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20 Vporyshanic i plod ow lesnych ulocznych. 

(Dokończenie rozprawy w tomie VII na str. 176 przerwanej.) 

(ROZDZIAŁ DRUGI. 
O użytkach s rośltn. 

A. O użytkach z roślin drzewnych 

| b Soki. 
bb. Soki z drzew liściowych.) 

©. 47. Oprócz pierwiastku cukrowego, 
niektóre gatunki drzew liściowych wydają 
gumme 1 Zywice. 

(). 48. Lubo wieksza ozesé drzew li- 
ściow gch nie ma gummy i Żywicy w takićj 
ilości i czystości jak drzewa iglaste, nie- 
które jednakże ich organa do oddzielania 
tych pierwiastków posiadają usposobienie, 
sok zaś zaskórny szczególnićj pierwiastek 
gummy zawiera. Do tego należą pączki 
topolowe, szczególnićj topoli balsamicznej 
(Populus balsamtfera) pączki i młoda kora 
brzozy, liście woskownicy europejskićj (my- 
ricg gale) i kora niektórych gatunków su- 

makow, jak n. p. Rhus copalinum. Z to- 
poli balsamicznćj otrzymujemy pachniącą 
gummę Żywiczną (znaną zwykle pod na- 
zwiskiem Iamahak); do tego celu pączki
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najprzód wygotować, lekko wycisnąć, a po- 
tem z winnym spirytusem dystylować trze- 
ba. Liście woskownicy po wygotowaniu 
dają materją do wosku podobną, sok zaś 
z kory sumaka gummę kopał zwaną. Tu 

także należy manna którą we Włoszech 
z jednego gatunku jesionu (Frastnus ornus) 
otrzymują. Użytek z tych wszystkich gumm 
gatunków służy dla aptek 1 dlą tego apte- 
karze tylko pozyskaniem ich zatrudniają 
Się. 

0. 49. Żywice brzozy (oleum rusct seu 
betulae) która pod nazwiskiem dziegciu 

w korze tego drzewa zawiera się, pozysku- 

jemy przez dystylacyą podobnie jak pospo- 

litą smołę, do czego kora z młodych brzoz 

jest najprzydatniejszą. Otrzymany jednak 

z tego produkt nie jest czystym garbni- 

kiem, gdyż w ogniu przez pomięszanie 
z innemi częściami roślinnemi, istotnej ule- 

ga zmianie. 

c. Kwiaty. 

(). 50. Użytkowanie zkwiatów naszych 

gatunków drzew niedaleko się rozciąga: 

Użyteczne są ludziom do ozdoby, z aro- 

matycznego zapachu i do wygotowania na” 

pojów. Do tego ostatniego użytku należy



— 150 — 

kwiat lipowy, bzowy 1 herbaty amerykan- 
śkićj, ( Ceanotus americanus) która w na- 

szym także klimacie rosnąćby mogła. Z ró- 
Ży preparują znaną pachuiącą wodę i olejki 
eteryczne, a kwiat janowcu farbierskiego 
(Gentstą ttnctoria) na żółty kolor farbuje. 

0. 51. Najznakomitszy gospodarza le- 
Śnego interessujący użytek z kwiatów drze- 
wnych jest pożywienie, które w nich pszczo- 
ły dzikie znajdują. Przydatny jest pod tym 
względem szczególnićj kwiat klonu, wiązu, 
jesionu, akacyi, brzozy, lipy, a z krzewów 
wrzozu (Erica). W Polsce i Litwie naj- 
lepszy miód dla tego Lipcem nazywa się, 
że-w miesiącu tego nazwiska podbierany 
bywa, częścią zaś dla tego, że najlepszym 
jest w tych okolicach leśnych gdzie wiele 
drzew lipowych znajduje się. 

| » ad Liscie. 

0. 52. Do wszystkich prawie użytków, 
do których kora służy, świeże liście mło- 
dych gałązek z tych samych drzew użyte 
bydź mogą, jak sp. do garbowania, na po- 
taż, do farbierni, do wyrobów aptekar- 
skich 1 t. p. | 

0.53. Z. doświadczenia niejakiego Wil- 
liam White w hrabstwie Essex prawie we 

| 15
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wszystkich garbarniach Anglji używają te- 
raz, zamiast kory dębowój liści tego drzewa, 
z czego znaczne korzyści otworzyły Się. 

