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Z dyskusji nad referatem p. dyr. Karola Dudika p. t. ,,Kontrola w lesnictwie“. 

Uzasadnienie konieczności wydawania trzeciej asy- 

gnaty na sprzedawane produkty leSne. | 

1. Kupujący ma prawo wiedzieć co i ile zapłacił, a stać się to może tylko 

w wypadku, gdy otrzyma na stałe 3-cią asygnatę. 

2. Sprzedany produkt może nie być zabrany z lasu odrazu (np. 2mp łupek, 

opatrzonych jednym numerem), a w takim wypadku, zaznacza to gajowy także 

1 na Owe) 3-clej] asygnacie, aby kupujący, względnie okaziciel, mógł bez trudności 

zabrać na podstawie takiego zapisku resztę produktu, nawet po upływie jakiegoś 

Ściśle oznaczonego czasu. 

3. Po zrealizowaniu asygnaty, kupujący zatrzymuje na stałe trzeci jej od- 

powiednik u siebie i może się nim wykazać podczas przeprowadzanej ewentualnie 

u niego rewizji za skradzionem drzewem. 

4. Kupujący, względnie woźnica — dzierżąc 3-cią asygnatę, umożliwia 

kontrolującym organom zbadanie prawnego źródła nabycia produktu w każdym 

momencie transportu, to jest od chwili załadowywania produktu na furę w lesie. 

aż do momentu wyładowania w miejscu przeznaczenia. 

5. Gelem ułatwienia kontroli, asygnaty winny mieć identyczny nadruk 

i być pisane przez kalkę. Dla łatwego odróżnienia 3-ciej asygnaty, sporządza się ją 

na kolorowym papierze, np. na zielonym. Inż. Władysław Stankiewicz. 

  

Kurs dokształcający dla kandydatów do egzaminów na podleśniczych 
i leśniczych lasów prywatnych. 

Izby Rolnicze Wielkopolska i Pomorska urządzają w Porażynie, (Wojewódz- 

two Poznańskie, poczta i stacja kolejowa w miejscu, powiat Nowy Tomyśl) kurs 

dokształcający dla kandydatów do egzaminów na podleśniczych i leśniczych lasów 

prywatnych. Początek kursu 17 września — koniec 20 października 1934r. 

Na kursie wykładane będą najważniejsze przedmioty z dziedziny leśnictwa, 

mianowicie: hodowla, botanika, ochrona, łowiectwo, użytkowanie, matematyka, 

miernictwo, pomiar drzew, administracja i rachunkowość, ustawodawstwo, nauka 

o Polsce, język polski (ortografja), pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 

Oprócz tego kursiści będą korzystać z praktycznych ćwiczeń w lesie i z wy- 

cieczek. 

Na kurs przyjmowani będą leśnicy prywatni, gminni, samorządowi i t. d. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie z odbycia kursu, natomiast kandydaci, którzy 

w wyznaczonym terminie złożą egzamin, odpowiednie świadectwo. 

Kandydaci na kurs winni wpłacić do dnia 31 sierpnia br. 20zł. wpisowego, 

zaś w dniu rozpoczęcia kursu, t.j. 17 września br. 80zł. na utrzymanie, mieszka- 

nie i t. d. 

Zgłoszenia kandydatów na kurs przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia br. 

Kandydaci posiadać powinni koce, 2 prześcieradła, poduszkę i 2 powleczenia 

na poduszkę, bieliznę, widelec, nóż, łyżkę i inne przedmioty własnego użytku. 

Siennik, miednicę, talerze, szklanki otrzymają na miejscu do bezpłatnego użytku. 

Termin egzaminów podany zostanie zainteresowanym w późniejszym czasie 

do wiadomości. 

Podpisane Izby Rolnicze zastrzegają sobie prawo wyboru kandydatów, którzy 

otrzymają do 8 września 1934r. zawiadomienie, że na kurs zostali przyjęci oraz 
prawo odwołania kursu, o ile nie zgłosi się dostateczna. ilość kandydątów.
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Do zgłoszeń należy dołączyć własnoręcznie napisany krótki życiorys, świa- 
dectwo z praktyki. 

Zgłoszenia nadsyłać należy do Wlkp. Izby Rolniczej — Poznan, ul. Mickie- 
wicza 38, — jedynie tylko kandydaci z Wojew. Pomorskiego zwracać się mają 
z wnioskiem do Pomorskiej Izby Rolniczej — Toruń, ul. Sienkiewicza 10. 

Wielkopolska i Pomorska Izba Rolnicza. 

  

Nakładem „Rynku Drzewnego* (Spółka Wydawnicza Prasa Drzewna) 

ukazała się broszura p. inż. Stefana M. Borysowicza p. t. „„łŁupane klepki dębowe, 
ujmująca wyrób, miary, sposób obliczania, zwyczaje handlowe i zastosowanie 

bindry i klepki memelskiej. 

Niezbędny podręcznik dla wszystkich mających styczność z produkcją i han- 

dlem bindry i klepki memelskiej. 

Uena egzemplarza w Administracji „Rynku Drzewnego* Warszawa, ul. Zgoda 
L.4, wynosi zł.3, z przesyłką pocztową zł.3,60. Konto P.K.O. Nr.8.499. 

  

Wiadomości z ochrony przyrody !). 

