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SYLWAN

w sprawach
członków

|

Wystąpienie Władysława

ochrony

Szafera

przyrody na Walnym

Galicyjskiego

1960

Towarzystwa

Zgromadzeniu

Leśnego

w

1909 r.

Выступление Владыслава Шафера по вопросам защиты природы
на Общем Собрании членов Лесного Общества Галиции в 1909 г.

Appeal

for Conservation of Nature
Congress of the Galician

made by Wladystaw Szafer
Forestry Society in 1909

at the

J edno z pierwszych wystąpień Władysława
Szafera
w sprawach
ochrony przyrody i jej zabytków
miało miejsce przeszło 50 lat temu,
mianowicie 9 sierpnia 1909 r. na XXV Walnym Zgromadzeniu członków
Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego w Stryju !).

Zabierając głos jako jeden z członków Towarzystwa *) Władysław Sza-

fer poruszył kilka spraw, a wśród nich sprawę inwentaryzacji i ochrony
drzew zabytkowych oraz ruchu fizjograficznego w kraju i jego stosunku
do leśnictwa.
Mówiąc o ochronie drzew zabytkowych, jako ruchu dobrze rozwijają-

cym

się

na

Zachodzie

(np.

we

Francji,

Holandii,

Szwecji,

Finlandii).

i leśne na terenie ówczesnych

Niemiec,

szczególnie

a zwłaszcza o działalności, jaką w tym zakresie prowadziły różne towa-

rzystwa przyrodnicze

zaś w częściach

dawnej

Polski,

w Poznańskiem,

Prusach

i na Śląsku,

mówca wskazał m. in. na to, że kwestia ta stanowi najpoważniejszą bodaj
stronę działalności tych towarzystw. Dowodem tego były rozliczne wydawnictwa „pamiętników drzew*.
Motywując potrzebę ochrony zabytków przyrody w kraju, przede
wszystkim zaś ochrony drzew, Władysław Szafer powiedział: „inwentaryzowanie ochrony godnych drzew w naszym kraju powinno stać się
jednym z najbliższych zadań Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, że
nie kto inny tylko ono powinno wydać na wzór istniejących już zdawna
na Zachodzie ,„Pamiętników ochrony godnych drzew* podobny ,„Pamięt-

nik ochrony godnych drzew i krzewów

krajowych*.

W kwestii realizowania tego kierunku mówca przypomniał, iż zapoczątkował go już prof. Marian Raciborski, który w pracy pt. „Ochro-

ny godne drzewa
pomocą ankiety.

i zbiorowiska

roślin*

zestawił

materiał

zebrany

za

t) „Sylwan”, rocznik XXVIII, 1910 r. str. 523—528 i 528—533.

3) W wykazie członków Galic. Tow. Leśnego z 1910 r. podano: „Wł. Szafer, dr,

słuchacz

Akademii

ż — Sytwan 10

Ziemiańskiej

we

Wiedniu*,

17

W dalszym ciągu swego przemówienia Władysław Szafer przedstawi? zebranym program działania, według którego: ,,..obok zbierania
wiadomości i notatek dokładnych o drzewach krajowych jako materiału
dla mającego powstać „Pamiętnika* potrzeba jeszcze starać się o dobre
rysunki i fotografie tych zabytków przyrody* przy odpowiednio poprowadzonej akcji przez Zarząd Towarzystwa.
Zdaniem mówcy „Pamiętnik drzew i krzewów krajowych* miałby
doniosłe znaczenie już nie tylko dla leśnika lub przyrodnika, lecz dla
każdego kulturalnego człowieka. Stworzenie takiego pamiętnika uważał
„za

zadanie

bardzo

wielkiej

wagi*.

Z, kolei Władysław Szafer
przeszedł do sprawy dotyczącej prac
fizjograficznych, które na Zachodzie polegały przede wszystkim na wydawaniu obszernych katalogów gódnych ochrony zabytków przyrody,
wielu zaś ludzi dobrej woli uczyniło dar swym krajom, tworząc nietykalne rezerwaty pierwotnych zbiorowisk leśnych. W Polsce powstały
nowe
towarzystwa
krajoznawcze
(jak np. Warszawskie Towarzystwo
Krajoznawcze

stwa
ków

z jego

już istniejące.

im.

