
15. 0 POZYSKANIU PŁODÓW 
LBSNYCH UBDUZNYCHI. 

Z przedmiotów należących do Nauki u- 
żytkowania lasów w poprzednich 'Tomach 
ninieyszego pisma wyłożonych, pozostaie 
nam ieszcze mówić o sposobie wyrabiania 
płodów ubocznych, które stanowiąc zna- 

czną część dochodów leśnych, zasługują na 
uwagę gospodarza leśnego. Płodami temi 
są: 1. Zwierzęta 2. Rozmaite użytki z Roślin 
i 3. Płody kopalne. Opiszemy ie tu pokrote 
'ce,a niektóre nawet mnićy więcćy obszer- 

nie, stósownie do ważności 1aką w użytko- 
waniu mićć mogą. 

ROZDZIAŁ PIERWSZY 

O Zwierzętach w ogólności. 

5 1 

Ziwierzęta pod względem uż;tkowania 
dzielą się na łowneczyli do łowów należące, 
i niełowne, to iest wszystkie inne w lasach 
zamieszkałe, z których użytek iaki osiągnąć 
można. 

33
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4. O Zwierzętach łownych. 

5 2. 

Zwierzęta łowne iako będące przedmio- 
tem oddzielnéy Nauki Łowiectwa, szczegól- 
nego wykiadu wymagaiacéy, w rozprawie nl- 

nieyszéy pomiiaig sie. 

B. O Zwierzętach niełownych. 

5 3. 

Do zwierząt niełownych użytek przy- 
noszących należą ryby, niektóre owady i z 
innych gromad niektóre rodzaie. 

$ 4. 

Użytkowanie z ryb w wodach przez las 
przepływających , gdzie takowe staraniem 
gospodarza leśnego odbywać się może, wy- 
maga znaiomości historyi przyrodzenia tych 
żwierząt 1 sposobu ich łowienia; należy więc 
także do oddzielney Nauki dzikiego Rybo- 
łostwa. 

5. 

Z owadów pszczoły szczególnićy mogą 
być przedmiotem znacznego dochodu. ©
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sposobie użytkowania z nich bez uszczerb- 
ku dla głównego przedmiotu 1uż w Tomie 
IV ninieyszego pisma, obszernie mówili- 
śmy. 

$ 6. 

Mrówki1ich iaia tak do lekarskiego ia- 
koi domowego użytku potrzebowane być 
mogą. 

Ślimaki i żaby mogą także przynosić u- 
Żytek, lecz takowy zależąc od rzadkiego 
gustu ludzi, iest tylko przypadkowym i 
mało znaczącym. | 

ROZDZIAŁ DRUGI. 

O Użytkach z Roślin. 

$7. 

Drzewa, oprócz głównego materyału, 
przynoszą rozmaite inne uboczne użytki, 
które gospodarzowi leśnemu znaiome być 
powinny, równie iak korzyści, które zin” 
nych roślin niedrzewnych w lesie rosną- 
cych osiągnąć można.
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"4 O użytkach z Roślin drzewnyeh. 

$ 8. 
Drzewa oprócz głównćy swćy istoty ma- 

ią wiele innych, z których ciągle użytek 
ciągnąć można ; Że iednak te nie są w zna- 
cznćy ilości, ani też tak powszechnćy iak 
drzewo użyteczności, uboczneini tylko pło- 
dami nazywaią się. Takiemi są: kora, soki, 
kwiat, liście i owoce. 

a) KORA. 

59. 

Niektóre gatunki drzew u nas rosnąeych 
zawierają w korze własności ściągające, pod 
nazwiskiem garbnika znane. Naycelniey- 
szemi pod tym wzgledem są: dąb , świerk, 
modrzew , brzoza, buk, wierzba „, osika I 
kasztan gorżki, chociaż wszystkie prawie 
inne gatunki drzew mnićy więcćy pierwia- 
stek ten posiadaia. 

§ 10. 

Pomiędzy innemi kora dębowa zawićra 
w sobie nay większą ilość i naylepszego gar- 
bniku ; ztego więc powodu naywięcćy w 
garbarstwie jest używaną. Że iednak dąb
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jest rzadszym i kosztownieyszym od innych 

drzew gatunków , używaią rownież do te- 

go przedmiotu kory świerkowey ; brzozo- 

wa zaś szczególnie do garbowania skór iuch- 

towych i innych drobnieyszych potrzebo- 

waną bywa. Z innych gatunków drzew ko- 
ra rzadsze znaydule użycie. 

$ 11. 

