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„¯ycie pojedynczych roœlin jest zawarowane koniecznoœci¹ wspólnego istnienia, a lubo
drzewa i lasy reprezentuj¹ rodzaj roœlinnych spo³eczeñstw, jest ich byt nieod³¹czny po-
mimo to jednak od ¿ycia roœlinnoœci podrzêdnej, od tego pos³ania roœlin drobniejszych,

od tego runa leœnego, z którem razem tworz¹ jedn¹ ca³oœæ”
(Pol 1847, za Szaferem 1972)

Wstêp

W 1997 r., w ramach projektu po-
œwiêconego badaniom zbioru p³odów wy-
branych roœlin u¿ytkowych w LKP Bory
Tucholskie (Kalinowski i in. 2001), osza-
cowano wielkoœæ roœlinnych zasobów u¿yt-
kowych dolnych warstw lasu w Nadleœ-
nictwie D¹browa. Po przeprowadzeniu ba-
dañ okaza³o siê, ¿e uzyskany w pracach
terenowych materia³ mo¿na wykorzystaæ w
dodatkowy sposób – do podjêcia próby ok-
reœlenia podstawowych parametrów jago-
dzisk borówki czernicy, w zale¿noœci od
wieku drzewostanu.

Celem niniejszej pracy by³o wstêpne ok-
reœlenie wp³ywu wieku drzewostanu sosno-
wego na wybrane elementy charakterystyki
jagodzisk na przyk³adzie Nadleœnictwa D¹-
browa (Bory Tucholskie) i porównanie wy-

ników badañ z wynikami i stwierdzeniami
innych autorów.

Przegl¹d literatury

G³owacki (1999) przeprowadzi³ na
terenie Nadleœnictwa Mielec inwentaryzacjê
ankietow¹ szczegó³ow¹, w ramach której
pracownicy Lasów Pañstwowych szacowali
powierzchniê zajmowan¹ przez jagodziska
na terenie ich leœnictw. Stwierdzi³, ¿e
„masowe pojawienie siê jagodzisk (13,9%
powierzchni drzewostanu) nast¹pi³o w drze-
wostanach dopiero, gdy osi¹gnê³y 50–60
lat” (ryc. 1).

Zmiany zachodz¹ce w cenopopulacjach
borówki czernicy wraz ze zmian¹ wieku drze-
wostanu w dwóch typach lasu (wg klasy-
fikacji litewskiej) bada³a Budriuniene
(1993), przyjmuj¹c nastêpuj¹ce charakte-
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Ryc. 1. Procentowy udzia³ po-
wierzchni zredukowanej jagodzisk
czernicowych w ró¿nych klasach
wieku drzewostanu (G³owacki 1999)



rystyki: pokrywanie terenu, wysokoœæ krze-
winek, powierzchnia blaszki liœciowej, bio-
masa nadziemna i plon owoców (ryc. 2–4).
Stwierdzi³a, ¿e zr¹b zupe³ny prowadzi do
zaniku wiêkszej czêœci biomasy nadziemnej
czernicy, a pielêgnacja gleby na zrêbach
powoduje jej dalsz¹ redukcjê. W uprawach
pokrywanie czernicy wynosi³o 2–4% i
wzrasta³o a¿ do momentu, kiedy drzewostan
osi¹gnie odpowiednie zwarcie. W drzewo-
stanach dojrza³ych i starszych stabilizowa³o
siê na œrednim poziomie 25–35% (ryc. 2).

Powierzchnia blaszek liœciowych czer-
nicy zale¿a³a nie tylko od typu lasu, ale
tak¿e od wieku drzewostanu. Najmniejsze
liœcie (œrednia powierzchnia blaszek liœcio-
wych 0,6–1,2 cm2) by³y charakterystyczne
dla zrêbów zupe³nych o najwiêkszej inten-
sywnoœci dostêpu œwiat³a, a wielkoœæ bla-
szek wzrasta³a istotnie w drzewostanach w
wieku 20–30 lat (ryc. 3). Zmiany zacho-
dz¹ce w powierzchni blaszek liœciowych

by³y odwrotnie proporcjonalne do iloœci
œwiat³a dochodz¹cego do dna lasu. Czernica
nie owocowa³a na zrêbach, a w typie lasu
Vaccinio-Myrtillosa w m³odnikach by³y
znajdowane tylko pojedyncze jagody. Obfi-
ciej owocowa³a w drzewostanach starszych,
gdzie w lepszych warunkach œwietlnych
mog³y uformowaæ siê zwarte jagodziska
(ryc. 4).

