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KAZIMIERZ ŚLASKI 

Leśnictwo i drzewnictwo w dawnej Polsce do XVI wieku 

Лесное хозяйство и древесиноведение в старой Польше до XVI BeKa 

Forestry and woodworking industry in old time Poland until the XVIth century 

W państwie nowożytnym leśnictwo i drzewnictwo stanowią odrębne 

gałęzie gospodarki narodowej o poważnym znaczeniu. Inaczej przed- 

stawiała się sytuacja Polski w średniowieczu, gdy ogromna obfitość prze- 

strzeni leśnych uważana była raczej za przeszkodę dla rozwoju bardziej 

ważnego ekonomicznie rolnictwa. W okresie tym możemy mówić co 

najwyżej o różnorodnych, a zazwyczaj rabunkowych formach eksploa- 
tacji lasu, nie zawsze ściśle wyodrębnionych od siebie. Wzajemna 

wartość poszczególnych pożytków z lasu układała się zupełnie odmien- 

nie niż dzisiaj tak, iż nierzadko formy użytkowania obecnie nie istnie- 

a. lub drugorzędne miały zasadnicze znaczenie gospodarcze, lub na 

Odwrót. 

_W dobie feudalnej obszary puszcz uzupełniały w niektórych dzie- 

dzinach niedostatki ówczesnej gospodarki rolnej. Dostarczały one obfi- 

cie paszy dla inwentarza żywego. W zaroślach i słabo podszytych ze- 

społach liściastych wypasano powszechnie bydło i konie, na wrzoso- 

wiskach — owce. Szczególne znaczenie miały lasy bukowe i dębowe, 

które stanowiły główną podstawę żywienia nierogacizny, zarówno latem 

jak też zimą, gdy skarmiono zebrane uprzednio żołędzie i bukiew. Łąki 

srodlesne dostarczały pokaźnych nieraz ilości siana. Wobec niedostatku 

słomy używano też powszechnie suchych liści, mchu, a nawet chrustu 
na sciółkę zimową. 

_ Mimo, że podstawowym zajęciem ludności kraju było rolnictwo, to 
jednak łowiectwo zachowało swe znaczenie. Od najwcześniejszych cza- 

sów istnienia państwowości polskiej łowy na grubego zwierza stano- 
wiły monopol panujących i osób przez nich do tego upoważnionych. Ia 

gałąź gospodarki leśnej doczekała się też najwcześniej wykształcenia 

pewnych form organizacyjnych. W okresie wczesnofeudalnym istniały 

osobne wsie służebne, których mieszkańcy zobowiązani byli do okre- 

slonych usług, związanych z polowaniem. Należeli tu np. sokolnicy 

obsługujący sokoły myśliwskie, bobrownicy opiekujący się zeremiam! 

obrowymi, „psary' czyli psiarze, łowcy lisów i innej drobnej zwierzy- 

пу luterkowej za pomocą sideł, łowcy tropiący grubą zwierzynę 1 przy- 

gotowujący obławy itp. 
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Oprócz tych wyspecjalizowanych niejako służb leśnych, do pomocy 
w polowaniu obowiązana była wobec władcy i jego sług cała ludność 
wiejska. Musiała ona także dostarczać kwater polującym, żywić ich . . . o. , ! psy 
I konie itp. Ciężary te bywały nieraz bardzo dokuczliwe toteż po- 
cząwszy od XII i XIII wieku wiele posiadłości feudalnych uzyskiwało 
bądź to całkowite zwolnienie swych poddanych od służebności, bądź 
też ZADNIADIĘ ich na określoną opłatę, jak np. „bobrowe”, „psarskie", 
„Sron , „łowcze' itp. Polowanie na drobną zwierzynę, jak lisy, wie- 
wiorki i inne futerkowe, a także ptactwo i zające, dostępne było zasad 
niczo dla całej ludności chłopskiej. Nie ulega wątpliwości, że mieszkań- 
cy bardziej odległych osad wyprawiali się też potajemnie na Sarny, 
jelenie, czy nawet bobry. 

