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W okresie ostatnich kilkunastu lat odkryto i opisano na terenie Polski licz

ne stanowiska kopalnych drzew holocenu, w tym przede wszystkim drewna czarnych dę

bów [2, 5, B, 18, 33]. Znaleziska te, jak podają Dzioba i Skoczylas [BJ, występu
ją w dolinach rzecznych południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej części 

naszego kraju (mapa). We wschodniej części obszaru Polski najbardziej na północ 

wysunięte są stanowiska w dolinie Bugu [7]. Na zachodzie zaś w okolicach Skwierzy
ny w dolinie Warty [6]. Stanowiska pośrednie zajmują znaleziska kopalnych pni sub

fosylnych w dolinie Prosny i Zaleskiej Strugi. Dotychczas w Polsce opisano już po

nad 60 stanowisk występowania drewna czarnych dębów [31]. Znane są nadto 24 po

miary ich wieku izotopowego dokonane metodą c14 , a wiele prób jest w toku badań 
[BJ. Najstarsze są pnie drzew z Mirkowa w dolinie Prosny, gdzie wiek dwóch pni 
określono na 8113 ! 200 lat oraz 7711 ! 210 lat. Najmłodszy zaś pień dębu znale

ziono w starorzeczu Odry we Wrocławiu, określając jego wiek na 350 lat. W dolinie 
Bugu i Sanu stwierdzono po 6 stanowisk czarnych dębów. Dwa znaleziska pochodzą z 
doliny Wisłoku, natomiast 8 stanowisk opisano z doliny Wisłoki. W dolinie Wisły 

określono 4 stanowiska czarnych dębów. Na obszarze Dolnego Śląska i Ziemi Lubus

kiej kopalne pnie drzew występują bardzo licznie. W dolinj_e Odry znanych jest 11 

stanowisk występowania czarnych dębów. W dolinie Bobru opisano 10 takich stano

wisk. Ponadto 2 znaleziska stwierdzono w dolinie Nysy Kłodzkiej, 4 w dolinie Ny

sy Łużyckiej oraz po jednym stanowisku w dolinie Kwisy, Strzegomki i Warty [BJ. 
· Spośród wymienionych znalezisk drewna czarnego dębu obecnie największą liczbę 

kłód pozyskuje się od 1977 r. z tarasu rzecznego Wisłoki podczas eksploatacji żwi
ru przez Zakłady Kruszywa Budowlanego w Latoszynie koło Dębicy, woj. tarnowskie 

oraz od 1978 r. z tarasu zalewowego Bobru w miejscowości Sieraków koło Leszna Gór

nego w gminie Szprotawa, woj. zielonogórskie. Znaleziska te są porówn~·walne z eks-
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Schematyczna mapa wystąpień holoceńskich drzew kopalnych w Polsce. Stanowiska 
występowania drzew kopalnych wg T. Dzioby i J. Skoczylasa [7] : D - Dębianka, Sk -
Skwierzyna, B - Borowice, W - Wysoka Tarnawa, N-B - Nowogród Bobrzański, Krzystko
wice, Gorzupie, Żagań, S-0 - Sieraków, Leszno Górne, Olszyna, Ł - Świętoszów, Ło-

zy, J - Jędrzychowice , S - Sanice, M - Marcinkowice, L - Latoszyn 

ploatowanym od 1974 r. i uznanym za jedno z największych w Europie skupisk drewna 

dębu subfosylnego w dorzeczu rzeki Mulda koło Bitterfeld na terenie NRD. Ilość 

oraz jakość wydobywanych tam kłód czarnego dębu - jak podają Scheiber i Wagenfuhr 

[29] - pozwala na jego wykorzystanie do produkcji forniru, mebli oraz klepki par

kietowej. Podobną opinię o jakości i możliwości wykorzystania drewna czarnego dę
bu pochodzącego ze znaleziska w Latoszynie wyrazili Zin [36] oraz Kokociński i in . 

