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1. CELE I ZADANIA KSYLOTEKI 

W 1986 r. — wraz z czterdziestoleciem istnienia Wydziału Technologii 
Drewna SGGW — Akademii Rolniczej w Warszawie — mija blisko 

ćwierć wieku od utworzenia tamże, w obecnej Katedrze Fizyko-Chemicz- 
nych Podstaw Technologii Drewna, ksyloteki naukowej; jest to jeden 
z młodszych ośrodków tego typu na świecie. 

Ksyloteka (gr. xylon, bot. ksylem = drewno) jest uporządkowanym 
zbiorem próbek i okazów drewna określonych gatunków oraz znanego 

pochodzenia, gromadzonych w celu opracowania o nich informacji dla 

użytkowników surowca drzewnego. Gromadzone przez wymiane, uzys- 

kiwane z darów lub pobierane z surowca drzewnego w trakcie prowa- 

dzonych badań próbki tworzą zbiory o specjalnym charakterze. Zbiory 

próbek są ponadto uzupełniane informacją o właściwościach i sposobach 

użytkowania drewna różnych gatunków, zwłaszcza drewna przeznaczo- 

nego do celów specjalnych. 

Opracowanie każdego gatunku obejmuje sporządzenie opisu katalo- 

gowego, wypełnienie karty dokumentacyjnej oraz zaopatrzenie każdej 

próbki we właściwą etykietę i oznakowanie jej sygnaturą utworzoną na 

zasadach wynikających z systematyki botanicznej. Dla szybszego i peł- 

niejszego udostępnienia gromadzonych informacji zbiory są coraz częś- 

ciej komputeryzowane. 

Rozmiar docelowych przedsięwzięć kolekcjonerskich wynika z bardzo 
dużej liczby gatunków (ogółem ok. 30 tys, w tym 3—5 tys. o dużym 

znaczeniu gospodarczym) roślin drzewiastych rosnących na świecie. 
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2. ŚWIATOWA SIEĆ KSYLOTEK 

Spośród istniejących dotychczas ksylotek najstarsza powstała w 1823 r. 
w petersburskim Muzeum Botanicznym (obecnie Instytut Botaniczny im. 
W. L. Komarowa w Leningradzie, podległy Akademii Nauk ZSRR i dys- 
ponujący zbiorami ok. 8,5 tys. okazów drewna). Kilkanaście lat później, 
w 1836 r. założono ksylotekę w Dehra Dun (Forest Research Institute 
and Colleges — India), a następnie we Florencji (1842, Herbarium Uni- 
versitatis Florentinae), Kew (1847, Museums of Economic Botany — 
England), Berlinie — Dahlem (1850, Botanischer Garten und Botanisches 
Museum — West-Berlin) i Tharandt (1852, Technische Universitat Dres- 
den — Sektion Forstwirschaft, Bereich Biologie). | 

Największą ksylotekę świata założono w późniejszym okresie w U.S. 
Forest Products Laboratory w Madison (Wisconsin, USA). Zbiory te, 
obejmujące blisko 100 tys. okazów 1? zgrupowanych w 2700 rodzajach 
botanicznych, powstały z połączenia w 1970 r. trzech oddzielnych kolek- 
cji gromadzonych: od 1896 r. w Chicago Field Museum of Natural His- 
tory, od 1905 r. w Yale University School of Forestry (tzw. kolekcja S.J. 
Recorda w New Haven), od 1911 r. w Forest Products Laboratory w Ma- 
dison. 