Myśliwstwo poza rozrywką dostarczało także wielu korzyści. Mięso 
zwierzyny ubitej na wielkich polowaniach panujących i feudałów, wę- 
dzono i solono na zapas. Z rogów i kości wykonywano różne przedmioty 
użytkowe, jak np. wieszaki, piszczałki, świeczniki itp. Futra, zwłaszcza 
skórki bobra, były towarem poszukiwanym nie tylko na rynkach kra- 
jowych, ale także zagranicznych. Taryfa celna Szczecina z połowy 
XIII wieku wymienia m. in. skóry sarnie, lisie, kunie, wydrze i bobrze. 
W liczbie świadczeń feudalnych figurują niejednokrotnie określone 
ilości futerek. Tak np. na Mazowszu nadbużańskim w początku XIII wie- 
ku pobierano dziesięcinę w ilości 5 skórek wiewiórczych od radła, 
a chłopi klasztoru w Tyńcu pod Krakowem dostarczali opatowi w 1258. 
po dwie skórki od zagrody. 

Lasy stanowiły również główne ośrodki produkcji pszczelniczej, gdyż 
pasieki przydomowe zaczęły dopiero wschodzić w użycie u schyłku 
średniowiecza. Bartnictwo uprawiane było od najdawniejszych czasów 
przez ludność osad przyległych do większych przestrzeni leśnych. 
Eksploatacją objęte bywały zarówno dziuple naturalne, obsadzone 
przez dzikie roje, czyli tzw. „świępoty”, jak przede wszystkim urządze- 

nia sztuczne, zakładane w pniach, czyli „barcie'”" w ścisłym znaczeniu: 
Po ukształtowaniu się państwowości wczesnofeudalnej istniały osobne 
wsie służebne, obowiązane do hodowli pszczół, jak np. Bartodzieje koło 
Żnina, wymienione w 1136 roku. Oprócz tego panujący rościli sobie 
prawo do opłat w postaci danin miodu i wosku za zezwolenie zakła” 
dania barci. Świadczenia te składane były za pośrednictwem karczen 
książęcych. Tak na przykład w 1182 r. klasztor w Bambergu otrzy 
prawo poboru po jednym kamieniu, tj. około 13 kg wosku ze wsZy% 
kich karczem księstwa zachodniopomorskiego. 

Konieczność ochrony barci, rozmieszczonych nieraz w głębi puszczy, 
doprowadziła do wytworzenia jeszcze w XIII wieku zwyczajow” о. 

prawa bartnego, a później i własnych organizacji bartniczych. Niszcz 

nie lub kradzież pszczół zagrożone bywały ciężkimi karami,orzekany 
przez osobne sądy bartne. Produkty gospodarki bartniczej cieszyły i 

w średniowieczu znacznym popytem. Miód służył do wyrobu drogie 
i zastępował nieznany u nas jeszcze cukier. Z wosku wyrabiano I 

świece, używano go też do celów przemysłowych. | 
. |. : .. | . , h miało 

O wiele mniejsze znaczenie w eksploatacji przestrzeni leśnyc 
zbieractwo. Podobnie jak i dzisiaj zbierano na cele spożycia grz) in 

jagody i orzechy. Prócz tego jednak las dostarczał także licznych ro* 
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leczniczych i przemysłowych, jak łyko lipowe do plecionek, kora dę- 
bowa do garbowania skór, tarnina, rdest ptasi, kalina i inne, na bar- 
wniki. Sok brzozowy dostarczał musującego napoju, z bukwi i pestek 
derenia świdwy wytłaczano olej, mielone żołędzie służyły w czasach 
nieurodzaju jako domieszka do chleba. Używano także dzikiego chmielu 
do wyrobu piwa. 

W przeciwieństwie do wymienionych form eksploatacji lasu, które 
w miarę rozwoju gospodarczego kraju traciły stopniowo na znaczeniu, 
wzrastała stale wartość drewna jako surowca. 

Potoczne przysłowie mówi, że Kazimierz Wielki zastał 
Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. W rzeczywistości budowni- 
ciwo mieszkalne pozostało w znacznej większości drewniane, przez 
długie wieki. Aż do połowy XIII wieku drewno stanowiło również pod- 
stawowy budulec przy wznoszeniu urządzeń obronnych. Konstrukcja 
staropolskich grodów pochłaniała ogromne ilości bali i bierwion. 

Według przytoczonych przez M. Dembińską danych, na wybu- 
dowanie wału skrzyniowego, drewnianoziemnego, szerokości 10—20 m 
l wysokości 10 m zużywano około 5 tys. m* drewna. Miasta wczesnego 
średniowiecza budowano z drewna, którym moszczono również ulice. 