Metodyka badañ

Badania zosta³y przeprowadzone w 1997 r.
w Nadleœnictwie D¹browa (Kalinowski i in.
2001). Charakterystykê jagodzisk oszaco-
wano, dokonuj¹c ich przegl¹du w wyloso-
wanej próbie 110 wydzieleñ (1095,5 ha).

Wydzielenia pogrupowano wed³ug klas
wieku drzewostanu i dla ka¿dej klasy okre-
œlono: procentowy udzia³ powierzchni
zredukowanej jagodzisk w powierzchni wy-
dzieleñ danej klasy, dominuj¹c¹ formê wy-
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Ryc. 2. Pokrywanie terenu
przez jagodziska borówki
czernicy w zale¿noœci od
klasy wieku drzewostanu
sosnowego w typie lasu Vac-

cinio-Myrtillosa (V-M) i Myr-

tillosa (M) (Budriuniene 1993)
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Ryc. 3. Powierzchnia blaszek liœ-
ciowych borówki czernicy w za-
le¿noœci od klasy wieku drzewo-
stanu sosnowego w typie lasu Vac-

cinio-Myrtillosa (V–M) i Myrtil-

losa (M) (Budriuniene 1993)



stêpowania czernicy i przeciêtn¹ wysokoœæ
krzewinek. Powierzchnia zredukowana ozna-
cza powierzchniê zajmowan¹ przez czerni-
cê, zredukowan¹ do ca³kowitego pokrywa-
nia (np. jeœli na powierzchni 1 ara bêd¹
wystêpowaæ kêpy czernicy o pokrywaniu
40%, powierzchnia zredukowana wyniesie
40 m2). Forma wystêpowania by³a klasy-
fikowana w nastêpuj¹cych stopniach: 1 –
pojedynczo, 2 – grupowo (po kilka, kilka-
naœcie sztuk), 3 – drobnokêpowo (kêpy do
10 m2), 4 – kêpowo (10–100 m2), 5 – p³a-
towo (p³aty do 500 m2), 6 – ³anowo (po-
wy¿ej 500 m2).

Charakterystyka drzewostanu i siedliska
w wydzieleniach pochodzi³a z opisów tak-
sacyjnych, uzupe³nionych w³asnymi obser-
wacjami terenowymi. Na badanym terenie
dominowa³y zdecydowanie drzewostany sos-
nowe (99% powierzchni) na siedlisku boru
œwie¿ego (45% powierzchni).

Ponadto, aby wzbogaciæ obraz badanego
zjawiska i uzyskaæ informacje z dodatko-
wego Ÿród³a, wziêto pod uwagê tak¿e dane z
opisów taksacyjnych Nadleœnictwa D¹bro-
wa. Pogrupowano wszystkie wydzielenia
jednego z obrêbów Nadleœnictwa wed³ug
klas wieku i obliczono, jaki udzia³ procen-
towy w ka¿dej klasie zajmuj¹ wydzielenia,
w których wystêpuje czernica (takie, w
których taksator odnotowa³ j¹ w runie).

Wyniki badañ

W drzewostanach I i II klasy wieku
(uprawy, tyczkowiny, dr¹gowiny, m³odniki)
borówka czernica wystêpowa³a najczêœciej
sporadycznie, w grupach i drobnych kêpach,
pokrywaj¹c nie wiêcej ni¿ 1% powierzchni, a

zatem znajdowa³a siê w formie inicjalnej –
„wchodzi³a” do drzewostanu. Najobficiej
wystêpowa³a w drzewostanach IV i V klasy
wieku, a w VI klasie i starszych drze-
wostanach – zdawa³a siê ustêpowaæ, po-
zostaj¹c, jednak nie w postaci zwartych i
du¿ych jagodzisk, ale drobnych kêp, w zniko-
mym stopniu pokrywania terenu. Proces po-
jawiania siê czernicy, wystêpowania, a
nastêpnie zanikania obrazowa³y wszystkie
charakterystyki jagodzisk (tab. 1, ryc. 5).

