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Wstęp 

W krajach Europy Zachodniej na początku lat siedemdziesiątych tego 
wicku u części społeczeństwa odrodzenia w świadomości doczekała się idea pro
dukowania surowców odnawialnych na gruntach ornych. Złożyły się na to nastę
pujące przyczyny: 

w czasie światowego kryzysu energetycznego uświadomiono sobie ograni
czoność podaży i wizję wyczerpania się surowców kopalnych, 

ryzykowne dla klimatu zwiększenie się emisji CO2 do atmosfery przez spa
lanie kopalnych nośników energii, 

drastyczny wzrost ilości śmieci i odpadów, 

nadprodukcja żywności w obszarze krajów Europy Zachodniej wymusza 
konieczność koniunkturalnego wyłączania gruntów ( odłogowania ich), 

potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy w rejonach rolniczych. 

W krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej rozporządzenie Nr 334/93 -
[ANONIM 1995; JĘDRZEJEWSKI 1996] dopuszcza na części lub całej powierzchni ko
niunkturalnie wyłączonych gruntów uprawę roślin i produkcję z nich surowców 
odnawialnych (ang.: ,,non-food-production" niem. ,,nachwachscnde Rohstoffe"). 
W dokumencie tym stwierdza się że, ,, ... wyłączone powierzchnie mogą być wyko
rzystane do produkcji surowców, które zostaną przetworzone w krajach Unii 
Europejskiej na produkty nic służące w pierwszym rzędzie celom żywnościowym 
lub do produkcji paszy .... ", ,, ... na koniunkturalnie wyłączonych gruntach dopusz
cza się między innymi uprawę krzewiastych wierzb (wikliny) Salix sp." 

W kraju powyższe problemy stają się bardzo aktualne między innymi w 
związku z nieodległą integracją Polski z Unią Europejską. Pewną szansą dla pol
skiego rolnictwa są więc rośliny alternatywne, które mogą dać surowiec odnawial
ny do przemysłowego wykorzystania. 
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Wykorzystanie biomasy krzewiastych wierzb 
pozyskiwanej z gruntów ornych 

jako ekologicznego paliwa oraz surowca do produkcji 
celulozy i płyt wiórowych 

W wielu ośrodkach naukowych w Europie poszukuje się nowych dochodo
wych źródeł w produkcji roślinnej. Duże nadzieje wiąże się z rozszerzeniem are
ału upraw roślin przemysłowych: włóknistych, oleistych i energetycznych . Wydaje 
się, że z spośród wyżej wymienionych roślin nie żywnościowych najbardziej obie
cującymi są szybko rosnące krzewiaste gatunki wierzb Salix sp. uprawiane na 
gruntach ornych [PERTIU i in. 1984; SENNERBY-FORSSE 1985; JARVENPAA i in . 1994; 
LARSON 1994; MACPHERSON 1995]. 

W Polsce istnieją również uzasadnione podstawy do naukowego zaintereso
wania się krzewiastymi wierzbami - wikliną w uprawie polowej i wykorzystaniem 
jej biomasy na cele energetyczne ( ekologiczne paliwo), surowca dla przemysłu 
chemicznego (celuloza) i meblarskiego (płyty wiórowe) oraz inne (SzczuKowsK1 i 
in. 1998a ]. 

Z 3 letnich plantacji polowych tej rośliny można uzyskać dużą biomasę 

drewna ponad 50 t·ha- 1 s.m. (tab. 1 ), która może być uzupełnieniem deficytowego 
surowca pozyskiwanego z lasów. Uprawy te mogą być zakładane na części grun
tów ornych, mało efektywnie wykorzystanych rolniczo oraz terenach nadrzecznych 
(użytki zielone na madach napływowych) w na turalnym siedlisku wierzby oraz w 
okn;gach przemysłowych w których uprawa tradycyjnych roślin żywnościowych nic 
jest racjonalna. 

