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Lasy w Polsce
Lasy w Polsce s¹ najmniej zniekszta³con¹ formacj¹ przyrodnicz¹ i ostoj¹ ró¿norodnoœci biologicznej. S¹ niezbêdnym
czynnikiem i gwarantem równowagi ekologicznej oraz dobrem
ogólnospo³ecznym, kszta³tuj¹cym jakoœæ ¿ycia cz³owieka. Ponadto
stanowi¹ te¿ formê u¿ytkowania gruntów, która zapewnia produkcjê biologiczn¹, przedstawiaj¹c¹ wartoœæ rynkow¹.
Do po³owy XX wieku lasów na naszych ziemiach ubywa³o.
Lesistoœæ Polski mia³a swoj¹ najni¿sz¹ wartoœæ w 1945 roku – równ¹
20,8% powierzchni kraju. Intensywny przyrost powierzchni leœnej w
Polsce zaznaczy³ siê w latach 1945-1970, kiedy to w wyniku zalesienia
933,5 tys. ha lesistoœæ wzros³a do 27,0%. Tak¿e ostatnie 40 lat
charakteryzuje siê stopniowym wzrostem powierzchni lasów. Obecnie
lasy porastaj¹ 9,12 mln ha
(wg GUS stan na 31 grudnia
2010 r.), co odpowiada lesistoœci 29,2%. Wed³ug standardu miêdzynarodowego
na koniec 2010 roku wynosi³a ona 30,5% i by³a ni¿sza
od œredniej europejskiej
(34%, bez Federacji Rosyjskiej).
Podstaw¹ prac zalesieniowych w Polsce jest
„Krajowy program wzrostu
lesistoœci”, którego celem
jest powiêkszenie lesistoœci
kraju do 30% w 2020 r. i 33%
w 2050 r. Powierzchnia leœna
na jednego mieszkañca
wynosi u nas 0,24 ha i jest
jedn¹ z ni¿szych w regionie,
poniewa¿ jesteœmy krajem o
doœæ du¿ym stopniu zaludnienia. W Polsce dominuj¹ lasy publiczne – 81,5%, w tym pozostaj¹ce
w zarz¹dzie Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe –
77,5%. Lasy osób fizycznych stanowi¹ u nas 17,4%.
Tereny drzewiaste w Polsce wystêpuj¹ g³ównie na pod³o¿u o
najs³abszych glebach i z tego powodu przewa¿aj¹ siedliska borowe
zajmuj¹ce 52,1% powierzchni lasów; siedliska lasowe zajmuj¹ 47,9%.
W wiêkszoœci kraju przewa¿aj¹ drzewostany z sosn¹ jako gatunkiem
panuj¹cym. Jednak w górach dominuj¹ œwierki na zachodzie oraz
œwierki i buki na wschodzie. Sosna zajmuje 60,4% powierzchni lasów
wszystkich form w³asnoœci. W Lasach Pañstwowych systematycznie
wzrasta powierzchnia drzewostanów liœciastych, która obecnie stanowi
23,2%. Ich przeciêtny wiek w naszym kraju wynosi 56 lat.
Polskie lasy zaliczaj¹ siê do czo³ówki europejskiej pod wzglêdem
zasobnoœci drzewnej, œrednia zasobnoœæ to 219 m³/ha. Jest ona prawie
dwa razy wy¿sza od przeciêtnej dla ca³ej Europy (111 m³/ha, bez
Federacji Rosyjskiej, wg FAO 2010). W polskich lasach znajduje siê
ponad 2,049 mld m³ drewna. Od dwudziestu lat mi¹¿szoœæ

pozyskiwanego drewna w Lasach Pañstwowych stanowi tylko 55%
wielkoœci przyrostu. Pozosta³e 45% przyrostu drewna zwiêksza zasoby
tego surowca w naszych lasach. Zatem u¿ytkowanie drewna w Lasach
Pañstwowych jest zgodne z zasad¹ trwa³oœci lasów i zwiêkszania
zasobów drzewnych.
Ponadto te obszary zielone spe³niaj¹ w sposób naturalny lub w
wyniku dzia³alnoœci cz³owieka ró¿norodne funkcje ekologiczne, produkcyjne i spo³eczne. W Polsce ju¿ od 1957 roku wyró¿nia siê lasy o
charakterze ochronnym. Obecnie ten rodzaj stanowi 46,6% ca³kowitej
powierzchni leœnej. Najwiêksz¹ powierzchniê maj¹ lasy wodochronne
– 19,8%, wokó³ miast – 9,0%, uszkodzone dzia³alnoœci¹ przemys³u –
7,5% oraz glebochronne – 4,9%. Lasy o dominuj¹cej funkcji gospodarczej stanowi¹ – 51,7%
ca³kowitej powierzchni leœnej. W lasach ochronnych
w zale¿noœci od dominuj¹cych funkcji ogranicza
siê stosowanie zrêbów
zupe³nych, podwy¿sza siê
wiek rêbnoœci, dostosowuje sk³ad gatunkowy do
pe³nionych funkcji lasu
oraz wprowadza zagospodarowanie rekreacyjne.
Istnieje tam bogata infrastruktura turystyczna i edukacyjna w postaci szlaków
pieszych, rowerowych i
konnych, miejsc biwakowania, parkingów i terenów postoju, œcie¿ek zdrowia, dydaktycznych, zielonych klas, izb edukacyjPark w Go³uchowie, czêœæ leœna (fot. B. Chojêta)
nych i oœrodków edukacji
leœnej.
Polskie lasy znajduj¹ siê w sytuacji sta³ego zagro¿enia przez
czynniki abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne, co powoduje, ¿e
zagro¿enia naszych lasów nale¿¹ do najwy¿szych w Europie. Sta³e
oddzia³ywanie zanieczyszczeñ powietrza i ich akumulacja w œrodowisku leœnym zwiêkszaj¹ predyspozycje chorobowe lasów. Udzia³
drzew uszkodzonych (defoliacja powy¿ej 25%) wynosi obecnie 20,7%.
Masowe pojawy szkodników owadzich wystêpuj¹ na tych terenach
zielonych w wyj¹tkowej ró¿norodnoœci i cyklicznym nasileniu.
Niezmienne od wielu lat du¿e zagro¿enie stanowi¹ choroby grzybowe
korzeni drzew, na które szczególnie nara¿one s¹ lasy rosn¹ce na
gruntach porolnych. Szkody o znaczeniu gospodarczym wyrz¹dzaj¹ te¿
roœlino¿erne ssaki, g³ównie jeleñ i sarna oraz lokalnie gryzonie.
Chocia¿ w minionym roku liczba po¿arów spad³a o 52%, to niepokoi
fakt, ¿e g³ównymi przyczynami po¿arów s¹ podpalenia (43%) i nieostro¿noœæ doros³ych (33%). W 2010 roku powsta³o 4680 po¿arów,
które strawi³y 2126 ha lasów.
[cd. str. 3]

2
laryzuj¹ce wiedzê o kapliczkach Œwiêtego Huberta
w Polsce, aktywnoœci leœników w obozie jenieckim w Woldenbergu oraz
o wystawie sta³ej „Technika leœna”. Ponad to wznowiliœmy monografiê „Go³uchów – rezydencja magnacka” i wydaliœmy X tom
„Studiów i Materia³ów
Oœrodka Kultury Leœnej”. Aktualnie przygotowujemy do druku nowe publikacje dla
dzieci, studentów, nauczycieli oraz wszelkich
mi³oœników lasu.
W Muzeum Leœnictwa opracowano wystawê objazdow¹ „Lasy dla ludzi”, która
eksponowana by³a w Go³uchowie, Warszawie,
Rytrze oraz w Siedlcach. Braliœmy udzia³
w „Dolnoœl¹skim festiwalu leœnym – lasy dla
J. Frankowski

Okres letni w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie to czas wzmo¿onego ruchu turystycznego
oraz plenerów artystycznych. Podczas jednego z
nich, swoje zachwyty nad
piêknem przyrody i architektury go³uchowskich
zabytków przelewali na
p³ótno uczniowie liceum
plastycznego ze Zduñskiej Woli oraz lekarze
z ca³ej Polski maluj¹cy amatorsko.
Wa¿nym wydarzeniem tego lata by³y u nas
„Ogólnopolskie Dni Lasu”, festyn edukacyjny
„Spotkanie z lasem” oraz konferencja z okazji
65-lecia Stra¿y Leœnej RDLP w Poznaniu. W Muzeum Leœnictwa udostêpnione zosta³y nowe wystawy czasowe – malarskie, fotograficzne i historyczne. Wydaliœmy nowe publikacje popu-

Wydarzenia

ludzi” wystawiaj¹c we Wroc³awiu stoisko
edukacyjne.
Zrealizowaliœmy
te¿ nagranie
jednego odcinka
telewizyjnego
cyklu „Bli¿ej
lasu”.
Tego lata
stado w Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t powiêkszy³o siê
o cztery ¿ubry, urodzi³y siê daniele i Ÿrebak
konika polskiego. Jesieni¹ wznawiamy lekcje
terenowe i muzealne poszerzaj¹c ofertê edukacyjn¹.
Wszystkich mi³oœników lasu i leœnictwa
zapraszam do odwiedzin Oœrodka, wyra¿aj¹c
nadziejê, ¿e panowaæ tu bêdzie z³ota polska
jesieñ.
Dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej
Benedykt RoŸmiarek

Zapraszamy:

W budynku muzealnym „Powozownia” 7 czerwca br. otwarto wystawê
malarstwa Igi Brzeskot-Nowak i Zbigniewa Boguckiego pn. „Nasz œwiat
sztuki” (fot . A. Antonowicz)

W Muzeum Leœnictwa – „Oficyna” – 30 czerwca br. udostêpniono dwie
wystawy czasowe: historyczn¹ autorstwa Tomasza Skowronka (na zdjêciu)
oraz poœwiêcon¹ 65-leciu Stra¿y leœnej RDLP Poznañ (fot. A. Antonowicz)

W ostatnim tygodniu czerwca na terenie OKL-u odby³ siê plener malarski
uczniów z Liceum Plastycznego w Zduñskiej Woli (fot. A.Antonowicz)

6 sierpnia br. w sali kolumnowej „Powozowni” odby³ siê wernisa¿
XI Ogólnopolskiego Pleneru Maluj¹cych Lekarzy (fot. A. Antonowicz)

W sali wystaw czasowych w „Oficynie” 16 wrzeœnia br. otwarto
ekspozycjê pn. „Sowy, sówki, sóweczki”, na któr¹ sk³ada siê kolekcja 466
sów nale¿¹cych do Kazimierza Franke i podarowanych do zbiorów OKL
(fot. A. Suska)

W „Oficynie” 5 paŸdziernika br. otwarto wystawê „Ewolucja stawonogów” (Arthropoda), cz. 1, ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN w Krakowie (fot. R. Sorek)

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:
„Sowy, sówki, sóweczki”
wystawa ze zbiorów
Oœrodka Kultury Leœnej
(do 30 czerwca 2012 r.)
„Ewolucja stawonogów”
wystawa Muzeum Przyrodniczego
PAN w Krakowie
(do 20 kwietnia 2012 r.)
„...dziêki natury mocy”
tkanina Ma³gorzaty Kowalczyk
oraz rzeŸba Zygmunta Piekacza
(do 15 grudnia 2011 r.)
„Tak by³o 25 lat temu”
(do 31 paŸdziernika 2011 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Szukamy dendrologicznych skarbów”
„W g³¹b lasu”, „Jak ¿yje las?”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Warsztaty zdobienia drewna”

W „Oficyne” od pocz¹tku sierpnia br. mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê pn. „Las
w moim obiektywie”, któr¹ tworzy³y fotografie bior¹ce udzia³ w konkursie
organizowanym przez „Las Polski” (fot. A. Antonowicz)

Równie¿ 5 paŸdziernika w „Powozowni” otwarto wystawê tkaniny
Ma³gorzaty Kowalczyk i rzeŸby Zygmunta Piekacza (fot. R. Koch)

Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. (62) 761-50-45,
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl
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Spotkanie z lasem
stawowej w Go³uchowie oraz insceW s³oneczny, czerwcowy
nizacja do piosenki „P³ynie strumyk
dzieñ, na placu podworskim w
przez zielony las” zaprezentowana
Oœrodku Kultury Leœnej, odby³
przez m³odzie¿ z teatrzyku „ad hoc”
siê festyn edukacyjny „Spotkanie
ze Specjalnego Oœrodka Szkolnoz lasem”. Tegoroczna impreza naWychowawczego w Kaliszu. Uczwi¹zywa³a do Miêdzynarodowego
niowie z Ko³a Akrobatyczno-TaneRoku Lasów i przebiega³a pod
cznego „Anio³y” z Zespo³u Szkó³ w
has³em „Lasy dla ludzi”. UczesSieroszewicach zaprezentowali
tniczy³o w niej oko³o 1000 dzieci
wspania³y i kolorowy wystêp tanei m³odzie¿y z po³udniowej Wielkoczny oraz pokazy akrobatyczne m.in.
polski.
ze wst¹¿kami i ko³em do hula-hoop.
Po raz pierwszy spotkanie odBy³ te¿ wystêp muzyczny w wykoby³o siê w 2005 roku. Wtedy to ustananiu uczniów z go³uchowskiej
lono formu³ê imprezy. Choæ minê³o
szko³y. M³odzi artyœci zagrali utwoju¿ siedem lat od pierwszego „Spotry na flecie i tr¹bce. Wszystkie dziekania z lasem”, a sam festyn znacznie siê rozrós³, to trzon pozosta³ Festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem” otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL (fot. A. Antonowicz) ciêce prezentacje publicznoœæ nagrodzi³a gor¹cymi oklaskami.
niezmieniony.
Podczas festynu odby³o siê uroczyste podI tu okaza³o siê, ¿e twardoœæ drewna jest
Atrakcji by³o co niemiara, dopisa³a rówsumowanie konkursu plastycznego pn. „Lasy
wa¿na… gdy¿ przy grabie zawodnikom giê³y
nie¿ wiosenna aura oraz pogoda w sercach. Jak
dla ludzi”. Og³aszany jest rokrocznie – obecny
siê gwoŸdzie.
co roku uczestnicy spotkania mogli wzi¹æ
nawi¹zywa³ jednak do Miêdzynarodowego RoCa³e spotkanie okraszone by³o pokazem
udzia³ w przeró¿nych warsztatach. Mieli do
tresury psów. Nasi czworono¿ni przyjaciele ze ku Lasów. Uczniowie musieli zmierzyæ siê z
dyspozycji wyklejanie na drewnie, malowanie
nie³atwym zadaniem zobrazowania funkcji laswoimi opiekunami przyjechali do nas z oœna liœciach i na szkle. Du¿ym zainteresowaniem
rodka szkolenia psów „Na Woli” z Poznania. sów. W poszczególnych kategoriach wiekocieszy³y siê warsztaty czerpania papieru i wywych mieli do dyspozycji ró¿ne techniki plaplatania z wikliny. Podczas spotkania m³odzie¿ Pupile prezentowa³y chodzenie przy nodze,
styczne. By³a akwarela, o³ówek, kola¿. Do konpozostawanie w miejscu i przybieganie na pomog³a samodzielnie ulepiæ naczynia z gliny lub
kursu nap³ynê³o 400 prac. Rysunki by³y piêkne
lecenie. Ciekawe by³y „psie porz¹dki” i aporwykonaæ je na kole garncarskim, zszyæ kawa³ki
towanie przedmiotów. Pieski rasy border col- i pomys³owe. Najlepsze zosta³y nagrodzone,
skóry lub wyci¹æ skórzany rzemyk. Wszystkie
wrêczono równie¿ wyró¿nienia. Prace laurealie zaprezentowa³y ciesz¹ce siê ogromnym zate w³asnorêcznie wykonane skarby okaza³y siê
tów mo¿na by³o obejrzeæ na wystawie czasointeresowaniem zabawy z kr¹¿kiem (frisbee) .
piêkn¹ pami¹tk¹ zabran¹ do domu.
wej zorganizowanej specjalnie na festyn.
Na spotkaniu nie mog³o zabrakn¹æ wystêDzia³o siê bardzo du¿o. Z jednej strony
Patronat medialny nad wydarzeniem obdochodzi³y odg³osy pracy pilarzy, z drugiej od- pów m³odzie¿y. Rokrocznie m³ode pokolenie
jêli: „Poznajmy Las”, „¯ycie Pleszewa” i Radio
przygotowuje spektakle o tematyce ekologibywa³y siê pokazy zwi¹zane z gin¹cymi zawoCentrum w Kaliszu.
cznej. By³o przedstawienie pt.: „Leœny duch”
dami, jeszcze z innej nadbiega³y opowieœci, jak
Joanna Zalejska-Niczyporuk
przyszykowane przez uczniów ze Szko³y Pod¿yli ludzie w czasach, gdy las by³ g³ównym

Uczestnicy spotkania uk³adali metrowe puzzle, aby dowiedzieæ siê ile
mamy lasów w Polsce i Europie (fot. A. Antonowicz)

Ÿród³em ich utrzymania. Uczestnicy poznawali
zio³a, dowiadywali siê co to jest baræ i jak siê j¹
wykonuje. Uczniowie poszerzali swoj¹ wiedzê
o lesie, o tym jak funkcjonuje, jaka jest jego
budowa, kto w nim mieszka i co nam daje? Gdy
u³o¿yli metrowe puzzle zaznajamiali siê z wiedz¹ o iloœci lasów w Polsce i w Europie oraz
dowiadywali siê, ¿e zarówno w kraju jak i na
ca³ym naszym kontynencie, lasów przybywa.
Odbywa³y siê równie¿ gry i konkursy z
wiedzy o lesie. Trzeba by³o rozpoznaæ gatunki
drzew, narysowaæ ich pokrój i odwzorowaæ liœæ.
Mo¿na by³o rozwi¹zaæ leœn¹ krzy¿ówkê i odgadn¹æ has³o. Nie by³o to proste zadanie, gdy¿
niektóre has³a wi¹za³y siê z wycieczk¹ do
Muzeum Leœnictwa. Jednak wszyscy chêtni do
wziêcia udzia³u w zabawie poradzili sobie
znakomicie.
Nie brakowa³o tak¿e atrakcji dla tych,
którzy chcieli sprawdziæ swoj¹ sprawnoœæ
fizyczn¹. By³ konkurs rzutu szyszk¹ do celu
oraz wbijania gwoŸdzi w ró¿ne gatunki drzew.

Spektakl „Leœny duch” wykonali uczniowie ze Szko³y Podstawowej w
Go³uchowie (fot. A. Antonowicz)

M³odzie¿ bra³a udzia³ w przeró¿nych warsztatach, m.in. lepienia z gliny
(fot. A. Antonowicz)

Lasy w Polsce
[cd. ze str. 1]

Go³uchowskie buki
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Lasy w Polsce stanowi¹ najcenniejszy i najliczniej reprezentowany sk³adnik wszystkich form ochrony przyrody i
krajobrazu. Zajmuj¹ one 37,3% obszarów objêtych ochron¹
prawn¹. Powierzchnia leœna parków narodowych wynosi
62%, parków krajobrazowych 50,2%, a obszarów chronionego krajobrazu 31,5%. Ponad po³owa z 1463 rezerwatów
przyrody w Polsce to rezerwaty leœne. Wiele obiektów ochrony przyrody znajduje siê pod opiek¹ Lasów Pañstwowych.
Jest to 1250 rezerwatów przyrody, 11549 pomników przyrody, 9262 u¿ytków ekologicznych, 370 stanowisk dokumentacyjnych oraz 130 zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych. Ponadto 40% ca³kowitej powierzchni leœnej zarz¹dzanej przez Lasy Pañstwowe zajmuj¹ obszary Natura 2000.
Ochrona prawna to nie wszystko, wa¿ne jest, aby ka¿dy u¿ytkownik lasu odnosi³ siê do tego dobra z szacunkiem i wra¿liwoœci¹ ekologiczn¹.
Barbara Czo³nik
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Nowoœci wydawnicze
Na sta³e w dzia³alnoœæ edukacyjn¹ Oœrodka wpisany jest
druk ksi¹¿ek i broszur o tematyce przyrodniczej i leœnej oraz
dodruk pozycji, które ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem.
W bie¿¹cym roku wydano trzy nowe pozycje, wznowiono –
jedn¹. Rokrocznie drukowane s¹ równie¿ publikacje cykliczne takie
jak „Zagajnik” oraz rocznik „Studia i Materia³y OKL”.
Wiosn¹ zosta³ wydany bogato ilustrowany, w sztywnej oprawie,
album „Œwiêtemu Hubertowi czeœæ!” poœwiêcony kultowi œw. Huberta – patrona myœliwych. Powsta³ pod redakcj¹ Jerzego Adamczewskiego. Zawiera ponad 220 zdjêæ kapliczek, rzeŸb, p³askorzeŸb i obrazów ukazuj¹cych œwiêtego, które znajduj¹ siê
na terenie 78 nadleœnictw.
Kolejn¹ publikacj¹ jest „Technika
leœna” autorstwa Józefa Nadolnego.
Pozycja ta zawiera komentarz do wystawy „Technika leœna”, znajduj¹cej siê
w budynku muzea l n y m
„Owczarnia”. Opisane s¹ w niej dawne narzêdzia,
przyrz¹dy oraz maszyny leœne, a tak¿e

wykorzystanie drewna.
W bie¿¹cym roku wydano te¿ ksi¹¿kê
„Aktywnoœæ leœników w Oflagu II C Woldenberg oraz ich znaczenie w rozwoju szkolnictwa leœnego i gospodarki leœnej” autorstwa Tomasza Skowronka. Publikacja
ukazuje obozow¹ dzia³alnoœæ kilku woldenberskich leœników.
Cyklicznie ju¿
wydawany jest periodyk „Studia i
Materia³y Oœrodka
Kultury Leœnej”,
pod redakcj¹ Dariusza J. Gwiazdowicza. Tegoroczny, 10 ju¿ tom, zawiera artyku³y dotycz¹ce
estetyki lasu, kultury leœnej oraz historycznych
aspektów leœnictwa. W ka¿dym woluminie
„Studiów i Materia³ów” publikowana jest równie¿ kronika OKL Go³uchów. W publikacji zamieszczono 21 artyku³ów polskich i zagranicznych autorów.
Na pocz¹tku roku wznowiono po raz
trzeci monografiê „Go³uchów – rezydencja
magnacka w œwietle Ÿróde³” autorstwa
Ró¿y K¹sinowskiej. Publikacja ta zawiera
opis dziejów dziewiêtnastowiecznego za³o¿enia rezydencjonalnego rodziny Czartoryskich w Go³uchowie.
Redakcja

Tu byliœmy...
Jak co roku Oœrodek
Kultury Leœnej uczestniczy³ w festynie „Lasom przyjazny”, którego organizatorem by³a
Regionalna Dyrekcja
Lasów Pañstwowych w
Poznaniu oraz Oddzia³
Wielkopolski Polskiego
Towarzystwa Leœnego;
tegoroczne spotkanie
odby³o siê 7 maja w
Ostrowie Wielkopolskim.
(fot. A. Antonowicz)
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11 czerwca br. we
Wroc³awiu odby³ siê
„Dolnoœl¹ski Festiwal
Leœny” – „Lasy dla
ludzi”, podczas którego
Oœrodek Kultury Leœnej
prezentowa³ swoje stoisko oraz przeprowadza³
konkursy z wiedzy
leœnej; organizatorem
wydarzenia by³a Regionalna Dyrekcja Lasów
Pañstwowych we Wroc³awiu.
(fot. Z. Kamiñski)
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DAWNE SPOSOBY KORZYSTANIA Z LASU

TERPENTYNA

Historia

Terpentyna sosnowa i œwierkowa u¿ywana by³a ju¿ 4 tys. lat p.n.e. przez egipskich
kap³anów do balsamowania zw³ok. Od œredniowiecza po dzieñ dzisiejszy ma zastosowanie w rzemioœle artystycznym i lecznictwie.

Substancja

oderwij - zachowaj

Terpentyna jest bezbarwn¹ lub ¿ó³t¹,
klarown¹, przezroczyst¹ ciecz¹. Ma w³aœciwoœci ³atwopalne, Ÿle rozpuszcza siê w wodzie i cechuje siê intensywnym, balsamicznym zapachem. Rozpuszcza m.in. t³uszcze, parafiny i ¿ywice. Stanowi mieszaninê
olejków eterycznych i ¿ywic otrzymywa-

Butelka apteczna, eksponat z Muzeum Leœnictwa Oœrodka
Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. R. Sorek)

nych z miêkkich drzew iglastych. Sk³ad
chemiczny terpentyny jest zmienny i zale¿y
od Ÿróde³ pochodzenia oraz
metody otrzymywania. Zale¿nie od gatunku mo¿e posiadaæ mniejszy lub wiêkszy ciê¿ar w³aœciwy i
ni¿sz¹ lub wy¿sz¹ temperaturê wrzenia, oraz wykazywaæ ró¿nice przy bli¿szym
badaniu chemicznym. W
jej sk³ad wchodz¹ g³ównie
wêglowodory (terpeny).

(terpentyna piecowa, smolej). Ten ostatni
sposób znany jest od bardzo dawna. Terpentyna jako produkt uboczny uzyskiwana jest
tak¿e podczas produkcji celulozy metod¹
siarczynow¹ (terpentyna siarczanowa).
Na skalê przemys³ow¹, w XIX i na pocz¹tku XX wieku, otrzymywano j¹ w piecu
terpentyniarskim. By³ on przygotowany do
wychwytywania par wydzielaj¹cych siê z
¿ywicznego drewna iglastego lub ogrzewanej karpiny (pniaki z korzeniami wydobyte
z ziemi). Terpentyna wydziela³a siê w temperaturze 100-200°C, a proces jej otrzymywania trwa³ 8-12 dni. Z 1 m3 karpiny sosnowej uzyskiwano oko³o 16 kg terpentyny, a
tak¿e 48 kg smo³y i 65 kg wêgla drzewnego.
Otrzymana terpentyna po oczyszczeniu
by³a u¿ywana do wyrobu farb, lakierów,
œrodków wybuchowych i w farmacji.
Piec terpentyniarski murowano z ceg³y,
na fundamencie z kamienia o wysokoœci ok.
30 cm. Mia³ kszta³t kopulasto zakoñczonego sto¿ka. Sk³ada³ siê z pieca w³aœciwego
(pêcherza) i z okrywy zewnêtrznej (p³aszcza). Pomiêdzy nimi by³a wolna przestrzeñ,
w której kr¹¿y³ ogieñ. Piec by³ wysoki na 67 m. Jego œrednica u podstawy wynosi³a 5
m, a pojemnoœæ 40 m3. Œciana p³aszcza by³a
oddalona od pieca w³aœciwego u podstawy o
oko³o 30-40 cm. Odleg³oœæ ta ku górze
stopniowo mala³a, osi¹gaj¹c w kopule 5 cm.
W przestrzeni, gdzie kr¹¿y³ ogieñ, umieszczano wyci¹gi dla lepszego ci¹gu. W górnej
czêœci ³¹czy³y siê one we wspólny kana³
okrê¿ny po³¹czony z kominem. Przestrzeñ
miêdzy pêcherzem a okryw¹ wype³niano
drewnem opa³owym, a w jej dolnej czêœci
zak³adano palenisko. Przy podstawie znajdowa³y siê otwory o boku oko³o 60 cm,
przez które wk³adano drewno, a po wypale
wyjmowano wêgiel. Podobne otwory znajdowa³y siê w kopule. Po za³adowaniu pieca
otwory zamurowywano. Z obydwu stron
pieca, na ok. 1/3 wysokoœci, umieszczone
by³y nieco mniejsze otwory tzw. „okna”. Po

Produkcja

Terpentynê mo¿na
otrzymaæ z ¿ywicy drzew
iglastych poprzez: destylacjê z par¹ wodn¹ (terpentyna balsamiczna), ekstrakcjê drewna przy u¿yciu rozpuszczalników, takich jak
np. benzyna i benzen (terpentyna ekstrakcyjna) lub
przez rozk³adow¹ destylacjê ¿ywicznego drewna

Piec terpentyniarski, Muzeum Leœnictwa Oœrodka Kultury Leœnej, model 1:20 (fot. R. Sorek)

zainstalowaniu w nich rur do odprowadzania par, „okna” równie¿ zamurowywano.
Pary z wnêtrza pieca rurami wêdrowa³y do
ch³odnic kadziowych, a st¹d do mniejszych
naczyñ. Murowane dno pieca mia³o spad w
kierunku centralnym, tak, aby mo¿na by³o
na zewn¹trz odprowadzaæ gromadz¹c¹ siê
smo³ê. W otworze do œciekania smo³y osadzano ¿elazn¹ kratê, celem zabezpieczenia
kana³u odp³ywowego przed wpadaniem
wêgli. Piec by³ tynkowany, jednak wysoka
temperatura wewn¹trz powodowa³a pêkniêcia, a tym samym straty terpentyny.
W pierwszym etapie destylacji rurami
sp³ywa³ kwas drzewny, zmieszany z surow¹
terpentyn¹ w formie olejku ¿ywicznego.
Kwas drzewny, który by³ ciê¿szy, po pewnym czasie opada³ na dno odstojnika, sk¹d
go upuszczano. Przez kolejne dni (8-12) odchodzi³ olejek terpentynowy. Z pocz¹tku
by³ doœæ czysty, z czasem jednak coraz bardziej zabrudzony, o mocnej woni. Terpentynê pêdzono tak d³ugo, jak d³ugo od olejku
oddziela³ siê kwas drzewny. Gdy olejek od
kwasu przesta³ siê od³¹czaæ rury wyjmowano, a otwory zatykano. Wówczas kana³em w podstawie pieca zaczyna³a odchodziæ smo³a. Trwa³o to 3-4 dni. Nastêpnie
gaszono ogieñ, a w otworze zapalnym wybijano dziurê (10 cm x 10 cm) dla wypuszczenia gazów. Po ok. 12 godzinach (po
odejœciu gazów) dziurê zatykano glin¹ i pozostawiano piec do wystygniêcia. Po jego
och³odzeniu wybijano zamurowane otwory
i wyjmowano wêgiel drzewny.
Piec terpentyniarski musia³ byæ przed
u¿ytkowaniem dobrze wyschniêty, dlatego
zwykle murowano go (bez sklepienia) pod
koniec lata, nakrywano deskami i pozostawiano na czas zimy. Sklepienie wznoszono
wiosn¹. Po oko³o dwóch miesi¹cach piec
tynkowano. Z koñcem lata móg³ byæ u¿ywany do pêdzenia terpentyny. Piec nape³nia³o karpin¹ czterech robotników, przez
jeden dzieñ. Po zapaleniu obs³ugiwa³o go
dwóch ludzi. Uzupe³niali oni wodê w ch³odnicach i odbierali destylaty. Ca³y
proces trwa³ oko³o
15 dni. Wydajnoœæ
zale¿a³a od gatunku karpiny, jej
oczyszczenia i
u³o¿enia w piecu,
a tak¿e od utrzymywania ognia.
Po przeprowadzonym pêdzeniu
piec musia³ byæ
wyremontowany.
Ze wzglêdów ekonomicznych stawiano obok siebie
nawet trzy piece,
przesuwaj¹c odpowiednio w
czasie etapy produkcji i renowacji.

Oczyszczanie terpentyny

Otrzymana w ten sposób terpentyna nie by³a oczyszczona i wymaga³a destylacji. Proces ten mia³ miejsce w destylarni. Jej g³ówne
urz¹dzenie stanowi³ piec o wymiarach 2,5 m x 2,5 m, w którym
umieszczona by³a miedziana retorta o œrednicy oko³o 1 m. Terpentynê zmieszan¹ w odpowiedniej proporcji z wod¹ (12-24% wody)
wlewano do retorty. Lej zamykano zatyczk¹, a górny otwór retorty
kulist¹ pokryw¹. Z pokrywy wychodzi³a metalowa rura po³¹czona z
wê¿ownic¹ umieszczon¹ w
drewnianej kadzi. Ognisko zak³adano pod sam¹ retort¹.
Ogrzewana w
retorcie terpentyna zaczyna³a
wydzielaæ pary,
które skrapla³y
siê w ch³odnicy.
Oczyszczon¹
terpentynê cedzono przez
p³ótno i zlewano
do szklanej butli. Gdy jakoœæ
destylatu by³a
Oczyszczalnia terpentyny, Muzeum Leœnictwa Oœrodka Kultury Leœnej,
niezadowalaj¹model w skali 1:20 (fot. R. Sorek)
ca proces oczyszczania powtarzano. Na dnie kot³a pozostawa³y smoliste zanieczyszczenia, sk¹d spuszczano je osobnym kurkiem. Kwas drzewny,
który opad³ na dno nadawa³ siê do przerobienia na ocet drzewny.