Garbnik w łyku szczególniey w nay- 
większćy znayduie się ilości; dla tego im 
więcćy łyko nad zewnętrzną tkanką kory 
przemaga, im mnićy ta iest popękaną, obu- 

marłą i zeschniętą, a nadto rm bardzićy 
grunt i stanowisko naturalnym potrzebom 
drzewa odpowiadaią, tćm bogatszą będzie 
kora w pierwiastek do garbowania służą- 
cy. Drzewo dębowe ma więcćy garbniku 
w południowych ciepleyszych kraiach, brzo- 
zowe zaś w północnych. 

§ 12. 

W lasach dębowych niskopiennych, z któ- 
rych kora do garbowania użytą być ma, wy- 
cinanie drzew i obdzieranie ich z kory po- 
winno być opóźnione do czasu, kiedy liść 
rozwiiać się zaczyna, bo właśnie wtedy ko"
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ra od drzewa nayłatwiey odstaie. Drzewa 
grubsze na pniu zkory obnażyć należy, cien- 
sze zaś niedalące się z łatwością obdzierać 
wprzód wyciąć trzeba. 
Samo obłupywanie kory uskutecznia się 

małą siekierką w następuiący sposób: obrzyna 
się kora w wysokości kilku caliod ziemi na_ 
około drzewa, potćmr z gory do dołu nacię- 
ciem siekierą formuią się pasyi za pomocą na- 
rzędzia Żelaznego lub z twardego drzewa 2го. 
bionego, oddzielasię pasami kora oddrzewa z 
dołu do gory, tak ażeby odstawała i przy drze- 
wie zawieższona wyschnąć mogła. Poczóm 
Ściąć trzeba drzewo, resztę kory obedrzyć 
ipo zupełnóm ićy wyschnięciu złożyć w 
mieyscu od deszczu ochronionćm, przez 
przemoknięcie bowiem na dobroci swoićy 
znacznie traci. 

Kora z innych gatunków drzew tym sa- 
mym sposobem co i zdębu obłupuie się. 

Powietrze zimne, tak suche iakoi wilgo- 
tne utrudnia tę robotę, ciepłe zaś dnie wiosen- 
ne znacznie ią ułatwiaią. 

б 13. 
Podług doświadczeń P. Biggina (1) zawie- 

газа garbniku: 
Фа 

Г 
zy e 

(I) Scherer Alig. Journal dex Chemie Ster Theil.
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Kora dębowa na wiosnę obdarta — 9,2, 
Kora dębowa w zimie obdarta — 2,1. 

Kora z wierzby iwy — — — 4,6. 

Kora brzozowa  — — — — 4. 

Kora świerkowa — — — — 4,1: 

Kora bukowa — — — — 2,4: 

$ 14. 

W Rossyi, częścią do garbowania, częścią 
do naprawy skór iuchtowych używają tak- 
Że dziegciu, który zkory brzozowćy otrzy- 
mule sie. 

§ 15. 

Łyko z lipy, wiązui wierzby iest tak 
grube 1 ciągłe, że po obdarciu kory z drzewa 
na wiosnę, namoczeniu i wyługowaniu ićy 
w wodzie, oddzielone od nićy do wyrabia- 
nia matow, tudzież na sznurki do wiąza- 
nia 1 krótkie powrozy służyć może. W 
Norwegii sporządzaią nawet zniego pewny 
rodzay materyi do odzieży służącćy. 

$ 16. 

Doświadczenie okazało nadto, Se pra- 
wie ze wszystkich drzew gatunków kora 
użytą być może na fabrykacyą papieru; ta- 
kowy iednak nie maląc szczególnćy dobroci
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był zawsze droższym od papieru zzwykłych 
materyałów wyrobionego. 

$ 17. 

Kora służy także do farbowania. Znacz- 
na wprawdzie część materyałów farbier- 
czych pochodzi z istot roślinnych, lecz w 
korze naszych drzew i krzewów pierwia- 
stek farbierczy w małćy bardzo ilości znay- 
duie się. W ogólności zasługuią pod tym 
względem na uwagę i używane bywaią: do 
koloru czarnego, kora dębowa i olszowa; 
do granatowego, kora iesionowa; do żółtego, 
kora grabowa, iesionowa, tudzież z kruszy- 
ny, topoli, wiązu, śliwy, gruszki, wierzby 
1 berberysu ; do brunatnego, kora brzozo- 
wa, olszowa, z iabłoni, śliwy, kruszyny 1 
leszczyny. : 

$ 18. 

Kora z niektórych drzew gatunków ma 
oprócz tego własności lekarskie, a miano- 
wicie: kasztanu gorżkiego , wszystkich pra- 
wie gatunków wierzb, iesionu i topoli ma- 
jących własności chiny, wszystkich gatun-
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ków bzu, tudzież kora i inne części Cisu. 
które przeciwko wściekliźnie używane są. 

b, SOKI. 
$ 19. 