Domy mieszkalne wznoszono na ogół z dobrego budulca, natomiast po- 
mieszczenia gospodarcze miały niejednokrotnie ściany z plecionek. Wy- 

jątek w tej dziedzinie stanowiły tylko kościoły i inne budowle publiczne 
w większych ośrodkach, już dość wcześnie wznoszone z kamienia, a od 
połowy XIII wieku z cegły. Dopiero w XIII, a zwłaszcza w XIV i XV 
wieku wzrasta po miastach ilość domów ceglanych, a także wchodzą 
w użycie kamienne bruki. Na wsi natomiast utrzymywało się nadal bu- 
downictwo drewniane. Z surowca tego wznoszono zarówno większość 
kościołów i dworów szlacheckich, jak i karczmy, młyny i chaty wiej. 
skie, a także nieliczne i osławione polskie mosty. e 

W średniowieczu las był również jedynym źródłem opału ludności, 
zarówno miast jak i wsi. Niewielkie początkowo chaty starosłowiańskie 
o jednym palenisku pochłaniały zapewne niezbyt wiele drewna zwła- 
sZCza, że używano też i chrustu. W miarę jednak wzrostu kultury ma- 
terialnej rosło także zapotrzebowanie na opał, zwłaszcza w mieszka- 
niach zamożnego mieszczaństwa i szlachty, o większej ilości izb zaopa- 

trzonych w piece. Dochodziło do tego rosnące spożycie opału w zakła- 

dach przemysłowych. 
Istnienie hutnictwa metalurgicznego wyprzedza znacznie powstanie 

daszej państwowości. Surówkę żelazną wytapiano z rudy darniowej 
w specjalnych piecach, zwanych dymarkami. Liczba tych zakładów 
wzrastała bardzo znacznie w miarę rozwoju spożycia żelaza, zwłaszcza 
w XIV i XV wieku. Produkcja szkła na małą skalę znana jest juz w Xl 
| XII wieku. Początku hutnictwa szklanego w Karkonoszach (Szklarska 
oręba, Piechowice) sięgają początków XIV wieku. Z drugiej połowy 

lego stulecia mamy już liczne wiadomości źródłowe o podobnych zakła- 
dach w pobliżu Gorzowa i na Wyżynie Gdańskiej. Pierwsze cegielnie 
Па naszych ziemiach pojawiły się w ciągu XIII wieku, ale liczba ich 

(OSła szybko. Trzeba tu jeszcze wspomnieć o zapotrzebowaniu na opał 
niektórych rzemieślników, jak piekarze, kowale, garncarze, jak również 
e strony zakładów przetwórczych, o których mowa będzie niżej. 
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Wszystkie te gałęzie produkcji pochłaniały bardzo znaczne ilości dre- 
wna, ilości przeważające może zapotrzebowanie na opał domowy. 

Wykorzystanie drewna do celów rzemieślniczych sięga również 
bardzo odległej przeszłości. Poza zastosowaniem drewna w kołodziej- 
stwie i rozwiniętym później stolarstwie, wyrabiano z niego ogromną 
ilość mniejszych przedmiotów codziennego użytku, jak beczki, zwane 
po staropolsku „ssądami', czerpaki, miski, niecki, dzbanuszki, kubki, 
wiadra klepkowe, kierzanki do masła i wiele innych typów, znanych 
dziś tylko z wykopalisk. 

W dziedzinie obróbki drewna trzeba jeszcze wspomnieć o korabni- 
ctwie, które osiągnęło najwyższy poziom na Pomorzu. Wykopaliska ze 
Szczecina, Gdańska, a zwłaszcza odkrycia łodzi wczesnośredniowiecz- 
nych w Czarnowsku, ujawniły poważne osiągnięcia polskich rzemieślni- 

ków w zakresie budowy statków, sprzętu rybackiego i urządzeń porto- 

wych. Do tego celu zużywano również pokaźne ilości drewna i to 

lepszego gatunku. 

Już w okresie wczesnofeudalnym istniały zaczątki produkcji prze- 

twórczej w postaci gałęzi rzemiosła, wytwarzających smołę, dziegiec, 

węgiel drzewny itp. Zajmowali się nią specjaliści, zwani w źródłach 

smolarzami i węgielnikami. Jako surowca do wyrobu mazi smołowej 

używano szczap i karczy żywicznych, bądź też kory i szczap brzozo- 

wych, z których otrzymywano dziegieć. Starszy typ pieca smolarskiego 

składał się z glinianego, dziurkowanego naczynia, które napełniano e 

rowcem i wkopywano w jamę, nad którą rozpalano ognisko. Desty0- 

wana maz sptywata do podstawionego naczynla Z woda. W późniejszy 

średniowieczu stosowano już lepszy piec, składający się z jamy OKO 

półtora metra głębokiej, wylepionej gliną, w której umieszczano zbior 

nik. Ponad zbiornikiem ustawiano stożek ze szczap, który nakrywan 

darnia, pozostawiając tylko otwory do podpalenia. И 

Maż smolna miała zastosowanie jako smar do wozów, obuwia wa 

ków. Przez jej odparowanie uzyskiwano czarną, gęstą smołę okrętowe: 