Do tego celu zbierają liście w jesieni przed 

opadnieniem i suszą, a 30 funtów tako- 
wych tyle ma wydawać garbniku, ile ze 
100 funtów kory zwykle otrzymujemy. 

0. 54. Liści morwowych znany jest u- 
Żytek przy chodowaniu jedwabpików , do 
czego także liście tatarskiego klonu użyte 
bydź mogą. | 

0.55. Młodych dędow i pączków so- 
snowych używają do robienia napoju piersi 

wzmacniającego, w pomięszaniu zaś z wrzo- 

sem, jako dodatek przy warzeniu piwa. 
Liście brzozowe dają piekną żółtą farbę. 

0. 56. Najznakomitszy jednak i najpo- 
wszechniejszy użytek z liści drzew liścio- 
wych jest na paszę dla bydła. VWV okoli- 

cach gdzie pastwisk brakuje, właściwe te- 

mu celowi odpowiednie prowadzą gospo” 
darstwo. Lecz nie wszystkich drzew liście 

do tego są przydatne. Liście dębowe, brzo- 

zowe, wierzbowe i olszowe jedzą tylko 

konie i owce, bydło zaś nie lubi; dla tego 
znowu dobre są liście buku, grabu, klonu 

ł wiązu. Ostatni ten gatunek użytkują tym 
końcem przez ogłowianie, z obcinanych
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gałęzi wiążą pęki i na zimę przechowują; 

pozostawione. zaś przez bydło gałęzie na 
opał używają. - 
_(. 57. Nakoniee liście drzewne służą 

także z wielkim użytkiem na ściołkę dla 

bydła. Zwykle zbierają do tego liście drzew 
hściowych w jesieni ziemię okrywające; 
lecz w niektórych miejscach zgrabiają także 
do tego celu suche igły drzew iglastych. 
Ponieważ jednak opadające liście do uży- 
атлета gruntu leśnego potrzebne są, użyt- 
kowanie to w rządkich tylko przypadkach 
z prawidłami uprawy lasów zgodzić się 
może 1 dla tego na wielką skalę prowadzić 
go niepodobna. 

c. Owoce. 

(). 58. Owoce z drzew leśnych użytko- 
wać można na pożywienie dla ludzi, na 
olej, do wypasu trzody chłewnećj, do spi- 
rytusowych 1 mocnych napojów, tudzieź 
na lep 1 wełnę. | 

(). 59. Oleje wyrabiać można z owoców 
buku, orzecha włoskiego, leszczyny, jodły, 
gatunku sospy (Pinus Cembra ) kasztanu 
dzikiego, lipy, oraz z ziarn niektórych ja- 
gód jak sp. dereniu Cornus, bzu Sambucus, 
1 wiciokrżewów Lontcera. Bukiew w sta-
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nie dojrzałym zebraną złożyć trzeba w su- 
chćm miejscu i przechować tam przez 4 

do 5 tygodni częste poruszając; po tóm 
wysuszyć w piecu miernie wygrzanym 1 
ztak przygotowanćj w zwyczajnćj olejarni 

olej wybić. Ze 100 funtów bukwi pozy- 

skać można 12 funtów czystego oleju, a 5 
funtów gąszczu. Olej ten sklarowany 1 do- 
brze oczyszczony utrzymuje się przez 10 i 
więcćj lat i lepszym jest nawet od oliwy 
prowanckićj; z orzechów włoskich i lasko- 

wych po wyłuszczeniu z łupiny olej ró- 
wnież wyciska się. 'Trzy funty orzechów 
łaskowych wydadzą + do 2 funtów oleju, 
który przyjerany bardzo ma smak, lecz prę- 

dko wysycha. Takim samym sposobem 

postępować trzeba z owocami innych wy- 

żćj wymienionych drzew leśnych. Co sig 

tycze wyrabiania oleju z jagód wzwyź 

wspomnionych, te wprzód wysuszyć, a po- 

tćm wyciskać trzeba. Doświadczenia oka- 
zały, że 2] funtów jagód dają 13 kwarty 

Berlińskićj dobrego oleju, który podobnie 
jak oliwa do potraw używa się. 