Z soków drzewnych szczególnićy oleyno- 
Żywiczne 1 pierwiastek cukrowy w sobie 
zawieralące do wyrabiania terpentyny, smo- 
ły, cukru, napolów it. d. używane są. Soki 
Ży wiczne znayduią się w drzewach iglastych, 
soki zaś wodnisto-cukrowe w drzewach 
liściowych. 

aa. SOKI ZDRZEW IGLASTYCH. 

$ 20. 

Drzewa iglaste zawierają w sobie rozmaite 
soki, które im za pokarm służą, i wezasie we- 
getacyi w nich krążą. Pomiędzy temi 
nayważnićyszym inayużytecznićyszym iest 
Żywica, 

Zywicą nazywamy ten sok drzew igla- 
stych, ktory z zrobionego w korze otworu, 
zwolna sączy się, iza przystępem powietrza 
atmosierycznego twardnieie.Główne własno- 
Sci Zywicy sq następujące: w stanie ciekłym — 
iest bez koloru, wy stanie stałym przezroczy- 

34
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sta, w proszku biała, bez Żadnego smaku, 
cieżkość ićy gatunkowa iest nieco większa 
od wody, nie rozpuszcza się w wodzie wcale, 
w wyskoku zaś zupełnie; podobnież rozpu- 
szcza się w oleykach-eterycznych i tłustych, 
1 wługach alkalicznych; w ogniu pali sięi 

nikn ele. 

Żywica przez przerobienie chemiczne 
okazuie się nam w różnych kształtach. Pro- 
dukta otrzymane z nićy i znane w handlu, 
są: smoła ciekła, pak, smoła twarda, terpenty- 

na 1 olejek eteryczny. 

бэ. 

Smoła ciekła, iak się zwykle w handlu 

okazuie, iest to ciecz mnićy lub wiecéy zge- 
szczona, otrzymana zapomocą dystylacyi dol- 

nćy, 1 rożni się znacznie od Żywicy. — Po- 
spolicie do pędzenia smoły używaią pozosta- 
tych pościęciu drzewa, pni sosnowych. Sztu- 
ka pędzenia smoły zasadza się na tćm, aby 
Żywicę znaydulącą się w drzewie, za pomo- 
cą ciepła przyprowadzić do stanu płynne- 
go. 1 płyn ten w naczynia podstawione zbie- 
ra. —— 

Pedzenie to odbywać się może troiakimspo- 

sobem: to iest, w dołach, stósach i piecach.
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4 22. 

Pędzenie smoły w dołach. Dla otrzy- 

mania smoły tym sposobem , kopie się dół 

stożkowy w ziemi suchćy , ieżeli bydź mo- 

Że gliniastćy, która się naokoło mocno ubiia; 
w.wierzchołku.stożka, to.iest: nasamóćm dnie 

stawia się naczynie Żelazne lub gliniane do- 
brze wypalone , które się żelazną kratą przy- 
krywa. Dół ten wypełnia się małemi szcza- 
pami, które w kształcie stosu węglarskiego 

ustawiają się. Stós cały pokrywa się mchem, 

darnią 1 ziemią, założony potóm z góry ogien 
rozchodzi się ku dołowi, smoła się wyta- 
pia,1 zgromadza do naczynia podstawio- 

nego, skąd za pomocą rury pod ziemią ро- 

chyło umieszczonćy, do opodal stoiącćy 
beczki spływa. Dół. taki mieć może 5 do 6 
łokci średnicy , i 3 do 4 łokci głębokości, 

Sposób ten naywięcćy używany iest w 
Polsce, Szwecyi i Rossyi „ichociaż za po- 
mocą iego smołę i węgiel się otrzymuie, 

jednakowoż iest. ieszcze bardzo niedokła- 
dnym. 

ae 

§ 23. 

Pedzenie smoły w stósach. Podstawa sto- 

su powinna mieć równią płasko = wklęsłą;
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w środku onćy wkopuie się naczynie Że» 
lazne, w które za zapaleniem stosu smoła 
się zbiera. Stós taki ustawia się sposobem 
zwyczaynym, zapala się z góry, 1 kierowa- 
nie ognia tak iak w stósie węglarskim usku- 
tecznia się. Po zwęglaniu drzewa i roze- 
braniu stosu, cały produkt smoły w naczy- 
nie podstawione zgromadzony, do przygo- 
towanćy beczki przelanym bydź może. 

$ 24. 

Pędzenie smoły w piecach. Pedzenie 
smoły w piecach dwoiakim odbywa się spo- 
sobem: albo wpiecach stosowych. albo w pie- 
cach właściwych. 

