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OCHRONA

PRZYRODY.

W ostatnich czasach ukazał się drugi zeszyt Ochrony
Przyrody — organ Państwowej Komisji Ochrony Przyrody
po dość długiej, prawie rocznej przerwie, spowodowanej
trudnościami finansowemi i wydawniczemi.
W szeregu
pierwszorzędnie opracowanych artykułów, interesujących
sprawozdań i komunikatów odzwierciedla się wyraziście
wytężona działalność państw. K. O. P. rozwijająca się
w dwóch kierunkach: 1) obudzenia dostatecznej świadomości i zrozumienia dla przyrody polskiej wśród społeczeństwa, które przecież w rozwoju swego życia gospodarczego, administracyjnego, politycznie wykazało silną spójność człowieka z ziemią. 2) zorganizowania odpowiedniej

opieki prawnej

nad zanikającymi już

gatunkami roślinno-

Ści i fauny polskiej, stanowiącymi ważny i konieczny element w całości pewnych indywidualnych typów krajobrazowych.
|
Jednym z ginących już dzisiaj gatunków jest cis (Taxus baccata), który w dawnych wiekach stanowił na caфут obszarze ziem polskich charakterystyczny 1 ważny
składnik lasu, ceniony niezmiernie dzięki zaletom drewna,
poszukiwany jako materjał wyborowy w przemyśle drzewnym. Ustawiczne jednak niszczenie cisa w celach użytkowych doprowadziło do tego smutnego stanu w jakim się
on w Polsce i całej Europie znajduje.

Uratować go może dostateczna opieka przed niszczącą

ręką człowieka i należyte zrozumienie wśród ludu, w którego posiadaniu przeważnie są ostatnie zabytki starych cisów, a Przyroda sama znajdzie jeszcze dość siły aby „ginące drzewo* zachować na długie lata.
Ochrony i opieki wymaga również modrzew polski
(Larix polonica), tworzący niegdyś
na obszarze
Polski
wspaniałe

puszcze

modrzewiowe,

których

szczątek

zacho-

wał się do dzisiaj w formie lasu na górze Chełmowej, na
przestrzeni 16 ha — zamienionego obecnie na rezerwat.
Pozatem występuje modrzew polski w kilku innych kom-

pleksach

lasów rządowych

i prywatnych

szczególnie

pię-
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niekla-

kny w Najdowie (pow. Konecki), gdzie zachował się
tylko w postaci okazów starych, ale we wszystkich
|
sach wieku.

_ Mimo jednak coraz większego zainteresowania się nim

i opieki organizowanej ze strony Rządu, eksploatuje się
modrzewia polskiego w wielu miejscach na równi z innymi gatunkami, bez względu na zagrażającą mu zagładę.
W dużej mierze ochrona starodrzewi modrzewiowych zależy od leśników polskich, którzy powinni stać na straży
|
ich nietykalności.
Z osobliwości,

które

zaciekawić

nie botanika, wymienić należy las lipowy—

stoki

patach — porastający

na przestrzeni 20—25

ha.

". Pozatem tworzy lipa

góry

każdego

muszą

Mikowej

jedyny w Kar-

(koło Muszyny)

na wyżynie

tylko

nawet

Małopolskiej

w Sandomierskiem zwarte drzewostany — dzisiaj już szczątkowe. Rozerwany zasiąg -dzisiejszych lasów lipowych tudzież podobieństwo ich składu fłorystycznego w różnych

|

odległych punktach

świadczą,

rezerwat

stanowić

ta jest przeży-

że formacja

tkiem z jakiegoś okresu, w którym zajmowała znaczne
obszary.
Jednym z najlepszych środków ochrony cennych zabytków przyrody — jest tworzenie rezerwałów na odnośnych terenach, gdzieby użytkowanie w jakimkolwiek znaczeniu było wykluczone. Wyłączenie możności sztucznej
gospodarki człowieka, a pozostawienie naturze zupełnej
swobody rozwoju najrychlej doprowadzi do celu, najłatwiej zapobiegnie wymieraniu pewnych gatunków roślin
lub zwierząt, oraz zacieraniu się charakterystycznych cech
|
krajobrazowych.