Tabela 1; Table 1 

Plon biomasy Sn/u; viminalis var. gignntea, zawartość ce lulozy w drewnie 
i jego wartość energetyczna (S ZCZUKOWSKI, TWORKOWSKI 1998] 

Biomass yicld of Sali.x viminalis var. gigantea, contcnts of ccllulose 
in wood and its calorific value [SZCZUKOWSKI, TWORKOWSKI 1998] 

Czc;stotliwość zbioru 

Rodzaj danych; Item 
Frequcncy of ha rvest 

co roku co 2 lata 
co 3 lata 

every ycar every 2 years 
evcry 3 
years 

Plon biomasy Bez nawożeni a; No fertili zation 19,9 49,1 79,5 
Biomass yield 1:'120 P,o Kw 25,5 61,6 102,1 
(t·ha-') Srednio; Mean 22,7 55,4 90,8 

Plon suchej masy drewna; Yield of wood dry matter (t·ha-1) 11 ,2 27,8 46,8 
Zawartość celulozy; Contents of cellu lose (%) 49,2 50,7 52,0 
Energia brutto (MJ·kg-1 s.m.); Gross energy (MJ·kg-1 DM) 19,41 19,70 19,67 
Plon energi; Energy ou tputi (GJ-ha-1) 217 548 920 
Plon energii z 1 ha plantacji wyrażony w tonach wc;gla 7,2 18,2 30,7 
Energy output per ha of willow plantation (ton of coal) 

Uprawy te mogą dać rolnikom wiele korzyści (BRANDELS, HANSSON 1984; 
MACPH ERSON 1995]: 

niskie nakłady pracy; 
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niska energochłonność uprawy (małe zapotrzebowanie na nawozy i pesty
cydy); 
wysoka produktywność; 
możliwość wykorzystania dużych powierzchni gleb do uprawy; 
możliwość zastosowania standardowych maszyn do uprawy gleby, sadzenia i 
z drobnymi adaptacjami do zbioru biomasy; 
nieograniczony rynek (przyszłościowo); 
uprawa bezpieczna dla środowiska (zaakceptowana przez opinię publiczną 
w Szwecji i Wielkiej Brytanii. 

W Polsce aktualnie rynek dla biomasy szybko rosnących krzewiastych 
wierzb nie istnieje, trzeba go dopiero stworzyć. Potrzebni są potencjalni odbiorcy 
zrębków drzewnych produkowanych z Salix sp. 

Wdrożenie powyższego zamierzenia będzie zależało od relacji ekonomicz
nych w pozyskiwaniu surowców ekwiwalentnych, doskonalenia technologii upra
wy, zbioru i efektywnego wykorzystania mało wymiarowego drewna wierzbowego. 

Potencjalny rynek dla produkowanej w sposób zrównoważony i przyjazny 
środowisku energii cieplnej, papieru oraz płyt drzewnych wydaje się być bardzo 
duży, ponadto znaczne rezerwy gleb o dużym uwilgotnieniu oraz potrzeba dopły
wu nowych źródeł dochodów w rolnictwie, wskazują na konieczność szerszego 
naukowego i praktycznego zajęcia się tym gatunkiem w naszym kraju. 

Wykorzystanie Salix sp. do celów energetycznych 

Pozyskiwane drewno z plantacji polowych Salix sp. można wykorzystać jako 
ekologiczne paliwo [FISH ER 1982; AGER i in . 1986; BIAWBOK 1990; RóNNBERG
w AsTUUNG i in. 1994; HEILMAN N i in. 1995]. Biomasa może być pozyskiwana co 3-4 
lata na tym samym podkładzie korzeniowym w ciągu 30 lat. Z „plantacji energe
tycznej" aktualnie w Szwecji uzyskuje się średnio rocznie 15 t·ha-1 suchej masy 
drewna o wartości energetycznej 68 MWh co odpowiada wartości kalorycznej 
około 7,5 m3 oleju opałowego [KOWALIK 1990]. 