Zgodnie z klasyfikacją przyjętą w tab. 1 do największych ksylotek 
na Świecie należy ponadto zaliczyć niektóre zbiory angielskie (M of EB 
w Kew!) — 40 tys. okazów, University of Oxford — 20 tys. okazów, 
Princes Risborough Laboratory — 30 tys. okazów), australijskie (Forest . 
Products Laboratory w Highett — ponad 40 tys. okazów), belgijskie 
(Koninklijk Museum w Tervuren — 31 tys. okazów), brazylijskie (IPEAN 
w Belem — ponad 16 tys. okazów), francuskie (CTFT w Nogent-sur-Mar- 
ne — 21,5 tys. okazów), holenderskie (Royal Tropical Institute w Amster- 
damie — 33 tys. okazów, Rijksuniversiteit w Utrechcie — 25 tys. oka- 

_ z0w), zachodnioniemieckie (Bundesforschungsanstalt fiir Forst- und Holz- 
„wirtschaft w Reinbek k. Hamburga — 16 tys. okazów), włoskie (Insti- . 
tuto del Legno we Florencji — 2,5 tys. rodzajów, 7 tys. okazów), a przede 
wszystkim północnoamerykańskie (Harvard University w Raleigh — 3 
tys. rodzajów, 12 tys. okazów; State University of New York w Syracuse 
— 40 tys. okazów; Smithsonian Institution w Waszyngtonie — 40 tys. 
okazów). 

Do grupy ksylotek bardzo dużych (ze względu na liczbę zgromadzo- 

nych okazów i gatunków drewna), lecz mniej licznych pod względem 
skolekcjonowanych rodzajów botanicznych, można zaliczyć także zbiory 

indyjskie w Dehra Dun (15 tys. okazów), indonezyjskie w Bogor (46 tys. 

okazów), japońskie w University of Tokyo (16 tys. okazów) i tajwańskie 

'w Taipei (20 tys. okazów). 

1) Liczba okazów zgromadzonych w niektórych ksylotekach, zwłaszcza najwięk- 

szych — powstałych z połączenia kilku mniejszych kolekcji, znacznie przewyższa 

liczbę skatalogowanych gatunków; w przypadku takiego zdublowania zbiorów miarą . 

wielkości kolekcji może być tylko liczba rodzajów botanicznych, grupujących zgro- 

madzone okazy. 

58



W „Index xylariorum” (9, 10), opracowanym pod auspicjami Mię- 
dzynarodowego Stowarzyszenia Anatomów Drewna (International Asso- 
ciatlon of Wood Anatomists) i Międzynarodowego Towarzystwa Kolek- 
cjonerów Drewna (International Wood Collectors Society), zamieszczono | 
135 ksylotek, w tym pięć afiliowanych pizy zespołowych kolekcjach w 
Madison, Kew i Winterthur. Istniejące ksyloteki można podzielić — w 
zależności od liczby rodzajów i gatunków próbek drewna — na pięć ka- 
tegorii bardzo wyrównanych pod względem liczebności (tab. 1). 

Tabela 1 

Próba klasyfikacji ksylotek w zależności od ich wielkości (dane według Sterna (7—11) 

usystematyzowane na podstawie własnych kryteriów podziału) 

  

  

  
  

  

Alternatywne kryterium podziału Liczba 

Kategoria ksylotek Liczba rodzajów Liczba okazów lub ksylotek 
| botanicznych gatunków botanicznych WON ch 

1. Bardzo duze powyzej 1750 powyzej 15000 24, 

2. Duże 1001 — 1750 5001 — 15000 27 

3. Średnie 501 — 1000 2501 — 5000 25 

4. Małe 201 — 500 1001 — 2500 29 

5. Podręczne poniżej 200 poniżej 1000 30 

Razem 135 

4 

„Index xylariorum" nie jest jednak kompletny. Jako przykłady w nim 
nie zamieszczonych, gdyż przez macierzyste instytucje nie zgłoszonych 
ksylotek choćby z krajów sąsiadujących z. Polską, można wymienić ko- 
lekcje Wydziału Leśnego w Eberswalde (uwzględniono tylko zbiory w 
Berlinie i Tharandt), czy liczącą ponad 2 tys. gatunków kolekcję Insty- 
tutu Leśnictwa Akademii Rolniczej im. KIA. Timirjazeva w Moskwie 
(uwzględniono tylko zbiory w Leningradzie), a także zbiory w Bratysła- 
wie i Zvoleniu (uwzględniono tylko zbiory, które gromadzi Vyzkumny 
a vyvojovy ustav dfevarsky w Pradze). 

Do wykazu nie zostały zgłoszone również polskie kolekcje; są to nie- 
wielkie kolekcje, gromadzone na wydziałach leśnych i technologii drew- 
na Akademii Rolniczych, a także w Instytucie Technologii Drewna w Po- 
znaniu oraz w niektórych placówkach muzealnych (Kórnik, Gołuchów). 
Największa z nich, utworzona na Wydziale Technologii Drewna 
SGGW-AR w Warszawie, nie osiągnęła jeszcze poziomu przedwojennych, 
w dużym stopniu utraconych podczas wojennej zawieruchy, zbiorów Za- 
kładu Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Poznańskiego; zbiory te liczyły 
około 8 tys. okazów należących do 2300—2500 gatunków, ponad 1000 
rodzajów i 174 rodzin (5, 6). | 
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3. KSYLOTEKA WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA SGGW-AR 
W WARSZAWIE 

Ksylotekę tę utworzono w 1962 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Fran- 
ciszka Krzysika w ówczesnej Katedrze Mechanicznej Technologii Drew- 
na (obecnie Katedra Fizyko-Chemicznych Podstaw Technologii Drewna). 
Bazę wyjściową stanowiły podręczny zbiór okazów dydaktycznych do 
nauki o drewnie (około 50 gatunków) oraz dwie niewielkie kolekcje drew- 
na brazylijskiego (próbki 40 gatunków otrzymane z Museu Florestal — 
Servigo Florestal do Estado Sao Paulo) i drewna rodezyjskiego (próbki 
‚60 gatunków ofiarowane przez inż. J. Morze). | 

Obecnie ksyloteka ta, ukierunkowana przede wszystkim ha zbiory ga- 
tunków drewna znajdującego się już w obrocie handlowym lub przydat- 
nego do przerobu przemysłowego w przyszłości, obejmuje kolekcję pró- 
bek i materiały informacyjne dotyczące 1470 gatunków (według stanu 
na koniec 1984 r.; po uwzględnieniu próbek znajdujących się jeszcze 
w opracowaniu — ponad 1500 gatunków, 613 rodzajów i 108 rodzin). 
Zgodnie z wykazem zamieszczonym w tab. 2 zbiory drewna obejmują 
4300 próbek do makroskopowej identyfikacji gatunków (deseczki na ogół 
o wymiarach 15X75X150 mm, także trójcięte wyrzynki z pni drzew oraz 
wiązki fornirów), a ponadto okazy wad drewna i preparaty mikroskopo- 
we; mikropreparaty te są wykonywane przede wszystkim do celów dy- 
daktycznych oraz przy prowadzeniu badań na drewnie gatunków dotych- 
czas mało znanych. 

Najcenniejsze z okazów, w tym wiele zebranych przed ćwierćwieczem 
jeszcze przez dr. inż. J. M. Szmita, zostały w następnych latach — dzięki 
wysiłkom mgr. inż. Z. Michalika i mgr. inż. J. Mospinka z Doświadczal- 
nych Zakładów Drzewnych SGGW-AR oraz nieżyjących już inż. H. Ede- 
ra i H. Lewandowskiego — skatalogowane i wyeksponowane w Muzeum 
lasu i Drewna SGGW-AR w Rogowie. Niektóre z tych okazów, a także 
ciekawsze próbki i mikropreparaty, sfotografowano w postaci przezroczy 
(ok. 1500 sztuk) i filmów szkoleniowych. 

Zbiory próbek zostały istotnie wzbogacene dzięki darowiznom, doko- 
nanym na rzecz Ksyloteki przez dr. A. Dorię-Dernałowicza z Brazylii, 
prof. dr. G. Giordano z Florencji, prof. J. Soleckiego z Kanady, prof. dr. 
N. Torelli z Lublany oraz prof. dr. hab. A. M. Korzeniowskiego, prof. dr. 
hab. J. Ważnego i mgr. inż. L. Martusewicza z Warszawy. Włączanie no- 
wo pozyskanych kolekcji do Ksyloteki jest ułatwione dzięki stosowaniu 
uniwersalnego, trójczłonowego systemu znakowania próbek według sy- 
stematyki botanicznej. W ostatnich kolumnach (od 71 do 80, jak na ry- 
cinie) kart perforowanych, w dokumentacji i znakowaniu próbek prze- 
widziano cztery cyfry dla oznaczenia rodziny (np. 0145 Oleaceae Lindl.), 
trzy cyfry dla oznaczenia rodzaju (np. 002 Етахтиз L.) i trzy cyfry dla 
oznaczenia gatunku (np. 005 Frazinus excelsior L.), otrzymując ostatecz- 
nie dla jesionu wyniosłego sygnaturę 0145.002.005. 

Pokaźna część zbiorów służy celom dydaktycznym, przede wszyst- 
kim do nauki o drewnie dla studentów Wydziału Technologii Drewna 
(3) oraz w badaniach materiałoznawczych, zwłaszcza drewna egzotycz- 
nego i tropikalnego, które w Ksylotece reprezentowane jest przez 760 
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Tabela 2 

'Liczbowe zestawienie zbiorów zgromadzonych w ksylotece Wydziału Technologii 

Drewna SGGW-AR w Warszawie 

  

Liczebność zbiorów 

  
  

  

  

  

  

  

Przedmiot zbiorów И naukowych | ogółem | gatunki 

sztuki 

Il. Drewno 

— próbki do rozpoznawania 

makroskopowego 

(deseczki, wyrzynki) 1000 1074 2074 970 

— forniry z przekroju podłużnego 50*) 150 200 100 

— skrawki z przekroju poprzecznego 

(24X36 mm) | 50 400 450 290 

— preparaty mikroskopowe 150 573 723 75 

— okazy wad technicznych 450 453**) 903 150 

Razem 1700 2650 4350 1470 

II. Przezrocza: 

— z elementami anatomicznej 

budowy wybranych gatunków 

drewna (także wykopaliskowego) 250 400 650 350 

— z elementami budowy makro- . 

skopowej 100 100 200 ***) 

— z wadami drewna 100 50 150 Pr) 

— z przykładami zastosowania 

drewna w życiu gospodarczym 

kraju 150 350 500 *ж**) 

Razem 600 900 1500 350 

III. Dokumentacja 

— pełna (m.in. z opisem budowy, właściwości i zastosowania drewna) 905 

— niekompletna (tylko dane katalogowe) | 565 

*) Na ogół wiązki fornirów, rzadziej pojedyncze płaty. 

**) pojedyncze okazy i zespoły eksponatów w zbiorach Muzeum Lasu i Drewna 

SGGW-AR w Rogowie. 

***) Dane nie podlegające ewidencji. 

gatunków, 340 rodzajów i 93 rodziny (1—4). Zbiory ksyloteczne wyko- 

rzystywane są również przy wykonywaniu ekspertyz na potrzeby arche- 

ologii, etnografii, muzeologii, konserwacji zabytków i kryminalistyki oraz 

w poradnictwie dla przemysłu przerabiającego drewno do celów specjal- 

nych. 
W Ksylotece są gromadzone zarówno próbki jak i informacje o po- 

chodzeniu, budowie, właściwościach technicznych i kierunkach stosowa- 

nia drewna różnych gatunków według badań krajowych (także własnych) 
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i ° : + 

