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III. OMÓWIENIE

CELU NAUKOWEGO WW. PRAC I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW WRAZ Z

OMÓWIENIEM ICH EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA

A. WSTĘP
Zmierzając do uzasadnienia celu podejmowanych badań, stosownym wydaje się
przedstawienie kilku zagadnień, stanowiących motywację do jego realizacji,
zarówno pod względem naukowo-badawczym, jak też popularyzatorskim i
gospodarczym. W związku z tym omówienie trzech kolejnych fragmentów
rozdziału III poprzedzono podrozdziałem A, zatytułowanym „Wstęp”, w którym
omówiono niektóre zagadnienia oparte o stwierdzenia literaturowe, a stanowiące
podstawę przedstawianego dzieła w odniesieniu do zagadnień zapisanych w
tytule rozdziału III.
Wykorzystanie szerokiego potencjału środowiska leśnego związane jest przede
wszystkim z produkcją drewna, stanowiącego jeden z podstawowych surowców
wielu gałęzi przemysłu [ZALESKI I CHREMPIŃSKA 2012, WAŻYŃSKI 2014,
ŻORNACZUK-ŁUBA 2014]. Równocześnie należy podkreślić, że środowisko leśne
dostarcza tzw. leśnych surowców ubocznych, stanowiących częstokroć produkty
niszowe, o znacznej wartości [STANISZEWSKI I KALINOWSKI 2011]. Określane są
one w języku angielskim poprzez skrót NTFP/NWFP (Non Timber/Wood Forest
Products), który tłumaczony może być jako niedrzewne surowce/produkty leśne.
W nazwie anglojęzycznej brak zatem pejoratywnego określenia „uboczne”,
funkcjonującego w języku polskim. W definicji NTFP/NWFP, podanej przez
FAO w roku 1999, brzmiącej „non-wood forest products consist of goods of
biological origin other than wood, derived from forests, other wooded land and
trees outside forests” zwraca z kolei uwagę fakt zaklasyfikowania jako źródła
NTFP/NWFP także drzew rosnących poza środowiskiem leśnym. STANISZEWSKI
I KALINOWSKI [2011] podkreślają z kolei, że „współcześnie, w leśnictwie
wielofunkcyjnym, pojęcie ubocznego użytkowania lasu nabiera znacznie
szerszego znaczenia i wykracza poza sferę surowców i produktów. (…) Ta
złożoność powoduje, że trudno o uniwersalną klasyfikację leśnych użytków
niedrzewnych”. Najbardziej wyczerpująca i pojemna definicja w tym zakresie
została zaproponowano przez STANISZEWSKIEGO. Określa ona „leśne pożytki
niedrzewne jako dobra materialne niebędące drewnem, pobierane z
ekosystemów leśnych, plantacji oraz z drzew rosnących poza lasami, a także
dobra niematerialne (usługi, korzyści, świadczenia) wynikające z pełnienia przez
las funkcji pozaprodukcyjnych” [STANISZEWSKI 2013]. Równocześnie
STANISZEWSKI [2014] uważa za najwłaściwsze określenie nawiązujące do
terminologii anglojęzycznej: „leśne pożytki niedrzewne” oraz „niedrzewne
użytkowanie lasu”, przy czym negatywnie odnosi się do słowa „uboczne”. W
oparciu o cytowane prace terminy te zostały w niniejszym „Autoreferacie”
przyjęte jako obowiązujące.
Należy zaznaczyć, że leśne pożytki niedrzewne rozpatrywać można
równocześnie zarówno jako przynależne do dziedziny nauk leśnych, jak również
jako gałąź gospodarki, przy czym podkreśla się, że z jednej strony znaczenie
niedrzewnych pożytków leśnych jest bezdyskusyjne [STANISZEWSKI I NOWACKA
2014], z drugiej zaś strony niedoceniane: zarówno przez organy administracji
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leśnej jako źródło jej potencjalnych dochodów [STANISZEWSKI I KALINOWSKI
2011], jak również w ocenie społecznej [GOŁOS 2016]. Tymczasem użytkowanie
niedrzewne lasu jest przewidziane przez „Ustawę o lasach” jako jeden z
obowiązków właścicieli lasów. Składa się ono na działania prowadzące do
produkcji leśnej, zgodnej z tzw. trwale zrównoważoną gospodarką leśną
[OBWIESZCZENIE 2017]. Tę formę użytkowania lasu wskazuje się również jako
bardzo istotną nie tylko w kontekście oddziaływania sektora leśno-drzewnego na
rozwój regionalny [ŻORNACZUK-ŁUBA 2014], ale także ważną w budowaniu
narodowego programu leśnego [STANISZEWSKI 2014]. Użytkowanie niedrzewne
lasu i jego szerokie funkcje społeczne, powinny wiązać się zatem ze stałą i
intensywnie prowadzoną działalnością edukacyjną i popularyzatorską, tak ze
strony służb leśnych, jak i szkolnictwa wyższego [STANISZEWSKI I IN. 2016A,
STANISZEWSKI I IN. 2016B, STANISZEWSKI 2017].
Polska gospodarka leśna pozyskiwała jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX
wieku znaczne ilości bardzo dochodowej żywicy sosnowej, obecnie jednak
produkcja ta jest zerowa. Jej miejsce zajęło pozyskiwanie tzw. „choinek”,
stroiszu świerkowego oraz innych roślin dekoracyjnych, przy czym i ten rodzaj
niedrzewnej produkcji leśnej odnotowuje w ostatnich latach kilkukrotny spadek
[STANISZEWSKI I KALINOWSKI 2011, ENCYKLOPEDIA LEŚNA 2017]. Wśród
pobieranych w Polsce pożytków niedrzewnych wymienia się także kopaliny
(torf, piasek, bursztyn) oraz użytki pochodzenia zwierzęcego, takie jak ślimaki,
produkty pszczelarstwa leśnego i jedwabnictwa. Przede wszystkim jednak
zbierane są płody runa leśnego [STANISZEWSKI I KALINOWSKI 2011,
Encyklopedia Leśna 2017]. W ramach pozyskiwania roślin leczniczych ze stanu
naturalnego, w środowisku leśnym prowadzi się zbiór m.in. roślin olejkodajnych
na potrzeby przemysłu farmaceutycznego. Powszechnie, na drodze skupu oraz
zbioru na potrzeby indywidualne, pozyskuje się owoce roślin leśnych, m.in.
borówki brusznicy i czernicy, bzu czarnego, dzikiej róży, jeżyny, jarzębiny,
maliny, tarniny i żurawin. Znajdują one nie tylko zastosowanie jako składnik
dżemów, soków, wsadów i suszy owocowych oraz mieszanek herbat ziołowych,
ale również bardzo często stają się przedmiotem dochodowego eksportu.
