg- łąki wystarcza na utrzymanie 

100 sztuk sarn, a wreszcie dodaje „że zwierzostan 1 w otwartych 

lasach do tej ilości doprowadzony być może i dla gospodarstwa
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rolnego i leśnego nie będzie szkodliwym*. Nie potrzebuję zwracać 

uwagi, do jakiego zamącenia podania takie doprowadzić muszą, 

jakie polegają bądź na widzimisiu, bądż chcą generalizować do 

wysokości reguł specjalne wypadki. 
Dalekie granice i sprzeczności są tylko wskazówką, z jak 

różnorodnymi czynnikami kombinacje unormowania zwierzostanów 
mają do czynienia, i że wszelkie szablony — tak zwane prze- 
ciętne i tym podobne bezwartościowe cyfry, — wcale tu nie moga 
mieć zastosowania. 

Normy powinny polegać na rozpoznanej jakości siedliska 
i znajomości fizjologicznych wymogów zwierza. 

Grdy już ustaloną będzie nie szkodliwa dla lasów norma, 

to znów nie będzie rzeczą obojętną, z jakich osobników zwierzo- 

stan, tak pod względem wieku, jakoteż płci, składać się będzie ; 

i tu istnieje pewna fizjologicznymi wymogami wskazana granica, 

przy której korzyści ze zwierzostanów mogą być najwyższe. Je- 

dnem słowem, hodowla zwierzostanów, zostających pod ochroną, 

powinna również dążyć do tych celów kulturnych, do jakich dąży 

hodowla zwierząt domowych ; zwierzostan powinien być pod każ- 

dym względem znanym gospodarzowi lasu, do czego najlepszą 

znów sposobność podaje gnarowanie zwierza podczas zawalnej 

pory, jakoteż lizawki i pójła, do których zwierz regularnie uczę- 
szcza. — Scisła obserwacja zwierzostanów jest jednym z najważ- 

niejszycl warunków pogodzenia pięknych stosunkowo zwierzosta- 

nów z leśnictwem. Baczne oko przekona się, że częstokroć zły 

przykład jednego osobnika, pociąga inne zwierzęta, uczy je szko- 

dliwych nałogów, a mianowicie ma to miejsce u sarn, gdzie zbyt 

widocznym jest zwyczaj obierania sobie przewodnictwa. Jeżeli 

przewodnik taki szkodliwy rozpoznanym i usuniętym zostanie, 

zmienia się raptem rola sarn. Mówię o tem z całem przekonaniem, 

bo przekonanie to na naocznych spostrzeżeniach się opiera, a prze- 

ważnie do szkodliwych takich narowów skłonne są stare siuty, 

odczuwające pewny rodzaj idiosynkrazji dla karmy, na którą 

przyroda ród ten wskazała. Osobniki te nie pobierają Żywności 

w sposób taki, jak inne zwierzęta, dybią ciągle za czemś nowem, 

co, jakby się zdawało, wcale ich gustowi odpowiadać niepowinno. 

Stojąc przy tryzubku, grzebią za półzgniłym liściem, kawałkiem 

jakiegoś mchu i t. p., a gdy inne pożywiły się już dostatecznie, 

przewodniczka taka prowadzi je na pole szkód: padają ofiarą, 

wierzchołki kultur, padają ofiarą igraszki, nie głodu, bo tylko 

*



— 44 — 

sama przewodniczka pożera łakomie, inne zaś ogryzają i opu- 
szczają nietknięte na ziemię, gdzie częstokroć je znajdywałem. 

Ztąd pochodzi, że tak często słyszymy rozpaczliwe głosy: 
zjadły owies, zjadły koniczynę, a wreszcie w dodatku spostoszyły 
kultury. Zwierz, podtrzymywany w szkodliwym dla lasów nałogu, 
staje się coraz to dokuczliwszy, a reforma na tem polu, to bardzo 
zmudna, pełna zawodów praca, jak wszystkie nasze usiłowania. 
na zawiłej drodze po złote owoce prawdziwej kultury. 