W doświadczeniu polowym [SZCZUKOWSKI i in. 1998d] założonym na glebie 
organicznej wyselekcjonowany krajowy klon krzewiastej wierzby Salix viminalis 
var. gigantea dał w trzyletniej rotacji produkcję średnio 51,6 t·ha- 1 suchej masy 
drewna o wartości kalorycznej 19,67 MJ·kg-1 s.m. energii brutto, co w przelicze
niu równa się wartości energetycznej ponad 30 t·ha-1 węgla kamiennego (tab. 1). 

Wierzbowy surowiec energetyczny ma tą właściwość, że jest w zasadzie nie
wyczerpalnym i samo odtwarzającym się źródłem, w odróżnieniu od surowców 
kopalnianych, których zasoby są ograniczone. Ponadto spalane drewno jest znacz
nie mniej szkodliwe dla środowiska niż produkty, np. spalania węgla, dla których 
w wielu regionach przekroczono już chłonność atmosfery i biosfery. Istnieje więc 
realna wizja zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska produkowania energii 
odnawialnej. 

Istnieje wiele propozycji wykorzystania drewna wierzbowego do celów ener
getycznych. Obok tradycyjnego spalania proponuje się nowe technologie, jak 
piroliza (obróbka cieplna bez dostępu tlenu), zgazowywanie drewna, fermentacja 
beztlenowa prowadząca do wytworzenia metanu [HETZ, SoNENSSON 1993]. Powyż
sze technologie nie zostały jeszcze w pełni wdrożone na skalę przemysłową. W 
Szwecji jednakże uruchomiono pilotażową linię zgazowywania drewna wierzbowe-
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go pozyskiwanego z plantacji polowych [KOWALIK 1990]. 
Realizacja w kraju programu uprawy szybko rosnących klonów wiklin (Salix 

sp.) i pozyskiwanie drewna z przeznaczeniem na cele energetyczne pozwoliłaby 
na: 

wykorzystanie lokalnie produkowanej, odnawialnej biomasy jako paliwa 
ekologicznego (spalane drewno nie zagraża środowisku), 

spalanie drewna w postaci zrębków w tradycyjnych paleniskach, lub w celu 
poprawy ich sprawności w moderatorach (ograniczenie zużycia węgla w 
gospodarstwach wiejskich i przemyśle rolno-spożywczym), 

wprowadzenie na rynek nowego produktu (drewno wierzbowe byłoby alter
natywą dla tradycyjnych produktów rolniczych), 

stworzenie nowych miejsc pracy (są to procesy bardziej praco- niż kapitało
chłonne), 

zagospodarowanie części gruntów użytkowanych rolniczo (okresowo nad
miernie wilgotne) oraz części gleb w okręgach przemysłowych (na których 
uprawa tradycyjnych roślin rolniczych nie jest racjonalna). 

Wykorzystanie biomasy Salix sp. do produkcji celulozy 

Dynamiczny rozwój przemysłu celulozowego-papierniczego spowodował 

również wzrost zainteresowania drewnem mało wymiarowym [FIGAJ 1990]. 
Celuloza zawarta w drewnie Salix sp. może być substratem dla przemysłu 

chemicznego do produkcji tworzyw sztucznych, kartonu, papieru [STAFFA 1965; 
SIREN i in. 1974; DAMBROTH 1986; Me ADAM 1987]. 

Drewno wierzbowe jest bogate w celulozę (tab. 1). W drewnie pędów jed
norocznych Salix viminalis var. gigantea stwierdzono 49,2% celulozy, natomiast w 
trzy letnich pędach 51,6% [SZCZUKOWSKI in. 1998d]. 

Wyniki badań przeprowadzonych w Irlandii Płn. (Me ADAM 1987] wskazują 
na możliwość wykorzystania pędów Salix viminalis do produkcji masy celulozowej, 
z której można otrzymać dobre jakościowo tektury faliste i niższej jakości papier 
gazetowy i maszynowy. Przydatność drewna tego gatunku wzrasta, gdy pozyskuje 
się pędy w dłuższych cyklach rotacji (3-4 letnie). 

W latach przyszłej dekady należy się liczyć z dużym deficytem drewna [BIA

ŁOBOK 1990]. Dlatego rozwinięcie koncepcji SlAFfY [1965] i zintensyfikowanie 
obecnie badań dotyczących uprawy i wykorzystania szybko rosnących krzewias
tych wierzb do przetwórstwa chemicznego jest celowe i uzasadnione. Biomasa 
pozyskiwana z plantacji polowych Salix sp. w przyszłości pozwoliłaby na częściowe 
uzupełnienie masy drewna pozyskiwanego z lasów. 

Wykorzystanie biomasy Salix sp. do produkcji płyt wiórowych 

Cytowane przez STAFFĘ (1965] dane Laboratorium Branżowego Płyt Pilśnio
wych w Czarnej Wodzie wskazują na całkowitą przydatność kilkuletnich pc;dów 
Salix sp. do produkcji masy drzewnej, z której można wytwarzać płyty pilśniowe 
twarde i porowate. 
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W Wielkiej Brytanii (MACPHERSON 1995) zakłady produkujące płyty wiórowe 
zainteresowały się zrębkami z drewna szybko rosnących krzewiastych wierzb. 
Firma Tcch-Board z miejscowości Ebbw Vale w południowej Walii wytwarza 
płyty z drewna Salix sp. produkowanego na plantacjach polowych. 

Inne możliwości wykorzystania drewna i kory Salix sp. 

Badania [EI<LUND, ZACCHI 1995; HAHN-HAGERDAL, DERNELD 1998] wykazały, 
że biomasa Sal"lx sp. może być również w przyszłości bardzo atrakcyjnym surow
cem do produk~ji alkoholu. Surowcem wyjściowym jest celuloza, która w procesie 
mikrobiologicznego rozkładu może być doprowadzana do dwucukrów, z których 
standardową technologią produkuje się alkohol etylowy. 

Zrębki produkowane z krzewiastych wierzb w Wielkiej Brytanii znalazły 
zastosowanie jako ściółka do wyścielania gleb w parkach i ogrodach oraz do wyk
ładania podłoża w szkołach jazdy konnej. 

MACPHERSON [1995] upatruje możliwość wykorzystania kilkuletnich pędów 
Salix sp. do produkowania węgla drzewnego, na który zapotrzebowanie przemysłu 
bardzo szybko rośnie. 

Istnieje realna perspektywa uprawy na gruntach rolniczych krzewiastych 
wierzb, głównie Salix daphonides i Salix pwpurea do produkcji leków między in
nymi naturalnej aspiryny [JARONIEWSKI 1991; LUTOMSKI, ALKIEWICZ 1993). Kora 
wierzby zawiera do 10% glikozydów fenolowych (salicynę, salikortynę) które wy
wierają w organizmie człowieka działanie lecznicze. Ponadto u ludzi wywołują 
rzadziej niepożądane działania uboczne w porównaniu z salicylanami syntetycz
nymi (np. Polopiryną). 

Zawartość garbników (pochodne tanin), w korze wierzbowej waha się od 7 
do 15% stanowią one potencjalny surowiec dla przemysłu chemicznego. 

Z kory wierzbowej można uzyskać od 32 do 57% włókna, które może sta
nowić surowice do produkcji tkanin technicznych, są one odporne na działanie 
światła oraz wilgoci, ze względu na obecność garbników [SZCZUKOWSKI, TwORKO

WSKI 1999]. Włókno organiczne pozyskiwane z kory krzewiastych wierzb może 
stanowić substytut dla włókna szklanego i azbestu. 

Zastosowanie krzewiastych wierzb w kształtowaniu krajobrazu 
oraz ochronie gleby, powietrza i wód 

Duża plastyczność ekologiczna krzewiastych gatunków wierzb [NEUMAN 

1981; BUKIEWICZ 1987; SZCZUKOWSKI i in . 1998b] daje możliwość ich wykorzystania 
w kształtowaniu krajobrazu (formy ozdobne) ponadto przy rekultywacji stanowisk 
zdewastowanych działalnością przemysłową i komunalną. P~dy Salix sp. mogą być 
używane do wykonywania zabezpieczeń przed erozją stromych brzegów cieków 
wodnych i skarp przy szlakach komunikacyjnych [SzczuKOWSKI i in. 1998c] oraz do 
tworzenia stref ochronnych przed emisjami zanieczyszczeń motoryzacyjnych i 
ścian tłumiących hałas (przy drogach biegnących przez osiedla). Aktualnie prowa
dzone s,1 w Polsce badania nad ekranami akustycznymi, które odpowiednio insta
lowane wzdłuż odcinków dróg biegnących przez tereny zabudowane, wytłumiałyby 
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hałas emitowany przez pojazdy samochodowe [Wó1c1K, ORWIŃSKI 1995]. Autorzy 
projektu proponują do konstrukcji tych ekranów wykorzystanie naturalnych suro
wców, głównie wikliny. 

Krzewiaste wierzby można sadzić w strefach buforowych wokół ujc;ć wody, 
oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci. Biomasa pozyskiwana w ten sposób w cyk
lach wieloletnich może być wykorzystana do produkcji płyt drogowych. Pozwalają 
one na wykonanie dróg dojazdowych w terenach trudno dostc;pnych: bagiennych, 
piaszczystych. Z roślinnych płyt drogowych korzystają firmy budujące rurociąg 
jamalski. 

Małe hydrobiologiczne oczyszczalnie projektowane przez IMBER [Juc11ER

SKJ, WALCZ0WSKI 1995] do instalowania w gospodarstwach rolnych mają zdolność 
wykorzystywania naturalnych właściwości gruntu i roślin (wiklina, trzcina) do za
trzymywania i utylizacji wielu zanieczyszczeń występujących w ściekach bytowych. 
Najczęściej do tego celu wykorzystywane są S. viminalis i S. amyt;dalina. 
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Streszczenie 

W Polsce istnieją uzasadnione podstawy do szerszego zainteresowania się 
krzewiastymi wierzbami - wikliną w uprawie polowej i wykorzystaniem jej bioma
sy na cele energetyczne ( ekologiczne paliwo), surowca dla przemysłu chemiczne
go (celuloza). 

Wysoka zawartość salicylanów i garbników w korze wierzb krzewiastych 
stanowi potencjalny surowiec dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. 
Włókno organiczne pozyskiwane z kory krzewiastych wierzb (32-57%) może sta
nowić substytut dla włókna szklanego. 

Duża plastyczność ekologiczna krzewiastych gatunków wierzb daje możli
wość ich wykorzystania w kształtowaniu krajobrazu, przy rekultywacji stanowisk 
zdewastowanych działalnością przemysłową i komunalną. Pędy Salix sp. mogą być 
używane do wykonywania zabezpieczeń przed erozją stromych brzegów cieków 
wodnych i skarp przy szlakach komunikacyjnych oraz do produkcji ekranów aku
stycznych tłumiących hałas (przy drogach biegnących przez osiedla). Rośliny te 
można sadzić w strefach buforowych wokół ujęć wody, oczyszczalni ścieków, wy
sypisk śmieci. 
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Summary 

It sccms justifiable to claim that the shrubby witlow may attract increasing 
attention in Poland - for field eultivation, for production of biomass uscd as 
energy source (ecological fuel) or as a raw materiał for chemical industry (cel
lulose). 

Bark of shrubby willow is a potentially valuable raw materia! for pharma
ceutical and ehcmical industries beeause of high salieylates and tannins contents. 
Organie fibre produced from shrubby willow bark (32-57%) may substitute glass 
fibre. 

High ecological adaptability of shrubby species of willow makes it possible 
to apply this plant in landscaping and reclamation of areas devastated by indus
trial and urban activities. Willow shoots can be used to prevent erosion of river 
gorges and escarpments by roadsides or to make acoustic scrccns to reduce noise 
(by roads crossing housing estatcs). Willows can be planted in buffcr zones aro
und water intakes, sewage treatment plants, landfills. 
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