Piece stosowe następuiące maią urzą- 
dzenie: podstawa ich stosownie do włożyć 
się maiącćy massy drzewa powinna mieć 
7do 10. stóp średnicy; stawiaią ie całkiem 

z kamieni lub cegły w kształcie płaskostoż- 
kowym, na wierzchu daią sklepienie, w 
którćm otwór okrągły lub kwadratowy 
zostawia się. Drugi otwór zostawia się na 
wklęsłćy podstawie pieca, dla odprowadze- 
nia wysmażonćy smoły. Przez otwór 

zwierzchni ustawiają szczapy drobno ро- 
łupane, albo tóż układaią ie na krzyż. Po
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zapełnieniu pieca zapalaią drzewo przez 
zwierzchni otwór, a skoro iuż ogień do- 
statecznie się zaiął , otwór ten przyrządzo- 

ną pokrywą zamknąć należy. Za pomocą 
zatykania tego otworu zapobiedz można 
zbytecznemu rozszerzaniu się ognia, 1 w ta- 
kićy go utrzymywać temperaturze, ażeby 
smoła wysmażyć się mogła. Simoła ta są- 
czy się do dolnego otworu pieca, zkąd za 
pomocą rury odpływa do naczynia opo- 

dal umieszczonego. Sposób ten wytapia- 

nia smoły nie lest także doskonałym , gdyż 

tak ilość otrzymanóćy smoły , iako i dobroć 
ićy, mało odpowiada wyłożonym kosztom. 

$ 25. 

Bez porównania korzystnieysze iest pe- 
dzenie smoły w piecach właściwych. 

Piece te malą na około tak nazwany 
płaszcz, dla wstrzymania przystępu powie- 
trza 1 wydaią nietylko bardzo dobre wę- 
gle, naylepszego gatunku smołę, lecz tak- 
Że inne produkta ciekłe, to iest: wodę smo- 
laną, kwas drzewny i] oleiek Żywiczny, a 
to za pomocąstosownych przysposobień. U- 
rządzenie takiego pieca iest nastepuiace; 
Na podstawie murowanćy 2-3 stóp wyso-
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kićy, wystawialią się z kamienia lub z ce- 
gły dwa piece, to jest: zewnętrzny i we- 
wnętrzny w taki sposób, ażeby ostatni 
zupełnie od pierwszego, który zwykle płasz- 
czem się nazywa, zakrytym był. Piec we- 
wnętrzny ma zwykle 8-12 stóp dolnćy śŚre- 
dnicyi 15 do 24 stóp wysokości; do 2 części 
wysokości wyprowadza się mur pionowo, 
odtąd ku środkowi nachylaiąc się, tworzy 
zaokrąglone: sklepienie; we środku tego 
sklepienia pozostawia się otwór na 2 stopy 
szeroki, przy podstawie zaś podohnież o- 
twór 2 stopy szerokości1 3-34 stopy wy- 
sokości maiący, który do układania szczap 
potrzebnym  iest. W. środku pedstawy 
wklestéy znayduie się także otwór kwadra- 
towy od 8 do 12 cali, który w głębokości 
iednćy stopy prowadzi do rynny kamiennćy; 
przy uyściu zaś tćy w naczyniu tam umiesz- 
czoném, zbiera się smoła iinne otrzyma- 
ne produkta. 

Piec zewnętrzny także z cegły lub ka- 
mienia wystawiony, idzie w około ściany 
pionowćy pieca wewnętrznego „i przy pod- 
stawie o l do I! stopy od niego iest od- 
dalonym; w mieyscu zaś, gdzie sklepie- 
nie wewnętrznych ścian zaczyna się, Ściae
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ny zewnętrzne zbliżaią się do niego o kil- 
ka cali, tak Że przy wierzchołku sklepie- 
nia wszystkie mury blisko schodzą się; ztąd 
pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym 
murem , pozostaie przestrzeń przeznaczona 
na cyrkulacyą ognia i na same ognisko, nie- 

kiedy nawet w pionowym kierunku robio- 

ne są kanały dla powiększenia ciągu. W ze- 

wnętrznym murze znayduią się na stronach 
sobie przeciwnych dwa otwory, z których 
ieden odpowiada otworowi dolnemu przy 
podstawie muru wewnętrznego będącemu. 
Przed obydwoma otworami stawiaią się za- 
słony dla uniknienia zbytniego ciągu; za 
słonić także trzeba otwór, gdzie wypływa 
smoła ; aby zaś piec nie stygł, obrzuca 
się go zewnątrz pospolicie ziemią. 

$ 96. 