Nieraz spotkać się można na tem polu z oryginalnemi do 
zwierzyny pretensjami; a to, po bardzo naiwnym opisie siedliska, 
w którym absolutnie żadnej karmy pożytecznej a nie szkodliwej 
dla sarn niema następuje w drastycznych wyrazach skreślenie 
szkód, przez te zwierzęta w zapustach wykonanych —- i, co za tem 

idzie, miotanie piorunów na te zupełnie niewinne istoty, noszące 

w swem wnętrzu dowód jasny, że nie zostały one stworzone do 
wyrządzania szkód, a jedynie tylko pod wpływem niedostatku 
l w zwyczaj wdartego nałogu, pobierają wyłączną żywność w ten 

sposób, na jakie je natura nie wskazała : drzewnikowe kule, jakie 

w takich razach spotkać można we wnętrznościach sarn, nie muszą 

należeć do zbyt wielkich przyjemności tego doczesnego życia i są 

zarzewiem chorób, które w takich stosunkach prędko dziesiątkują 
zwierzostany sarnie. | 

W dyskusjach nad omawianym tutaj przedmiotem. spotkać 

się dają częstokroć zdania, że zwierzyna nie rozmnaża się więcej, 

jak jej żywności staje, i że w dobrze (!) zagospodarowanych lasach 

znachodzi się jej więcej, a zatem i szkoda od niej mniejsza. Takie 

zdanie wygłoszone zostało, bez żadnej opozycji, także i na wspomnia- 

nem walnem zgromadzeniu. Zacni Panowie! nie wiadomo, o jakiej 

tu żywności jest mowa, jeżeli o nieszkodliwej, no, to wobec takiej 

przedziwnej teleologii natury, kwestja, o której tu mowa, byłaby 

bezprzedmiotową, jeżeli zaś myślano tu o żywności w ogóle, za- 

tem także o wyżywieniu się szkodą lasu, to gdzież leżą granice 

rozmnoży możliwej? W dobrze zagospodarowanych lasach wcale 

nie znachodzi się więcej nieszkodliwego sposobu wyżywienia zwie- 

rzostanów, przeciwnie, czem las się bardziej zbliża do ideału kul- 

tury, tem w nim mniej żywności, bo całem staraniem leśnika 
jest tu zużycie wytwórczej siły natury w innym kierunku; ztąd 

pochodzi, że produktywność lasów kulturnych przewyższa w trój 

a nawet w czwórnasób produktywność lasów natury. Wniosek 
ztąd sam przez się się nasuwa: w miarę postępu racjonalnego



gospodarstwa leśnego, coraz to większe muszą być podjęte stara- 
nia, specjalnie około utrzymania łowiectwa w nieszkodliwej z tem 
gospodarstwem paraleli. Jeżeli istnieją u nas miejscami olbrzymie 
zwierzostany sarnie, wobec nie bardzo wpadających w oczy uszko - 
dzeń lasu i wobec bardzo jeszcze niedostatecznych starań około 
łowiectwa, to nie dowodzi to bynajmniej nieszkodliwości zwie- 
rzyny dla lasów i wskazuje tylko jedynie, że wytwórczość ziemi 
leśnej w właściwym kierunku nie została wyzyskaną, że część pro- 
duktywności ziemi w nienaturalnym stosunku obraca się na to, 
co las kulturny, a pogodzony złowiectwem, o wiele taniej pod 
ścisłym rachunkiem dostarczyć powinien. 

Do miejscowych stosunków zastosowany zwierzostan, przy 
umiejętnem traktowaniu łowiectwa, nie mniej przy wprowadzeniu 
pewnych zmian w praktykowanym przeważnie po dziś dzień spo- 
зоме wykonywania łowów (o czem szeroko pisałem w powołanej 
już pracy), dozwoli osiągnąć lepszych korzyści z tego łowiectwa, 
jak ma to miejsce obecnie, wobec nieznanej ilości tego zwierza 
w knieji. Łowiectwo jednak sarnie nie będzie nigdy forsą ekono- 
miczną tej gałęzi leśnej produkcji, lecz przeważnie zwierzostan 
sarni uzupełniać powinien estetykę leśnej natury, powinien potę- 
gować znaczenie łowiectwa, którego cechą jest połączenie 
korzyścizniedającą się niczem zastąpić rozrywką i 
przyjemnością, podawaniecałemunarodowi,stękają- 
cemu pod eisnącym pierścieniem walki życiowej, 
możności otrząsania się z kurzów tej walki w tem 
zawsze czystem źródle hypokreny, dokąd wabi 
człowieka każdego stanu czar niewypowiedziany. 