bardzo poszukiwaną na rynkach zagranicznych. Dziegieć używany 

zwłaszcza w kuśnierstwie, a także w lecznictwie. | uło- 

Piece węglarskie, czyli „mielerze'”', składały się ze stosu rowno przy 

żonego drewna, który obkładano darnią, a następnie podpa anv twa 

słabym dopływie powietrza. W ХШ — XV wieku rozwój "owania 

i innych gałężi rzemiosł spowodował ogromny wzrost cE Oe i ва 

na węgiel i popiół drzewny. Przyczyniło się to do powstania wić | uży” 
ch. Węgie węglarskich, m. in. obecnego Karpacza w Karkonosza ych, przy 

wany był zwłaszcza przez kowali, piekarzy, w piecach ut ją płuka” 

destylacji i oczyszczaniu niektórych płynów. Z popiołu me O do WY” 

nia otrzymywano węglan potasu czyli potaż, wykorzystywa y 

robu szkła, mydła, w garbarstwie i farbiarstwie. „cych do 

Wypalanie węgla, smoły czy popiołu w puszczach па]е24Су её. 

panujących czy też feudałów, wymagażo zezwolenia, za które 

nik oddawał część uzyskanego produktu. ości 

Wymienione wyżej gałęzie spożycia pochłaniały ogromne pro: 

drewna, toteż jego przygotowanie i transport stanowiły POWAŻNY т. 

blem. W celu ograniczenia dowozu zakładano huty i zakłady prz drze- 

cze, w miarę możliwości w lasach, a po wyniszczeniu okolicznego 
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wostanu przenoszono je dalej. Na ogołoconych i skopanych porębach 
powstawały osady rolnicze, przekształcające się stopniowo w znaczne 
nieraz wsie. 

W miarę wytrzebienia lasów w pewnych okręgach zapotrzebowanie 
na budulec i opał musiało być pokrywane drogą sprowadzania drewna. 
Najczęściej spławiano je rzekami tworząc tratwy z pni. Najstarsza 
polska taryfa celna z 1159 r. wymienia już drewno spuszczane do Koło- 
brzegu z biegiem rzeki Parsęty. Także spław na Odrze poświadczony 
jest w początku XIII wieku. Na bliższe odległości, zwłaszcza w braku 
odpowiedniej rzeki, posługiwano się także zimowym transportem na 
podsankach. 

Obróbka techniczna nie była łatwa wobec niedoskonałości narzędzi. 
Pnie spuszczano za pomocą topora i klinów, do okorowania służyły 
różnego typu strugi, znane z wykopalisk. Ponieważ piły nie były, jak 
się zdaje, stosowane przed XIII lub XIV wiekiem, cały budulec obra- 
biano siekierami, strugami i dłutami. Tartaki napędzane siłą wodną 
pojawiają się dopiero w XV wieku. 

W pierwszych wiekach istnienia państwowości feudalnej ogrom 
ówczesnych puszcz i niewielkie spożycie produktów leśnych powodo- 
wały, że chociaż lasy stanowiły formalnie własność panującego lub 
ieudałów, eksploatacja ich odbywała się w sposób przeważnie żywioło- 
wy. W miarę jednak kurczenia się drzewostanów, a zarazem wzrostu 
spożycia, pojawiają się stopniowo różne postanowienia, ograniczające 
swobodne korzystanie z lasu. | 

Stosunkowo najwcześniej ukształtowała się wyłączność łowów na 
grubego zwierza i cenne bobry, zastrzeżone dla panującego lub uprzy- 
wilejowanych przez niego feudałów. Począwszy od drugiej połowy XII 
wieku pojawia się dążność do wytyczenia dokładnych granic posiadło- 
ŚCi, co doprowadzało do coraz pełniejszego kształtowania się feudalnej 
własności obszarów leśnych. O ile jeszcze statut mazowiecki z 1260 r. 
nie poczytywał wyrębu w cudzym lesie za przestępstwo, o tyle statut 
wiślicki z 1347 r. zawierał już surowe kary za taki czyn. Przywileje 
lokacyjne wsi ustalały nieraz dokładnie warunki, na jakich ludność 
chłopska mogła korzystać z lasu, uważanego za dobro pańskie. Na ogół 
zezwalano poddanym na zbiórkę suszu, wypas w lesie i polowanie na 
drobną zwierzynę. Tak zwane „wchodne' do lasu uzależnione było 
często od składania feudałowi pewnych opłat zwanych „gajowym”" lub 
na Pomorzu „owsem puszczanskim". 