Tatry

Taki

polskie. od podnóża

ze względów

powinny

do szczytów.

natury 'gospodarczej

przedewszystkiem
Ponieważ

tak pojęty rezerwat

niemóżliwy, przeto powinien on objąć wszystkie
niejsze i najpiękniejsze zakątki górskie.

Prócz

pierwotnego

aby szacie roślinnej

jednak

pasterstwa

i to

w takiej

nie zagrażała możliwość

jest

najcen-

formie,

wyniszczenia,

wszelkie inne użytkowanie, (kamieniołomy, regulacja rzek,

drogi kom.) uległoby
wykluczeniu.

dużemu

ograniczeniu

albo

wprost

:
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Poza Tatrami polskimi rezerwat stanowić powinny tereny na Krzemionkach pod Krakowem o strukturze wapiennej
(wapień jurski wieluńsko-krakowski), gdzie za-.

chowały

się bardzo wyrażne

ślady „krasowacenia*,

nastę-

pnie skałki czorsztyńskie, na ktorych rozwinęła się dzięki
korzystnym warunkom życiowym osobliwa roślinność 1 swoisty świat

zwierzęcy.

W sprawozdaniach z posiedzeń P. K..0. P. podane
są jeszcze projekty kilku rezerwatów, np. we wschodnich
Karpatach, w górach Świętokrzyskich, Ojcowie i Pieni-

nach,

których

zbadaniem

i szczegółowem

mają się zająć pószczególne
odnośne kuratorje.

opracowaniem

komisje ustanowione przez
J. Rudnicka-Mękarska

Leśnik Polski. Podręcznik dla leśników wraz z kalendarzem na r. 1922 pod redakcją St. Sokołowskiego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Jana Szczygielskiego
naczelnego inspektora leśnictwa Tow. gospodarskiego we Lwo-

wie. Rocznik III. Lwów i Warszawa. Nakład i własność księgarni polskiej B. Połonieckiego.
Ukazał się wreszcie w marcu nowy rocznik Leśnika polskiego, w nowej i to z góry przyznać trzeba bardzo przyzwoitej, jak na obecne czasy, szacie, gdyż w oprawie płóciennej,
trwałej, co dla takiego podręcznika, który cały rok nie wychodzi z rąk i kieszeni leśnika, jest stroną dodatnią.
|
Podnieść również trzeba, że treść znacznie się powiększyła
1 staranniej jeszcze dobraną została, niż w poprzednich rocznikach. W dziale hodowli lasu i użytkowania dodano mianowicie wzory rocznego planu kultur i cięć rocznych oraz wzory
cenników.
W formularzu dla planu „zalesień* jakbym nazwał plan
kultur, należałoby według mego zdania przeprowadzić jeszcze

pewne

zupełnie

zmiany,

odpaść,

a mianowicie
gdyż

zestawienie

powtarza

się

ono

na str. 56

w

planie

mogłoby

na

str. 58,

mogłyby

rubryki

a kilka pozycyj niemających być zalesionemi w danym roku
wykazane również dobrze być mogą w planie. Prawą stronę

planu (str. 59)

zmieniłbym

o tyle,

że odpaść

1, 2 1 4, które w opisaniu znaleźć mogą pomieszczenie, a zato
cały formularz byłby dwustronny, tak, by z lewej strony był
wniosek, z prawej zaś wykonywanie zalesień. Z planu zalesień
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usunąć również należałoby „czyszczenia*, które należą przecie
do pielęgnowania wraz z trzebieżami. Starannie opracowany
jest cennik drewna, choć jest on może nieco za obszerny.
W tabelach zamożności drzewostanów dodano przeciętną
wysokość drzewostanu, jako wskaźnik klasy zamożności, przez
co tabele te znacznie zyskały na praktycznej wartości.
Największym, bo 59 stron obejmującym i najcenniejszym
dodatkiem są tabele miąższości drzew stojących dla buka, dęba,
świerka, sosny i jodły, a można było już dodać także brzozy
1 olchy, gdyż będą one u nas również bardzo potrzebne, a dużo
miejsca już nie zajmą. Dla samych tylko tabel powinien każdy
leśniki właściciel lasu kupić sobie kalendarz, boć sprzedaż na
pniu jest u nas jeszcze bardzo często w użytku.
W opracowaniu wartości lasu usunąć należałoby wzór
Hónlingera, nieuznawany przez teoretyków.
Czy tabela Hufnagla daje w naszych i obecnych warunkach dobre wyniki trzebaby się dopiero przekonać.