[14]. Uzasadnieniem dla powyższych stwierdzeń jest fakt , że już w czasach histo

rycznych na terenie Polski, a także poza granicami naszego kraju, drewno dębu ko

palnego było szeroko stosowane i użytkowane [2, 17, 33]. Znane są bowiem na Dol

nym Śląsku wyroby z czarnego dębu wykonane przez rzemieślników wrocławskich z 
XVIII i XIX wieku, a na Ziemi Sandomierskiej cenne przedmioty i meble wykonano na 

zamówienie Lubomirskich i Potockich [10]. Wiele przedmiotów z czarnego dębu z do-
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liny Bobru wykonanych przez rzeźbiarzy amatorów oraz rzemieślników stanowi dowód, 

że nie ustępuję one na ogół jakości i trwałości przedmiotom wykonanym z drewna dę

bu współczesnego [BJ. 

Z opublikowanych prac naukowu-badawczych dotyczęcych właściwości drewna czar

nego dębu wynika, że jakość tego drewna, a tym samym możliwość jego wykorzystania 

w praktyce przemysłowej, jest uzależniona od środowiska, w którym ono przebywało 

i od czasu jego zalegania [l, 3, 11, 22, 24, 29]. Dla każdego przeto nowego i bo

gatego znaleziska dębów subfosylnych powinny być przeprowadzone badania zmierza

jęce do określenia jakości drewna i możliwości jego wykorzystania. 

W zwięzku z tym zdecydowano się wykonać badania, których celem było dostarcze

nie danych liczbowych o podstawowych chemicznych, fizycznych i mechanicżnych wła

ściwościach drewna czarnego dębu pochodzęcego z tarasu rzecznego Wisłoki oraz ta

rasu zalewowego Bobru. Na ich podstawie można będzie ustalić główne kierunki i moż

liwości wykorzystania drewna czarnego dębu w praktyce przemysłowej i rzemiośle. 

METODYKA 

Opis znalezisk 

Drewno czarneyo dębu stanowięce przedmJ.ot badania pochodziło z dwóch obecnie 

eksploatowanych kopalni kruszywa budowlanego (żwirowni), w których przez okres 

ostatnich kilku ]at w;dobywane sę liczne kłody dębów subfosylnych. 

Z n a 1 ez isk o I. Najwlększymz obecnie eksploatowanych znalezisk drewna 

czarnego dębu jest złoże zalegajęce w lewobrzeżnym tarasie Wisłoki na wysokości 

miasta Dębica, gdzie znajduje się obszar górniczy 11Latoszyn", podlegajęcy Zakła

dom Eksploatacji Kruszywa Budowlanego. Wydobywanie kruszywa odbywa się metodę od

krywkowę dla poziomu nadwodnego oraz przy użyciu wielonaczyniowych koparek nawod

nych dla poziomu podwodnego, Stęd też znajdujęce się w tym złożu kłody dębów sub

fosylnych utrudniaję prace zwięzane z wydobywaniem podstawowej kopaliny - żwiru. 

Na pojedyncze kłody czarnych dębów napotkano już w pierwszych wyrobiskach poziomu 

nadwodnego w latach 1972-1976. Drewno tych dębów miało jasnobręzowę lub szarobrę

zowę barwę, małę gęstość i dużę kruchość. Dopiero pod koniec 1976 r., z chwilę 

rozpoczęcia eksploatacji żwiru z podwodnego poziomu wydobywczego napotkano licz

ne skupiska pni dębów subfosylnych. Drewno tych pni o barwie ciemnobrunatnej ma 

wysokę wilgotność, dużę gęstość i znacznę twardość. Wiek bezwzględny czarnego dę

bu w omawianym znalezisku datowany metodę c14 szacuje się na około 5000 lat. Od 

1977 r. z podwodnego poziomu wydobywczego pozyskuje się roczr.le około 180-200 m3 

drewna czarnych dębów,z czego ponad 40% masy po rozmanipulowaniu dłużyc na kłody 

można zakwalifikować jako surowiec tartaczny, a część nawet jako surowiec oklei

nowy. 
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Pomiary wydobytych pni dębów subfosylnych wykazały, że przeciętna ich średni

ca wynosi 72 cm przy rozpiętości od 30 cm do 120 cm, średnia zaś długość wynosi 

7,1 mi waha się od 4,8 do 18 m. Sporadycznie występuję również pnie dębów o śred
nicy wynoszącej prawie 200 cm. 