W okresie wczesnofeudalnym rozmiary pożytków z lasów były sto- 
SUnkowo nieznaczne w porównaniu do przychodów z gospodarki rolnej. 
Rozwój obrotów produktami leśnymi spowodował jednak stopniowy 
WZTOst wartości lasów dla klasy feudalnej. spowodowało to z jej strony 
próby ograniczenia nadmiernego wyniszczania drzewostanów. Pierwsze 
rządzenia ochronne pojawiły się jeszcze w XII wieku w postaci za- 
kraj | Tuszania puszcz pogranicznych, zabezpieczających obronność 
| “Ju. W tym okresie zapewniano już także nienaruszalność borów 
artnych przez postępy akcji karczunkowej. 

W o pawiły się też postanowienia starające się zapobiec bezplanowym 
ren: om. Mimo, że celem ich nie była ochrona samego lasu, lecz inte- 

w jego leudalnych właścicieli, stanowiły one pierwszy objaw troski 
2° | 
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o racjonalne wykorzystanie zasobów drzewa. Najwcześniejszym z nich 
jest chyba dokument z 1208 r. zezwalający na wypas i zbiórkę suszu 
w lesie pańskim, lecz pod warunkiem nienaruszania drzewostanów. 

Inne zarządzenia brały w szczególną opiekę bardziej cenne lub 
rzadkie odmiany drzew. Statut wiślicki wydany przez Kazimierza 
Wielkiego przewidywał wyższe kary za kradzież dębów; statut 
warcki z 1420 r. karał surowiej wyrąb cisów, a także kradzieże drzew 
w okolicach słabiej zalesionych. Szczególnie ostro zwalczano wypalanie 
lasów, umyślnie czy przez niedbalstwo. Wspomniany już statut wiślicki 
przewidywał za ten czyn grzywnę równą tej, jaką płacono za zabójstwo. 

Istniało także wiele przepisów prawnych dotyczących łowiectwa. 
Polowanie na rzadkie już wówczas tury i żubry było zastrzeżone wy- 
łącznie dla panujących. Statut wiślicki zabraniał polowania na zające 
i przepiórki od św. Wojciecha (23 kwietnia) aż do żniw, a to dla 
uniknięcia stratowania zbóż przez myśliwych. Przewidywał on również 
kary za chwytanie zwierza gonionego przez innego myśliwego, czy też 

za łowienie zajęcy na cudzym terenie. Natomiast pojęcie ochrony ga- 

tunkowej samej zwierzyny nie znajdowało jeszcze wyrazu w przepi 
sach prawnych doby średniowiecza. 

Wprowadzenie w życie ustawodawstwa leśnego wymagało zorganizo- 

wania odpowiedniej straży. Już w dokumentach z XIII wieku spotykamy 

się z „gajownikami”, pilnującymi lasów panującego. Ogólny nadzór nad 

bobrownikami, pilnującymi żeremi bobrowych, sprawował osobny 

urzędnik zwany „panem bobrowym”. Jeden z dokumentów zachodnio- 

pomorskich z 1296 r. wspomina o strażnikach, powołanych przez samych 

chłopów dla ochrony nabytego przez nich lasu. Zachował się między 

innymi układ opata lądzkiego z kmieciem Wawrzyńcem z 1418 г. 

na mocy którego ten ostatni podejmował się ochrony lasów klasztor 

nych. 
A 

Ogólnie można stwierdzić, że w ciągu pierwszego pięćsetlecia Se 

nia państwowości polskiej, leśnictwo i drzewnictwo przeszło juz pew 

ewolucję, będącą zapowiedzią dalszych przekształceń w następny 

okresach. Ewolucja ta wyrażała się przede wszystkim w powazny 

skurczeniu się powierzchni leśnej pod wpływem postępów оао 

jak również we wzroście znaczenia pożytków | uzyskiwanych z aował 

Rozkwit miejskiej produkcji rzemieślnicze | i handlu ром ja 

ogromny wzrost obrotu drewnem i rozwój zakładów przetwórczy - i się 

smolarnie, węglarnie itp. W ślad za tym postępowało kształtow Ewo 

feudalnej własności przestrzeni leśnych i ograniczanie prawn 

bodnego korzystania z nich przez ludność chłopską. 

