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Park Narodowy „Las Bawarski” (fot. R. Sorek)

Ekosystemy leœne na Starym Kontynencie stanowi¹ ostojê
ró¿norodnoœci gatunkowej i siedliskowej. Jest to efektem trwaj¹cej ju¿ od 200 lat racjonalnej gospodarki leœnej opartej na
filozofii leœnictwa, polegaj¹cej na zapewnianiu trwa³oœci i ci¹g³oœci lasów dla obecnych i przysz³ych pokoleñ. Jest to równie¿
wynikiem trwaj¹cego od ponad 100 lat rozwoju form ochrony
przyrody.
Od wieków dzia³alnoœæ cz³owieka w ró¿nym stopniu wp³ywa³a
na ró¿norodnoœæ biologiczn¹ i naturalnoœæ lasów europejskich. Lasy
rosn¹ce na ¿yznych glebach podlega³y najintensywniejszym
zmianom, poniewa¿ by³y zajmowane przez rolnictwo. Obecnie
bardzo niewiele powierzchni leœnych w Europie jest nietkniêtych
przez cz³owieka, ale te¿ rzadko spotyka siê ca³kowicie sztuczne
plantacje drzew leœnych.
Lasy naszego kontynentu s¹ zró¿nicowane lokalnie i regionalnie. Na mapie leœnej Europy wyró¿niaj¹ siê obecnie pó³nocne
i górskie œwierczyny, rozleg³e bory sosnowe, wielogatunkowe lasy
wy¿ynne i górskie, liœciaste pasy nadrzecznych ³êgów oraz œródziemnomorskie zaroœla makii. Formacje leœne Europy maj¹ uk³ad
równole¿nikowy, na który znaczny wp³yw ma klimat oceaniczny w
zachodniej czêœci i klimat kontynentalny na wschodzie. Ró¿ni¹ siê
one sk³adem gatunkowym drzew, ró¿norodnoœci¹ flory i fauny,
¿yznoœci¹ siedlisk, sposobem zagospodarowania i histori¹ gospodarstwa leœnego prowadzonego przez poszczególne pañstwa.
Obszar lasów w Europie ulega³ w przesz³oœci ci¹g³ym zmianom.
Do koñca XVIII wieku ich powierzchnia ci¹gle mala³a, aby w
ostatnich 150 latach stale siê powiêkszaæ. Lesistoœæ Starego Kontynentu wraz z europejsk¹ czêœci¹ Rosji wynosi obecnie 40% i ci¹gle
wzrasta. W poszczególnych pañstwach jest zró¿nicowana i waha siê
od kilku procent w Irlandii, Turcji i na Ukrainie, do ponad szeœædziesiêciu w Norwegii i ponad siedemdziesiêciu w Finlandii. Stopieñ
u¿ytkowania lasu, wyra¿ony jako stosunek iloœci pozyskanego
drewna do przyrostu mi¹¿szoœci, od 50 lat powoli spada, wskutek
czego zasobnoœæ lasów jest tu obecnie wyj¹tkowo du¿a.

Na kontynencie europejskim jest
najmniej lasów naturalnych, mniej ni¿ 1%.
Oznacza to, ¿e zachowa³o siê ich nie wiêcej
ni¿ pó³ miliona hektarów. Wystêpuj¹ one
g³ównie na Pó³nocy i w zachodniej czêœci
Europy. Bogata jest w nie przede wszystkim
Szwecja, Finlandia i Norwegia. Niewielkie
obszary lasów naturalnych zachowa³y siê w
Grecji, Austrii, Szwajcarii oraz Francji. We
wschodniej Europie tylko na S³owacji i Bia³orusi rosn¹ jeszcze lasy nietkniête ludzk¹
rêk¹ i zaledwie ich œlady w Polsce i na
Chorwacji. Parki narodowe Starego
Kontynentu zajmuj¹ 3 miliony hektarów. W
pañstwach Unii Europejskiej obszary
Natura 2000 obejmuj¹ blisko 18% powierzchni l¹dowej. Europejskie lasy s¹ dotkniête
skutkami zanieczyszczeñ atmosfery. Do
najbardziej zagro¿onych nale¿¹ lasy krajów
Europy Œrodkowej, a najzdrowsze lasy,
poni¿ej 10% chorych drzewostanów, posiadaj¹: Austria, Francja i Portugalia.
Obecne spo³eczeñstwa pañstw Europy
przywi¹zuj¹ coraz wiêksz¹ uwagê do
wielofunkcyjnoœci lasu, do œwiadczenia
przez nie us³ug zarówno materialnych jak i niematerialnych.
Najbardziej zurbanizowane spo³eczeñstwa postrzegaj¹ je raczej jako
kapita³ œrodowiskowy ni¿ ekonomiczny, czego wyrazem jest
wspieranie dzia³añ zmierzaj¹cych do ich ochrony. Chocia¿ udzia³
spo³eczny w poszczególnych pañstwach jest zró¿nicowany, to nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e uczestnictwo grup pozarz¹dowych w procesie
decyzyjnym nabiera na sile na szczeblu pañstwowym, regionalnym
jak i lokalnym. Prawid³owa partycypacja spo³eczna w leœnictwie nie
odnosi siê tylko do sprawnoœci technicznej czy organizacyjnej, ale
przede wszystkim do nowego sposobu myœlenia i aktywnego wspó³dzia³ania leœników i innych grup spo³ecznych.
Wszystkie kraje Unii Europejskiej bior¹ udzia³ w dialogu
dotycz¹cym lasów, prowadzonym na Forum Leœnej Organizacji
Narodów Zjednoczonych (UNNF) i Ministerialnego Procesu
Ochrony Lasów w Europie (MCPEE), który rozpocz¹³ siê 20 lat
temu. G³ównym przes³aniem tych procesów jest d¹¿enie do wielofunkcyjnej i zrównowa¿onej gospodarki leœnej we wszystkich
lasach. Publiczny udzia³ w zarz¹dzaniu leœnictwem uwa¿a siê za
konieczny dla stabilizacji zrównowa¿onego modelu tej dziedziny
gospodarki, aby by³a akceptowana przez spo³eczeñstwo. Prawdziwym wyzwaniem dla europejskiej i œwiatowej ekonomii jest
pogodzenie wykorzystywania drewna jako surowca, klimatycznie
neutralnego Ÿród³a energii, z koniecznoœci¹ ochrony lasu jako dziedzictwa naturalnego oraz jego funkcji ekologicznych. Z globalnego
punktu widzenia leœnictwo Unii Europejskiej jest wyj¹tkowe,
poniewa¿ lasy s¹ jednym z najwiêkszych rezerwuarów ró¿norodnoœci biologicznej i wêgla, odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê spo³eczn¹ oraz
stanowi¹ Ÿród³o surowca potrzebnego do rozwoju ekonomicznego.
Barbara Czo³nik
•ród³a:
Bernacki E. 2006. „Lasy i leœnictwo krajów Unii Europejskiej”. Warszawa.
Paschalis-Jakubowicz P. 2004. „Polskie leœnictwo w Unii Europejskiej”.
Warszawa.
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Czeœæ!”, 10 tom
„Studiów i Materia³ów Oœrodka
Kultury Leœnej”
oraz ksi¹¿ka poœwiêcona aktywnoœci leœników w
Oflagu II C w
Woldenbergu.
Nasza placówka staje siê coraz
bardziej atrakcyjna dla zielonych szkó³, zw³aszcza
z terenu Wielkopolski. Odnotowujemy te¿
wzmo¿ony ruch turystyczny w Muzeum
Leœnictwa, parku-arboretum oraz w Pokazowej
Zagrodzie Zwierz¹t. W okresie wiosny i lata
poœwiêcamy czas na rewaloryzacjê parku-arboretum, wzbogacaj¹c kolekcje dendrologiczne.
Oferta turystyczna
Oœrodka jest ró¿norodna, dlatego zapraszam
do odwiedzin tego uroczego miejsca w dni
powszednie i œwiêta.
J. Frankowski

Okres wiosny i lata w Oœrodku
Kultury Leœnej w Go³uchowie cechuje
siê wytê¿on¹ prac¹. W kwietniu
œwiêtowaliœmy Dzieñ Ziemi bêd¹cy
podsumowaniem ca³orocznej pracy
dzieci i m³odzie¿y na rzecz ochrony
miejsc przyrodniczo-cennych i tworzonych ogródków przyszkolnych.
Ponadto otwieraliœmy cztery wystawy
artystyczne: twórczoœci Ludomira Benedyktowicza, fotografii przyrodniczej El¿biety Dzikowskiej, Danuty Piotrowskiej
i Rafa³a £apiñskiego.
W maju na „Dybulu” zosta³a otwarta nowa
wystawa sta³a Muzeum Leœnictwa poœwiêcona
„Ochronie lasu” wed³ug w³asnego scenariusza. W
tym samym miesi¹cu odby³a siê V edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
„Bajarze z Leœnej Polany”. Has³o przewodnie tego
konkursu brzmia³o „Lasy dla ludzi” i zwi¹zane by³o
z obchodami Miêdzynarodowego Roku Lasów.
Tak¿e czerwcowy festyn edukacyjny „Spotkanie z
lasem” nawi¹zywa³ do tego has³a. W trakcie festynu
rozstrzygniêto konkurs plastyczny dla dzieci i m³odzie¿y z po³udniowej Wielkopolski.
Wiosn¹ ukaza³y siê nowe publikacje Oœrodka:
„Go³uchów – rezydencja magnacka w œwietle
Ÿróde³” (wydanie III), album „Œwiêtemu Hubertowi

Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor
Oœrodka Kultury Leœnej

Wydarzenia

Zapraszamy:
P Wystawy sta³e
w Muzeum Leœnictwa:
„Kulturotwórcza rola lasu”
„Dzieje leœnictwa w Polsce”
„Spotkanie z lasem”
„Diorama – gr¹d œrodkowoeuropejski
w aspekcie wiosennym”
„Diorama – œwierczyna borealna
w aspekcie zimowym”
„Czerwona Ksiêga – gatunki chronione”
„Technika leœna”
„Ochrona lasu”
P Wystawy czasowe
w Muzeum Leœnictwa:
„Zwierzêta naszych lasów,
pól i szuwarów”
wystawa fotograficzna
Rafa³a £apiñskiego
(do 31 sierpnia 2011 r.)
„Nasz œwiat sztuki”
wystawa malarska
Igi Brzeskot-Nowak
i Zbigniewa Boguckiego
(do 31 sierpnia 2011 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Ssaki leœne”
„Szukamy dendrologicznych skarbów”
„W g³¹b lasu”
„Jak ¿yje las?”

W galerii w obiekcie muzealnym „Oficyna” 17 marca br. otwarto wystawê
fotograficzn¹ autorstwa Miros³awa Kwieciñskiego pn.: „Poluj¹c na œwiat³o”
(fot. A. Antonowicz)

W zabytkowej „Powozowni”, 11 maja 2011 r. zaprezentowano wystawê
fotograficzn¹ „Norweskie inspiracje” autorstwa El¿biety Dzikowskiej
i Izabeli Staniszewski (fot. A. Antonowicz)

P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Spotkanie z lasem”
„Warsztaty zdobienia drewna”
Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. (62) 761-50-45,
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

Noc Muzeów
W Muzeum Leœnictwa – „Oficyna”, 15 kwietnia br., Benedykt RoŸmiarek,
dyrektor OKL, otworzy³ wystawê twórczoœci Ludomira Benedyktowicza
(1844–1926) – leœnika i artysty (fot. A. Antonowicz)

Podczas obchodów Dnia Ziemi, 19 kwietnia br., w sali kolumnowej
„Powozowni” odby³ siê wernisa¿ wystawy fotograficznej autorstwa Danuty
Piotrowskiej pn.: „Krzywy las” i „P³onia – dzika rzeka, polska mikroAmazonka” (fot. R. Koch)

19 czerwca br. w odremontowanym budynku Muzeum Leœnictwa na
„Dybulu” otwarto now¹ wystawê sta³¹ „Ochrona lasu” (fot. R. Koch)

W tym samym dniu, 19 czerwca br., w „Powozowni” udostêpniona zosta³a
wystawa fotografii Rafa³a £apiñskiego „Zwierzêta naszych lasów, pól
i szuwarów” (fot. R. Koch)

W Oœrodku Kultury Leœnej 14 maja br.
odby³a siê Noc Muzeów. Akcjê w OKL
zorganizowano po raz trzeci. Turyœci mieli
mo¿liwoœæ zwiedzaæ wystawy w Muzeum
Leœnictwa. Obiekty muzealne: „Oficynê”,
„Powozowniê” i „Owczarniê” w godzinach
wieczornych zwiedzi³o ponad 1500 osób.
(fot. A. Antonowicz)
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V Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leœnej Polany”

1. Tegoroczny konkurs odby³ siê w zabytkowej „Powozowni” w dniach 12-13 maja. Przebiega³ pod has³em Miêdzynarodowego Roku Lasów – „Lasy dla ludzi”. Patronat
honorowy nad tym wydarzeniem obj¹³ Marian Pigan –
Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych. Uroczystoœæ
otworzy³ Benedykt RoŸmiarek – Dyrektor OKL.

2. Po wylosowaniu kolejnoœci wyst¹pieñ uczestnicy konkursu rozpoczêli bajanie. Zygmunt
Burzyñski – emerytowany leœnik, który wylosowa³ numer 7, otrzyma³ za swój wystêp specjalne 3. Publicznoœæ i Jury w skupieniu s³ucha³o bajania...
wyró¿nienie.

4. ... i nagradza³o gawêdziarzy
oklaskami oraz ciep³ym uœmiechem.

5. Bajarze nie tylko s³owem, lecz równie¿ przy pomocy ró¿nych rekwizytów
wprowadzali s³uchaczy w nastrój swoich gawêd. Z lewej: uczennica z
Warcina – Katarzyna Klein, która za swoje bajanie otrzyma³a wyró¿nienie;
z prawej: Adrian Wiœniowski z Nadleœnictwa Cisna, laureat II nagrody.

7. Micha³ Denis, uczeñ z Zespo³u
Szkó³ Leœnych w Bi³goraju, wcieli³
siê w rolê Dziewczynki w rumiankowej sukience i otrzyma³ I nagrodê
oraz gor¹ce oklaski publicznoœci.

8. Magdalena Koziara, uczennica z Zespo³u Szkó³ Leœnych
w Bi³goraju, za swoj¹ gawêdê o
Szyszkowym dziadku otrzyma³a
wyró¿nienie.

11. Wieczorem, w zabytkowej scenerii sali gobelinowej
go³uchowskiego zamku, odby³ siê koncert zespo³u Capitol
z Teatru Muzycznego we Wroc³awiu. W mi³ej atmosferze
s³uchano standardów muzyki filmowej.

6. By³a te¿ muzyka i œpiew w wykonaniu Magdaleny Uni³owskiej,
uczennicy z Zespó³u Szkó³ Leœnych w Bi³goraju, wyró¿nionej
w konkursie.

9. Po wys³uchaniu gawêd Jury uda³o siê na 10. Oko³o godziny siedemnastej profesor Tomasz
obrady, a uczestnicy konkursu oraz zaprosze- Borecki, przewodnicz¹cy Jury, og³osi³ wyniki
ni goœcie zwiedzali obiekty Muzeum Leœnic- konkursu.
twa, spacerowali po parku-arboretum
i odwiedzali zagrodê zwierz¹t.

12. Drugiego dnia, przed uroczystym podsumowaniem konkursu, m³odzie¿ z Technikum Leœnego z
Warcina zaprezentowa³a koncert muzyczny ze
spektaklu Las w sztuce.

13. Nagrody laureatom i podziêkowania za udzia³ w
„Bajarzach...” wrêczyli Benedykt RoŸmiarek – Dyrektor
OKL oraz profesor Halina Zgó³kowa z Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu. Na zdjêciu: Magdalena Miszta,
która za swoje wyst¹pienie otrzyma³a trzeci¹ nagrodê.
opracowanie: Joanna Zalejska-Niczyporuk, zdjêcia: Romana Koch
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Dzieñ Ziemi po raz dziesi¹ty

Spektakl „Bajka o dobrej królowej, z³ym królu, pracowitych elfach i dobrych dzieciach” przygotowany przez
przedszkolaki z Go³uchowa (fot. R. Koch)

Happening, krzy¿ówka z nagrod¹, rajd ekologiczny, wystawa
i popisy m³odych aktorów, to tylko niektóre z elementów programu
obchodów Dnia Ziemi w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie.
W myœl zasady „Dla ka¿dego coœ mi³ego” w radosnym œwiêtowaniu
i najm³odsi, i ci, którzy wieku nie licz¹, mogli znaleŸæ coœ dla siebie. Z
pewnoœci¹ siê nie zawiedli, bo oferta przygotowana przez OKL i Klub
M³oda Europa III LO w Kaliszu – organizatorów œwiêta – by³a bogata.
Potwierdzeniem znakomitej zabawy by³y rzesze rozentuzjazmowanych
uczniów opuszczaj¹ce s³onecznym popo³udniem Go³uchów.

HUMOR

– Tegoroczne obchody s¹ szczególne z dwóch powodów – mówi³
witaj¹c goœci Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL. – Odbywaj¹ siê po
raz dziesi¹ty, zatem mamy skromny jubileusz i zwi¹zane s¹ z Miêdzynarodowym Rokiem Lasów ustanowionym przez Organizacjê
Narodów Zjednoczonych. W tym dniu warto wspomnieæ, ¿e ¿yjemy w
kraju i na kontynencie, gdzie lasów przybywa (…). Chcê, aby ten dzieñ
utrwali³ siê w naszych sercach i rozumie jako œwiêto lasu, aby ka¿dy
tereny zielone szanowa³, bo s¹ naszym wspólnym dobrem.
W³aœnie to trudne do przecenienia dobro – „LAS” – stanowi³o
temat wiod¹cy imprezy. W „Powozowni” otwarto wystawê fotograficzn¹ prezentuj¹c¹ „Krzywy Las” rosn¹cy w okolicach Szczecina,
oraz uroki rzeki P³oni – polskiej mikro-Amazonki. Autorka zdjêæ –
Danuta Piotrowska – opowiada³a zebranym o inspiruj¹cej roli lasu
i bogactwie przyrodniczego œwiata zatrzymanego w kadrze.
Tematyka leœna dominowa³a równie¿ w zadaniach, które
rozwi¹zywa³a m³odzie¿ bior¹ca udzia³ w rajdzie ekologicznym oraz
w krzy¿ówce, z któr¹ wi¹za³o siê pe³ne napiêcia losowanie nagród.
Spektakle przygotowane przez go³uchowskie przedszkolaki oraz
licealistów z Kalisza i Pleszewa zachwyci³y publicznoœæ, podobnie
radosny happening w parku-arboretum, który towarzyszy³ ceremonii
sadzenia drzewa. Jest ju¿ tradycj¹, ¿e m³odzie¿ sadz¹c drzewo w symboliczny sposób odnawia swój patronat nad parkiem-arboretum. Dzia³ania na
rzecz przyrody, w tym i go³uchowskiego parku, ka¿dorazowo docenia kapitu³a przyznaj¹ca odznakê „Honorowego Opiekuna Miejsc PrzyrodniczoCennych Go³uchowa”. W tym roku do grona wyró¿nionych do³¹czy³o 43
uczniów.
Dzieñ Ziemi to czas podsumowañ ekologicznej aktywnoœci szkó³ i
licznych konkursów. Tym razem wy³oniono najlepszych ekologów, a ekologicznym szko³om przyznano certyfikaty. Laureaci i uczestnicy konkursu
fotograficznego zatytu³owanego „Oœrodek Kultury Leœnej w obiektywie”
ogl¹dali swoj¹ twórczoœæ na wystawie przygotowanej specjalnie z tej
okazji. Nagrodzone szko³y i wyró¿nieni uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody.
Podczas jubileuszowego Dnia
Ziemi nie zabrak³o podziêkowañ dla
darczyñców oraz osób, które od
wielu lat wspieraj¹ dzia³ania m³odzie¿y na rzecz zachowania przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionu. S³owa szczególnych podziêkowañ skierowano do
prezydenta Kalisza i starosty pleszewskiego – patronów honorowych wydarzenia, a tak¿e do wójta
Gminy Go³uchów i pani dyrektor III
LO im. M. Kopernika w Kaliszu –
wspó³organizatorów imprezy. Swoj¹ wdziêcznoœæ za wspó³realizacjê
projektu Dnia Ziemi w Go³uchowie
wyrazi³a m³odzie¿ Klubu Europejskiego M³oda Europa dzia³aj¹cego
przy III LO w Kaliszu, przekazuj¹c
na rêce dyrektora Oœrodka Kultury
Leœnej pami¹tkowy dyplom i
album. Radosne œwiêtowanie
zakoñczy³o siê wspólnym posi³kiem
w plenerze.
Alicja Antonowicz
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DAWNE .SPOSOBY KORZYSTANIA Z LASU

ZYWICZARSTWO

oderwij - zachowaj

Historia

Ju¿ kilka tysiêcy lat p.n.e. Fenicjanie, Egipcjanie, Grecy i Rzymianie zbierali ¿ywice, umieli je suszyæ, destylowaæ i u¿ywaæ, np. do konserwowania budulca na statki, kitowania szczelin, klejenia oraz do
wyrobów sakralnych. W Chinach ¿ywica drzewa lakowego u¿ywana jest
ju¿ od ponad 3000 lat do wytwarzania laki. Informacje o wykorzystywaniu ¿ywicy spotykamy w Dziejach Herodota (historyka greckiego
¿yj¹cego w V w. p.n.e.), który podaje, ¿e ¿ywica stosowana by³a w staro¿ytnym Egipcie do balsamowania zmar³ych królów i dostojników dworskich. Staroegipskie i starogreckie farmakopee (spisy leków) wymieniaj¹ ¿ywicê jako lekarstwo do uœmierzania bólów. Pozyskiwano j¹ w
staro¿ytnej Grecji z sosny alpejskiej, pistacji oraz cedru. Przetwarzaniem i handlem ¿ywic¹ oraz jej przerobami zajmowali siê wówczas
g³ównie Fenicjanie.
W Europie natomiast, na terenach obecnie po³udniowej Francji
(dawnej Galii), ¿ywicowano drzewa ju¿ w IV-V w. p.n.e. (okres celtycki). Robiono to tzw. metod¹ p³atow¹, czyli usuwaj¹c p³at kory.
¯ywiczarze wyposa¿eni byli w specjalne siekierki, które s³u¿y³y im do
œcinania kory.
W wiekach œrednich ¿ywiczarstwo i handel produktami ¿ywicznymi opanowali Arabowie. Pod koniec XVI w. zacz¹³ siê import ¿ywicy z
Ameryki do Europy, który zwiêksza³ siê wraz z rozwojem przemys³u
farb, lakierów i rozpowszechnienia paliwa oœwietleniowego z terpentyny i alkoholu.
Na ziemiach polskich na pocz¹tku XIX w. pozyskiwano ¿ywicê ze
œwierków, dopiero w XX w. zaczêto ¿ywicowaæ sosny, pocz¹tkowo
metod¹ francusk¹ (p³atow¹). W latach trzydziestych XX w. ¿ywicowanie sosen nabra³o znaczenia gospodarczego. Zbudowano wówczas
dwie destylarnie ¿ywicy. Opracowana zosta³a polska metoda ¿ywicowania, oparta na metodzie ¿eberkowej.
W okresie po II wojnie œwiatowej, szczególnie w latach 60. i w pierwszej po³owie lat 70. ubieg³ego wieku, obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój ¿ywicowania gospodarczego w Polsce. Pozyskiwano
wówczas rocznie œrednio oko³o 22 tys. ton ¿ywicy sosnowej. Przy
¿ywicowaniu w Lasach Pañstwowych zatrudnionych by³o ponad 10 tys.
robotników – ¿ywiczarzy. Poza tym byliœmy wówczas znacz¹cym
eksporterem kalafonii na rynkach europejskich. W nastêpnych latach
iloœæ pozyskiwanej ¿ywicy zaczê³a siê zmniejszaæ, a w 1994 r.
zaprzestano w ogóle ¿ywicowaæ gospodarczo w polskich lasach.
Zapotrzebowanie przemys³u krajowego wymusi³o import ¿ywicy
sosnowej, g³ównie z Ukrainy, Brazylii, a wczeœniej z Chin.

a)

Ciekawostki

Z ¿ywicy zosta³a wyprodukowana pierwsza na œwiecie guma do
¿ucia.
a Bursztyn jest skamienia³¹ ¿ywic¹ wymar³ych ju¿ gatunków drzew
iglastych, wystêpuj¹cych w okresie trzeciorzêdu w rejonie Morza
Ba³tyckiego. Najwiêkszy znaleziony okaz bursztynu wa¿y³ 10 kg.
a Szelak to najbardziej znana ¿ywica pochodzenia zwierzêcego.
Otrzymuje siê go z naturalnej wydzieliny owadów z rzêdu
pluskwiaków, ¿yj¹cych w tropikalnej Azji. Stosowany jest do
wyrobu politur, lakierów i emalii spirytusowych, past do skór,
farb drukarskich i atramentów.
a W œwiecie staro¿ytnym takie ¿ywice jak mirra i kadzid³o uwa¿ano
obok z³ota za godne darów królewskich.
a Nazwa kalafonia pochodzi od antycznego greckiego miasta
Colophonos le¿¹cego w Ma³ej Azji, które ju¿ w V w. p.n.e. by³o
g³ównym oœrodkiem przerobu i handlu ¿ywic¹ w regionie Morza
Œródziemnego.
a

Produkcja

W obecnych czasach w Polsce nie pozyskuje siê ¿ywicy, lecz
zgodnie z „Instrukcj¹ ¿ywicowania”: ¿ywicowanie to proces produkcyjny polegaj¹cy na pozyskiwaniu ¿ywicy z drzew. Odbywa siê to przez
nacinanie kory i zbiór wycieku do specjalnych pojemników. Do pozyskiwania tej substancji mo¿na przeznaczyæ tylko drzewa zdrowe, maksymalnie 6 lat przed ich wyciêciem. Wiek rêbnoœci sosen w Polsce to
przeciêtnie 100 lat. Na drzewie zak³ada siê od 1 do 3 spa³ ¿ywiczarskich,
w zale¿noœci od œrednicy (pierœnicy) drzewa. Spa³¹ nazywamy okorowan¹ czêœæ pnia drzewa (maksymalnie do ¾ jego obwodu), na której
robi siê ukoœne naciêcia no¿em ¿³obikowym w postaci rowków zwanych
¿³obkami. Naciêcia przecinaj¹ kana³y ¿ywiczne, z których substancja
sp³ywa do umocowanych ni¿ej pojemników. Pozosta³a czêœæ nienaruszonej kory, tzw. pas ¿yciowy, ma za zadanie utrzymywanie prawid³owych procesów ¿yciowych drzewa. Spa³y nacina siê raz w tygodniu, a
¿ywicê ze zbiorników wybiera siê raz w miesi¹cu. Spa³y przed³u¿a siê
stopniowo ku wierzcho³kowi drzewa. Pozyskanie tej substancji w lesie
trwaæ powinno od pocz¹tku maja do po³owy paŸdziernika. W ci¹gu
ca³ego roku z jednej spa³y mo¿na otrzymaæ œrednio 1,5 kg ¿ywicy
sosnowej, a z jednego drzewa 3 kg ¿ywicy (œrednio na drzewie zak³ada
siê 2 spa³y).
Celem zwiêkszenia wycieku ¿ywicy naciêcia mo¿na opryskiwaæ
stymulatorami chemicznymi w postaci wodnego roztworu ekstraktu
dro¿d¿owego lub dro¿d¿y
paszowych, które zwiêkszaj¹
wyciek o blisko 40%.
Polska metoda ¿ywicowania nale¿a³a do najbardziej
ekologicznych na œwiecie,
gdy¿ nie powodowa³a istotnych zaburzeñ fizjologicznych
drzewa i proces ten nie wp³ywa³ ujemnie na jakoœæ techniczn¹ pozyskiwanego surowca
drzewnego.

d)
Narzêdzia u¿ywane przy
¿ywicowaniu, eksponaty
z Muzeum Leœnictwa
Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie, wystawa
techniki leœnej:
a) oœnik
b) ¿³obik ¿ywiczarski
dwuramienny
c) szablon ¿ywiczarski
d) ¿³obik ¿ywiczarski
strugowy z
opryskiwaczem IBL-3
e) zbiornik ¿ywiczarski
f) ¿³obik ¿ywiczarski
strugowy IBL-2

b)

c)

e)

(fot. R. Sorek)

f)

Substancja

¯ywice naturalne s¹ substancjami
o charakterze organicznym powstaj¹cymi w wyniku procesów fizjologicznych lub patologicznych, zachodz¹cych g³ównie w roœlinach gatunków
drzewiastych. W naszych drzewach
¿ywica balsamiczna znajduje siê w
drewnie sosny, œwierku i modrzewia
oraz w pêcherzykach na korze drzew
jod³owych.
Œwie¿a ¿ywica balsamiczna to
jasna, lekko ¿ó³tawa, lepka ciecz o
przyjemnym, aromatycznym zapachu.
Powstaje w pod³u¿nych i poprzecznych przewodach ¿ywicznych znajduj¹cych siê w drewnie. Substancja ta
sk³ada siê przede wszystkim z wêglowodorów terpenowych (terpentyny)
i kwasów ¿ywicznych (kalafonii) oraz
niewielkiej iloœci wody. Jej sk³ad
mo¿e byæ ró¿ny w zale¿noœci od gatunku drzewa, jego wieku, siedliska,
czasu pozyskania oraz okresu przechowywania. ¯ywica mo¿e zawieraæ
wiele zanieczyszczeñ organicznych i
nieorganicznych. Jej sk³ad chemiczny
mo¿e ulegaæ zmianom, gdy pozostaje
d³u¿szy czas na powietrzu. Przekszta³cenia te powoduj¹ zwiêkszenie jej
gêstoœci, przy czym staje siê ona substancj¹ pó³p³ynn¹ o du¿ej lepkoœci,
a po d³u¿szym pozostawieniu na wolnym powietrzu ca³kowicie krzepnie.

Zastosowanie

Podczas destylacji z ¿ywicy
sosnowej otrzymujemy ponad 20%

R. Walendowski, ¯ywicowanie (rysunek)

mas plastycznych. Jeszcze cenniejszym produktem ¿ywicznym jest
kalafonia, stosowana w przemyœle:
gumowym do produkcji opon
samochodowych oraz celulozowym – do produkcji papieru. Poza
tym kalafonia jest sk³adnikiem
lakierów, smarów, mas plastycznych, materia³ów wybuchowych,
myde³ itp.
¯ywica modrzewiowa, zwana
terpentyn¹ weneck¹, stosowana jest
przy malowaniu porcelany, konserwacji obrazów i w poligrafii. ¯ywica jod³owa (podobnie jak modrzewiowa) nie krystalizuje i nie zestala siê. U¿ywana jest jako balsam
kanadyjski w przemyœle optycznym, mikrotechnice, dawniej zaœ
stosowano j¹ w przemyœle farmaceutycznym. ¯ywica œwierkowa
zwana inaczej piwowarsk¹ by³a stosowana do uszczelniania beczek
oraz jako rozpuszczalnik do wyrobu
tanich lakierów.
Opracowanie: Anna Suska
Spa³a ¿ywiczarska, eksponat w Muzeum Leœnictwa Oœrodka Kultury Leœnej w
Go³uchowie, wystawa techniki leœnej (fot. R. Sorek)

terpentyny i oko³o 70% kalafonii. Przerób ¿ywicy na kalafoniê
i terpentynê odbywa³ siê w destylarniach ¿ywicy w Garbatce
ko³o Radomia i K³obucku ko³o Czêstochowy.
Terpentyna sosnowa stosowana jest w przemyœle chemicznym przy wyrobie farb, lakierów, past, leków, kosmetyków,
œrodków: zapachowych, owadobójczych i grzybobójczych oraz
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