Podobnie pozyskiwane są jadalne grzyby leśne, głównie pieprznik jadalny,
podgrzybek brunatny i borowik szlachetny [STANISZEWSKI 2014]. W latach
2007-2011 pozyskano przez skup od 8,4 do 16,4 tysiąca ton owoców leśnych o
wartości 36,6 do 97,5 miliona złotych oraz od 4 do 6,9 tysiąca ton grzybów o
wartości od 46,4 do 64,7 miliona złotych, przy czym łączna potencjalna wartość
zbieranych grzybów, włączając w to pobór na cele indywidualnych gospodarstw,
szacowana jest na 740 milinów złotych [KUC I IN. 2014].
Przetwórstwo wymienionych powyżej pożytków niedrzewnych, tj. owoców i
grzybów, spowodowało wykształcenie trwałej płaszczyzny współpracy
gospodarki leśnej z przemysłem spożywczym [GROCHOWSKI 1990, GŁOWACKI
1999, KIRYK 2013]. Nadal jednak powierzchnia drzewostanów
wykorzystywanych w ubocznej działalności Lasów Państwowych jest niewielka
i wynosi zaledwie kilka setnych procenta w skali nadleśnictwa [ZASOBY LEŚNE
2014, RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2016, ZASOBY LEŚNE 2017].
Równocześnie ma miejsce masowa ich eksploatacja na drodze zbiorów
niezarejestrowanych, prowadzonych przez osoby prywatne, często w sposób
rabunkowy [GRZYWACZ 2010].
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Pośród niedrzewnych pożytków leśnych wymieniane są także i te, których
pozyskiwanie ma obecnie charakter przede wszystkim historyczny i odnosi się
do tradycji ludowych. Mowa tu m.in. o nasionach drzew iglastych i liściastych,
paszy z listowia i igliwia, łyku lipowym, a także prostych przetworach
spożywczych niedrzewnych pożytków leśnych, m.in. „kawie” i mące
żołędziowej oraz piwie jałowcowym i żołędziowym [GŁOWACKI 1996]. Na
uwagę zasługuje stwierdzenie, że produkty te powracają w ostatnich latach do
sprzedaży i zdaniem STANISZEWSKIEGO I NOWACKIEJ [2014] sprzyjają nie tylko
„tworzeniu miejsc pracy związanych pozyskiwaniem surowców i
przetwórstwem”, ale również mogą stanowić „element promocji Lasów
Państwowych, z których te dobra pochodzą”, co stanowi jeden z elementów
motywujących cel prowadzonych badań [BARSZCZ 2005, BARSZCZ 2006,
BARSZCZ I SUDER 2009].
Niedrzewne pożytki leśne stanowiły i nadal stanowią przedmiot zainteresowania
przemysłu farmaceutycznego. Jako przykład służyć mogą pożytki pozyskiwane z
jednego tylko gatunku drzewa iglastego – sosny zwyczajnej. Igliwie sosnowe to
surowiec z którego otrzymywany jest olejek sosnowy – Oleum Pini sylvestris.
Stanowi on skuteczny środek przeciwdrobnoustrojowy, stosowany do wziewów
w schorzeniach górnych dróg oddechowych oraz rozgrzewający, używany m.in.
do nacierań w dolegliwościach reumatycznych. Zbliżony skład i działanie
wykazuje olejek terpentynowy, otrzymywany poprzez destylację z parą wodną
terpentyny sosny zwyczajnej (Oleum Terebinthinae). Pozostałość po tym
procesie to kalafonia (Colophonium), stosowana do wyrobu plastrów,
przylepców i maści, wykazująca ponadto działanie przeciwbakteryjne. Z pędów
tego drzewa (Turiones Pini) otrzymuje się zaś wartościowy syrop sosnowy
(Sirupus Pini) o działaniu wykrztuśnym [KOHLMÜNZER 2016].
Na pograniczu praktyk żywieniowych i medycznych, sytuuje się również
wykorzystywanie kolejnego niedrzewnego pożytku leśnego, jaki stanowią soki
drzewne [SVANBERG I IN. 2012]. Surowiec ten był stosowany powszechnie na
Słowiańszczyźnie, jednak we współczesnych polskojęzycznych źródłach
naukowych i publikacjach informacje na temat soków drzewnych są
fragmentaryczne [ŁUCZAJ 2012, STAWARCZYK 2015]. Soki drzewne stanowiły
przede wszystkim jedyny pokarm pochodzenia roślinnego, dostępny na
przednówku, a zatem w okresie największego głodu i niedostatku. Spożywano je
najczęściej w postaci świeżej, po pobraniu z pnia drzewa, realizując w sposób
nieświadomy podaż energetyczną wraz z węglowodanami i uzupełniając
niedobory składników mineralnych. Stosowano również proste zabiegi
technologiczne: soki odparowywano do konsystencji syropu, pełniącego funkcję
dodatku smakowego, bądź też składowano w beczkach i poddawano powolnej
fermentacji, aż do uzyskania napoju niskoalkoholowego [ŁUCZAJ 2012,
SVANBERG I IN. 2012]. Wnikliwa obserwacja, będąca zasadniczą treścią
medycyny ludowej sprawiła, że sokom drzewnym oraz ich przetworom zaczęto
przypisywać istotne znaczenie nie tylko odżywcze, ale też lecznicze. W
medycynie ludowej wskazywano na korzystne działanie soków drzewnych m.in.
w chorobach nerek, w obniżonej odporności, chorobach zakaźnych i
pasożytniczych, w nadciśnieniu tętniczym, w ogólnym osłabieniu organizmu i
anemii, w pogorszonym stanie skóry, włosów i paznokci, a nawet w chorobach
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nowotworowych [SVANBERG I IN. 2012; PAPP I IN. 2014; RASTOGI I IN. 2015].
Współczesna nauka, inspirując się tymi przekazami, potwierdziła efekty części
dawnych ludowych zastosowań soków drzewnych w badaniach z
wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych, linii komórkowych
nowotworowych, czy organizmów zwierzęcych [CHOI I IN. 2005, LEE I IN. 2009,
QADIR I IN. 2007, PEEV I IN. 2010].
Temat soków drzewnych oraz kierunków ich wykorzystania poruszany jest od
lat osiemdziesiątych w publikacjach autorstwa naukowców z Finlandii, Kanady,
Francji, Stanów Zjednoczonych, Litwy i Łotwy, Rosji oraz Korei Południowej, a
zatem krajów, w których soki drzewne użytkowane są powszechnie w
przetwórstwie spożywczym [SVANBERG I IN. 2012, STAWARCZYK 2015]. W
publikacjach autorów z Kanady i Stanów Zjednoczonych oszacowano m.in.
obecność w sokach drzewnych toksyn środowiskowych, jednak w badaniach
tych zwrócono uwagę przede wszystkim na zawartość jednego metalu ciężkiego
– ołowiu [BERG 2015, CAMERON 2015, HOPKINS 2015], podczas gdy inne
substancje szkodliwe, często o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia człowieka,
jak aniony nieorganiczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i
pozostałości środków ochrony roślin pozostawały nieprzebadane lub przebadane
w sposób pozostawiający wątpliwości. W publikacjach koreańskich, litewskich i
łotewskich [VIŠKELIS, RUBINSKIENĖ 2011, JEONG I IN. 2012, JEONG I IN. 2013,
KŪKA I IN. 2013] wskazano wielokrotnie na zawartość w sokach drzewnych
cennych dla ludzkiego zdrowia składników mineralnych. Jednak w żadnym z
tych opracowań nie zwrócono uwagi na bardzo dużą zmienność składu
mineralnego, występującą zarówno pomiędzy sokami drzew rosnących na
wspólnym stanowisku, jak i zmienność składu mineralnego soku jednego drzewa
w profilu czasu. Tymczasem różnice te mogą determinować w sposób
zasadniczy korzyści żywieniowe soków drzewnych i niejednokrotnie ograniczać
celowość ich poboru. W Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Finlandii w sposób
szczególny zwrócono uwagę na zawartość cukrów, kwasów organicznych i
wolnych aminokwasów, jako substancji determinujących przydatność soków
klonowych i brzozowych do produkcji syropów drzewnych, będących obecnie
ekskluzywnym i bardzo cenionym dodatkiem smakowym w gastronomii
[KALLIO I IN. 1985A; KALLIO I IN. 1985B, KALLIO I IN. 1989]. W pracach tych
zawężono się jednak do dwóch rodzajów botanicznych, tzn. klon i brzoza,
podczas gdy szereg innych popularnych na półkuli północnej gatunków, nie
zostało zweryfikowanych pod względem przydatności do produkcji syropów
drzewnych.
W Polsce temat soków drzewnych, po długim okresie niemal całkowitego
zapomnienia, staje się znów popularny. Soki drzewne już od kilku lat zajmują
szczególne miejsce w przestrzeni medialnej. W okresie zbioru, w marcu i
kwietniu, stają się one tematem licznych programów radiowych i telewizyjnych
[m.in. PIJMY SOK Z BRZOZY 2012, KIEDY SOK Z BRZOZY JEST ZDROWY 2015].
Przede wszystkim jednak pisze się o nich na opiniotwórczych blogach
internetowych, autorstwa znanych naukowców i popularyzatorów nauki [HEBDA
2015, ŁUCZAJ 2016]. Sok brzozowy promowany jest we wspomnianych źródłach
jako surowiec o wysokich walorach żywieniowych, możliwy do samodzielnego
pozyskania i zarazem spożycia bez wprowadzania substancji dodatkowych. W
narracji tej popularyzatorzy spożywania soku brzozowego powołują się ponadto
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na przekazy ludowe i przywołują dawne, medyczne zastosowania tego surowca.
Tendencje te znalazły także oficjalne odzwierciedlenie w działalności
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Krynki
organizuje w Poczopku coroczne „Święto brzozy”. W czasie wydarzenia tego
prowadzone są prezentacje poboru soku brzozowego i jego degustacje.
Informacje o „Święcie brzozy” nagłaśniane są nie tylko na stronach
Nadleśnictwa Krynki [ŚWIĘTO BRZOZY W POCZOPKU 2017], ale również na
stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Białymstoku [TŁUMY PRZYBYŁY PO BRZOZOWY NEKTAR 2017] oraz
ogólnopolskim portalu informacyjnym Lasów Państwowych [ŚWIĘTO BRZOZY
2013].
W ślad za rosnącym zainteresowaniem konsumentów indywidualnych sokiem
brzozowym, nie idzie wykorzystanie zasobów polskich lasów przez przemysł.
Ostatnie masowe pobory soku brzozowego na terenie Polski prowadzone były w
latach osiemdziesiątych przez przedsiębiorstwo „Las” [ENCYKLOPEDIA LEŚNA
2017]. Brak zorganizowanego poboru soku drzewnego w Polsce prowadzi do
sytuacji, w której z jednej strony areały brzozy są bardzo pokaźne, z drugiej zaś
strony kilka firm oferujących na polskim rynku butelkowane soki brzozowe
posługuje się surowcem z importu, przede wszystkim z Ukrainy, Białorusi,
rzadziej ze Słowacji i Finlandii. Kolejny paradoks związany z poborem soków
drzewnych w naszym kraju polega na tym, że choć są one popularyzowane i
coraz powszechniej pobierane przez indywidualnych konsumentów, właściwości
i skład chemiczny soków drzewnych z terenu Polski nie były do tej pory badane.
Nie ma zatem żadnych wiarygodnych danych, na podstawie których można
byłoby orzekać o przydatności rodzimego surowca w przetwórstwie
spożywczym oraz o jego wartościach żywieniowych. Stwierdzenia te stanowią
argument przemawiający za realizacją celu określonego w badaniach będących
podstawą niniejszego opracowania oraz całości dokonań z tego zakresu.
Konieczność badań i promowania poboru soku brzozowego jest postulatem
środowiska naukowego, związanego z warszawskim Wydziałem Leśnym
SGGW. Już w roku 2009, w ramach sprawozdania z tematu badawczego
Certyfikacja gospodarki leśnej w użytkowaniu lasu w Polsce, określone zostały
przez ekspertów z Katedry Użytkowania Lasu SGGW szczegółowe procedury
pozyskiwania soku brzozowego [CERTYFIKACJA GOSPODARKI LEŚNEJ W
UŻYTKOWANIU LASU W POLSCE 2009]. W nawiązaniu do tego sprawozdania
STANISZEWSKI I KALINOWSKI [2011] wysunęli również tezę, iż „certyfikacja
leśnych surowców i produktów niedrzewnych jest (…) wyzwaniem; w
porównaniu z drewnem i produktami rolnictwa nie jest należycie
przeanalizowana i udokumentowana”. Zwrócili przy tym uwagę, że „idea
certyfikacji leśnych surowców ubocznych jest realizowana od niedawna: nadal
brak szczegółów, procedur i doświadczeń w tym zakresie”. W innej pracy
STANISZEWSKI [2014] wskazał z kolei na poważne „niedostatki dotyczące (…)
wiedzy w zakresie struktury zasobów i możliwości ich wykorzystania”. W roku
2016 autorzy publikacji Potrzeby i wyzwania edukacji w zakresie niedrzewnego
użytkowania lasu postulowali konieczność „edukacji specjalistycznej, związanej
z zasadami pozyskiwania, obrotu i możliwości wykorzystania oraz przetwórstwa
wybranych surowców leśnych, np. wydzielin drzew, spośród których w Polsce
nabiera znaczenia sok brzozowy”. Jak podkreślono „chodzi tu nie tylko o
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technikę pozyskiwania, ale także działania na poziomie polityki, które w
znacznym stopniu mogą wpływać na rozwój komercyjnego użytkowania (m.in.
wspomaganie tworzenia małych przedsiębiorstw, rozwój technologii i jej
dostępność, programy szkoleniowe, inicjatywy fiskalne, promocja eksportu
produktów itp.)” [STANISZEWSKI I IN. 2016].
Także w kontekście dotychczas ogłoszonych publikacji z zakresu chemizmu
soków drzewnych widoczne były zasadnicze braki i potrzeba ich uzupełnienia.
Były one tym bardziej dotkliwe, że dotyczyły zagadnień tak ważnych, jak skład
chemiczny, korzyści żywieniowe i ryzyko zdrowotne, związane z sokami
drzewnymi. Przykładowo, przekazywane dotychczas w publikacjach stężenia
minerałów w sokach drzewnych były wartościami średnimi dla wielu drzew z
jednego tylko dnia, nie zwracano zatem uwagi na skład soku poszczególnych
drzew i jego zróżnicowanie w profilu czasu. Nie istnieją ponadto miarodajne
wyniki oznaczania zawartości tak ważnych dla ludzkiego zdrowia
determinantów bezpieczeństwa konsumenta, jak aniony nieorganiczne,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pozostałości środków ochrony
roślin. Skupiając się na dwóch rodzajach botanicznych, pominięto w
dotychczasowych badaniach soków drzewnych szereg ważnych gatunków, jak
grab zwyczajny, olsza czarna, czy wierzba biała. Ponadto postulowane przez
szereg publikacji naukowych metody wydłużania trwałości soków drzewnych są
rozwiązaniami bardzo kosztownymi i nie wychodzącymi naprzeciw potrzebom
konsumentów indywidualnych i działalności przetwórczej o niewielkiej skali.
W nawiązaniu do wyraźnego zapotrzebowania, zarówno konsumentów,
przemysłu spożywczego, jak i gospodarki leśnej, autor podjął w latach 20132018 szeroko zakrojone badania, których wyniki opublikowano w okresie 20142019. Temat soków drzewnych stał się tematem 31 publikacji punktowanych, w
tym 7 z Impact Factor, jednego patentu, 7 publikacji popularno-naukowych oraz
6 wystąpień konferencyjnych na zjazdach krajowych. Badania prowadzone były
na terenie województwa podkarpackiego, zajmującego drugie miejsce w Polsce
pod względem lesistości [RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2016]. W
prowadzonych pracach autor zaobserwował zjawisko zróżnicowania w składzie
soków drzewnych, zależne od czynników takich jak czas poboru, cechy
osobnicze, czy położenie stanowiska. Obserwacje te skłoniły do głębszego
wniknięcia w istotę tych zagadnień. Stąd też wiodącą pozycję w omawianych
pracach zajmują badania w których po raz pierwszy zwrócono uwagę na
zróżnicowanie składu mineralnego soków drzewnych, zagadnienie o
zasadniczym wymiarze praktycznym. Wskazano na zachodzące różnice
pomiędzy zawartością minerałów w sokach różnych gatunków drzew oraz drzew
tego samego gatunku, rosnących zarówno na tym samym, jak i na różnych
stanowiskach. Zwrócono także uwagę na zmienność składu mineralnego w
profilu czasu. Jak się okazało, wykazane różnice mogą w zasadniczy sposób
determinować nie tylko przydatność soków drzewnych w przetwórstwie
spożywczym, ale także są fundamentalne dla korzyści żywieniowych badanego
surowca. Również po raz pierwszy podjęty został problem dotyczący
zróżnicowania w zawartości anionów nieorganicznych oraz związków
fenolowych i potencjału antyoksydacyjnego soków drzewnych różnych
gatunków drzew, a zatem substancji determinujących zarówno pozytywne, jak
też potencjalnie szkodliwe właściwości surowca.
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Prowadzone badania koncentrowały się na określeniu zróżnicowania soków
pozyskiwanych z brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.), gatunku
cechującego się – według najnowszych danych – najwyższym w Polsce pośród
drzew liściastych odsetkiem udziału powierzchniowego w lasach prywatnych,
wynoszącym ponad 9,5%. W lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe z kolei odsetek udziału procentowego brzozy wynosi blisko 7% i jest
to drugi, po dębie, udział powierzchniowy wśród drzew liściastych. Ogółem
udział powierzchniowy brzozy we wszystkich formach własności polskich lasów
sięga blisko 7,5% [RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2016]. Szczegółowa
wiedza, dotycząca zasobów brzozy i jej udziału powierzchniowego w polskich
lasach, jest zatem spełnieniem najważniejszego postulatu dyktowanego przez
„Polską koncepcję ubocznej produkcji leśnej” [GROCHOWSKI 1967], mówiącego
o konieczności rozpoznania zasobów niedrzewnych pożytków leśnych, w celu
„przejścia od niekontrolowanej eksploatacji do racjonalnego użytkowania”
[STANISZEWSKI I KALINOWSKI 2011, STANISZEWSKI I NOWACKA 2014]. W celach
porównawczych prowadzono badania soków drzewnych pobranych z innych
gatunków drzew, zarówno występujących w południowo-wschodniej Polsce
naturalnie, takich jak brzoza omszona (Betula pubescens Ehrh.), grab zwyczajny
(Carpinus betulus L.), olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.), klon zwyczajny
(Acer platanoides L.) i wierzba biała (Salix alba L.), jak również gatunków
introdukowanych, jak orzech czarny (Juglans nigra L.), czy klon jesionolistny
(Acer negundo L.).
Podsumowując, ogólny cel naukowy niniejszych badań objął wieloprofilowe
prace nad sokami drzewnymi:
 oszacowanie różnic w zawartości składników mineralnych pomiędzy
sokami drzew różnych gatunków, pomiędzy sokami drzew tego samego
gatunku występujących na wspólnym oraz na odmiennych stanowiskach,
jak również zróżnicowania w zawartości składników mineralnych w soku
tego samego drzewa w czasie;
 zbadanie wybranych parametrów chemicznych, determinujących
bezpieczeństwo i korzyści zdrowotne soków drzewnych;
 zbadanie zawartości cukrów w rodzimych sokach drzewnych oraz
określenie ich przydatności do produkcji syropów drzewnych;
 zaproponowanie procedur poboru, zapewniających wysokie walory
użytkowe soków drzewnych.
W zrealizowanych badaniach istotny jest element nowatorstwa. W analizie
ilościowej cukrów w sokach drzewnych, po raz pierwszy zastosowano technikę
chromatografii cieczowej wysokosprawnej z detekcją rozproszonego światła
laserowego, zaś w analizie jakościowej cukrów – technikę chromatografii
cieczowej cienkowarstwowej. Obydwie metody okazały się selektywne wobec
oznaczanych analitów i mogą być polecane jako metody referencyjne w
analizach soków drzewnych. W ocenie zawartości anionów nieorganicznych po
raz pierwszy zastosowano najbardziej miarodajną technikę chromatografii
cieczowej z detekcją konduktometryczną. Dzięki temu, w odróżnieniu od
jedynej pracy poruszającej to zagadnienie, w której zastosowana została technika
fotometryczna, przedstawiono rzeczywistą zawartość anionów nieorganicznych,
m.in. tak ważnych dla ludzkiego zdrowia jak azotany (V). Przeprowadzono
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również pierwsze badania potencjału antyoksydacyjnego i zawartości związków
fenolowych dla gatunków brzoza omszona, grab pospolity, klon zwyczajny, klon
jesionolistny, orzech czarny, olsza czarna i wierzba biała. Z kolei dla gatunków
grab pospolity, orzech czarny, olsza czarna i wierzba biała określono po raz
pierwszy zawartość składników mineralnych. W celu zwrócenia uwagi na
korzyści żywieniowe soków drzewnych, wyniki oznaczania zawartości
składników mineralnych zaprezentowano nie tylko w formie tradycyjnych stężeń
masowo-objętościowych, jak było to w dotychczasowych pracach wielu
autorów, ale wyrażono je jako procent realizacji dziennego zapotrzebowania
wraz z jednym litrem soku. Dzięki temu po raz pierwszy zwrócono uwagę na
żywieniowo wysoką zawartość m.in. miedzi, cynku i manganu, pomimo ich
relatywnie niskich stężeń masowo-objętościowych. Równocześnie, także w
kontekście korzyści żywieniowych, wskazano na bardzo dużą zmienność składu
mineralnego soku jednego drzewa w czasie, zróżnicowanie w korzyściach
żywieniowych dla drzew rosnących na wspólnym stanowisku, jak również
zmienność korzyści żywieniowych pomiędzy sokami drzew różnych gatunków.
Aby zrealizować te zamierzania koniecznym był – w porównaniu z większością
publikowanych wcześniej prac – pobór soków drzewnych ze znacznie większej
liczby drzew, jak również zastosowanie po raz pierwszy codziennego poboru
próbek soku drzewnego przy badaniach zmienności jego składu w profilu czasu.
Uzyskane wyniki badań, wskazujące na zróżnicowanie składu soków
drzewnych, stały się przyczynkiem do postulowania ściśle określonych zasad
poboru próbek, w celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników.
Pięć prac, w których zagadnienia te zostały przedstawione, jest tematem
osiągnięcia naukowego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki1.
B. OMÓWIENIE WYNIKÓW PRAC WSKAZANYCH JAKO OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE2
1. BILEK M.*, STAWARCZYK K., GOSTKOWSKI M., OLSZEWSKI M., KĘDZIORA
K.M., CIEŚLIK E. 2016. Mineral content of tree sap from the Subcarpathian
region.
„Journal
of
Elementology”,
21,
669-679,
DOI:
10.5601/jelem.2015.20.4.9323
CEL PRACY I UZASADNIENIE BADAŃ
Celem pracy było określenie zawartości minerałów4 w sokach drzewnych i
oszacowania różnic pomiędzy sokami drzew różnych gatunków i drzew
tego samego gatunku w obrębie wspólnego stanowiska.
Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311
* Autor korespondencyjny.
2
Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r.
poz. 1311).
3
Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 5, pozycja 1.
4
Termin „minerał”, w nawiązaniu do omawianych opracowań anglojęzycznych, używany jest w niniejszym
opracowaniu dla wspólnego określania pierwiastków metalicznych, występujących w sokach drzewnych w
formie kationów, a klasyfikowanych przez normy żywieniowe jako składniki mineralne, elektrolity i metale
ciężkie.
1
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Większość autorów współczesnych prac, poświęconych składowi
chemicznemu soków drzewnych, jest zgodna co do tego, że o wartości
odżywczej tych niedrzewnych pożytków leśnych decyduje zawartość
minerałów. Badania przeprowadzone na Litwie, Łotwie i w Korei
Południowej dotyczyły wyłącznie dwóch rodzajów botanicznych, tj. brzoza
i klon [VIŠKELIS, RUBINSKIENĖ 2011, JEONG I IN. 2012, JEONG I IN. 2013,
KŪKA I IN. 2013]. W Polsce badania składu chemicznego soków drzewnych
nie były do tej pory prowadzone i niewiadomą pozostawała zawartość
minerałów w sokach drzew, rosnących na terenie naszego kraju. Nie
można było zatem w sposób jednoznaczny wypowiadać się o ich
korzyściach żywieniowych, a jedynie odwoływać się do wyników badań
soków drzewnych, pobieranych ze stanowisk odległych o setki i tysiące
kilometrów od Polski.
MATERIAŁ I METODY
Do określenia zawartości minerałów w sokach drzewnych i oszacowania
różnic pomiędzy drzewami różnych gatunków wybrano po pięć drzew
ośmiu gatunków, tj. brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth.) i brzoza
omszona (Betula pubescens Ehrh.), grab zwyczajny (Carpinus betulus L.),
olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.), orzech czarny (Juglans nigra L.),
klon zwyczajny (Acer platanoides L.) i klon jesionolistny (Acer negundo
L.) oraz wierzba biała (Salix alba L.), przy czym dla gatunków grab, olsza,
orzech i wierzba były to pierwsze badania składu chemicznego soków
drzewnych. Pobór próbek prowadzono w południowo-wschodniej Polsce
(Werynia, województwo podkarpackie), ze stanowiska oddalonego od
zakładów przemysłowych i uczęszczanych szlaków komunikacyjnych.
Poboru soków drzewnych dokonano w roku 2014 techniką nawiercania
pnia, zgodnie z zaleceniami YOON I IN. 1992 oraz COONS 1987. Oznaczano
zawartość czterech pierwiastków klasyfikowanych przez polskie normy
żywieniowe [JAROSZ 20125] jako składniki mineralne, tj. wapnia, magnezu,
cynku i miedzi oraz dwóch, klasyfikowanych jako elektrolity, tzn. sodu i
potasu. Posłużono się techniką atomowej spektroskopii absorpcyjnej.
REZULTATY BADAŃ I ICH INTERPRETACJA
W obrębie czterdziestu badanych próbek stwierdzono duże zróżnicowanie
pomiędzy składem soku drzew różnych gatunków. Soki drzewne wierzby
białej cechowały się najwyższą zawartością czterech pośród sześciu
badanych minerałów: magnezu, cynku, wapnia i potasu. Najwyższe średnie
stężenia miedzi stwierdzono w soku grabowym, z kolei najniższe stężenia
pięciu z sześciu badanych minerałów, tj. magnezu, cynku, miedzi, potasu i
wapnia, odnotowano jednocześnie w sokach olszy i klonu jesionolistnego.
W sokach brzozy brodawkowatej, brzozy omszonej, grabu pospolitego,
klonu jesionolistnego, orzecha czarnego i wierzby białej dominującymi
minerałami były potas, wapń i magnez, z kolei w sokach klonu
W chwili powstawania opracowań wchodzących w skład niniejszego osiągnięcia naukowego, obowiązywały
„Normy żywienia dla populacji polskiej. Nowelizacja” z roku 2012. Do nich odnoszono korzyści żywieniowe
soków drzewnych. W grudniu 2017 roku opublikowane zostały nowe „Normy żywienia dla populacji Polski”.
5

12

zwyczajnego – wapń i magnez, zaś olszy czarnej – wapń i potas.
Jednocześnie dla czterdziestu badanych drzew nie stwierdzono, aby wiek
drzewa wpływał na zawartość minerałów w pobieranym z niego soku.
Uzyskane wyniki, po raz pierwszy w publikacji dotyczącej chemizmu
soków drzewnych, odniesiono do korzyści żywieniowych i
zaprezentowano jako procent realizacji norm żywieniowych przez jeden
litr soku. Wykazano, że jeden litr soku drzewnego, w zależności od
gatunku, realizuje zalecane dzienne spożycie na miedź w ilości od
kilkudziesięciu do ponad 100% normy. Wskazywane do tej pory
najbogatsze źródła tego składnika mineralnego, to wyłącznie produkty
spożywcze stałe, takie jak ziarna sezamu, słonecznika i dyni, ostrygi,
czekolada, czy wątroby zwierzęce [KUNACHOWICZ I IN. 2005]. Sto gramów
tych produktów realizowało zalecane dzienne spożycie w podobnym
zakresie procentowym, jak jeden litr soku, jednak ze względu na
żywieniową specyfikę, przyjmowanie tak dużych ilości np. ziarna
słonecznika jest niemożliwe, podczas gdy spożycie jednego litra płynnego
produktu jakim jest sok drzewny lub napój sporządzony na jego bazie
wpisuje się w tradycyjne zachowania żywieniowe. Procentowa realizacja
zalecanego dziennego spożycia wraz z jednym litrem soku dla cynku
wynosi od kilku do kilkudziesięciu procent, w zależności od gatunku.
Realizacja przez jeden litr soku drzewnego norm żywieniowych dla
magnezu wynosi niezależnie od gatunku kilka procent, zaś dla pozostałych
badanych minerałów realizacja norm żywieniowych jest znikoma, co w
przypadku sodu ma szczególnie istotne znacznie, gdyż soki drzewne uznać
można za surowce niskosodowe, tak bardzo poszukiwane we
współczesnym modelu żywienia.
Należy zwrócić uwagę, że z żywieniowego punktu widzenia, niezależnie
od zróżnicowania pomiędzy składem soku różnych gatunków drzew, soki
drzewne są źródłem przede wszystkim miedzi i cynku, a zatem
pierwiastków decydujących m.in. o równowadze hormonalnej, odporności
organizmu, czy stanie skóry, włosów i paznokci. W ten sposób
potwierdzona została za pomocą nowoczesnych technik badawczych
zasadność dawnych, ludowych zastosowań soków drzewnych,
praktykowanych szczególnie wczesną wiosną, w okresie największych
niedoborów tych składników mineralnych [SVANBERG I IN. 2012, PAPP I IN.
2014, RASTOGI I IN. 2015]. Pośród soków badanych gatunków drzew
wyróżnia się gatunek brzoza brodawkowata, charakteryzujący się w Polsce
największym udziałem powierzchniowym w lasach prywatnych (ponad
9,5%), zaś w lasach państwowych (blisko 7%) ustępujący wyłącznie
dębowi, pozostawiając daleko w tyle inne badane w niniejszej pracy
gatunki [RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2016]. Brzoza brodawkowata
jest zatem gatunkiem z którego pozyskuje się nie tylko jeden z
najkorzystniejszych żywieniowo soków, ale także stwarzającym
perspektywy do masowego poboru soku. Pobór zaś ze środowiska leśnego
jako jedyny gwarantuje możliwość pozyskiwania soku jednocześnie z
dużej liczby drzew, otwierając przed Państwowym Gospodarstwem
Leśnym Lasy Państwowe możliwości nie tylko szerokiej współpracy z
przemysłem spożywczym, ale także uzyskanie korzyści wizerunkowych na
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skutek efektywniejszego realizowania funkcji społecznych lasu.
Zorganizowanie masowego poboru soku brzozowego w środowisku
leśnym będzie nieodłącznie związane z zaangażowaniem leśniczych oraz
pracowników leśnych, co z kolei zagwarantuje możliwość pełnego
realizowania ustalonych procedur. Opiewać one powinny na powtarzalny
sposób nawiercania drzew, prowadzenia poboru w jak najbardziej
higienicznych warunkach, jak również zabezpieczania drzew po dokonaniu
poboru, tak aby zminimalizować ryzyko ich uszkodzenia i co za tym idzie
zachować je do kolejnego poboru. Konieczne jest także wstępne typowanie
przez służby leśne drzew przeznaczonych do poboru soku brzozowego oraz
wykluczanie z tej grupy drzew rokujących w kontekście uzyskiwania w
przyszłości cennych sortymentów, takich jak np. sklejka. Nie mogą one
być przeznaczone do poboru soku, która to czynność ingeruje w strukturę
drewna. Tymczasem wprowadzenie tego typu stałych procedur jest
niemożliwe w sytuacji organizowania skupu soku brzozowego pobranego z
dowolnych stanowisk. Dostarczany surowiec cechować będzie się
wówczas zmiennymi warunkami poboru, będzie budzić wątpliwości pod
względem sanitarnym, jak również na skutek rabunkowego poboru,
prowadzić może do zniszczenia wielu drzew, szczególnie tych
wchodzących w skład tzw. zadrzewień śródpolnych, bardzo cennych z
ekologicznego punktu widzenia.
W omawianej pracy wykazano również fakt znacznego zróżnicowania
pomiędzy zawartością składników mineralnych w soku drzew tego samego
gatunku, rosnących w obrębie wspólnego stanowiska. Stwierdzono
przykładowo, że pośród pięciu badanych drzew, stężenia potasu wynosiły
od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu miligramów w litrze soku, dla
wapnia od kilkunastu do ponad stu miligramów w litrze soku, zaś dla
cynku od dziesiątych części miligrama do ponad pięciu miligramów w
litrze. Obserwacje te skłoniły zatem do dalszego rozpoznawania
zróżnicowania w zawartości minerałów w sokach drzewnych.
2. BILEK M.*, SIEMBIDA A., GOSTKOWSKI M., STAWARCZYK K., CIEŚLIK E.
2017: Variability of the minerals content as a factor limiting health properties of
birch
saps.
„Journal
of
Elementology”,
22,
957-967.
DOI:
6
10.5601/jelem.2016.21.4.1224
CEL PRACY I UZASADNIENIE BADAŃ
Głównym celem pracy było oszacowanie zawartości minerałów w sokach
brzozy brodawkowatej w kontekście zmienności pomiędzy drzewami
rosnącymi w obrębie wspólnego stanowiska oraz pomiędzy drzewami
rosnącymi na odmiennych stanowiskach.
Przyczynkiem do przeprowadzenia badań soków pochodzących nie tylko z
większej liczby drzew, ale także z różnych stanowisk były ogłoszone
wcześniej wyniki badań soku brzozy brodawkowatej z terenu Łotwy
[KŪKA I IN. 2013], które wskazywały na znikome zróżnicowanie pomiędzy
6
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badanymi drzewami, zarówno w obrębie jednego stanowiska, jak i
pomiędzy różnymi stanowiskami. Z kolei na podstawie wyników
przedstawionych w omówionej powyżej pracy Mineral content of tree sap
from the Subcarpathian region stwierdzono nie tylko, że gatunkiem
spełniającym jednoczesne kryterium powszechności występowania i
dającym sok o wysokich wartościach żywieniowych jest brzoza
brodawkowata, ale także wykazano znaczne różnice w składzie
mineralnym soków brzozowych, występujące pomiędzy drzewami w
obrębie wspólnego stanowiska. Jest to czynnik w sposób zasadniczy
ograniczający uzyskanie korzyści żywieniowych.
MATERIAŁ I METODY
Podobnie jak w powyższej pracy, do oszacowania zawartości minerałów w
sokach brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) posłużono się
techniką atomowej spektroskopii absorpcyjnej i również oznaczano
zawartość sześciu pierwiastków, tj. miedzi, cynku, wapnia, magnezu,
potasu i sodu. Poboru próbek dokonano w roku 2014 w południowowschodniej Polsce (Niwiska, województwo podkarpackie), w lokalizacji
oddalonej od opisanego powyżej miejsca poboru o ok. 10 km. Do poboru
wytypowano cztery grupy pięciu drzew. Pierwsza znajdowała się w
środowisku leśnym, grupę drugą stanowił nieużytek w odległości ok. 50
metrów od pól uprawnych i 20 metrów od słabo uczęszczanej drogi
gminnej, czasowo stosowany pod wypas krów; grupę trzecią – teren
oddalony o 10-20 metrów od intensywnie funkcjonującego gospodarstwa
rolnego, przez który przepływa niewielki ciek wodny zbierający ścieki
gospodarstwa, zaś grupę czwartą – miedza przy polu uprawnym. Opisane
stanowiska w linii prostej dzieliło nie więcej jak trzy kilometry.
REZULTATY BADAŃ I ICH INTERPRETACJA
Średnie zawartości cynku, sodu oraz miedzi dla soków drzewnych
pobranych z poszczególnych stanowisk nie różniły się między sobą
statystycznie. Oznacza to więc, że korzyści żywieniowe soków drzewnych
brzozowych nie są związane ze stanowiskiem poboru. Jedynie dla mniej
istotnych z żywieniowego punktu widzenia składników soku, tj. potasu,
wapnia i magnezu analiza statystyczna wykazała, że pomiędzy sokami
pozyskanymi z drzew na poszczególnych stanowiskach występują istotne
różnice.
W odniesieniu do norm żywieniowych dla populacji polskiej [JAROSZ
2012], stwierdzone w sokach brzozowych zawartości magnezu, wapnia i
potasu kształtowały się na niskim poziomie, co potwierdziło badania
przeprowadzone w Werynii. Natomiast w zawartości cynku i miedzi
stwierdzono duże różnice pomiędzy sokiem drzew rosnących w obrębie
wspólnego stanowiska. Zatem korzyści żywieniowe, związane z wysoką
zawartością tych dwóch składników mineralnych, są niejednoznaczne.
Przykładowo, dla stanowiska pięciu brzóz w środowisku leśnym,
oddalonych od siebie o zaledwie kilka metrów, dla soku trzech pośród nich
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procent realizacji dziennej normy na miedź wraz z jednym litrem soku
wynosił 0%, a dla dwóch kolejnych aż 32,5% oraz 63,5%.
Równolegle prowadzono badania, dotyczące zróżnicowania w składzie
soku drzew na odmiennych stanowiskach pod kątem zawartości manganu.
Istotnie największą ilość manganu zawierał sok drzew rosnących w
środowisku leśnym (17,59 mg/l ± 8,46), a najmniejszą sok drzew
rosnących w pobliżu gospodarstwa (1,99 mg/l ± 1,27) i pola uprawnego
(3,98 mg/l ± 2,31). W ujęciu żywieniowym sok brzozowy realizował wraz
z jednym litrem od kilkudziesięciu do kilkuset procent dziennego
zapotrzebowania człowieka na mangan, przy czym zawartość najwyższą
odnotowano dla soku drzewa ze środowiska leśnego. Litr soku tegoż
drzewa realizował ponad tysiąc procent dziennej normy [EFSA 2013,
BILEK I IN. 2016B7].