Wyniki analizy opisów taksacyjnych nie
by³y tak jednoznaczne jak obserwacji
w³asnych, uzyskanych w ramach inwen-
taryzacji, symetriê wykresu zak³óca³ ma³y
udzia³ czernicy w klasie IVa (32,5%), i wy-
soki w IVb (77,7%). Jednak równie¿ na pod-
stawie danych urz¹dzeniowych mo¿na zau-
wa¿yæ proces pojawiania siê i zanikania
czernicy wraz z przechodzeniem drzewo-
stanu do kolejnych faz rozwojowych (klas
wieku).

Dyskusja

Wydaje siê, ¿e w zachodz¹cych wraz z
wiekiem drzewostanu zmianach w wystê-
powaniu czernicy najwiêksz¹ rolê odgry-
waj¹ warunki œwietlne, a zatem – zwarcie
koron. Otrzymane wyniki (tab. 1) nie do
koñca potwierdzaj¹ tê tezê – na ich pod-
stawie mo¿na stwierdziæ, i¿ w nizinnym
drzewostanie sosnowym czernica prawie w
ogóle nie toleruje pe³nego zwarcia, a najob-
ficiej wystêpuje przy zwarciu umiarkowanym
i przerywanym. Zatem na czernicê wp³ywa
bardziej z³o¿ony kompleks czynników, ni¿
tylko warunki œwietlne, czyli zwarcie koron,
ale materia³ badawczy by³ zbyt sk¹py, aby
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Ryc. 4. Plonowanie borówki
czernicy w zale¿noœci od klasy
wieku drzewostanu sosnowego,
w typie lasu Vaccinio-Myrtillo-

sa (V-M) i Myrtillosa (M) (Bu-
driuniene 1993)



mo¿na to by³o jednoznacznie potwierdziæ.
Wyniki uzyskane przez G³owackiego

(1999) i autora niniejszej pracy mo¿na
uznaæ za bardzo podobne (ryc. 1, tab. 1).
Wy¿sza wielkoœæ pokrywania otrzymana
przez Budriuniene (1993) w analogicznych
klasach wieku drzewostanu wynika byæ
mo¿e st¹d, i¿ pos³u¿y³a siê ona nie zredu-
kowan¹ powierzchni¹ wystêpowania czer-
nicy (ryc. 2). To samo dotyczy wyników
analizy opisów taksacyjnych (ryc. 5).

Jak pisze Grochowski (1990), „... daleko
na pó³nocy lub wysoko w górach borówka
czernica wystêpuje na terenach odkrytych,
natomiast w klimacie Polski nizinnej dobrze
znosi pó³cieñ. ... na ni¿u jest charakterysty-

cznym elementem borowym, wkracza do
lasu, gdy drzewostan zaczyna siê przeœwiet-
laæ, w odpowiednich warunkach z czasem
tworzy ³any i stanowi g³ówny sk³adnik
runa”. Wyniki prac G³owackiego (1999) i
autora potwierdzi³y to stwierdzenie Gro-
chowskiego, w czêœci dotycz¹cej Polski ni-
zinnej. Z porównania wszystkich trzech
przedstawionych prac wynika, ¿e rozwój ja-
godzisk wraz z wiekiem drzewostanu sos-
nowego przebiega podobnie w warunkach
polskich i litewskich.

Mimo ¿e w œwietle przedstawionych prac
zale¿noœci miêdzy rozwojem drzewostanu i
jagodzisk rysuj¹ siê wyraŸnie, warto by³oby
zaj¹æ siê tym tematem na podstawie obszer-
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Tab 1. Wybrane elementy charakterystyki jagodzisk w zale¿noœci od wieku drzewostanu

Elementy
charakterystyki ja-

godzisk

Klasa wieku drzewostanu

I II III IV V VI i starsze

Zwarcie drzewostanu

pe³ne umiarko-
wane

umiarkowa-
ne

umiarkowane/
przerywane

przerywa-
ne

umiarkowa-
ne

Udzia³
powierzchni zredu-

kowanej
w drzewostanie [%]

brak1) 1 5 16 9 3

Dominuj¹ca
forma

wystêpowania

grupowo drobnokê-
powo

drobnokê-
powo

kêpowo kêpowo drobnokê-
powo

Przeciêtna
wysokoœæ

krzewinek [cm]