Drewno wydobytych dębów w większości przypadków ma jednolitą barwę - od ciem
nobrunatnej do brunatnoczarnej. Jedynie w środkowej części przekroju poprzeczne
go niektórych pni występowały węskie, srebrzysto błyszczęce wstęgowate uwarstwie

nia i szarobrunatne pasemka. Kora i strefa bielasta większości pni uległa cał

kowitemu rozkładowi. Na kilku kłodach strefy te występowały w formie szczętkowej 

przyjmujęc postać gębczasej warstwy otaczajęcej część twardzielowę. Pnie dębów 

kopalnych maję także typowe wady budowy anatomicznej i kształtu, jakie występują 

w kłodach dębów współczesnych. 

Z n a 1 e z i s k o II . Drugim, również bog~tym skupiskiem drewna dębu kopalne
go jest znalezisko zlokalizowane w tarasie zalewowym Bobru w żwirowni Sieraków ko

ło Leszna Górnego, gmina Szprotawa, woj. zielonogórskie. Pnie czarnych dębów tkwię 

tam w osadach piaszczysto-żwirowych holoceńskiej terasy zalewowej,stanowięcej współ

cześnie poziom nadzalewowy. W znalezisku tym można wyróżnić trzy poziomy występo

wania dębów subfosylnych. Młodsza warstwa sięga do około 4-5 m, starsza zaś do głębo

kości około 7-10 mi najstarsza do głębokości około 17 m. Na podstawie dokonanych pomia
rów wieku izotopowego metodę c14 w Instytucie Fizyki Poli techniki Ślęskiej [25] moż
na dla piarwszego poziomu czarnych dębów przyjęć czas zalegania w przedziale 1230 

do 1750 lat, dla drugiego natomiast - 4500 do 5200 lat. Większość pni czarnych dę

bów w omawianym znalezisku □sięga długość 10-15 mi średnicę 80-100 cm. Drewno 

tych pni charakteryzuje się barwę szarobrunatnę, rzadziej brunatnoczarnę. Z da

nych opublikowanych przez Dziobę [6] wynika, że rocznie podczas wydobywania ko

paliny głównej - kruszywa naturalnego - można uzyskać z kilku miejsc w dolinie Bo

bru ponad 1000 m3 drewna czarnego dębu. 

Materiał drzewny 

Zdecydowano się przeprowadzić badania drewna czarnego dębu pochodzęcego z pod

wodnego poziomu wydobywczego znaleziska w Latoszynie, z drugiego poziomu wydobyw

czego żwirowni Sieraków oraz współcześnie rosnęcych drzew dębu szypułkowego, w ce

lu dokonania analizy porównawczej wartości liczbowych poszczególnych właściwości 

obu rodzajów drewna. 

Drewno czarnego dębu z Latoszyna - w postaci kłody o wymiarach: średnica 46 cm, 

długość 3,2 m - wybrano spośród kilkunastu kłód wymanipulowanych ze świeżo wydo
bytych pni dębów kopalnych. Drewno tej kłody miało bręzowoczarnę barwę, prawidło

wy przebieg włókien, nieznaczne przesunięcie położenia rdzenia oraz zbliżony do 
kołowego przekrój poprzeczny pnia. 
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Drewno czarnego dębu z Sierakowa pozyskano z jednej kłody o średnicy 48 cm i 

długości 2,8 m. Drewno tej kłody miało szarobręzowę barwę i prawidłowę budowę ana
tomicznę. 

Drewno dębu współczesnego pozyskano w Nadleśnictwie Zielonka należęcym do Leś
nego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie. Przy jego wyborze zwrócono 
szczególnę uwagę na podobne cechy budowy makroskopowej słoi rocznych oraz zbliżo

nę do kłód czarnego dębu średnicę pnia. 

Makroskopowe cechy budowy drewna 

Spośród cech charakteryzujęcych budowę makroskopowę drewna oznaczono szero

kość przyrostów rocznych oraz udział drewna późnego w słojach rocznych. Drewno 

czarnego dębu pochodzęce ze znaleziska w Latoszynie, miało przeciętnę szerokość 

przyrostów rocznych 2,2 mm oraz udział drewna późnego 62%. Przeciętna szerokość 

przyrostów rocznych drewna pochodzęcego ze znaleziska w Sierakowie wynosiła 2,3 mm, 

a udział drewna późnego - 64%. Drewno dębu szypułkowego ( rosnęcego współcześnie) 

miało przeciętnę szerokość przyrostów rocznych 2,0 nm oraz udział drewna późneyo 

59%. 