Краткое содержание 

льшие лесны® 
В первые столетия существования польского государства 60 nate 

о Ha 
массивы считались собственностью господствующего, но большинств ето 

ния могло ими пользоваться для собственных нужд. Эксплуатация чаще В ga 

имела бесплановый характер. Лес снабжал древесиной для отопления И ое 

строительство, а, однако, на ряду с этим большое значение имели другие 

расли лесопользования как охотоведение, пчеловодство и пастьба скота. 
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Начиная с ХП, а особенно с ХШ века лесное хозяйство постепенно изме- 
няется. Под влиянием роста осадничества площадь лесов уменьшалась все боль- 
ше. Развитие городов, ремесла, торговли и сопутствующее им развитие лесных 
производственных предприятий, как напр., смолокурение, угление, стекольные 
и железоплавильные мануфактуры (главным образом в ХУ в.) явились при- 
чиной возрастающей потребности в дровах и технической древесине. 

В ХУ в. экспортировалась также строительная корабельная древесина, поташ 
и другое сырьё заграницу, главным образом во Фламандию и Англию. Эти 
явления были причиной значительного роста стоимости продуктов лесного поль- 
зования. Одновременно прогрессировал процесс утверждения феодальной соб- 
ственности лесных площадей и ограничивались права свободного пользова- 
ния ими. 

В таких условиях появились распоряжения, направленные на более плано- 
вую эксплуатацию лесных богатств. Уже в ХП в. встречадись запреты нару- 
шения оборонительных лесов вдоль границ. Охота на крупного зверя (туры, 
зубры, медведи и др.), а также на бобры разрешена была только для господ- 
ствующих. С ХШ века известны указания, охраняющие от рубки пни-ульи. 

Королевские леса охранялись специальными стражниками, а также и отдель- 
ные феодалы вводят собственную стражь. 

Первый приказ, допускающий использование на дрова только хворост и су- 
хостой датируется с 1208 г. Королевский указ с 1347 года установливал высокие 

кары за кражу дубов, а указ с 1420 г. защищал от рубки тисы. Поджёг леса 
карался на равне с убийством. В ХПУ веке появились первые распоряжения, 

карающие за охоту на зайцев на чужих землях, а также запрещающие такую 

охоту с 23.ГУ\У. до уборки хлебов. Особые пчеловодческие законы регулировали 

условия разведения пчёл в лесу. 

Summary 

During first centuries of existence of the Polish state vast forest areas were conside- 

red the property of king, but general public could used them for own needs. Exploita- 

tion was, in general, of planless character. Woods provided fuel and timber for con- 
struction, apart of other uses as hunting, wild bee honey collection and cattle grazing, 
which retained still their serious significance. 

Beginning with the XIIth, and particularly the XIIIth century, forest economy was 
Subjected to gradual transformations. Due to settlement advancement the acreage of 
woods was ever reduced. The development of towns, trade and commerce and’ accom- 

Panying progress in forest production centres, as e. g. pitch factories, charcoal facto- 

Nes, glassworks and foundries (mainly in XIVth century) resulted in an increasing re- 

quirement for fuel and technical wood. In the XVth century also shipyard timber, 
Potash, and other raw-materials were exported abroad, mainly to Flanders and En- 

gland. These phenomena brought about a considerable increase in the value of forest 
Products, At the same time there advanced the process of the confirmation of feudal 
ownership of forest areas and the limitation was put on their free use. 

On this background there were issued restrictions aiming at planned exploitation of 
rest wealth. In the XIIth century already there were issued prohibitions of destroying 

“efensive primeval forests on boundaries. Big game (primeval cattle, bisons, bears, etc) 
and beaver hunting has been reserved only for governors. Regulations protecting stems 

fo 
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inhabited by wild bees against felling, came from the XIIIth century. Royal forests 

were protected by special guards, and individual feudatory introduced their own 

guards. 

The first regulation permitting the use of exclusively small wood and dry trees as fuel- 

wood came from 1208. The royal statute from 1347 established severe penalty for oak 

theft, while the statute from 1420 protected yews against felling. Forest arson was 

punished equally as murder. In the XIVth century there appeared also first regula- 

tions setting penalty on hare hunting on other property and prohibiting hare hunting 

since April 23 until harvest time. Separate wild honey law regulated conditions of 

bee raising in woods. 
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