Kopernika

organem

Tak

we

np. w

Lwowie,

„Ziemia'*),

uaktywniły

łonie Polskiego
zawiązała

się także

Towarzystwa

się „Sekcja

zachęty

towarzy-

Przyrodnido badań

fizjograficznych', na której czele stanął prof. Marian Raciborski.
Czynność tej sekcji przekroczyła już wówczas granice zagadnień zoologicznych, botanicznych i geologicznych i wkroczyła w dziedziny, w któtych przyrodnikowi teoretykowi mógłby nieść pomoc leśnik terenowy.
Nawiązując do tej okoliczności Władysław Szafer
wysunął nową
ważną sugestię, dotyczącą poczynań Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego.
„Zaczynam od sprawy — powiedział mówca — aż nadto ważnej, często
nawet bolesnej dla leśnika, od chorób nowych drzew leśnych. Jest cały
szereg

chorób

drzewnych,

z którymi

często

praktycznie

i teoretycznie

wyszkolony leśnik-fachowiec z trudnością lub wcale radzić sobie nie
potrafi. Ileż to takich zagadkowych chorób niszczy nasze drzewa i drzewostany.

Pierwszym

krokiem,

któryby

wpłynął

na

zmianę

na

lepsze

chętnych

leśni-

w każdym złem jest jego poznanie — i tutaj właśnie jest ów pas neutralny, gdzie leśnik i przyrodnik powinni się schodzić i działać wspólnie.
Pierwszym celem tego działania wspólnego winno być gromadzenie materiałów z chorób naszego lasu. Zgromadzenie ich powinno się odbywać
z dwojakim

celem

na

uwadze.

Raz,

powinny

być

uzyskanoby

możność

szerokiego

przez

ków zbierane pospolite choroby drzew pewnych okazów leśnych i w formie muzealnych okazów przesyłane „Sekcji zachęty do badań fizjograficznych.

(..) Tą

drogą

spopularyzowa-

nia najpospolitszych dla danej okolicy chorób leśnych — okoliczność,
której wartości kulturalnej dowodzić nie potrzebuję. Nie potrzebuję także dodawać, że w takich zbiorkach prowincjonalnych znalazłoby się nie-

raz rzeczy ogromnej wartości naukowej, a o ile to dotyczy leśnictwa,
rzeczy ważnych dla naukowego leśnictwa, które uzyskać by w tym kierunku można.

„Drugą stroną tej sprawy byłoby wyzyskanie sił naukowych grupujących się w Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika dla
badania naukowego chorób naszych lasów, w czym znów współdziałanie
leśników, którzyby zwracali uwagę na pewne choroby drzew naszych
i zbierali materiał do naukowego ich badania potrzebny, byłoby niezbędne. Tą drogą leśnicy dbający o.praktyczne korzyści. z lasów znaleź-
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liby możność przyczynienia się czynnego do uzdrowienia naszych drzew
leśnych — cel, który dla swej doniosłej praktycznej wartości winien być
wzięty

W

pod

dokładną

rozwagę

Szanownych

Panów'.

dalszym ciągu swego przemówienia Władysław Szafer
na inne jeszcze zagadnienia nakazujące zgodne współdziałanie
i przyrodników na wspólnym gruncie. Mówiąc o jednym z nich
co następuje:
„Oto znaną wadą naszych sztucznych wysiewów leśnych jest

nomierność

wzrostu

drzew

i nierówność

jakości

drzew

wskazał
leśników
wskazał
nierów-

wyrosłych

ż na-

sion sprowadzonych lub też z zebranych w łatwy sposób bez odpowiedniego wyboru osobników nasiennych. Wiemy na przykład, jak rozmaite
cechy wzrostu na grubość i wysokość w wykształceniu korony i konarów
posiada nasza sosna i jak niekorzystnie odbijają się te cechy w drzewostanach, pochodzących z wysiewu nasion zebranych bez wyboru. Te indywidualne różnice, które posiadają pewne osobniki naszej sosny, dogodne
dla pewnych warunków danego terenu, wyszukać, osobniki te wydzielić,
rozmnożyć i ustalić — oto zadanie, któreby kulturę dobrej i zdrowej
sosny w różnych

szukanie

bardzo warunkach

odpowiedniej

praktycznego

dla danego

zadania

leśnika,

to

umożliwiło.

Oczywiście,

wyodrębnienie,

zbadanie

terenu

odmiany

sosny

że o ile wy-

należałoby

do

stałości

cech

owoce

wy-

i ustalenie tej formy jest zadaniem czysto naukowym, którego spełnieniem przyrodnik zająć się musi. I tu więc na polu unormowania i racjo-

nalnego

prowadzenia

zasiewów

tylko

współdziałanie

dać może. I takich spraw jest bez liku*.
Ponadto Władysław Szafer
wymienił

ważności

ustalenie

w kraju.

naturalnych

jako

zasięgów

leśnika

rzecz

drzew

i

pilną

i doniosłej

krzewów

leśnych

Dotychczasowe osiągnięcia Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego w tym
zakresie i jego dalsze zadania mówca ujął następująco:
„Nie gdzie indziej tylko właśnie w łonie tego towarzystwa wyrosły

tak

cenne

prace

(...), jak

nieodżałowanej

pamięci

naszych,

wydanie

H.

Strzeleckiego,

który oparty na świetnej tradycji prac Herbicha
posunął kwestię
wykreślenia naturalnych zasięgów drzew naszych o tyle naprzód, że
dzisiaj można, opierając się na nich dążyć do wydania karty geobota-

nicznej

zasięgów

drzew

której

(...) stałoby

się wresz-

cie wytyczną dla wprowadzania nowych drzew w kulturę leśną a leśnikom oszczędziłoby nieraz przykrego zawodu, który ich dzisiaj aż nadto
często spotyka przy wprowadzaniu w skład drzewostanów nowych ga-

tunków.

Sporządzenie takiej karty winno być oparte na obfitych mate-

riałach, które tylko leśnicy, przy dobrej woli i odpowiedniej organizacji
zebrać potrafią. Sprawa omawiana nie cierpi zwłoki i winna być podjętą

możliwie

pierwotnych

energicznie

drzewostanów

i możliwie

zagraża

rychło,

coraz

gdyż

bardziej

dzisiejsze

niszczenie

wytępieniem

stano-

wisk krańcowych drzew naszych, co gdyby się stało, poniosłaby nauka
a nie mniej i praktyka leśnictwa niepowetowaną stratę, której naprawić

nie można by nigdy”.
„Na

zakończenie

nia projekt
„Walne

potrzebę

Polskiego

Władysław

następujących

Zgromadzenie

współdziałania

Towarzystwa

Szafer

uchwał.

Galicyjskiego

z „Sekcją

podał

pod

Towarzystwa

Zachęty

Przyrodników im.

do

rozwagę

badań

zgromadze-

Leśnego

Kopernika"