Porównanie przedstawionych wielkości z danymi zaczerpniętymi z literatury [9, 
16] wskazuje na wysokę jakość użytego do badań drewna, gdyż przy przeciętnej sze

rokości przyrostów rocznych poniżej 3 nm należy do węskosłoistego i przy prze

ciętnym udziale drewna późnego 60% jest materiałem o wysokich właściwościach me
chanicznych. 

W celu pozyskania próbek do badań, każdę kłodę podzielono na wyrzynki o dłu
gości około 800 nm, każdy zaś wyrzynek rozłupywano na 4 sektory. Z przyobwodowych, 

twardzielowych części tych sektorów wyłupywano graniaki 9 przekroju poprzecznym 
umożliwiajęcym pozyskanie próbek do badań właściwych. Graniaki te podzielono na 2 

grupy, z których jednę przeznaczono do natychmiastowego wyrobu próbek w stanie 

maksymalnego nasycenia drewna wodę, drugę natomiast po obróbce wstępnej z zacho

waniem odpowiednich nadmiarów na zeschnięcie poddano procesowi sezonowania w wa
runkach pracowni przy t = 293 K oraz C('= 65%, do uzyskania przez drewno wilgot

ności równoważnej Wr ~ 12%. 

Właściwości chemiczne 

Spośród elementarnych składników drewna oznaczono: węgiel, wodór, azot, tlen 

oraz zawartość popiołu. Z chemicznych składników drewna oznaczono: celulozę, pen

tozany, ligninę, rozpuszczalność w 1% roztworze wodorotlenku sodu oraz ekstrakcję 

orzy użyciu mieszaniny alkoholowo-benzenowej. 
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Właściwości fizyczne 

Wilgotność drewna oznaczono metodę suszarkowo-wagowę, gęstość metodę stereo

metryczną na próbkach o wymiarach 20 x 20 x 30 fTVTI. Pęcznienie i kurczenie się drew

na oznaczono na próbkach o wymiarach 30 x 30 x 10 mm, zgodnie z zaleceniami odpo

wiednich norm. 

Właściwości mechaniczne 

Spośród właściwości mechanicznych oznaczono wytrzymałość na: ściskanie wzdłuż 

włókien, zginanie statyczne i ścinanie w płaszczyźnie promieniowej. Ponadto ozna

czono udarność oraz twardość w kierunku promieniowym. Wszystkie oznaczenia wyko

nano zgodnie z wytycznymi Polskich Norm. Badania przeprowadzono na drewnie o wil

gotności odpowiadającej: 

a) stanowi pełnego nasycenia wodę - dla drewna czarnego dębu wilgotność waha

ła się od 118 do 221% przy średniej wartości 120% (ze złoża w Latoszynie) i 176% 

(ze złoża w Sierakowie), a dla drewna dębu współczesnego od 87 do 1112, przy śred

niej wartości 96%; 

b) stanowi powietrznosuchemu - dla drewna czarnego dębu i dc;;bu współ

czesnego wilgotność zawierała się w przedziale 9,6-11,9%. 

Wobec nieznacznych wahań wilgotności w stanie powietrznosuchym 11ie dokonano 

przeliczeń wartości liczbowych oznaczonych właściwości do poziomu jednakowej wil

gotności drewna. 

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ I ICH ANALIZA 

Wyniki oznaczeń chemicznych składników drewna przedstawiono w tabeli 1. Z ta

beli tej wynika, że w drewnie czarnego dębu i współczesnego znajduje się jednako

wa ilość wodoru, praktycznie nieistotnie większa ilość węgla, dwukrotnie więcej 

azotu oraz dziesięciokrotnie dla czarnego dębu z doliny Bobru i ośmiokrotnie dla 

dębu z doliny Wisłoki więcej popiołu. 