|

Choć

w

całym

kalendarzu

usterki, jak drzewo zamiast

zamiast przydział,

zapas

drewno,

normalny

się

znajdują

drobne

jeszcze

tablica zamiast tabela,

zamiast

etat

i t. p-

prawidłowy

to jednak przyznać trzeba, źe cała treść jest starannie i ze
znajomością rzeczy zebrana i przystępnie podana.
To też cały kalendarz nie tylko dorównywa, lecz stanowczo przewyższa.pod każdym względem podobne wydawnictwa
niemieckie, które też — miejmy nadzieję — raz na zawsze
Inż. A. Kozikowski.
wyprze z Polski.
Las Polski, Organ Związku Leśników Polskich, miesięcznik pod redakcją Jana Kloski.
Treść zeszytu pierwszego (styczeń 1922):
Kazimierz Gajl: Masowy pojaw Aradus cinnamomeus
Pnz. w młodnikach sosnowych. — Ludwik Górski: Przy-

czynek do znajomości

polskiego dziegciu

i terpentyny.

—

Sta-

nisław Nojszewski:
Nowe uproszczone wzory do szacowania drzew stojących oraz kloców. — Judenko: Najbliższe _
zadania gospodarstwa leśnego na Wołyniu. — Jan Wietrzykowski:
Eksploatacja w lasach państwowych. — Z Puszczy
Białowieskiej. J. $.: Walka z kornikami świerkowemi
w r.
1921. — W. S.: Ostatnie żubry w Polsce. — Ze szkolnictwa:
Program prac Departamentu Leśnictwa w dziedzinie szkolnictwa

92

Z literatury.

—

Szwarc: Ocena
Adam
zawodowego. — Z pismiennictwa:
książki M. Żerebeckiego. p. t. „Wyrób gontów*. — Sylwan —
Ziemia. — Książki i pisma nadesłane do Redakcji. — Nowe
książki. — Zmarli. — Z życia Związku Leśników Polskich.
Z kół Okręgowych. - — Wkładki. — Oftary — Pozyezki. — Odpowiedzi Redakcji. — Ogłoszenia.
Treść zeszytu drugiego (luty 1922):
JJ. Karpiński: Owadoznawstwo leśne w teorji i praNiedomagania naStanisław Towtkiewicz:
ktyce. —
szego przemysłu drzewnego. — Jan Fijałkowski: Żywico-

sosny

wanie

pospolitej

(Pinus silvestris)

w Polsce.

—

J. Ko-

styrko: Popularyzacja leśnictwa w Stanach Zjednoczonych. —
Z Puszczy Białowieskiej: Jan Kloska: Obeeny stan przemysłu drzewnego w Puszczy. — Ze szkolnictwa: Spis wykładów
na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w półroczu letniem roku szkolnego 1921—2. — Z Koła Leśników Uniwersytetu Poznańskiego. — Z piśmiennictwa: Inż. Wła-

dysław Jedliński:
Dr. L. Fabricius:

rec. Adam

Modrzew

polski

polonica)

Uzytkowanie lasu (Forstbenutzung)

Szware.

— Sylwan. —

sma nadesłane do Redakcji. —
Dział urzędowy: Okólnik nr. 392

na broń oraz pozwoleń

zwoleń

(Larix

Ziemia. —

rec.

J. K.

Berlin 1921

Książki i pi-

Nowe książki. — Zmarli. —
w przedmiocie wydawania po-

na prawo polowania. —

Ruch

służbowy. — Z życia Związku Leśników Polskich: Z Koła Brzeżańskiego, z Koła Kujawsko-Mazowieckiego. — Do Członków
Związku Leśników Polskich. — Do Filji Poznańsko-Pomorskiej.
Nowi Członkowie Związku Leśników Polskich. — Wkładki. —
Ofiary. — Pożyczki.