i zagranicznych. Sporządzane są także wykazy literatury fachowej na 
temat poszczególnych gatunków. Dzięki temu Wydział Technologii Drew- 
na SGGW-AR dysponuje obszerną dokumentacją źródłową o drewnie 
905 gatunków oraz niekompletną dokumentacją drewna 565 gatunków. 
Rosnący materiał dokumentacyjny wymaga skomputeryzowania Ksylo- 
teki. Wprawdzie podjęto wstępne prace nad przeniesieniem dysponowa- 
nych informacji na karty perforowane (według wzoru jak na rycinie), 
jednakże ze względu na trudności lokalowe, kadrowe i finansowe prace 
te postępują zbyt wolno. 
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Uproszczony wzór komputerowej karty perforowanej z zaznaczonymi polami do 
kodowania, tnformacji o drewnie z ksyloteki WTD SGGW-AR (oznaczenie członów 
sygnatury: Fam. — rodzina, Rod. — rodzaj, Gat. — gatunek) 

W różńych okresach istnienia Ksyloteki współpracowano i prowa- 
dzono ograniczoną wymianę próbek z niektórymi instytucjami zagranicz- 
nymi, jak np. Instituto del Legno we Florencji, Technische Universitat 

Dresden — Sektion Forstwirtschaft w Tharandt, VTOZD za lesarstvo — 
Univerza v Ljubljani, University of British Columbia in Vancouver, 
Servico Florestal do Estado Sao Paulo. Obecnie nawiązywane są kon- 

takty z Instituto Nacional de Investigationes Agrarias — Departamento 

de Maderas y Corcho w Madrycie oraz z Universidad Autonoma — Cha- 

pingo w Meksyku. 

4. PODSUMOWANIE 

W istniejącej już blisko ćwierć wieku ksylotece Wydziału Techno- 

logii Drewna SGGW-AR w Warszawie zgromadzono 4350 próbek i oka- 

zów drewna oraz dokumentację dotyczącą 1470 gatunków (613 rodzajów, 

108 rodzin) znanych już obecnie ze światowego obrotu handlowego lub 

przydatnych do przerobu przemysłowego w przyszłości. Oprócz drewna 
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rodzimych gatunków europejskich i introdukowanych w Arboretum 
DGGW-=AR w Rogowie, zbiory ksyloteczne obejmują również drewno 

_. tropikalne (760 gatunków, 340 rodzaje, 93 rodziny). Kolekcję uzupełnia 
zbiór 1500 przezroczy i ok. 1200 preparatów mikroskopowych, wykorzy- 
stywanych wraz z próbkami drewna pełnowymiarowego do celów dydak- 
tycznych (nauka o drewnie), badawczych i w poradnictwie na rzecz prze- 
mysłu drzewnego, muzealnictwa, kryminalistyki, wzornictwa artystycz- 
nego itp. 

Rosnąca dokumentacja (pełna dla 905 gatunków, częściowa dla 565 
gatunków) oraz stopniowo rozszerzana współpraca zagraniczna wyma- 
gają kontynuacji rozpoczętych już prac nad komputeryzacją ksyloteki. 
Na przeszkodzie stoją trudności lokalowe, kadrowe i finansowe, w wy- 
niku czego ta średniej wielkości — pod względem liczby zgromadzonych 
rodzajów i rodzin drewna — ksyloteka ma możliwości działania właści- 
we małym kolekcjom. 

Ksyloteka jest przygotowana do rozszerzania współpracy krajowej 
i zagranicznej; na użytek partnerów zagranicznych zamieszczono poniżej 
informację w języku angielskim, opracowaną według schematu stoso- 
wanego w „Index xylariorum". 