Udział celulozy i pentozanów w drewnie czarnego dębu pochodzącego ze znalezi

ska w Sierakowie jest praktycznie taki sam, jak w drewnie dębu współczesnego. W 
przypadku zaś drewna czarnego dębu ze znaleziska w Latoszynie zawartość celulozy 

i pentozanów jest większa niż w drewnie dębu współczesnego. Wyniki przeprowadzo

nej ekstrakcji wskazuję natomiast na wyraźne (ponad 20%) zmniejszenie się warto

ści substancji wyekstrahowanych w drewnie czarnego dębu w porównaniu z drewnem 

współczesnym. To spostrzeżenie jest zbieżne z wynikami uzyskanymi przez Dzbeńskie

go [3] dla drewna dębu wykopaliskowego z Sypniewa. 
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T a b e 1 a 1 

Skład chemiczny drewna czarnego dębu pochodzęcego z doliny Bobru i Wisłoki 
oraz drewna dębu współczesnego w%* 

Z doliny 
Składnik Bobru Wisłoki 

Współczesnego 

Węgiel 48,76 ( 99) 49,08 (103) 48,83 (100) 
Wodór 5,61 (100) 5,62 (100) 5,60 (100) 
Azot 0,254 (188) 0,268 (200 ) 0,135 (100) 
Tlen 43,816 ( 96) 43,822 ( 96) 45 ,735 (100) 
Popiół 1,49 (993) 1,21 (810) 0,15 (100) 

Celuloza 46,92 (101) 49,60 (107) 46,39 (100) 
Pentozany 17,65 (101) 20,81 (119 ) 17,48 (100) 
Lignina 32,27 (114) 28,02 ( 99) 28,15 (100) 
Rozpuszczalność 28,92 (JOl) w NaOH 28,90 (101 ) 28,60 (100) 

Substancje eks- 3,56 ( 77) 3,58 ( 78) 4,60 (100). trakcyjne 

*W tej i w daszych tabelach liczby podane w nawiasach przedstawiaję wartości 
liczbowe badanych własności drewna dębu kopalnego wyrażone w procentach wartości 
uzyskanych dla drewna dębu współczesnego. 

Wyniki oznaczeń fizycznych i mechanicznych właściwości drewna czarnego dębu 

oraz drewna dębu współczesnego przedstawiono w tabeli 2. Drewno dębu subfosylnego 

w stani e suchym ma gęstość 6 do 16% większę od drewna dębu wsoółczesnego. Bardzo 

interesujęce - z praktycznego punktu widzenia - jest zestawienie wartości maksy

malnego stopnia kurczenia się i pęcznienia. Z danych zebranych w tabeli 2 wynika 

wyraźnie, że drewno czarnego dębu cechuje 2,5-krotnie większe pęcznienie i kurcze
nie niż drewno współczesne. Ta właściwość decyduje o tym , że drewno czarnego dębu 

ma większą skłonność do pęknięć desorpcyjnych niż drewno normalne. Analiza własno

ści mechanicznych (tab. 2) wykazała, że w stanie maksymalnego nasycenia wodę śred

nie wartości liczbowe uzyskane dla drewna dębu subfosylnego sę wyraźnie mniejsze 

od wartości liczbowych uzyskanych dla drewna dębu współczesnego. Należy również 

zaznaczyć, że drewno czarnego dębu pochodzęce z doliny Bobru charakteryzuje się 
znacznie niższymi wartościami wytrzymałościowymi od analogicznych właściwości uzy

skanych dla drewna czarnego dębu z doliny Wisłoki. 

Wartości liczbowe poszczególnych właściwości drewna dębu subfosylnego ozna
czone przy wilgotności drewna wynoszęcej około 11%, tj. wilgotności w stanie po

wietrznosuchym (tab. 2) , w porównaniu z właściwościami drewna dębu współczesnego 

przy tej samR_j wilgotności sę mniejsze jedynie o 8 do 23% dla drewna czarnego dę
bu z Latoszyna oraz o 11 do 38% dla drewna czarnego dębu z Sierakowa. □okład-
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Tabela 2 
Średnie wartości liczbowe podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych 
drewna czarnego dębu pochodzęcego z doliny Bobru i Wisłoki oraz drewna dębu 

współczesnego 

Z doliny 
Badana właściwość Współczesnego 

Bobru Wisłoki 

Gęstość (kg/m3) 
przy wilg. 11% 750 (106) 830 (116) 710 (100) 
przy wilg. 0% 680 (148) 750 (163) 460 (100) 

Kurczenie się (%) 
promieniowo 11,1 (241) 11,6 (250) 4,6 (100) 
stycznie 20,6 (254) 21,5 (266) 8,1 (100) 

Pęcznienie(%) 
promieniowo 11,3 (235) 11, 7 (244) 4,8 (100) 
stycznie 25,5 (300) 26,0 (306) 8,5 (100) 

Wytrzymałość na ściskanie 
wzdłuż włókien (MPa) 

przy wilg. max.% 11,0 (45) 13,5 (56) 24,0 (100) 
orzy wilg. 11% 52,0 (85) 53,5 (88) 61,0 (100) 

Wytrzymałość na zginanie 
statyczne (MPa) 

przy wilg. max.% 24,0 (27) 36,0 (41) 88,0 (100) 
przy wilg. 11% 78,0 (67) 114,5 (99) 116,0 (100) 

Wytrzymałość na ściskanie 
podł. w płaszcz. prom. (MPa) 

przy wilg. max.% 2,6 (41) 5,0 (79) 6,3 (100) 
przy wilg. 11% 12,0 (62) 15,0 (77) 19 ,4 (100) 

Udarność (kJ/m2) 
przy wilg. 11% 58,0 (74) 72 ,o (92) 78,0 (100) 

Twardość Janki (MPa) 
przy wilg. max.% 1,3 (42) 1,8 (58) 3, 1 (100) 
przy wilg. 11% 4,9 (89) 5,8 (107) 5,5 (100) 

niejsza analiza danych zebranych w tabeli 2 wykazała. że drewno czarnego dębu po

brane ze znaleziska w Latoszynie jest w porównaniu z drewnem czarnego dębu pobra

nym ze znaleziska w Sierakowie materiałem o znacznie mniejszym zdeprecjonowaniu. 
Zaobserwowane obniżenie wartości liczbowych niektórych właściwości drewna czarne
go dębu w porównaniu z drewnem dębu współczesnego jest zbieżne z większościij da

nych literaturowych dotyczęcych omawianych rodzajów drewna[4, 12, 13. 15, 27, 29]. 

Uzyskane rezultaty badań wykazały, że drewno czarnego dębu pochodzące ze zna

leziska w Latoszynie koło Dębicy oraz w Sierakowie kołQ Leszna Górnego cechuję do

statecznie wysokie własności techniczne w stanie powietrznosuchym i winno znaleźć 

szerokie zastosowanie w przemyśle drzewnym do produkcji forniru (potwierdzaję to 
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badania Zina), mozaiki parkietowej oraz ele~entów stylizowanych mebli. Materiał 

ten nadaje się również do wykorzystania w rzemiośle artystycznym do intarsji, 

rzeźb i płaskorzeźb oraz proo11kcji galanterii drzewnej. 

O atrakcyjności omawianego surowca drzewnego, poza wysokimi właściwościami me

chanicznymi, decyduje przede wszystkim jego barwa od szaroczarnej do brunatnoczar

nej często z atramentowym odcieniem, jak również i wiek bezwzględny wahajęcy się 

od 1300 do prawie 6000 lat. 

Jedynę, aczkolwiek bardzo istotnę wadę drewna czarnego dębu jest jego zwięk

szona skłonność do pęknięć desorpcyjnych, z uwagi na duży skurcz liniowy. Ta ce

cha drewna dębu kopalnego decyduje o konieczności bardzo ostrożnego procesu susze
nia, znacznie łagodniejszego od opracowanych i stosowanych w praktyce przemysło

wej warunków suszenia drewna dębu współczesnego. 

Badania ostatnich lat wykazały jednak, że jednym z bardziej skutecznych spo

sobów zabezpieczania przed pękaniem (z wysychania) drewnianych obiektów archeolo

gicznych lub innych drewnianych przedmiotów muzealnych, w tym również drewna czar

nego dębu, jest ich nasycenie w stanie mokrym poliglikolem etylenowym [4, 13, 

19-21, 23, 28, 30, 35]. Metoda ta może być również przydatna do modyfikacji tar

cicy z drewna czarnego dęb11 przed jej suszeniem sposobem przyspieszonym [29]. Wy

soki koszt poliglikolu etylenowego ogranicza jednakże jego powszechne stosowanie 

w praktyce przemysłowej. 

WNIOSKI 

1. Skład ahemiczny drewna czarnego dębu wydobywanego z tarasu rzecznego Bobru 

i Wisłoki nie wykazuje poważniejszych zmian w porównaniu z współczesnym drewnem 

dębów. Wzrasta jedynie mineralizacja drewna. 

2. Drewno czarnego dębu charakteryzuje się znacznie wyższymi od uzyskanych 

dla drewna dębu współczesnego odkształceniami wilgotnościowymi. Decyduję one o zna

cznej skłonności drewna dębu kopalnego do pęknięć desorpcyjnych. 

3. Badania podstawowych właściwości mechanicznych drewna czarnego dębu oraz 

drewna dębu współczesnego wykazały, że różnice między wartościami liczbowymi tych 

właściwości sę praktycznie nieistotne dla drewna w stanie powietrznosuchym. 

4. Drewno czarnego dębu wydobywane z tarasu rzecznego Wisłoki oraz Bobru może 

i powinno być wykorzystane w przemyśle drzewnym i rzemiośle artystycznym do pro

dukcji szeregu wartościowych wyrobów. Niewętpliwę zaletę drewna czarnego dębu 

jest jego barwa, zaś dodatkowę atrakcję jego wiek bezwzględny wynoszęcyokoło 4000 

lat. 
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Bott~ex KoKO~HH&CKH 

CBO~CTBA H B03MO~HOCTH HCTIO~b30BAHHH .ILPEBECHH~ 
qEPHoro lYBA IlPOHCXO.ImmEro H3 OTE1IECTBEHH!:lX PACKOTIOK 

P e 3 ~ M e 

IlpeACTSBXeHHNe B CT8T&e HCCXeAOBaHHH 6blJIH HaupaBxeHN Ha QnpeAe
xeaHe qffCXOBNX .. A8HHhlX 06 OCHOBHNX XHMHqeCKHX, ~H3HqecKHX H MeXSHHqe
CKHX CBOlCTB8X APeBeCHHN qepHoro .JcrÓa DPOHCXOAH~en H3 OTeqecTBeBHbCC 
pacKODOK ~OK8XH30B8HHNX Ha peąHott Teppace BHCXOKH H 38AHBHOD Teppa
ce peKH Bo6p. 

IlpoBeAeHHNe HCCXeAOBaH~H DOK838XH, qTo APeBeCHHa ąepgoro ,ItY6a 
nocne cymKH AO B03,ItYmHo-cyxoro COCTOHHHH xapaKTepH3yeTCH BNCOKHMH 
MexaHHqecKHMH CBO~CTB8MH. 0AHHM H3 c~eCTBeHHNX HeAOCT8TKOB ApeBe
CHHN HCKODaeMNX ,ItY60B HBXHeTCH ee DOBNmeHH8H CK~OHHOCTb K Aecop6~HO
HH~M Tpe~HH8M B cpaBHeHHH C COBpeMeHHOtt APeBeCHHon. 

Mo•Ho KOHCT8THPOB8Tb, ąTO APeBeCHH8 qepHNX ,tty6oB npHrOAH8 AAR 
HCDOX&30B8HHH B AepeeonepepaóaTNBa~~ett DpOMNmneHHOCTH HB XYAOZeCT
BeHHOM peMecne ĄnH npOH3BOACTBa PHA8 oąeH& ~eBHNX H3AeHHD. 

Wojciech Kokociński 

PROPERTIES AND PDSSIBILITIES OF UTILIZATIDN 
OF BLACK •AK DRIGINATING FROM THE HOME DISCOVERIES 

S u m m a r y 

The aim of the investigations as presented in the paper was to determine the 
numerical data about basie chemical, physical and mechanical properties of black 
oak wood originating from home discoveries located on a terrace of the Wisłoka 
river and on the flooded terrace of the Bóbr river. 
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The investigations have proved that the black oak wood after drying to the 

air-dry state is characterized by high mechanical properties. One of the signi

ficant shortcomings of the fossil oak wood is its greater susceptibility to 

desorption crackings as compared with the contellllorary wood. 
One can presume that the black oak wood originating frombothdiscovery places 

could be made use of in the wood processing industry and artistic craft for produc

tion of many very valuable articles. 