(rdzie wchodzą w grę względy estetyczne, pietyzmu, poglady 
etyczne i t. p. powagi, tam wśród tego majestatu pierzchają su- 
che cyfry rachuby. — Lecz gdzież poszukać tej pokaźnej sumy 
milionów, którą się tłómaczy gdzieindziej ekonomiczna potęga 
łowiectwa ? W przeważnej części składają się na nie plony łowiectwa 
zwierzostanów bądź obojętnych dla kultury, bądź godzących się 

„Jako tako* ze swem otoczeniem — to łowiectwo ptasie i zaje- 
cze, to echa charakterystyczne kulturnego łowiectwa naszych 
czasów. | 

I zając jednak nie jest wolnym od zarzutów, i przeciw nie- 
mu podnoszą się ze stron rozmaitych głosy potępienia; przeni- 
kliwe oko badacza prześladuje każdy jego krok w lesie, w polu 

i w ogrodzie, i dość już gęsto zapisaną jest jego dłużna karta,



dlatego też, używając trywialnego zwrotu „jako tako*, pragnąłem 
tym słowem oddać jego rolę w leśnej naturze: krytykują go — 

potępiają, a mimo to wszędzie starają się o jego masalną rozmnóż, 
nie musi być zatem ten zwierz zbyt dla lasów niebezpiecznym, 

a jeżeli nie jest bez winy, to treść jego grzechów nie jest znów tak 
dalece obciążającą, abyśmy na długo jeszcze nie mieli żywić w sto- 

sunkach naszych skromnego życzenia: oby go było jaknajwięcej. 
% % 

* 

Grdzie leśnik li tylko będzie wyłącznym hodowcą drzewa, 
właściciel zaś, jako miłośnik łowiectwa, wyłącznym hodowcą zwie- 

rzyny, tam, w dualistycznym tym systemie rządów, zgody być 

nie może, a jeżeli na gruncie całkiem naturalnej w tym stosunku 
przewagi łowiectwa zapanuje cisza, to nie zdrowy to objaw — 

to cisza bezwładności — to stan nieobliczonych skutków ujemnych 

dla lasu. Li tylko na gruncie trzeźwego wyrozumienia, na grun- 

cie solidarności myśli w postępowaniu do jednego wielkiego celu 

i w zmienionym porządku natury, nastąpi znów cisza 1 spokój, 

wytworzy się znów ta przedziwna harmonia w przyrodzie, dająca 
nam już tu na ziemi przedsmak Olympu, który nas wyniesie 
daleko po nad chmury codziennego bytu. Będzie to dzieło praw- 

dziwie kulturnej ręki, całość ekonomiczna, całość estetyczna, skoń- 
czy voluptoir leśnika-myśliwego. 

Jeżeli w właścicielu lasu tkwi zazwyczaj pierwotna żyłka 

człowieka natury, to niepowinna i w leśniku zamierać ta pasja, 

choćby tylko z samego uczucia wdzięczności, bo, gdy przypomni 

dawne lata, to najczęściej wiele jej winien dobrego na drodze za- 

wodu, bo ona umożliwiła mu to ściśle poznanie leśnej natury, 

które jest tak niezbędnym warunkiem skutecznej w niej 

pracy. Pierwsi pionierzy i genialni pracownicy na polu leśnictwa 

wyszli z szeregów myśliwych, bo znali przedewszystkiem przy- 

rodę leśna, a po dziś dzień kręta ścieżka płochych łowieckich 

wycieczek młodzieńczego wieku, zaszezepia zazwyczaj już kiełki 

poważnego zawodu. Grdzie wśród manowców leśnej natury prze- 

biega młodocianny myśliwy, tam zatrzymuje się umysł, w którym 

wiek i doświadczenie przygasiło już nieco gorączkę myśliwego, 

staje się leśnik, a dalsza szlachetna żądza wiedzy pcha go coraz 

dalej na drodze największych zadań ludzkości, na drodze pozna- 

nia prawdy w przyrodzie. 
Jeżeli leśnik w interesie całości gospodarstwa leśnego po- 

winien być myśliwym, to na odwrót i amator łowiectwa , ja-
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kim jest przeważnie właściciel lasu, powinien być prawdziwym 
przyjacielem nieprzesadnych dążeń leśnictwa racjonalnego, przy- 

jacielem w własnym iuteresie, i również powodowany uczuciem 
wdzięczności dla lasu, gdyż i on śmiało powtórzyć może za mi- 

strzem poezji naszej: „Ja ileż wam winienem o domowe drzewa !* 
a powtórzyć może słowa te w najrealniejszem znaczeniu. 