0. 60. Do wypasu trzody służy Żołądź, 
bnkiew, kasztan dziki i inne owoce leśne, 
równie jak jagody jarzebiny (Sorbus). Do | 
tego celu wpędza się trzoda do lasu w cza:
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sie opadania owoców; jednakże w. takie 
tylko miejsca w których to bez uszczerbku 
drzewostanu dziać się może. Owoce do 
wypasu trzody chlewnćj nie każdego roku 
równo obradzają się i dla tego Zer Zota- 
dziowy dzielą zwykle na zupełny, średni 
1 rzadki. Przy zupełnym 25 starych dę- 
bów do utuczenia wieprza są dostateczne- 
mi. Jeżeli więc weźmiemy na uwagę zna- 
czny koszt jaki na wypaszenie wieprza zbo- 
Żem łożyć trzeba, wtenczas o wartości Żeru 
leśnego prawdziwe wyobrażenie mieć bę- 
dziemy. Tam gdzie napędzania świni do 
lasu miejscowe okoliczności nie pozwalają, 
owoce do wypasu zbierać trzeba. 

©. 61. Z owoców dębu, buku i kaszta- 
na dzikiego, gdy wrzącą wodą sparzone, 
potem wysuszone i zmielone są, przymię- 

szawszy cokolwiek mąki Żytnćj, zdrowy i 
dobry chleb wypiekać można. Z wielu 
jagód z krzewów leśnych , częścią w stanie 
świeżym, częścią wysuszonych lub z cu- 
krem przyrządzonych, smaczne bardzo mieć 
można pożywienie. Lecz obok tego nie- 
które z nich zdrowiu szkodliwe wymienić 
tu należy, jako to owoce psianki Solanuin, 
cisu Larus, powoju Clematis, sumaka 
Rhus, jemioty Viscum, borowki tochyni
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Vacctudunv uliginosóm, gatunku jałowcu 
juniperus sabina , laurośliwy Prunus lau- 
rocerasus, Wicioktzewu Lontcera , bagna 

Ledam,  bagnówki Empetrum, mącznicy 
Arbutus, ostrokrzewu Ilex, bluszczu He- 

dera i bau hebdu Sambucus ebulus. 
©. 62: Do palenia wódki słażą owoce 

w stanie startym następujących drzew ga- 

tunków, tó jest: dzikiego kasztana, jarze- 

biny, śliwy czeremchy, wiśni, innych śliwek 

i jabłek, tudzież bzu, jałowcu, tarniny, 
hordowiny, borówki, łóchyni i mączmcy. 
Wszystkie te owoce do wyrabiania octu 

rówńleż użyte bydź mogą. 
©. 63. Z jagód jemioły pospolitej, Vss- 

cum album, robią mocny bardzo lep: szcze- 

gólnićj do łapania ptaków użyteczńy, a to 

następującym sposobem. Jagody gotują 
się lub inoczą w wodżie gorącćj tak długo 

dopóki massa z nich nie zgęści się; ро- 

czem przesypać je trzeba w zimną wodę, 

a gdy okrzepną wyłożyć na mokrą deskę 

1walcem drewnianym ziarna z nich powy- 

bijać, a w końcu w świeżćj wodzie wy- 

płukać. Dla zapobieżenia zaś prędkiemu 

wysychaniu lepu przy zastawianiu na ptaki 
do funta takowego 3 do 4 łutów terpeu* 

tyny wmięszać trzeba.
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(. 64. . Często już probowano robić 
przędzę z wetny na niektórych owocach 

drzewnych będącćj ; lecz kosztowność zbie- 

rania: 1 czyszczenia onćj, oraz. trudność 
przędzenia , zawsze dotąd była do tego 
przeszkodą. Pomiędzy naszemi drzewami 
mają wełnę w nasieniu: 1) róŻńe gatunki 
wierzb, szczególnićj też wierzba laurowa 
czyli tozina Salix pentandra, ktéréj do- 
roste drzewo w jednym roku 6 do 8 fun- 
tow. welny wydawać zwykło; 2) topole, a- 
soebliwie topola osika Populus tremula. 
Jedno drzewo wydaje rocznie 10 funtów 
wełny; 3) powoj motyli zwyczajny. Chzmatis 
otłełla i niektóre jnne krzewy. Wełna je- 
dnak ta nie mając ciągłych nici, wy czystyw 
swolm stanie przędzoną bydź nie może, 
lecz tylko w pomięszaniu z bawełną lub 
owczą wełną. .Kapeluszniki do. wyrobów 
swóich najkorzyswićj używaćby jćj mogli.