Treść zeszytu trzeciego

(marzec

1922):

]. Fiałkowski: Ustawodawstwo leśne. — M. Tittenbrun: Rola akacji białej w zapuszczonych uprawach i młodnikach. — Z ochrony lasu: S. Kóler: Kilka słów w sprawie
zwalczania korników w Puszczy Białowieskiej. — J. Kloska:

Uwagi do artykułu p. Gajla o pluskwie. — J. Kostyrko: Leśnictwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Z Pusz-

czy Białowieskiej: W. Rosiński:
Urządzenie gospodarstwa
leśnego w Puszczy. Ze szkolnictwa: Spis wykładów na Oddziale
leśnym Politechniki Lwowskiej. — Kursy uzupełniające dla
techników

ków.

—

przemysłu drzewnego.

Z piśmiennictwa:

Konkurs na znaczek Koła Leśni-

K. L. Stieber:

Urządzerńie gospo-

Korespondencje.

darstwa leśnego.

(recenz.

(rec. J. Vogtmann).

dr. S. Dziubałtowski)
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Flora

Polska.

J. Rostafiński:

tom

LiII.

Las. bór,

puszcza, matecznik jako natura i baśń w poezji Mickiewicza.
(rec. J. K.) — Sylwan. — Ziemia. — Zapowiedź nowego “Wy

dawnictwa.

—

ków

Polskich.

we}

we

Różne

—

Wiadomości
Lwowie

wiadomości.

Listy ofiar.

gospodarcze

wychodzq

—

Z życia

Ząkiązku

fhe

Leśni-

Izby handlowej i przemysto-

w okresie

dwutygodniowym.

Adres

Redakcji i Administracji: Lwów, Akademicka 14. Prenumerata |
kwartalna 1000 Mkp. Numer pojedynczy 200 Mkp. ”

Korespondencje.
Potrzeba ochrony lasów i leśników. Ze wszystkich stron
Małopolski nadchodzą niepokojące wiadomości o dewastacji lasów, o niezalesianiu zrębów, o gospodarce prowadzonej bez

planu

i porządku,

o

bezpodstawnem

usuwaniu

ukwalifikowa-

nych i sumiennych leśników, jak również o szkodach wyrządzanych przez owady.
Zachłanność rozpanoszyła się w całej pełni. Napływ paskarzy i spekulantów wzrasta z każdym dniem.
U niektórych naszych właścicieli lasów coś się w pojęciach o racjonalnej gospodarce leśnej psuje, jeżeli już, jak sam
się przekonałem, rąbie się drągowinę (jesion, grab, buk, brzoza)
na przestrzeni setek morgów, karczuje się i zamienia na pastwiska, lub pola.
|
Widziałem w wielu miejscach zręby zanieczyszczone gałęziami i odpadami drzewa szpilkówego, a z pewnością po jakimś czasie będzie można zauważyć, w miejsce wielkich korńików dwunożnych, tysiące wprawdzie maleńkich ale również
bardzo groźnych korników, działających szybko i niepokojących
w sąsiedztwie wiernie stojącego na straży kultury — leśnika.

Parcelacyjka lasów za amerykańskie dolarki również stra-

sznie się u nas rozwielmożniła. Parcelacji ulegają przestrzenie
porośnięte młodymi i przyszłość rokującymi zagajnikami. Dzieje
się to naturalnie bez wiedzy i zezwolenia odnośnych władz.
Jeden

z mniejszych

właścicieli ziemskich

p. Miliński

z Cze-

śnik zaznaczył w piśmie wystosowanem do p. A. Słobodziana
(nadzwyczaj tęgiego i sumiennego leśnika), że zwalnia go z obowiązku leśniczego z powodu dokonania częściowej parcelacji
' kompleksów leśnych i uszezuplenia dochodów.
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Władz.

lu muszę zaznaczyć, że p. Słobodzian
podobna parcelacja lasów jest karygodną,

parcelacji

tychże

lasów

jako

leśnik,

którego

zwracał uwagę
a ja w kwestji
obowiązkiem

jest

stać wiernie na straży kultury leśnictwa polskiego, zwróciłem
się do krajowego Inspektoratu lasowego, który wydał odpowiednie

zarządzenia.

Zachodzi zatem potrzeba ochrony

leśników i bronienia ich

przed wybrykami 1 nieuzasadnioną napaścią ze strony odnośnych pracodawców lub ich zastępców.
Biernie i z zamkniętemi oczyma dalej temu przypatrywać
się nie można, a tem bardziej, że w wielu majątkach powierza
się wykonywanie czynności gospodarczo-leśnych strzelcom i służącym pałacowym, a każdy chyba przyzna, że tego rodzaju
personal powoduje ubożenie kraju, gdyż nadaje się tylko do
prowadzenia rabunkowej i dewastacyjnej gospodarki.
Patrzeć na to serce boli!
0], niema w tem Bożej woli!
(Gdzie olbrzymy rosły w cnotę,
Tam hodują dziś — hołotę!
Raj,

22.

marca

1922.

| Dyonizy

Rozporządzenia

Zahaczewskt.

Władz.

Obwieszczenie. Kandydaci zawodu leśno - gospodarczego
zamierzający w r. 1922 przystąpić do egzaminu państwowego,
przepisanego dla samoistnych gospodarzy lasowych i pomocników technicznych w służbie leśnej i ochronnej
winni najpóźniej do 15. maja 1922 wnieść do Województwa lwowskiego
podania,

zaopatrzone

dokumentami

i załącznikami

wymaganymi

według przepisów $ 29 rozporządzenia b. austr. Ministerstwa
rolnictwa z 3. lutego 1908 Dz. p. p. nr. 30 względnie $ 2 rozporządzenia tegoż Ministerstwaz 3. lutego 1903 Dz. p. p. nr. 31
a to kandydaci, będący w służbie publicznej we właściwej drodze służbowej, inni zaś za pośrednictwem właściwego Staro-

stwa względnie Dyrekcji policji.
Kandydaci

egzaminacyjnej,

starający

mają

wnieść

się

o

uwolnienie

równocześnie

od

na tej

opłaty
samej

taksy
drodze

osobne podanie zaopatrzone świadectwem ubóstwa, wystawionem przez Zwierzchnośćc gminną i potwierdzonem przez Urząd

Komunikaty.

parafialny
stosownie
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ostatniego miejsca zamieszkania, a stwierdzającem
do przepisu $ 47 powołanego rozporządzenia miniwzględnie

sterjalnego

$ 14

z dn.

rozporządzenia

czerwca

14.

1889 Dz. p. p. nr. 100 stosunki przytoczone przez petenta na
uzasadnienie ubóstwa własnego lub osób do jego utrzymania
prawnie obowiązanych.
Podania po terminie, a więc po dniu 15. maja 1922 wnienie
dokumentami,
przepisanymi
niezaopatrzone
lub
sione,
będą uwzględnione.
Lwów, 18. kwietnia 1922.
Wojewoda:

Grabowski

w.

r.

Komunikaty.
Komunikat

Spółdzielni

leśników.

\

W dniu 19. kwietnia b. r. odbyło się pierwsze zwyczajne
posiedzenie Rady Nadzorczej przy statutowo przepisanym komplecie.
|
Rada Nadzorcza uchwaliła projekt regulaminu dla wszystkich organów Spółdzielni i postanowiła według tego regulaminu
prowadzić dalsze agendy Spółdzielni, zanim regulamin ten nie

zostanie w myśl statutu przez Walne Zgromadzenie zatwierdzony.
Stosownie

ze swego

grona

do

tego

wydział

regulaminu

Chmielewski,

dr. Wierdak,

dowóleniem

tymczasowe

Lwów,

25. kwietnia

Następnie

przyjęła

wybrała

kontrolujący,
Dudik

Rada

Rada

do którego

i Kemmer.

Nadzorcza

sprawozdanie

z

Nadzorcza

weszli pp.

z nadzwyczajnem

czynności

za-

zarządu,

który dołożył wszelkich starań, aby nietylko żywotność Spółdzielni rozbudzić, ale także, aby finansowy byt tej placówsi
ugruntować. Z przedstawionego próbnego bilansu okazało się,
że Spółdzielnia przez skrzętny kilkakrotny obrót stosunkowo
małego kapitału będzie mogła w przyszłosci pochwalić się dość
znacznym czystym zyskiem. Na tej podstawie Rada Nadzorcza
uchwaliła z dotychczasowych czystych dochodów przekazać na
dalsze wydawnictwo „Sylwana'*, jako swego organu, 100.000 Mp.

1922.

Za Radę Nadzorczą:
Erazm Chmielewski.