11 11 13 15 14 14

1) czernica wystêpuje w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym oszacowanie powierzchni

Ryc. 5. Udzia³ powierzchniowy
wydzieleñ, w których taksatorzy
odnotowali borówkê czernicê, w
ogólnej powierzchni leœnej obrê-
bu D¹browa



niejszego materia³u – zbadaæ, jak wraz z
wiekiem drzewostanu zmieniaj¹ siê roz-
maite parametry jagodzisk, w tym przede
wszystkim owocowanie, istotne przy pla-
nowaniu gospodarczym.

Stwierdzenia i wnioski

1. Czernica wchodzi do drzewostanu w I-
II klasach wieku, wystêpuj¹c tam najczêœciej
sporadycznie, w grupach, drobnych kêpach i
pokrywaj¹c nie wiêcej ni¿ 1% terenu.

2. Optymalne warunki rozwoju czernica
znajduje w drzewostanach w wieku 40-80
lat, pokrywaj¹c tam ok. 10–15% powierzch-
ni i wystêpuj¹c w kêpach.

3. W starszych drzewostanach ja-
godziska czernicowe ustêpuj¹, zajmuj¹c 3%
powierzchni i wystêpuj¹c sporadycznie, w
drobnych kêpach.

4. Dane z opisów taksacyjnych w
wiêkszoœci potwierdzi³y wyniki uzyskane
na podstawie inwentaryzacji w³asnej.
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Drewno w górnictwie, hutnictwie i innej produkcji niedrzewnej

Marian Suwa³a
Instytut Badawczy Leœnictwa, Zak³ad U¿ytkowania Lasu

U¿ytkowanie bogactw naturalnych mia³o swój pocz¹tek w epoce paleolitu i rozpoczê³o siê
od wykorzystywania kamienia (epoka kamienia ³upanego i epoka kamienia g³adzonego).
PóŸniej zaczêto wydobywaæ rudy oraz wytapiaæ metale. Przez tysi¹ce lat dokonywano tego
wykorzystuj¹c drewno. Szerokie zastosowanie drewna da³o tak¿e podstawy do rozwoju in-
nych dziedzin dzia³alnoœci cz³owieka, m.in. produkcji artyku³ów spo¿ywczych, szk³a i porce-
lany, garncarstwa, przêdzalnictwa oraz kowalstwa. W garbarstwie, przemyœle perfume-
ryjnym, farmaceutycznym i chemicznym, oprócz drewna, by³y i s¹ nadal wykorzystywane
kora, igliwie i ¿ywica. W wielu przemys³ach drewno by³o wykorzystywane w elementach
napêdu.

Drewno w górnictwie

Za pocz¹tki górnictwa mo¿na uznaæ
zbieranie od³amków krzemieni i proste odkry-
wki skalne. Na pocz¹tku stosowano prymi-
tywne narzêdzia drewniane, póŸniej z drewna
i kamienia lub zwierzêcych poro¿y. Nastêpnie

rozwinê³o siê górnictwo rodzimych metali.
Pierwsze œlady wydobywania miedzi i
o³owiu na terenie obecnej Armenii i Turcji
pochodz¹ z ok. 7 tys. lat p.n.e., ale gór-
nictwo rud rozwinê³o siê znacznie póŸniej –
ok. 4 tys. lat p.n.e. Rudê ¿elaza zaczêto wy-

Leœne Prace Badawcze, 2004/2 91



dobywaæ ok. 2 tys. lat p.n.e. Pocz¹tki gór-
nictwa rud nie zosta³y ca³kowicie wyjaœ-
nione (Baturo 2003). Mo¿na przypuszczaæ,
¿e w Egipcie, Grecji i niektórych rejonach
Azji stosowano ju¿ metalowe kilofy na
drewnianych trzonkach oraz drewniane
wozy na ko³ach, a tak¿e drewniane pojazdy
na szynach.

Górnictwo w Europie Œrodkowej roz-
poczê³o siê na znacz¹c¹ skalê w XI w. n.e.,
najpierw od wydobywania srebra i miedzi
w górach Harz, nastêpnie, ok. 1250 r., na
terenie Czech oraz niemal równoczeœnie
(1251 r.) w rejonie Bochni, a kilka lat
póŸniej – Wieliczki*.