В, О użytkach z roślin niedrze- 
sę wnych. 

_(. 65. Oprócz drzewa użyteczne są 
także łudziom inne rośliny leśne, jako to: 
zioła, trzciny, trawy, mchy, porosty i biołki;
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przy ciągnieniu jednak z niektórych uży- 

tku tsczeba mieć zawsze na względzie, aby 
gospodarstwo drzewne uszczerbku nie po- 
nosiło. 

a. Zioła. 

bb. Zioła w lesie znajdujące się mogą 
bydź użyteczne na paszę dla bydła, na po- 
żywienie dla ludzi 1 do wyrobów apte- 

karskich. O pierwszym użytku niżej pod 
artykuiem trawy mówić będziemy, tu zaś 

oznaczemy tylko korzyści z onych pod 

dwoma ostatniemi względami. 
(). 67. Nie możemy tu wykazywać zioł 

do jedzenia służących, gdyż to od gustu 1 
zwyczajów ludzkich w różnych okolicach 

odmiennych zawisło.  Jadalność większej 
części ziół ogranicza się na użytku przy 
dystylowaniu wódki 1 robieniu piwa. - 

0. 68. Użytek medyczny wielu ziół le- 

śnych należy do nauki aptekarskićj. I tak 
p. szczaw mniejszy Acetum acetosellum 

w wielu okolicach grunt leśny okrywający; 
zawiera sól alkaliczną do wyrobów aple" 

karskich równie jak do farbierstwa bardzo 

potrzebną. Sól ta w niektórych fabrykach 
przez ługowanie 1 krystalizacyą pozyskuje 
się.
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b. Trzcina. 

(). 69. Przy jeziorach i stawach leśnych 

znajdują Się często wielkie przestrzenie 

trzciną zarosłe, które także gospodarzowi 
leśnemu coroczny przedstawiają użytek, 
lecz ten powiększćj części od przypadko- 

wych zależy potrzeb. 7 | 

(). 70. Trzcina ta używaną bydź może 
do pokrycia zabudowań, do robienia ma- 
tów, a w razie niedostatku drzewa mate- 
ryał palny zastępuje. , 

| c. Trawa. | 

(). 71. "Trawa leśna do tych samych u- 
zytkaw co trawa z łąk obróconą bydź mo- 
że; to jest na paszę dla bydła i ściołkę. 
W gospodarstwie leśnćm rozróżnianą je- 

dnak bywa trawa na pobrzeżach lasów, 
na liniach gaspodarczych i na łąkach le- 

śnych rosnąca, od tćj która pomiędzy sa- 
memi drzewostanami znajduje się. Uży. 

tkowanie pierwszćj żadnych nie wymaga 
względów ; drugą zaś wyrzynać, lub też 
dla spożycia jćj bydio do lasu napędzać 
trzeba. | | 

(). 72. Wyrzynanie lub koszenie trawy 

z pomiędzy drzewostanów zależy od uwagi, 
16
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czyli przez to powstała młodzież uszczerbku 

nie poniesie; lecz ponieważ trawa najle- 

piej w jasnych drzewostanach udaje się, 

a tam także młodzież znajdować się zwy- 

kła, w rzadkich więc tylko przypadkach 

kosić się da. | 
0. 73. Chcąc użytkować z trawy leśnej 

przez napędzanie bydła, przedewszystkićm 

wyłączyć od tego trzeba miejsca gdzie ш]о- 

dzież znajduje się; zresztą do nasycenia się 

bydła potrzebny jest następujący stosunek 

powierzchni leśnćj, dostatecznie trawą 24- 

rosie); to jest: 

Na jednego konia 0,60 morga polskiego 

Na jedno Źrebie 0,46 ,, ss 

Na jednego wołu 0,60  ,, » 
Na jednę krowę 0,50  ,, ‘9 

Na jednego byka 0,37 ,, 9 
Na jednę kozę 0,14 ,, > 
Na jednego skopa O,ll  ,, 9 
Na jednę owcę 0,08  „, 99 

tak iż zp. na pastwisko dla 100 krów 1 
300 owiec, 74 morgów lasu potrzeba; po” 

rachowawst). zatóm ile kosztuje pasza do- 

mowa dla bydła, prawdziwą wartość le- 
_ 506] раз2у z łatwością ocenić będziemy 

mogli.