1. Organizacja Parkowej Komisji Organizacyjnej Ta- 
trzańskiego Parku Narodowego. -— Wobec wejścia w życie ustawy 
o ochronie przyrody, która daje podstawę prawną do stworzenia Parku Narodowego 
w Tatrach, rozpatrywany jest obecnie projekt stworzenia Komisji, mającej za zada- 
nie organizację parku. Jako pierwszy etap prac ma być zwołana przez Ministra W.R. 
1 О. Р. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Roln. konferencja, celem 
omówienia wytycznych dla organizacji przyszłego Parku Narodowego w Tatrach. 
Później ma nastąpić powołanie Komisji dla organizacji Parku Narodowego w Ta- 
trach, celem przygotowania dla Rady Ministrów projektu rozporządzenia o utwo- 

rzeniu w Tatrach Parku Narodowego. 
  

2. Stan zdrowotności drzewostanów na terenie przy- 
szłego Parku Narodowego został zbadany na wiosnę b.r. przez dra M. 
Nunberga. W ogólnych zarysach powiedzieć można, że stopień nasilenia kor- 
nika w miejscach dawnych gniazd kornikowych, jak też w ścianach drzewostanów 
wystawionych na działanie wiatrów, nie jest — dzięki walce prowadzonej ze szko- 
dnikiem — groźny. Jedynie w dwu miejscach w nadleśnictwie Zakopane i w je- 
dnem w nadleśnictwie Bukowina, gniazda kornikowe jeszcze nie wygasły. Ponieważ 

jednak biocenoza lasów tatrzańskich daleka jest od równowagi między szkodliwemi 

owadami i ich pasorzytami i to na korzyść kornika — zatem konieczna jest pla- 

nowa walka techniczna z kornikiem, polegająca między innemi, na szybkiem koro- 

waniu obalonych i wyłamanych drzew oraz na zakładaniu pułapek. Groźnym dla 

lasów tatrzańskich sprzymierzeńcem kornika jest wiatr halny, który np. w dniu 

23 kwietnia b.r. obalił w nadleśnictwach Zakopane i Bukowina około 3.000 drzew. 

Wywroty te mogą stać się ogniskami rozwoju kornika, i dlatego zostało przeprowa- 

dzone okorowanie wywrotów i złomów, część ich zaś wykorzystano jako pułapki. 

Jak stare drzewostany mają wrogów w wietrze halnym i korniku, tak młode 
uprawy, powstające na zrębach pokornikowych, są bardzo poważnie zagrożone 
  

') Kwartalny Biuletyn Informacyjny. Lipiec 1934.
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przez owce. Jaskrawym przykładem może być hala Rusinowa, na której dawniej 

wypasano 200—300 owiec. W roku bieżącym wygnano tam przeszło 1000 owiec, 

które pasą się nietylko na hali, lecz także w okolicznych uprawach. 
  

3. Konkurs na najokazalsze drzewo w Polsce. 

Redakcja „Rynku Drzewnego*, organu przemysłu i handlu drzewnego w War- 

szawie, podjęła w bieżącym roku szczęśliwą myśl zorganizowania konkursu pod 

hasłem: „najokazalsze drzewo w Polsce'. Na konkurs nadesłano kilkadziesiąt zgło- 

szeń. Sąd konkursowy, w którym uczestniczył m.in. przewodniczący P.R.O. P., 

uznał w grupie dębów za najokazalszy dąb zw. „Bartkiem, rosnący w miejscowości 

Zagnańsk na terenie nadleśnictwa L.P. Samsonów. Jest to olbrzym wysokości 

23m, o obwodzie (w wys. piersi) 8,32m i o olbrzymim zasięgu korony, pokrywa- 

jącej 879mm. Drugie miejsce zdobył dąb „królewski* z puszczy Niepołomickiej, 

trzecie dąb rosnący w gminie Głębokie w powiecie dziśnieńskim. 

W grupie modrzewi za najokazalszy uznany został okaz modrzewia polskiego 

(Laria polonica) rosnący w Majdowie, na terenie Lasów Państwowych nadleśnictwa 

Skarżysko. 

W grupie jodły wyróżniony został okaz jodły rosnący w jednym z rezerwatów 

leśnych Adama hr. Stadnickiego (w Sądeczyźnie), dochodzący do 42m 

wysokości i mający w wysokości piersi 6,28 m obwodu. 

Właściciele, względnie opiekunowie tych okazów, otrzymali od Redakcji 

„Rynku Drzewnego dyplomy honorowe. 
  

4, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rol- 

nych z dnia 2 czerwca 1934r. o rozszerzeniu czasu ochron-— 

nego dla niektórych zwierząt łownych. 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 

litej z dnia 3 grudnia 1927r. o prawie łowieckiem, w brzmieniu ustalonem rozpo- 

rządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r., zarządzam co na- 

stępuje: 

$ 1. Czas ochronny, ustalony w art. 49 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej z dnia 3 grudnia 1927r o prawie łowieckiem, rozszerza się tak, iż 

obejmuje on: 

dla sarn - kozłów w województwach poznańskiem i pomorskiem okres od 16 paździer- 

nika do 31'maja, w województwach: krakowskiem, lwowskiem, stanisła- 

wowskiem i tarnopolskiem okres od 1 lutego do 31 maja, w województwach 

zaś pozostałych okres od 1 lutego do 15 maja; 

dla zajęcy -szaraków w województwach poznańskiem i pomorskiem okres od 

1 stycznia do 15 października, w województwach: wileńskiem, nowogródzkiem 

i poleskiem okres od 1 lutego do 31 października, w województwach zaś 

pozostałych okres od 1 lutego do 15 października; , 

dla bażantów - kogutów okres od 1 lutego do 15 października; 

dla dzikich kaczorów okres od 1 czerwca do 15 lipca; 

dla dzikich kaczek (samic i młodych) oraz innego ptactwa wodnego i błotnego 

okres od 1 stycznia do 15 lipca. 

$ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934r. 

i obowiązuje do dnia 31 grudnia 19385 r. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: Nakoniecznikow - Klukowski. 

  

 