Stale udoskonalano sprzêt górniczy.
Jednak znacz¹ce osi¹gniêcia w tym zakre-
sie, nadal z u¿yciem drewna, odnotowano
dopiero w XV–XVI w., kiedy w kopalniach
zastosowano jednoko³owe taczki, wózki
konne i rêczne ko³owroty. Na pocz¹tku
XVIII w. u¿yto po raz pierwszy 4-ko³owych
wozów torowych, ci¹gniêtych po drewni-
anych szynach z metalow¹ nak³adk¹. W dru-
giej po³owie XVIII w. nast¹pi³ rozkwit gór-
nictwa wêgla kamiennego. Œwiatowe wydo-
bycie wêgla zwiêkszy³o siê z 15 mln ton w
roku 1800 do 132 mln ton w roku 1860,
nastêpnie wzros³o do 700 mln ton w roku
1900, a w roku 1913 osi¹gnê³o ponad 1200
mln ton. Wraz z nim zwiêksza³o siê szybko
wydobycie rud ¿elaza (Baturo 2003).

Na uwagê zas³uguje wykorzystanie
drewna do obudowy kopalnianej w górnic-
twie podziemnym. Szczególn¹ jego cech¹
jest charakterystyczny, ostrzegawczy trzask,
przed za³amaniem siê obudowy. Ta cecha
drewna uchroni³a bardzo wielu ludzi
pracuj¹cych w górnictwie przed utrat¹
zdrowia, a czêsto tak¿e ¿ycia.

W przesz³oœci drewno mia³o wiêksze
znaczenie w polskim górnictwie ni¿ w ostat-
nich latach. Sprzeda¿ drewna kopal-

niakowego przez Lasy Pañstwowe ma ten-
dencjê malej¹c¹. W roku 1995 wynios³a ona
ok. 960 tys. m3, w roku 2000 ok. 780 tys. m3,
a w roku 2003 zmniejszy³a siê do ok. 700
tys. m3 (wg informacji Dyrekcji Generalnej
Lasów Pañstwowych). Jest to jeszcze iloœæ
znacz¹ca, ale drewno w kopalnictwie
podziemnym jest niestety zastêpowane
przez obudowy metalowe. Proces ten mo¿e
jednak ulec zahamowaniu, je¿eli cena stali
bêdzie nadal ros³a, a ostrzegawczy trzask
drewna zostanie doceniony.

Drewno odegra³o tak¿e znacz¹c¹ rolê w
rozwoju górnictwa otworowego, g³ównie
ropy naftowej i gazu ziemnego. Pierwszy
otwór w poszukiwaniu ropy naftowej wy-
wiercono w 1856 r. w Pensylwanii, a kilka
lat póŸniej uruchomiono jej wydobycie w
Rosji (Baku), Kanadzie i Rumunii. Istotny
wk³ad w rozwój wydobycia i przetwarzania
ropy naftowej na terenie polskiej Galicji w
drugiej po³owie XIX w. mia³ Polak Ignacy
£ukasiewicz (Baturo 2003; Hryniewicz
2002). Drewno w tym górnictwie by³o
stosowane przede wszystkim do budowy
wie¿ szybów wiertniczych oraz infrastruk-
tury tego górnictwa. Dziœ drewno zosta³o
niemal ca³kowicie wyparte przez stal i nie
wydaje siê, aby mog³o wróciæ.

Drewno w hutnictwie

Drewno wspomaga³o rozwój hutnictwa
przez tysi¹ce lat. Wytapianie miedzi z rudy
w ognisku rozpoczêto w Egipcie ok. 3,8 tys.
lat p.n.e. Br¹z z rudy miedzi i cyny uzys-
kano tam ok. 3,5 tys. lat p.n.e. Pocz¹tkowo
znano ¿elazo pochodz¹ce prawdopodobnie
z meteorytów (Egipt i Mezopotamia w
IV–III tysi¹cleciu p.n.e). ¯elazo zaczêto
wytapiaæ w ognisku ok. 2 tys. lat p.n.e. Wy-
soki poziom wytwarzania stopów miedzi
osi¹gniêto w tym czasie w Grecji, a
nastêpnie w Rzymie, gdzie rozwijano pro-
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*Pozyskiwana w kopalni w Wieliczce sól mia³a ogromn¹ wartoœæ. Kopalnia ta przetrwa³a wieki i jest
dla nas bezcennym œwiadectwem historii.



dukcjê o³owiu, srebra i rtêci. Narzêdzia z
hartowanego ¿elaza nauczono siê wyrabiaæ
w I w. p.n.e. (Baturo 2003).