— 160 — 

d. Mchy. 

$. 74. Zwykłe na gruncie leśnym mech 

gęsto zarasta. Z jednéj strony utrzymując 

potrzebną do wzrostu drzew wilgoć jest 

on dla lasów użyteczny, lecz z drugiej 

strony do naturalnego obsiewu drzew osta- 

nów staje się przeszkodą. Pod pewnemi 

więc względami użytkowanie z mchu tak 

dla lasów jako i dla kassy właściciela ko- 

rzystném bydź może. 

6. 75. Używają mchu na ściołki dla 

bydła, jak mp. w Szląsku, do wypełniania 

przetworów między belkami w zabudowa- 

niach drewnianych i do wypychania ma- 

teraców. 

e. Porosty. 

(0. 76. Porosty ( Ałgae) które w lesie 
już to na samćj ziemi, juź to na pniach 

drzewnych rosną, służą do aptekarskiego 

i technicznego użytku. 

(). 77. Pomiędzy” gatunkami porostów 

w medycynie używanych, przytaczamy tu 

tylko znany powszechnie porost islandzki 

(Lichen tsłandicum) który w naszych la- 

sach w obfitości znajduje się. Wywar 
z niego na hektyczne słabości wielce jest 
użyteczny.
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0. 78. W farbierstwie porost jałowco- 
wy Łichen juntperinus, używany jest do 
koloru żółtego, porost farbierski Lichen 
tinctorius, do brunatnego, a porost pie- 
kielny Lichen tartarus, do, czerwonego 
koloru. 

_Jf Biołki. 

0. 79. Во: rosną także częścią na 
ziemi w lasach częścią na próchniejących 
pniach, i użytkowanie z nich gospodarstwu 
lesnemu nie szkodzi. 

©. $0. Na bukach, dębach, brzozach 
a nawet na iglastych drzewach rośnie gąbka 
Agaricus, która znaną powszęchnie i wiele 
używaną hubkę do robienia ognia wydaje 
1 z pniow bukowych jest najlepszą. Przy- 
rządzenie onćj jest bardzo proste., Gąbką 
wtenczas dopiero zbiera się z drzewa gdy 
już wyschnie, stwardnieje i zupełnie doj- 
rzeje. Potem trzeba ją jeszcze w ciępićj 
izbie wysuszyć, w ługu alkalicznym wy: 
gotować 1 po zupetném wysaczeniu, sale- 
trą lub prochem strzelbowym natrzeć. 

©. 81. Wiele bardzo gąbek drzewnych 
do lekarskiego służą użytku, aptekarze 
więc obeznać się z niemi powinni. I tak
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np. gabka modrzewowa szacowng jest z tego 
powodu, że posiada własność krew w ra- 
nach uśmierzającą. 

(). 82. DBiołki na ziemi rosnące czyli 

grzyby są także użyteczne, wiele z nich 
gatunków służy do pożywienia, a niektóre 
nawet ulubioną u nas są potrawą; lecz nie- 

które zdrowiu ludzkiemu są wielce szko- 
‘dliwe i dla tego przy zbieraniu onych do- 
kładną tych ostatnich znajomość mieć na- 
leży. Pierwsze to jest grzyby jadalne wła- 
ścicielowi lasów zrzódiem dochodu stać 
$ię mogą.



o ROZDZIAŁ 8. 

O użytkach z płodów kopalnych. 

6. 83. Do tego oddziału użytków ubo- 

cznych. należą te tylko w lasach znajdujące 

się płody kopalne, których pozyskanie nie 
jest przedmiotem górnictwa, to jest do 

których właściwe znajomości górnicze po- 
trzebnemi nie są. Płody te dzielą się na 

palne 1 niepalne.



A. Płody palne. 

| 6. 84. Płodami palnemi są torf, węgle 
kamienne i bursztyn. Dwa pierwsze wa-
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Żnemi są dla gospodarstwa leśnego , gdzie 
drzewo oszczędzane bydź musi. 

a Torf. 