Chcąc w podobnym piecu smołę pędzić, 
wypełnia się takowy drzazgami 1 do 2 stóp 
długiemi, a naywięcćy na 2-3 cali grube= 
mi, poprzednio przygotowanemi ; ;  drzaz- 
gi te w Środku pieca przez otwór iego 
dolny pionowo l ściśle iedna przy drugićy 
ustawialg sig warstwami, póki piec nie za-
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pełni się aż pod otwór górny: reszta zaś drzazg 
tym otworem spuszcza się. Po zupetném 

wypełnieniu pieca wewnętrznego, zamuru- 
ie się otwór dolny, górny zaś ieszcze о- 
twartym zostale; ieżeli zaś w piecu są otwory 
ciągowe, wtenczas zarazem dolny i gór- 
ny otwór pieca po wypełnieniu zamuru- 
ią się, zostawiwszy tylko kanały ciągowe 
otwarte. Potćm w przestrzeń pomiędzy mu- 
rem wewnętrznym i zewnętrznym kładzie 
się drzewo do palenia i ogień się roznieca. 
Ogień ten rozchodzi się po catéy przestrze- 
ni, 1 za pomocą przytykania i otwierania 

otworów dla ciągu porobionych, tak nim 

kierować można, aby mu nadać tempera- 
turę stósowną , do wysmażenia smoły z 
drzewa w wewnętrznym piecu znayduią- 
cego się. Cienka Ściana wewnętrzna rozpa- 
la się, a tćm samćm drzazgi, rozkładaiąc się, 
wydają produkta zwyczayne dystylacyi su- 
chćy. 

$ 27. 

Po 24 godzinach ciągłego ognia Ścieka 

nayprzód przez rynnę kwaśna brunatno- 

żółtawa woda, którą wodą smolaną nazy*
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walą. Jest to kwas drzewny ze znaczną 1- 
lością oleyku przypalonego zmieszany „i w 
tóćm większćy ilości, im drzewo iest mo- 

krzeysze. Późnićy z tą wodą wychodzi Żółta- 
wy oleick żywiczny, który iakolżeyszy pływa 
na wierzchu, i zebranym bydź może; inaczćy 
bowiem po ostygnieniu wody stwardanieie, 

Po 30-36 godzinach ognia wychodzić 
zaczyna czarna lub brunatna smoła , któ- 
ra z początku ciekleysza, coraz więcćy 
zgęszcza się. Po wychodzącym z pieca dy- 
mie poznać można stan operacyi: kolor ie- 
go czerwoniawy oznacza, Że Żar w piecu 
już do dna dochodzi, a skoro dym zupeł- 
nie ustaie, natychmiast zatkać trzeba ru- 
rę, inaczćy bowiem żarem piecowym, tak 
w rynnie ak w naczyniu smoła zapalićby 
się mogła, a wtenczas wszystko straconćm- 
by było. W trzech lub czterech dniach koń- 
czy się cała operacya, w dwóch lub trzech 
dniach piec zupełnie wystyga, i wtedy 
po wybiciu zamurowanego dolnego otwo- 
ru węgle z pieca wyimuią się. 

$ 28. 

| Jeżeli operacya zupełnie dobrze odbę- 
dzie się, otrzymać mośźna: 

30
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l) Ziednego sążnia 75 stóp sześciennych 
Massy zawieralącego, 36 do 40 st. sześc węgli, 
które nieporównanie lepszesą odwęgli zsto- 
sów otrzymanych. 

2) Ilość zebranćy smoły stosuie się do 
dobroci i tłustości użytego drzewa, i tak do- 
świadczono, Że 1600 funtów smolnego drze- 
wa karpowego sosnowego, wydawało 450 do 
500 funtów smoły dobrćy. Z drzewa mnićy 
dobrego i smolnego można przyiąć w ogól- 
ności, Że 4 części swóćy wagi smoły wyda- 
ie. Smoła zapakowana w beczki na sprze- 
daż wystawia się. Oprócz tego smoła czar- 
na przez gotowanie w kotłach zamienia się na 
smołę szewcką czyli pak, który przez be- 
dnarzy i szewców używanym bywa. 

3) Woda smolana czyli kwas drzewny 
używany bywa zkorzyścią do preparowa- 
nia blachy białóy. Oprócz tego służy do 
garbowania skór, do fabrykacyi bleywa- 
su, 1 w farbierstwie. 

4) Otrzymany oleiek Zywiczny nie iest 
ieszcze tak czystym , iak się zwyczaynie 
w handlu okazuie. Dla przeczyszczenia więc 
przepędzaią go przez alembiki.
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$ 29. 

Naywiększy wydatek przy fabrykacyi 
smoły w piecu wyźćy opisanym, składa 
drzewo do palenia i ogrzania pieca we- 
wnętrznego potrzebne; do pieca, który w 
sobie mieści 20 sąźni po 108 stop szescien- 
nych , potrzeba 8 sążni drzewa do pale- 
nia, do pieca mieszczącego w sobie 7 są- 
Źni, potrzeba drzewa 4 sążni; okazuie się 
więc, że stawienie większych pieców iest 
korzystnieysze. 

$ 30. 

Smoła twarda, znana w handlu, ni- 
czem innćm nie iest, iak Żywicą zapomo- 
cą smarzenia z wszelkich obcych części wy- 
czyszczoną. Pomimo, Że wszystkie drze- 
wa iglaste zawierają w sobie żywicę, 
świerk iednak wydaie ićy naywięcćy i 
naylepszego gatunku. Otrzymanie sinoły 
twardéy zasadza się na dwóch osobnych 
operacyach, któremi są: 

1. Pozyskanie Żywicy. 

2. Wytapianie żywicy na smołę twardą.
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$ 31. 

Pozyskanie żywicy w lasach $wierko- 
wych poprzedzać powinny niektóre robo. 
ty, malące na celu przysposobienie drze- 
wa, ażeby iak naywiększa ilość soku #у- 
wicznego z niego się wydobywać, i przez 
działanie powietrza twardnićć mogła; przy- 
czem iednak wzgląd mićć należy, ażeby 
przez zbyteczny odpływ soków, drzewo 
osłabione nie było; to bowiem stratę przy- 
rostu 1 umnieyszenie użytku zdrzewa, w cza- 
sie iego rąbności, za sobą pociąga. Wy- 
dobywanie więc soku z drzewa świerko- 
wego, nie prędzćy iak na 10 lub 12 lat 
przed iego rąbnością przedsięwziąść i ta- 
kie tylko świerki do tego celu wybrać wy- 
pada, które na drzewo użytkowe zdatne- 
mi nie są; doświadczęnie bowiem przeko- 
nało, że każde drzewo przez upływ 50- 
ków w trwałości swćy mnićy wiecéy 
traci. 

$ 32. 

Samo działanie wydobywania soków 
dziele się następującym sposobem:
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’ Да pomocą ostrego żelaznego narzędzia 
pa 2 cale szerokiego, osadzonego w trzon- 
ku długości 4 -5 stóp maiącym, obnaża 
się drzewo z kory, wraz z łykiem, za- 
cząwszy w wysokości dwóch stóp nad ko- 
rzeniami, na 3 lub 4 stopy długości w 50- 

rę, 12 do 3 cali szerokości. Działanie to 
odbywa się zazwyczay w końcu Kwietnia 
lub na początku Maia, gdyż wtenczas so- 
ki naywięcćy są w ruchu i zgromadzaią 
się w mieyscach z kory obnażonych, gdzie 
przez działanie powietrza do następuiące- 
go Mca Lipca,a naypozniéy do Września 
twardnieia. 

§ 33. 

Przytćm iednak następuiące zachować 
należy ostrożności: 

l. Za pierwszym razem drzewo nie po- 
winno mićć więcćy iak 2 pasy obnażone, 
żywicę osadzoną w tych porach zostawić 
należy przez 2 lata, ato dla tego, Że Ży” 
wica dwuletnia więcćy wydaie smoły twar- 
dćy iak iednoroczna, która nie dość iesz- 
cze stwardniała.
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2. Zbieranie żywicy z drzew odbywa 
się w czasie od Lipca do Września za po- 
mocą powyżćy opisanego narzędzia. 

3. Przy zbieraniu Żywicy, człowiek tą 
robotą zajęty, zrohić może nowe 2 lub 3 
podobne, iak wyżćy opisano, pasy, w któ- 
rych równie iak w pierwszych dwóch żŻy- 
wica zbierać się będzie; naylepićy iednak 
robić ie na wiosnę. Sok w świeżych pa- 
sach zbierający się iest nayczystszy 1 nay. 
lepszy. 

$ 34. 

Podług czynionych doświadczeń przy- 
iąć można iż ieden człowiek na dzień 150 
drzew z kory obnaży, a następnie po o- 
sadzeniu się Żywicy 14 funtatakowóy ze- 
brać iest w stanie. a 

Nadmienić tu ieszcze wypada, że drze- 

wa ,znaydulące się w ścisłóm zwarciu , lub 
na stronie północney, lub tćż w gruncie mo. 
krym, bez porównania mnićy wydaią Ży- 

wicy od tych, które na otwartém miey- 
scu, na gruncie suchym i od strony wscho- 
dnićy lub południowćy położone są.



$ 35. 

JVytapianie smoły twardćy. Ponie- 
waż zebrana z drzew Żywica zawićra w 
sobie obce części, a mianowicie pomie- 
szana lest w małemi gałązkami, pączkami, 
korą ,niemnićy chemicznie połączona z wo. 
dą, iinnemi ciałami ; przeto dla odłącze- 
nia wszelkich obcych części i otrzymania 
czysléy żywicy za pomocą ciepła, w Tu- 
ryngii 1 w Harcu używaią pieców, któ- 
rych urządzenie iest następuiące. 

$ 36. 

Piectakowy iest czworoboczny, i zbli- 
Ża się do kształtu kostki od 7-8 stóp wy- 
sokości i tyleż szerokości; zewnątrz w miey- 
scach niżćy opisanych iest wydrążony. 

W tym piecu umieszczone są w dwóch 
rzędach po trzy garnki żelazne, każdy gar- 
nek ma na wierzchu 14 stopy, na spodzie 
l stopę szerokości , a głębokości 21 stopy. 
We dnie garnka znayduie sie otworcal ie- 
den srednicy malący. Te dwa rzędy garn- 
ków otoczone są cienkim murem aź do 
зашеу podstawy. Pomiędzy niemi znay-
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duią się dwa kanały ogniowe, po 8- 12 
cali szerokie , 118 cali wysokie, i 5-6 stóp 
długie, na każdćy stronie otwarte. Pod 
każdym rzędem garnków umieszczona iest 
nieco spadzista rynna z twardego drzewa, 
albo lepićy ieszcze z kamienia, w którą 
wysmażona smoła z garnków ścieka, a 
z nićy spływa do naczynia w odległości ! do 
1 stopy odpieca przygotowanego. 

$ 37. 
4 

Przed zaczeciem operacyi, na dnie ka- 

żdego garnka, a mianowicie na otworze, 
położyć trzeba na krzyż dwie małe drzaz- 
gi, a to dla zapobieżenia, ażeby żywica nie- 
wytopiona w rynnę nie wpadała. Natym 

pokładzie sypie się rozdrobniona Żywica, 
j w kanałach ogniowych ogień się zapala. 

Po nalezytém rozgrzaniu się, smoła wyta- 
piana Ściekać zaczyna do rynny, a nastę- 
pnie do przysposobionego naczynia,i w tym 
staniepo ostygnieniu iuż iako towar handlo- 
wy okazule się. 

$ 38. 

Podług czynionych w Turyngii doświad: 

czeń, 14 (Centnarów żywicy wydaią 3
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cetnarów smoły twardćy w dobrym ga- 
tunku ; pozostaje zaś 8 cetnarów części 
żywicznych i innych obcych do fabryka- 
cyl sadzy przydatnych, a ieden cetnar przea 
ulotnienie ubywa. 

Cała operacya zwyczaynie trwa 24 go- 
dzin. Przy należytćm ogrzaniu pieca, na- 
tychmiast po ukończeniu iednćy operacyi» 
na nowo garnki Żywicą zapełnić można: 
Na 50 cetnarów Żywicy rachuie się zwy- 
kle 3 sążni drzewa świerkowego do wy- 
palenia potrzebnego. 

Otrzymana tym sposobem smoła twar- 
da, nie iest równćy dobroci: naylepsza , 
która zaraz z początku Ścieka, iest kolo- 
ru żółtego, późnićy staie się brunatniey- 
szą, aż nareszcie całkiem brunatna wy- 
chodzi. Chcąc białą smołę otrzymać, trze- 
ba żółtą wstanie ieszcze płynnym wlać 
zaraz do wody, po ostygnieniu białego na- 
będzie koloru. 

$ 39. 

Fabrykacya terpentyny, zazwyczay po- 

lączona lest z tabrykacyą smoły, i pier- 
Wsza niczém inném. nie iest iak żywicą 
wstanie płynnym z oleykiem eterycznym 

36



— 275 — 

połączoną. Terpentyna otrzymuie się z so- 
ku Żywicznego wszystkich drzew iglastych, 
1 zawiera te same pierwiastki co smoła 
ciekła 1 twarda; różnią się iednak znacznie 
pomiędzy sobą, oleiek żywiczny 1 terpen- 

tynowy, gatunek bowiem drzewa 1 sposób 

wyrabiania iego soków, ieden lub drugi 

stanowią. W handlu zazwyczay rozró- 

Źnialą. 
1. Terpentynę wenccką, która tylko z mo- 

drzewu otrzymuie się i iest naylepszą. 

2. Terpentyne Strasburgskaz iodty pocho- 

dzącą, podlevszego gatunku. 

3 Terpentynę zwyczayną czyli oleiek zy- 
wicznyzsoków z sosny iświerku wyra- 
biany, który lest naygorszym. 

$ 40. 

Sok Żywiczny z modrzewu, z którego 

się terpentyna wenecka otrzymuie, wyda- 
ie mnićy smoły, aniżeli inne gatunki 1- 

glaste, ato z powodu, źe części wodnych 

i eterycznych więcćy w sobie zawiera. 

$ 41. 

Pozyskanie soku Żywicznego z modrze- 

wu następuiącym sposobem uskutecznia się.
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Na drzewach średniego wieku od 40 do 

70 łat, przy samych korzeniach, podczas 

ruchu soków na wiosnę, świdruią się dziur- 
ki, z których wypływaijący sok, za pomocą 

małych rurek do podstawionego naczynia 
zbiera się. Sok zebrany przeczyścić trze- 

ba przez sito, a późnićy przedystylować w 

retorcie przy miernym ogniu. Otrzymana 

tym sposobem terpentyna, nazywa się we- 
necka , lest koloru zółtego, ma zapach mo- 

cny, przylemny, i smak gorzki. 
Doświadczenie okazało, że z iednego 

zdrowego pnia, zacząwszy użytkowanie z 
soków na6 a naywięcćy 8 lat przed rąbno- 

Ścią, rocznie 6 do 10 funtów terpentyny о- 
trzymać można. | 

Po przedystylowaniu terpentyny pozosta- 
jie w retorcie osad , który się w postaci 
smoły okazuie, i z korzyścią za Rolofoni- 

um używanym bywa. 

$ 8. 

Terpentyna wenecka wyrabiana bywa 
naywięcćy w południowych Niemczechi w 
Tyrolu; w kraiach wiecéy ku potnocy polo- 
Zonych nie iest iu%anitak dobra, ani w ta- 
kićy obfitości; u nas zaś, gdzis bardzo ina-



— 277 — 

ło znayduie się drzewa modrzewowego, 
fabrykacya iéy nie może być nawet 
znacznego użytkowania przedmiotem. 

$ 43. 

Terpentyna w handlu pod nazwiskiem 
Strazburgskićy znana, otrzymuie się z soku 
Żywicznego iodły; ato sposobem następu- 
1асут. 

Pomiędzy korą i drzewem wyrastają 
guzy rozmaitey wielkości, od orzecha wło- 

skiego, aż do pięści. W yrostki te napełnio- 
ne są sokiem Żywicznym; takowe zbieraią 
się na wiosnę podczas ruchu soków, i po 
należytćm przeczyszczeniu , sok zebrany w 
retorcie dystyluie się podobnie iak sok Ży- 
wiczny - modrzewu. 

Terpentyna tym sposobem otrzymana, 
jest więcćy płynna i wodnista od terpen- 
tyny weneckićy,ma smak gorzki ściągaiący, 

zapach ostry 1 nieprzyjemny, oraz mnieyszćy 
ed tamtćy iest wartości. 

$ 44. 

Sosna 1 świerk wydają zwyczayną ter- 

pentynę czyli oleiek żywiczny. Za pomoe
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cą zrobionych w drzewach dziurek, zbie- 
ra się sok, który się tym samym sposobem, 
lak terpentyna wenecka dystyluie. 

Ja sama terpentyna otrzymuie się iako 

produkt uboczny, przy wytapianiu smoły 
twardćy. Na ten cel do garnków, w któ- 

rych Żywica się wytapia, dodać trzeba po- 
"krycia w kształcie hełmu; wszelkie części 
eteryczne zżywicy osadzaią się w posta- 
ci kropel na takowych pokryciach „i znich 
terpentyna się zbiera. WWśrednićm prze- 
cięciu przyjąć można, że ieden cetnar Ży- 
wicy wydaie 3 -4 funtów terpentyny. 

bb. SOKI Z DRZEW LIŚCIOWYCH, 

$ 45. 

Chociaż w roślinach świerzych nie do- 
znaliemy smaku słodkiego cukrowego, che- 
miczne jednak doświadczenia okazały , Ze 
każdy sok roślinny, maiący własności fer. 
mentowania, zawiera w mnieyszćy lub więk- 
szćy części pierwiastek cukrowy; lecz pier- 
wiastek ten w sokach niektórych gatun- 
ków drzew w tak małćy znayduie się ilo" 
ści, lub w takićm połączeniu z innemi
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częściami , iż wydobywanie go wyłożonym 
kosztom bynaymnićy nie odpowiada. 

$ 46. 

Do pozyskania soku cukrowego kwa- 
lifikuią się tylko gatunki brzozy i klonu. 

O rozmaitych sposobach użytkowania z 
soków obydwóch tych rodzaiów drzew, 
znaydują się iuż w tćm piśmie stósowne roz- 
prawy, co do pierwszego w Tomie IV na 
stron. 274 co do drugiego w Tomie VI na. 
stronicy 321. 

(Dalszy ciąg nastąpi. ) 

See