W Europie œrodkowej i zachodniej
pocz¹tki hutnictwa przypadaj¹ na IX w.
p.n.e. Na obecnych ziemiach polskich do
rozwoju hutnictwa przyczynili siê zapewne
Wandalowie, którzy pojawili siê miêdzy
Odr¹ i Wis³¹ na prze³omie III i II w. p.n.e.
Byli oni mistrzami w kuciu ¿elaza. Na
pocz¹tku VI w n.e. wywêdrowali na zachód
pod naporem S³owian. W³aœnie w okresie
wielkich wêdrówek ludów (IV–VII w.n.e.)
rozwój hutnictwa w Europie ulega zaha-
mowaniu. Nowy jego okres, ci¹gle z u¿y-
ciem drewna w dymarkach, rozpocz¹³ siê w
VIII w. Stale rosn¹ce zapotrzebowanie na
drewno w hutnictwie przyczyni³o siê do
wytrzebienia lasów (Baturo 2003;
Urzykowski 2004).

Próby zast¹pienia wêgla drzewnego
wêglem kamiennym przy wytopie ¿elaza
przeprowadzono w Anglii dopiero pod
koniec XVII w. Surówkê przy zastosowaniu
koksu wytopi³ po raz pierwszy Abraham
Darby (syn) w 1735 r. (Baturo 2003).

Drewno stanowi³o podstawê produkcji
innych wyrobów, np. wypalania glinianych
naczyñ, wyrobu szk³a i porcelany. Naczynia
zaczêto wypalaæ w koñcowym okresie
epoki kamienia (neolit: 7,7–2,0 tys. lat
p.n.e.; na terenie dzisiejszej Polski: 4,5–1,7
tys. lat p.n.e.). Szklane naczynia by³y znane
w I w. p.n.e., znacznie póŸniej (VII w. n.e.)
porcelana w Chinach (Baturo 2003; PWN
1968).

Drewno w wyrobach wêglarstwa

Wspomniano wy¿ej o znaczeniu wêgla
drzewnego w hutnictwie, ale w wêglarstwie
uzyskiwano wiele innych produktów, które
zas³uguj¹ na oddzielne omówienie. Historia
wêglarstwa zaczê³a siê co najmniej 4 tys. lat
temu. Wykorzystywano wówczas nie tylko
wêgiel drzewny, ale tak¿e smo³ê i dziegieæ
do celów leczniczych, uszczelniania ³odzi,

smo³owania dachów, sporz¹dzania po-
chodni i ¿agwi, a tak¿e kultowych, np. w
staro¿ytnym Egipcie stosowano smo³ê do
balsamowania zw³ok. Znany by³ ju¿
wówczas ocet drzewny (Wê¿yk 1872, za
Surmiñski 2002).

Zapotrzebowanie na produkty wêglar-
stwa ci¹gle ros³o, szczególnie na coraz
lepszy jakoœciowo wêgiel drzewny, a tak¿e
smo³ê, pak, pota¿ i kwas octowy. Przyc-
zyni³o siê to do rozwoju pieców mieler-
zowych. W XIX w. buduje siê ju¿ ró¿nego
rodzaju retorty, umo¿liwiaj¹ce otrzymywa-
nie produktów termicznego rozk³adu drew-
na na bardzo du¿¹ skalê. Cierpia³y na tym
lasy, których powierzchnia stale mala³a.
Pocz¹tkowo stosowano w wêglarstwie
drewno drzew iglastych. PóŸniej zaczêto
wykorzystywaæ drewno gatunków liœcias-
tych (d¹b, buk, grab, olsza, brzoza), gdy
stwierdzono, ¿e mo¿na z nich uzyskaæ war-
toœciowszy wêgiel drzewny. Obecnie do
jego wytwarzania u¿ywa siê g³ównie drew-
na brzozy, buka i olszy (Surmiñski 2002).

Wêgiel drzewny zapewne jeszcze d³ugo
bêdzie stosowany w wielu dziedzinach. W
Polsce najwiêksze znaczenie ma wypalanie
wêgla drzewnego w Bieszczadach. Na tych
terenach zu¿ywa siê w powy¿szym celu ok.
150 tys. m3 drewna rocznie, co stanowi ok.
10% ogólnego rozmiaru pozyskania.

Kora w garbarstwie

Egipcjanie ok. 3,5 tys. lat p.n.e. stoso-
wali korê do garbowania skóry. PóŸniej
rozwinê³o siê rzemios³o wytwarzaj¹ce garb-
niki z kory. W XVIII i XIX w.: „by³o to tak
op³acalne, ¿e wystarczy³o, aby las przynosi³
dochód”. Przemys³ garbarski by³ w nie-
których regionach Europy, np. w Prusach,
wiod¹c¹ ga³êzi¹ produkcyjn¹. W Polsce
rekordowe pozyskanie kory mia³o miejsce
w 1952 r. i wynios³o 16 tys. ton. Do ekstrak-
cji garbników z kory (g³ównie œwierka i
dêbu) stosowano zwyczajn¹ wodê (Koza-
kiewicz, Matejak 2002).
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Inne wykorzystanie wyrobów z drzew

w przemys³ach niedrzewnych

Nie tylko drewno i kora, ale tak¿e igli-
wie i ¿ywica by³y oraz s¹ nadal wykorzysty-
wane. Uzyskiwane z igie³ i pêdów olejki
znajduj¹ zastosowanie w przemyœle per-
fumeryjnym i farmaceutycznym. ¯ywica
jest surowcem dla wielu wyrobów chemicz-
nych (Paschalis 2003).

Drewno w napêdach maszyn i urz¹dzeñ

Rozwój rolnictwa i wielu przemys³ów
wi¹¿e siê z drewnianym ko³em wodnym.
Pierwsza wzmianka o nim pochodzi od Phi-
lona z Bizancjum z III w. p.n.e. S³u¿y³o ono
na pocz¹tku do nawadniania pól. Ko³a
wodne do napêdu m³ynów zbo¿owych zas-
tosowano w I w. p.n.e. Rozkwit m³ynarstwa
z ich u¿yciem nast¹pi³ w œredniowieczu,
szczególnie w Anglii. Od XII w. sta³y siê
równie¿ podstaw¹ rozwoju przêdzalnictwa,
górnictwa (wydobywanie urobku na pow-
ierzchniê), hutnictwa (kruszenie ród,
miechy) i kowalstwa (miechy, m³oty). By³y
najpotê¿niejszymi maszynami w wielu
dziedzinach przemys³u a¿ do po³owy XIX
w. (Kozakiewicz, Matejak 2001).

Drewno by³o równie¿ podstawowym
materia³em do budowy wiatraków. Po raz
pierwszy zastosowano wiatrak do napêdu
narzêdzi w Persji ok. 950 r. Pierwsze wzmi-
anki o wiatrakach w Europie pochodz¹ z
Normandii (1180 r.), Belgii (1195 r.) i Nid-
erlandów (1274). W Niemczech zaczêto o
nich mówiæ na prze³omie XIII i XIV w. W
Polsce s¹ one znane prawdopodobnie od
XIV w., ale rozpowszechni³y siê w XIX w.
do napêdu m³ynów zbo¿owych (Baturo
2003; Pachelska, Matejak 2000).
Drewniane wiatraki jeszcze nie tak dawno
by³y widoczne w wiejskich pejza¿ach. Ich
wysokoœæ dochodzi³a niekiedy do 35 m.
Obecnie wraca siê do nich, g³ównie w ener-
getyce, ale s¹ budowane ju¿ z innych mate-
ria³ów.

Do rozwoju wielu dziedzin przyczyni³
siê te¿ budowany z u¿yciem drewna kierat,
wynaleziony w I w. p.n.e. (Baturo 2003).
Napêdza³ on urz¹dzenia, m.in. w górnic-
twie, hutnictwie, kowalstwie i rolnictwie.
Obecnie prawie ca³kowicie wyszed³ z u¿y-
cia, ale dawniej mia³ du¿e znaczenie, szcze-
gólnie w rolnictwie do napêdu ró¿nych
urz¹dzeñ (sieczkarnie, m³ockarnie, wialnie).

Zakoñczenie

Drewno odgrywa³o w przesz³oœci pod-
stawow¹ rolê w górnictwie, hutnictwie i in-
nych przemys³ach niedrzewnych. S³u¿y³o
do wyrobu narzêdzi, budowy infrastruktury,
a tak¿e jako Ÿród³o ciep³a. Dziœ jego
ogromna rola w niektórych dziedzinach
przesz³a do historii. Dzieje siê tak w gór-
nictwie otworowym i hutnictwie. Nie maj¹
ju¿ wiêkszego znaczenia drewniane napêdy,
które w przesz³oœci przyczyni³y siê do roz-
woju wielu przemys³ów. Szczególn¹ rolê
odegra³o drewno w polskim górnictwie
wêglowym, w którym ma w dalszym ci¹gu
znaczenie, chocia¿ rozmiar sprzeda¿y
drewna kopalniakowego stale siê zmniejsza.
Broni siê swoj¹ naturalnoœci¹ wykorzysta-
nie wyrobów z igie³ i pêdów w przemyœle
perfumeryjnym i farmaceutycznym przed
zalewem œrodków syntetycznych. Pozyski-
wana z drzew ¿ywica jest ci¹gle wa¿nym
surowcem dla wielu wyrobów chemicz-
nych. Nadal maj¹ znaczenie niektóre wy-
roby wêglarstwa. Wypalanie wêgla drzew-
nego pozwala nie tylko na wykorzystanie
drewna, ale przyczynia siê tak¿e do rozwi¹
zywania regionalnych problemów spo³ec-
znych, poprzez ograniczanie bezrobocia.

Drewno zapewne pozostanie niezastê-
powalne w wielu dziedzinach, bo przema-
wia za tym wiele jego niepowtarzalnych
cech.
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Wybrane cechy drewna jako elementy jego promocji w górnictwie, hutnictwie i innej produkcji
niedrzewnej

Grupy cech Wyszczególnienie cech

Odnawialnoœæ
surowcowa
oraz tradycje

�Wykorzystywane w górnictwie, hutnictwie i innej produkcji niedrzewnej
jest surowcem odnawialnym.
� Ma bardzo d³ug¹ tradycjê oraz odegra³o ogromn¹ rolê w rozwoju gór-
nictwa, hutnictwa i innych przemys³ów.

Cechy estetyczne
i techniczne

� Naturalnoœæ i przyjemnoœæ w dotyku.
� Ostrzegawczy trzask wydawany przed z³amaniem, maj¹cy szczególne
znaczenie w górnictwie.
�Mo¿liwoœæ obróbki prostymi narzêdziami, co by³o szczególnie wa¿ne w
odleg³ej przesz³oœci, a tak¿e stosunkowo ma³y ciê¿ar i znaczna trwa³oœæ.
� Podatnoœæ na zabezpieczenie œrodkami obojêtnymi dla cz³owieka i
œrodowiska.
� Mo¿liwoœæ powtórnego wykorzystania (np. w energetyce).

Cechy
ekologiczne

� Pobieranie CO2 z atmosfery przez drzewo, a nastêpnie jego przetrzymy-
wanie w wyrobach przez wiele lat, jako element zapobiegania negatywnym
zmianom klimatu.
� Nieuci¹¿liwoœæ dla œrodowiska po wype³nieniu roli w górnictwie i wyro-
bach z drewna oraz ³atwoœæ utylizacji (z zachowniem odpowiednich zasad w
przypadku zabezpieczenia œrodkami chemicznymi).
� Posiadanie certyfikatu œwiadcz¹cego o pochodzeniu z lasu, spe³niaj¹cego
wymagania ekologii, trwa³oœci i zachowania dla przysz³ych pokoleñ.

Spo³eczne znaczenie
wykorzystania drewna

� Ograniczenie bezrobocia poprzez zatrudnienie w zagospodarowaniu lasu
oraz przy pozyskiwaniu drewna i wytwarzaniu wyrobów.