($. 85. Torf jest ciałem z korzeni, liści 
i łodyg roślin bagnistych złożonym, kle- 
jem ziemnym przejętym, po spaleniu któ- 
rego zostaje popiół, sol ługową roślinną 
w sobie zawierający. Powstanie onego 
przypuszcza istnienie morza i roślin mor- 
skich, tudzież kleju ziemnego, który wzwyż 
rzeczone części roślinne z sobą łączy i od 
zupełnego zgnicia zabezpiecza. Kolor ma 
brunatny, czarniawy, odłam plaski muszlo- 
wy, bląsk tlusty smołowy. 

(. 86. Torf jest w rozmaitych gatun- 

kach i różnćj dobroci. Najlepszy ten który 

w stanie suchym największą ma wagę t 
przeciwnie najlżejszy jest najgorszym. Stopa 
sześcienna torfu ważąca 40 — 45 funtów 

oznacza dobry gatunek, ważąca 30 — 40 
średni, a mająca tylko 20 — 30 funtów 
wagi podłego jest gatunku. 

(). 87. UżŻytek z torfu na tem polega; 

że jako materyał palny używany być moze. 

Podług uczynionych licznych doświadczeń, 
100 stóp sześć najlepszego torfu tyle maj
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palności ile 84 stóp sześć drzewa sosno- 
wego, a 100 stop sześc. słabego gatunku 

równa się 42 stopom sześc: takiegoź drze- 
wa. 2 tego więc stosunek palności torfu 
do innych drzew gatunków łatwo. obra- 

chować można. (Sylwan tom VI str. 139). 

„(. 88. Kopią go rydlem do tego szcze- 
gólnie celu zrobionym, kształt cegły mają- 
cym, i potem na powietrzu suszą. Torf 
użytkowany ciągle odnawia się, dobrzy 
więc gospodarze torfiarnie swoje podobnie 
jak las na 50 — 100 cięć dzielić zwykli. 

0..89, Czynione doświadczenia nad zwę- 
glaniem torfu tak w stosach jako i w do- 
tach nie przyniosly pomyślnego rezultatu; 
wegiel bowiem torfowy zaledwie polowe 
objętości torfu zawiera, a od węgla drze- 
wnego daleko jest podlejszym. 

b. Węgle kamienne. 

$. 90. Węgle kamienne czyli kopalne 
dwojakiego są rodzaju, brunatne i czarne. 
Brunatny uformowany z drzewa przypad- 
kowo zagrzebanego w ziemi, jest koloru 
brunatno-zółtego i gozdzikowo-brunatnego. 
Massy jego sq kruche, miekkie j dosyć 
lekkie; odłam podłużny gruby, fibrowy
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bez blasku, poprzeczny muszlowy : z а: 

skiem tlustym. | | 

(). 91. Węgiel kopalny czarny powstał 
także z istot organicznych, lecz ta odmiana 
1 przerobienie jej, dalćj posunięte zostały niź 

poprzedzającego gatunku, co pochodzi zape- 

wne od dłuższego czasu, przez: który cjała 
organiczne we wnętrżnościach ziemi zagrze- 
bane leżały. Kolor' i blask jego do smoły 
podobne, odłam muszłówy. Jest równień 

imiękki, kruchy i łatwy do rozbicia. 
©. 92. Użytkowanie na wielką skalę 

z węgli kamiennych jest przedmiotem -gór- 
nićtwa, lecz często w małych pokładach 
znajdują się w lasach, gdzie dla oszczędze- 
nia drzewa, jako użytek uboczny, z ko- 

rzyścią wydobywane bywają. sa 
©. 93. Przy. pozyskiwaniu tego płodu tó 

tylko na uwadze mieć trzeba, aby otwory 
dołów jak najmnićj rozszerzane, a ściany 

boczne przez stosowne podpory od zawa- 

lenia zabezpieczane były, jak niemniej że- 
by wywożeniem węgli z lasu żadna szkoda 
nie działa się. | 

e. Bursztyn. 

©. 91. Bursztyn zdaje śię bydź uform0- 

wany Z Zywicy drzew jodtowych, sosno



wych « t. p. przerobionćj w ziemi działa- 
niem wody. Niektórzy zaś naturaliści mnie- 
rnają, Że Żywica ta pochodziła z drzewa 

bursztynowego przed wiekami istniejącego. 
Zawiera w swoich massach zabytki dro- 

bnych istot roślinnych i zwierzęcych, mia- 
nowiciec mchy, owady, czasem krople wo- 
dy. Potarty o materye wełniane lub je- 
dwabne nabywa elektryczności żywiczaćj. 
Znajduje się w Województwie Płockiem i 
Augustowskiem, pod Krakowem, w Li- 
twie ina brzegach morza Baltyckiego. 