.
Otrzymywanie terpentyny z zywicy
,
pozyskanej przez spalowanie

¯ywica uzyskana w wyniku spa³owania (zdejmowania kory
pasami z drzew ¿ywych) zawiera³a oko³o 20% terpentyny. Jej destylacja odbywa³a siê w aparacie sk³adaj¹cym siê z piêciu g³ównych
czêœci sk³adowych: zbiornika, retorty, kocio³ka na wodê, ch³odnicy z
wê¿ownic¹ i odstojnika. ¯ywicê ogrzewano w zbiorniku do temperatury 40°C. Nastêpnie przepuszczana by³a ona do retorty, gdzie podlega³a destylacji w temp. 100-130°C, z jednoczesnym dodawaniem

*

Ciekawostki

a Nazwa terpentyna pochodzi od wyrazu greckiego terebenthina, który
oznacza³ oleo¿ywicê, wydzielan¹ przez krzewy pistacjowe rosn¹ce
nad Morzem Œródziemnym.
a Czysta terpentyna wrze w temperaturze 160-180°C.
a Terpentyna pozyskana z ¿ywych sosen nazywana jest terpentyn¹
balsamiczn¹ i cechuje siê wysok¹ jakoœci¹.
a ¯ywica modrzewiowa znana jest pod nazw¹ terpentyny weneckiej,
poniewa¿ w œredniowieczu g³ównym oœrodkiem handlu tym
produktem by³a Wenecja.
a ¯ywica pozyskiwana z kory jod³y (w drewnie tego gatunku nie
wystêpuje) nazywana jest terpentyn¹ strasbursk¹.
a Do suchej destylacji najbardziej nadaje siê karpina dojrza³a, bogata w
substancje ¿ywiczne, wydobyta z ziemi co najmniej kilkanaœcie lat po
œciêciu drzewa.
a Karpina w piecu terpentyniarskim by³a uk³adana warstwami, korzeniami w górê.
a Terpentyna mo¿e wch³aniaæ siê do organizmu z uk³adu oddechowego,
uk³adu pokarmowego i przez skórê. Pary terpentyny wykazuj¹
dzia³anie dra¿ni¹ce na skórê, b³ony œluzowe i oczy.
a Pary terpentyny wydzielaj¹ siê z py³em drewna podczas jego pi³owania i obróbki.

wody ciep³ej z kocio³ka. Z ch³odnicy bezbarwna terpentyna zmieszana z wod¹ odp³ywa³a do odstojnika. St¹d woda odchodzi³a
osobnym upustem, a terpentyna rur¹ do podstawionego naczynia.
Destylacja trwa³a dopóki z ch³odnicy nie zaczyna³a lecieæ sama
woda. Destylacja jednej beczki (340 l) ¿ywicy trwa³a 60-80 min.
Je¿eli czêœæ dodawanej wody zastêpowano par¹ wodn¹ proces trwa³
krócej, 40-50 min.

Zastosowanie

Terpentyna by³a i jest nadal stosowana g³ównie jako rozcieñczalnik i rozpuszczalnik lakierów, farb i wosków, do wyrobu past do
obuwia i pod³óg oraz jako surowiec do syntez organicznych (substrat do produkcji kamfory i mentolu). Znajduje zastosowanie w
oczyszczaniu powierzchni materia³ów ¿elaznych z rdzy. U¿ywa siê
jej przy wyrobie œrodków owadobójczych, grzybobójczych i
chwastobójczych. Jest surowcem do wyrobu w³ókien syntetycznych oraz smarów odpornych na dzia³anie wysokiej temperatury.
W medycynie stosowana jest jako zewnêtrzny œrodek rozgrzewaj¹cy w ró¿nego rodzaju bólach stawowo-miêœniowych, rwie kulszowej, reumatyzmie, goœæcu, artretyzmie i odmro¿eniach. Olejek
terpentynowy ma zastosowanie w inhalacjach z gor¹c¹ par¹ wodn¹
w nie¿ytach dróg oddechowych oraz chorobach przeziêbieniowych. Jest surowcem
farmaceutycznym przeznaczonym do wytwarzania preparatów leczniczych, stanowi
sk³adow¹ maœci, ¿elów, kremów i roztworów spirytusowych. Ma tak¿e zastosowanie
jako sk³adnik kompozycji
olejkowych stosowanych w
aromaterapii, w przemyœle perfumeryjnym oraz w weterynarii jako œrodek wykrztuœny
i antyseptyczny.
Opracowanie:
Alicja Antonowicz
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