Z Katedry Fizyko-Chemicznych 
Podstaw Technologii Drewna SGGW-AR 
w Warszawie 

/ 
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Краткое содержание 

Ксилотека Варшавской Сельскохозяйственной Академии в Варшаве была 

создана в 1962 году с предначением для студентов факультета технологии 

древесны, заинтересованных в применении древесины отечественных и экзоти- 

ческих (а особенно тропических) пород в промышленности, торговле и инже- 

нерии материалов. В состав коллекции входят собрания досочек, фаинры стро- 

ганой и микроскопических препаратов. Для большинства пород скомплектиро- 

вана документация из области строения древесины (описания, схематические 

рисунки, фотограммы, диапозотивы и т.п.), а также собрё&ёны результаты иссле- 

дований его физико-механических и других свойств. Ксилотеку ведёт докт. 

инж. В. Дзбеньски — доцент тохнологии гревесины при помощи биолога ма- 

гистра Ханны Краиньской. 

Согласно состоянию в конце 1984 года в ксилотеке находилось 4350 образцов 

и редких экземпляров, представляющих 1470 пород, 613 видов и 108 семейств; 

905 пород имеет полную документацию. Несмотря на заинтересованность полез- 

ной древесиной со всего мира, в ксилотеке собрана, прежде всего, тропическая 

древесина, представляющая "760 пород, 340 видов и 93 семейства. Самые важные 

коллекции охватывают собрания орбазцов из Африки (Замбия, Зимбабве, Цен- 

трально-Африканская Республика и др.), Америки (Бразилия, Колумбия, Кана- 

да), Юго-Восточной Азии (Въетнам, Индонезия), Австралии и Европы (Централь- 

ная.Европа, Италия). 

В собраниях находится материал для резки препаратов (немногие породы 

предназначенные для обмена), а также 1200 готовых микроскопных препаратов 

из древесины 350 пород и 1500 диапозитивов (1000 с элементами строения дре- 

весины, 500 из области технологии переработки, инженерных применений и дру- 

гих направлений применения древесных материалов). Ксилотека ведет ограни- 

ченный обмен образцов с другими научными учрежденями, располагая, прежде 

всего, древесиной центральноевропейских пород и интродуцированных в арборе- 

тум СХА в Рогове, а в поисках — среди древесины из всего мира — особенно 

центрально-и-южноамериканских пород, а также из Океании. 

Summary 

General characteristics of the Wood Collection at Warsaw Agricultural Univer- 

sity (SGGW-AR). The Collection has been established for the use of wood tech- 

nology students, studying the utilization of European and imported (especially 

tropical) woods in the industry, trade and engineering. Species are mainly presen- 

ted as solid wood samples, veneers and microscopic slides, Majority of species have 

got a complementary documentation of wood structure (descriptions, schematic dra- 

wings, photograms, transparencies etc.) and a physical data sheet. 

Foundation: 1962. 
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Curator: dr hab. eng. Witold S. Dzbenski — Assistant Professor in Wood Techno- 

logy. | , 

-Staff member: mgr Hanna Kraińska — biologist. 

Collection: 4350 specimens, 1470 species, 613 genera, 108 families; well-documen- 

ted species: 905. 

Specialization: World-wide range, with special emphasis on tropical species (760 

species, 340 genera, 93 families). 

Important collections: Africa (Zambia, Zimbabwe and Central Africa), America 

(Brasil, Canada), Asia (Indo-China, Indonesia), Australia, Europe (Central, Italy). 

Samples for sectioning: few species only. 

Microscope slides: ca. 1200 (350 species). 

‘Transparencies: 1000 (structure of wood) and 500 (wood technology, engineering 

and utilization). | 

Exchange: yes, but to a limitet extent. Available: central European woods and 

woods from Forest Garden in Rogów (SGGW-AR, Poland). 

Wanted: woods from all areas, especially from Central America, South America 

and Oceania. 

Serial works: Annals of Warsaw Agrcultural University SGGW-AR, Forestry 

and Wood Technology. 

- Address: Warsaw Agricultural University, Faculty of Wood Technology (WTD 

SGGW-AR), Department of Physico-Chemical Background of Wood Technology, 

Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, Poland. 
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