(). 95. Wyszlifowany bursztyn piękne- 
go nabiera poloru; robią z niego różne 
małe sprzęty. Kawałki mające w sobie 
dobrze zachowane owady lub cząstki ro- 
śllnne, drogo są cenione; chciwi przeto 
zysku spekułanci istoty te sztucznie w mas- 
sie bursztynu osadzają. Najczęścićj widzieć 

można w bursztynie naturalnej formacyi 

mrówki, chrząszcze, pająki, ćmy 1 t. p. 
Elektryczność najprzód w tćm ciele była 
spostrzeżona 1 ztąd ta fizyczna własność 
od Elektron greckiego nazwiska bursztyna 
nazywa Się. 

0.96. Dwa są gatunki bursztynu: zolty 
1 biały. Pierwszy koloru żółtego, czerwo- 
nega zielonego, brunatnego, znajduje się 

17
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w kawałkach okrągławych ezasem wielko- 
Ści głowy ludzkiej dochodzących, z po. 

wierzchnią chropowatą bez blasku, lub 

gładką i dosyć błyszczącą; odłam ina mu- 
szlowy, blasku tłustego, przezroczystość 

zupełną lub wpół przezroczysty; miękki, 

kruchy a łatwy do rozbicia. 

(). 97. Drugi gatunek jest koloru bia- 

łego , zielonego i Żóltego stomiannego. 
Znajduje się w kawałkach okrągławych na- 

ciekowych postaci; odłam ma muszlowy, 
blask woskowy, jest wpółprzezroczysty, 
droższy od Żółtego osobliwie nieprzezro- 

czysty, mający w swćj massie kolor mle: 
czno biały, lub biało i żółtawo fladrowany. 

Inne jego własności wspólne są poprze- 

dzającemu gatunkowi. 

(). 98. Szukanie miejsce gdzie bursztyn 

znajduje się wymaga praktycznych znajo- 
mości, Lecz użytkowanie z tego płodu bę- 
dzie zawsze dla gospodarstwa leśnego szko” 

dliwćm, jezeli szukający nie mają k onie- 

cznego obowiązku zasypywania doiów 90 

tego celu kopanych. 

‹). 99. WVydzierżawienie kopania bur- 

sztynu znającym się na rzeczy fabryka 

toin jest najlepszym sposobem użytkowania
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z niego i w czasie pokupu tego plodu zna- 

czny dochód przynieść może. 

|



В. Płody niepalne. 

6 100. Do płodów kopalnych niepal- 

nych nałeżą kamienie, glina, wapno 1 mar- 
giel. 

a. Kamienie. 

(). 101. Kamienie ciosowe są pospolicie 
piaskowe , leżą w znacznych pokładach. 
Kolor ich bywa biały, żółtawy, błękitna- 
wy, a czasem Żyłkowany. Te które są 
ziarna grubego, wyłamują do budowy gma- 
chów , na kamienie młyńskie i t. p. mające 
zaś ziarna miałkie, a tóćm samóm przedniej- 
sze, wycinają w sztukach do wyrobów 

kamieniarskich, do ozdoby kościołów, pa- 

łaców 1 t. d. 

b. Glina. 

<). 102. Glina pospolita jest koloru białego, 
szarego, popielatego, żółtego, czerwonego i 
różnego innego. Po wypaleniu jest cegla- 
sto czerwona, co pochodzi od niedokwasu 
żelaza. Znajduje się w massach stanowiąc
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wielkie poktady. Jest miekka, krucha, 
bez blasku; odłam ma ziemisty, a wysu- 

szona na proch się rozciera. W ogniu 

mocno natężonym rozmiękcza się na kształt 

wosku rozgrzanego. Przejęta wilgocią do 

pewnego stopnia, wody przeż siebie mie 
przepuszcza i dla tego dna jezior, rzek 1 
t. p. zawsze prawie stanowi glina lub kreda. 
Bagna, trzęsowiska I brody leżą pospolicie 

na jćj pokładach warsztwami torfu pokry- 

tych. Glina straciwszy pewną ilość wody, 

resztę jćój bardzo 'uporczywie zatrzymuje i 
z tego powodu roślinom nie sprzyja, lecz 
zmieszana z cząstkami innych ziem osobli- 
wie kredy, stanowi najżyzniejszy gatunek 

gruntu. „Glina służy do wyrabiania cegły 
i różnych naczyń. 

c. Wapno. 