Jeżeli, czego jednak nieprzepuszczam, w tem zacnem zgro- 
madzeniu znalazłyby się przypadkiem zbyt skrajne pojęcia, to 

tym zwrotem do uczuć i wdzięczności, tym najwłaściwszym gło- 

sem prośby do serce i rozumu, może wyjednałem słaby bodaj 

most porozumienia i zgody dalszej pracy, która ma zacieśnić co- 
raz silniej węzły, łączące nas z ukochaną naszą ziemią. 

Łowiectwo, to prastare rzemiosło niemowlęctwa ludzkości, 

to hartująca duszę i ciało rozrywka, a przytem poważna gałąź 
produkcji ziemiańskiej naszych czasów, musi w przyszłości wy- 

trzymać i najostrzejszą próbę, bo kryterium rachunkowe. Jeżeli 
zaś tak nie jest w czasach przejściowych, w jakie je popchnęły 

prądy wszechstronnej pracy kulturnej, to nie powinno to zrażać 

nikogo, są to rzeczy konieczne, a dopiero okupem czasu pracy 

rozumnej i nakładów wyrasta owoc, nie bojący się chłodnej kom - 

binacji finansowej- Nieposiadamy jeszcze zwierzosta- 

nów, stanowiących gdzieindziej potęgi finansowej łowiectwa, na- 

tomiast cechuje kraj nasz bardzo niejednostajnie w la- 
sach rozdzielony zwierzostan sarn, wytwarzając również 

stan nieekonomiczny. 

Na całych połaciach kraju brak tego zwierza — w innych 

znów szkodliwe przepełnienie. Rezultatem takiego stanu rzeczy 

nie może być dodatni stan łowiectwa krajowego ; trudno tam 

o punkt zgody i porozumienia, co do wzajemnego stosunku lasu 

do łowiectwa, a panują za to najrozmaitsze wyobrażenia 1 zdania, 

w miarę tego, na jakich, a tak różniących się, stosunkach lokal- 

nych urosły. 

Bez niezbędnych ram racjonalnych, w jakie ujęte musi być 

łowiectwo krajowe, ciemną i na przyszłość pozostanie jego karta, 

a znaczenie łowiectwa socjalno-etyczne pozostanie chyba jedynym 

puklerzem przeciw napadom z rozmaitych stron. Jednak słabą 

okaże się ta teorja odporna, gdy nieprzyjaciel umiejętnie użyje 

broni, którą mu same łowiectwo tego rodzaju podaje, i upadnie 

wysokie znaczenie łowiectwa, jako rozrywki pojmowanego, pod brze- 

mieniem słusznych zarzutów, 1 przestanie być rozrywką dla czło-
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wieka serca 1 rozumu praktyka, okupione ofiarą ekonomiczną całe- 
go narodu. Nie — łowiectwo nasze, oparłszy się na racjonalnych pod- 
stawach i na gruncie miejscowych stosunków, które w wielu bardzo 
okolicach są nieco inne, jak na zachodzie Europy, może również stać 
się uczciwym czynnikiem bogactwa narodowego, i ztąd mogą 
płynąć miliony, nie alterujące bynajmniej gospodarstwa leśnego. 
Zwierzyna musi się stać dobrem dla wszystkich przystępnem, 
nie być uprzywilejowaną potrawą stołów, których menu i tak 
dość obfite, kozioł, na wystawie delikatesów, nie powinien draźnić 
tylko apetytu tych wszystkich, których opatrzność nieobdarzyła 
rewirem łowieckim, ptak dziki powinien być znanym nie tylko 
z ornitologii przyszłym pokoleniom — zamilknąć powinny na 
zawsze srogle wyzywania ze strony lesników, a leśnik-myśliwy, 
jak dualistyczny kapłan wspaniałej świątyni natury, niechaj czer- 
pie z tego powabnego żródła na pożytek całego narodu, stojąc 
czujnie na straży brzegów, którymi obwarował tyle skłonne do 
zdziczenia wody potoku. 

 