uznając

fizjograficznych

we

Lwowie
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w
w

sprawie wzmożenia fizjograficznych badań
w naszym kraju oraz
sprawie zabytków przyrody postanawia:
a) przez odpowiednio zorganizowaną akcję, na czele której stanie Zarząd towarzystwa, dążyć do dokładnego zinwentaryzowania ochrony godnych drzew i partii leśnych w Galicji; z uzyskanych tą drogą wiadomości oraz ze zgromadzonych szkiców i fotografii powstanie ilustrowany
„Pamiętnik drzew galicyjskich", który towarzystwo możliwie rychło wydać postanawia;
b) wejść w porozumienie z lwowską „Sekcją Zachęty* towarzystwa
Przyrodników i z jej współdziałaniem, opierając się na dawnych kartograficznych pracach Herbicha
i H. Strzeleckiego, dążyć do
zestawienia karty przyrodzonego rozmieszczenia naszych drzew i krzewów leśnych. Ogłoszenie drukiem takiej karty uznaje Walne Zebranie
za zadanie nader ważne, a spełnienie jego zleca swemu Zarządowi;
c) uznając potrzebę muzealnego gromadzenia okazów chorób (roślinnych i zwierzęcych) naszych drzew leśnych dla jak najszerszego ich popularyzowania, postanawia przez chętnych swych członków przyjść w pomoc usiłowaniom „Lwowskiej Sekcji Zachęty i przyczynić sie do urządzania lokalnych muzeów przyrodniczych w naszym kraju, któreby znajomość chorób drzew leśnych szeroko spopularyzować mogły”.
Przedstawione przez Władysława Szafera
propozycje spotkały się
z uznaniem i z serdecznym oddźwiękiem (przez aklamację) ze strony
uczestników Zgromadzenia. W ożywionej dyskusji zabierali głos Stanisław Sokołowski, Ignacy Szczerbowski i Julian Brunicki,
którzy wyrazili gorące poparcie idei ochrony przyrody i jej zabytków,
a także badaniom chorób drzew leśnych. Dyskutujący uznali konieczność dalszego prowadzenia przerwanych dotychczas prac nad ustaleniem
zasięgu naturalnego różnych gatunków drzew w kraju, jako że między
celami,

jakie

ma

na oku

społów

roślinnych

Galicyjskie

Towarzystwo

Leśne,

zagadnienia

te

mają szczególnie doniosłe znaczenie zarówno dla praktyki leśnictwa jak
i zagadnień teoretycznych.
Stanisław Sokołowski
poinformował w szczególności zebranych,
iż towarzystwo poczyniło już pewne starania o ochronę naturalnych zei poszczególnych

gatunków

drzew.

Między

innymi

wystąpiono w imieniu towarzystwa z memorniałem do galicyjskiego ministerstwa rolnictwa z prośbą o wydzielenie w lasach państwowych rezerwatów obejmujących niektóre lasy znajdujące się w górach w stanie

pierwotnym, jak też o wyznaczenie w Karpatach rezerwatu limby.

Stanisław
Sokołowski
zaproponował następnie, by wnioski
przedłożone przez Władysława
Szafera przyjąć en bloc i zobowiązać Wydział Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego do powołania Komitetu, który mając przyznane prawo dalszej kooptacji członków rozpa-

trzyłby wnioski i natychmiast

przystąpił do zbierania materiałów.

Nawiązując do wniosków Władysława Szafera, Julian
nicki
zreferował własne badania dotyczące występowania w

roślin

rzadkich,

przykładzie

a także

powiatu

broszurę pt. „Ochrony

fauny

owadów

stryjskiego.
godne

pożytecznych

Brunicki

drzewa

i szkodliwych

przedstawił

i zbiorowiska

Brukraju

roślin*.

na

zebranym

Po wyczerpaniu dyskusji przewodniczący zgromadzenia Kazimierz
Szeptycki zarządził głosowanie nad wspólnym wnioskiem Włady20

sława Szafera
i Stanisława
Sokołowskiego
o treści
następującej:
„Walne Zgromadzenie przekazując wnioski p. Szafera Wydziałowi
upoważnia tenże Wydział do poczynienia niezwłocznych kroków w celu
ich

W

rem

przeprowadzenia.

ten

jest

zakresie

sposób

Polskie

ważną

urzeczywistniania

Wniosek

Galicyjskie

został

Towarzystwo

Towarzystwo

Leśne,

w

idei

inicjatywę

przyjęty

leśnictwie

Leśne,

przyjęło

Władysława

jednogłośnie.

ochrony

do

którego

kontynuato-

realizacji

Szafera,

przyrody.

w

w

swym

sprawie

Poruszone

па

zebraniu GTL w Stryju problemy stały się jak wiadomo nieodłączną
częścią prac polskich leśników naukowców i praktyków, w okresie międzywojennym i obecnie.
Wacław Krajski