(). 103. Kamień wapienny jest koloru 

białego , szarego, czarnego, czerwonego; 

rzadko zielonego , brunatnego i żóltego. 

W wielkich także massach znajduje się. 
Odłam ma zbity nierówny, bez blasku; 

wpółtwardy, kruchy i łatwy ro rozbicia. 
Z kwasami: mocno się burzy, a w silnym 
ogniu traci kwas węglowy i zamienia się
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w wapuo niegaszone. WWypalają go na wa- 
pna, lecz także i do budowy używają. 

d. Margiel. 

$. 104. Margiel jest koloru szarego 1 bia- 
łego i leży w massach. Odłam jego ziemi- 
sty bez blasku; miękki, kruchy, bardzo 
łatwy do rozbicia, farbuje i pisze. Przye 
datny bardzo do użyznienia gruntów. 

(0. 105. Użytkowanie z wszystkich wy- 
żej wymienionych płodów kopalnych naj-- 
stósowniejszćóm jest przez wydzierżawie- 
nie roczne lub podług pewnćj oznaczonej 
miary; zabezpieczyć się tylko przytém 
trzeba, aby grunt leśny w miejscach szko- 
dliwych, podobnie jak przy wydobywa- 
niu węgli kamiennych, zbyt dziurawionym 

nie był i Żeby transport tych produktów 
z przyzwoitą ostróżnością bez uszczerbku 
drzewostanu uskuteczniał się. 

©. 106. Przy łamaniu zaś i wypalaniu 
kamienia wapiennego trzeba nadto mieć na 
uwadze, aby ta ostatnia operacya, jeżeli 
w bliskości lasów odbywa się , do kra- 

dzieży drzewa nie dawała sposobności. 
Pal 

nL ae
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3. (16) Vor zadsente sapere zasady 

do tawonantia беби lesnych. 

  

2 Dyrekcya Dóbr i Lasów Nro 13454 
Sekcya Techniczna 

w Warszawie d. 30 Sterp. 1833 r. 

KOMMISSYA RZĄDOWA PRZY-. 
CHODÓW I SKARBU. 

DO 

WSZYSTKICH KOMMISYÓW WOJE- 
WÓDZKICH. 

W rozwinięciu Artykułów 38 i 39 urzą- 
dzenia manipulacyi i rachunkowości leśnej 
układania tax leśnych dotyczących , rozpo- 
rządzeniami z dnia 14 Kwietuia 1829 roku 
Nro 8547, 24. 23 Магса 1830 Nro 20348, 
zd. 14 Maja r.z. Nro 81159 124.27 Угае- 
Śnia r. z. Nro 71136 wydała przepisy, po” 
dlug których taxy na płody w lasach Rzą- 
dowych projektowane, roztrząsane, do po” 
twierdzenia przedztawiane, a następnie do 
publicznćj wiadomości podawane bydź 
winny. Pomimo tych rozporządzeń i prze- 
pisów o sprzedaży płodów w Instrukcyi dla 
korpusu leśnego i Urządzeniu Manipulacyi 

1594 
5263
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1 Rachunkowości leśnćj zawartych, odbie- 
rając ciągle projekta do tax niedokładne, 
niedostatecznie usprawiedliwione, a często 
nawet w jednakowych miejscowościach 
sprzeczne z sobą wnioski obejmujące, Kon- 
missya Rządowa zważywszy, Że zasadne 
pod wszelkiemi względami układanie tax 
leśnych, nietylko na odbyt płodów, a tóm 
samćm powiększenie dochodów znakomity 
ma wpływ, ale nawet lasy od szkód za- 
bezpiecza i ułatwia porządne ich zagospo- 
darowanie, postanowiła przepisać normalną 
taxę dła wszystkich lasów Rządowych na 
ogólnych prawidiach nauki leśnćj i Adni- 
nistracyl opattą 1 do układania tax szcze- 
gólnych dła leśnictw, w stosunku do tychże 
prawideł, wskazać zasady. Tym końcem 
stanowi co następuje:


