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Nawięzując do relacyi z poufnego zebrania leśników na 

dniu 15. stycznia b. r. we: Lwowie, ogłoszonej w zeszycie sty- 

czniowym „Sylwana* o potrzebie szanowania kosodrzewu , ро- 

zwalam sobie podzielić się z szanownym czytelnikiem doświad- 

czeniem, zrobionem w tym kierunku. 

Często zwiedzałem wysokie góry naszych Karpat we wscho- 

dniej części kraju i miałem nieraz sposobność słyszeć od tury- 

stów ubolewanie, — nad znacznymi obszarami ziemi leśnej, 

pokrytemi litą i gęstą kosodrzewiną (pinus pumilio), — które 

dla właściciela nie dają użytku z drzewa, ni z paszy. 
Uwagi owe, wyrzeczone przez ludzi niebadających bliżej 

przyczyn przyrodzonych, unoszących ze sobą z owych górskich 

krain co najwięcej fałszywe zrozumienie rzeczy, lub po kilka 

gałązek kosodrzewu, przyczynić się tylko mogą do utwierdzenia 

mieszkańców gór w tem przekonaniu, że wycinając ten jakoby 

nieużyteczny krzew dla powiększenia swych połonin i hal, po-
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stępują tylko w dobrze zrozumianym interesie własnym i swych 
współmieszkańców. 

Czem jest kosodrzew dla olbrzymich, oraz stromych roz- 

łogów górskich, poczynających się powyżej granicy wegietacyi 

leśnej, wyjaśnić może następujący obraz, zdjęty z natury. 

Przed kilku laty zwiedzałem wysokie szczyty górskie 

„Sywulę* 5732 i „Seredną* 517% położone w gminie Porohy, 
powiatu Bohorodczańskiego, tuż przy zetknięciu się granic rze- 

czonego powiatu z powiatem Kałuskim i Nadwórniańskim z je- 

dnej, a granicą Węgier z drugiej strony. 

Dążąc kilkogodzinną jazdą wierzchową z przysiołka „Huta* 

w górę rzeką „Bystrzycą białą”, zwraca się nareszcie na prawo, 

ścieżką wiodącą obok potoku „Bystra* wytryskującego na poło- 

ninie tego samego nazwiska — u stóp „Sywuli*. 

‚М tym zwrocie niemal w połowie, ogranicza horyzont od 

strony lewej wspaniała, długo rozciągnięta, olbrzymio wznie- 

siona góra, zwana „Manastyr*, — porośnięta od dołu świerkiem, 

a powyżej jednostajnym pasem silnie zwartego kosodrzewu, 

ciągnącego się aż po sam grzbiet tej góry, na przestrzeni około 

200 morgów. 

Puściwszy wodze koniowi i myślom, stanąłem nagle nad 

załomem mej ścieżki. Spoglądam w stronę lewą i spostrzegam, 

prostopadle od samego grzbietu góry, ciągnący się pas, Wy- 

żłobiony w skale i gruzie piaskowca, około 30 metrów szeroki, 

pozbawiony najkompletniej wszelkiej roślinności. 

Kosodrzew górą, a drzewostan świerkowy dołem tej pochy- 

łości, rozstąpił się raptem na prawo i lewo, od samego grzbietu 

góry nie tylko aż po ścieżkę, ale w ciągu dalszym na prawą 

jej stronę — głęboko w przepaść aż do potoku Bystra, pienią- 

cego się w znacznem zagłębieniu parowu, pomiędzy skałami, — 

w niemal zupełnej równoległości; a ściany pozostałej po obu 

stronach tego wyżłobienia roślinności. pozostały nietknięte, jakby 

odcięte najregularniejszą linią. 

Zdumiałem się na ten widok, i zrozumiałem odrazu, że tu 

miało miejsce rzadkie, lecz straszne zjawisko natury — przej- 

ście lawiny, jakiego jednak mimo wielu wędrówek po gó- 

rach, tak namacalnie i groźnie nacechowenego, dotąd nie Spo- 

strzegłem. 
*
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Ciekawy ten obraz zniszczenia zatrzymał mię dłużej na 
miejscu katastrofy, a zapytawszy moich przewodników, coby to 
być miało, otrzymałem w odpowiedzi, że tem właśnie miejscem 
przeszła zima, dosłownie po rusku: uda zyma iszła; — któreto 
twierdzenie objaśnili podaniem miejscowem, a raczej prawdziwem 
zdarzeniem, iż przed kilku laty dwóch gospodarzy powracających 
z wołmi zakupionymi na Węgrzech, postradało życie właśnie 
w onymże miejscu, znachodząc swój grób wspólny wraz z do- 
bytkiem swoim pod ową lawiną, która stoczyć się miała wła- 
śnie w chwili wstąpienia ich na ścieżkę w rzeczonym zgubnym 
punkcie. 

Śniegi tedy leżące pod samymże szczytem góry w miejscu 
cokolwiek obnażonem z kosodrzewiny, topniejąc prze- 
wilżyły skąpą warstwę ziemi rodzajnej; woda śniegowa podlizała 
takową z podspodu, uczyniła kamień tworzący podglebie śliskim 
1 spowodowała usunięcie się ziemi. Osuniecie to przybierając 
z każdą stopą odległości na ciężarze, na znacznej i zupełnie 
równej stoczystości, urosło w ogromną siłę, która znów rosła 
z wielką chyżością posuwając się na dół; a tak utworzona już 
raz lawina, porwała w niszczącym swym pędzie drzewostan 
będący jej w drodze. Stoczyła się ona w jar głęboki i pozostawiła 
po sobie jako ślad śmiertelnego jej przejścia, owo wyżłobienie 
w piaskowcu, charakterystyczne pewnem oszlifowa- 
niem i lekkiem brunatnem tegoż zabarwieniem. 

Lecz nie tu koniec dziełu zniszczenia spowodowanego przej- 
ściem lawiny. Po drugiej stronie głębokiego parowu , gdzie się 
owa groźna lawina usadowiła, wznosi się druga, jednakże zna- 
cznie mniej stroma góra, która również była zalesioną drzewo- 
stanem świerkowym. 

Po zejściu lawiny został jednakże ów drzewostan w skutek 
ogromnego parcia powietrza formalnie zdmu chnięty z po- 
wierzchni ziemi; roślinność wydartą, również aż do gołej skały, 
jednakże już na znacznie szerszym pasie, jak na wyżło- 
bieniu, które pozostało po przejściu lawiny! 

Pożegnałem grób wspólny biednych górali, unosząc z sobą 
obraz, którego wielkość i groza nie zatrą się nigdy w mej 
pamięci. 

Nim kroki przedsięwzięte przez nasze Towarzystwo w celu 

ochrony kosodrzewu odniosą skutek, powinienby każdy dobrze



151 

myślący człowiek, mający styczność z ludem górskim, pouczać 

go przy każdej sposobności, o znaczeniu i dobroczynności wpły- 

wów tego zapoznawanego tak często krzewu, któremu śmiało 

rzec można, niejedna osoba górska zawdzięcza całość swych 
uprawnych gruntów i siedzib. 

 