Opisane bardzo duże zróżnicowanie pomiędzy drzewami ze wspólnego
stanowiska w zawartości najcenniejszych składników mineralnych soków
brzozowych, tj. miedzi, cynku i manganu, jest zatem czynnikiem w sposób
fundamentalny ograniczającym potencjalne korzyści żywieniowe, co ma z
kolei istotne znaczenie w przetwórstwie. Zniwelowanie tego efektu
możliwe jest wyłącznie poprzez pobieranie soku brzozowego z jak
największej liczby drzew jednocześnie, i łączenie zebranego soku tak, aby
uśrednić duże różnice w stężeniach składników mineralnych. Takie
możliwości daje wyłącznie pozyskiwanie soków ze środowiska leśnego,
szczególnie z lasów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe w którym dzięki rozwiniętej gospodarce leśnej i
zaawansowanej infrastrukturze komunikacyjnego udostępnienia lasu,
istnieje możliwość jednoczesnego poboru z licznych drzew i w dalszej
kolejności – szybkie przemieszczenie pozyskanego niedrzewnego pożytku
leśnego do zakładów przetwórczych przemysłu spożywczego. Nad
należytym realizowaniem procedur poboru soku drzewnego ze środowiska
leśnego czuwać muszą leśniczy oraz fachowi pracownicy leśni, nie zaś
osoby przypadkowe, jak musiałoby to mieć miejsce w sytuacji otwartego
skupu soku drzewnego. Ponadto pobór ze środowiska leśnego, pod opieką
leśniczych i przy użyciu specjalistycznej aparatury, opracowanej już w
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych [BERG 2015, CAMERON 2015], pozwoli
zapewnić najwyższe standardy higieniczne, a tym samym zwiększyć
trwałość pozyskiwanego soku.
3. BILEK M.*, SZWERC W., KUŹNIAR P., STAWARCZYK K., KOCJAN R.
2017: Time-related variability of the mineral content in birch tree sap. „Journal
of Elementology”, 22, 497-515, DOI: 10.5601/jelem.2016.21.3.12458
CEL PRACY I UZASADNIENIE BADAŃ
Celem zasadniczym podjętych badań było określenie zróżnicowania
zawartości składników mineralnych w sokach drzewnych brzozowych w
profilu czasu.
7
8
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W dotychczasowych badaniach zwracano uwagę na zmienność składu
soków drzewnych w profilu czasu pod względem zawartości cukrów
[KALLIO I IN. 1985, KALLIO I AHTONEN 1987A, JEONG-JEONG I IN. 2012],
aminokwasów [AHTONEN I KALLIO 1989] oraz kwasów organicznych
[KALLIO I AHTONEN 1987B, JEONG-JEONG I IN. 2012], a zatem tych
składników, które w bezpośredni sposób decydują o przydatności soków
różnych gatunków brzóz do przetwórstwa na syrop brzozowy. Zawartość
składników mineralnych w profilu czasu badana była dwukrotnie. W Korei
Południowej, w badaniach przeprowadzonych na soku gatunku Betula
platyphylla, zawartość składników mineralnych badano w cotygodniowych
odstępach czasu [JEONG-JEONG I IN. 2012]. Z kolei w Finlandii, na terenie
anomalii geologicznej Attu, badano skład mineralny soków różnych
gatunków brzóz w odstępach co trzydniowych i w różnym oddaleniu od
złóż siarczków polimetalicznych [HARJU I HULDÉN 1990].
MATERIAŁ I METODY
Zmienność składu soków brzozy brodawkowatej w profilu czasu (Betula
pendula Roth.) badano z wykorzystaniem prób pozyskanych z południowowschodniej Polski (Niwiska, województwo podkarpackie). W marcu 2015
roku prowadzono pobór soku brzozowego z trzech drzew brzozy
brodawkowatej, sąsiadujących ze sobą w odległości kilku metrów, stosując
technikę nawiercania pnia drzew o średnicy co najmniej 30 cm, zgodnie z
zaleceniami YOON I IN. 1992 oraz COONS 1987. Próbki pobierano o tej
samej porze dnia przez 14 dni. Do oceny zawartości minerałów stosowano
technikę atomowej spektroskopii absorpcyjnej, oznaczając stężenia sodu,
potasu, cynku, miedzi, wapnia, magnezu i żelaza. Jednocześnie oznaczano
podstawowe parametry fizyczne pobieranych soków brzozowych, jak
sucha masa, przewodność elektrolityczna, odczyn, refrakcja, jak również
szacowano łączną objętość soku zebraną z danego drzewa w ciągu doby.
REZULTATY BADAŃ I ICH INTERPRETACJA
Uzyskane w omawianej pracy wyniki rzuciły nowe światło na dane
przedstawione we wcześniejszych pracach, w których pobór soków
prowadzony był jednorazowo. Tylko dzięki pomiarowi prowadzonemu w
jednodniowych odstępach czasu można było wykryć, że np. w profilu
stężeń wapnia i potasu występują dni w których zawartość tych minerałów
zyskuje istotny wymiar korzyści żywieniowej, czego w poprzednich
badaniach nie wykazano. Dwutygodniowa zmienność w zawartości potasu
dla trzech drzew brzozy brodawkowatej, przełożona na procent realizacji
zalecanego dziennego spożycia [JAROSZ 2012], wynosiła od 8.5 do 26.3%
dla drzewa A, od 0.9 do 2.8% dla drzewa B i od 9.2 do 20.2% dla drzewa
C. Dla cynku wartości te wynosiły odpowiednio od 0 do 2.1%, od 0.8 do
21.5% i od 7.3 do 15.6%. Dzięki dwutygodniowemu monitoringowi
wykazano również, że zawartość żelaza, którego do tej pory nie
stwierdzono w badaniach polskich soków drzewnych, wzrosła w czasie
jednego tylko dnia i realizowała 1% zalecanego dziennego spożycia w
litrze soku. Podobne wyniki uzyskano w wykonanych równolegle
17

dwutygodniowych badaniach zróżnicowania czasowego w zawartości
manganu w sokach drzewnych trzech drzew brzozy brodawkowatej. W
ujęciu korzyści żywieniowych, zmienność realizacji wystarczającego
dziennego spożycia plasowała się odpowiednio w zakresie od 3,8 do
12,7%, od 15,3 do 62,5% oraz od 18 do 35,3% dla trzech badanych drzew
[BILEK I IN. 20189].
Na podstawie omawianych badań własnych w zakresie zawartości
składników mineralnych w sokach drzewnych brzozowych w profilu czasu
nie można stwierdzić, że istnieje moment, w którym sok brzozowy cechuje
się korzystniejszymi walorami żywieniowymi, bądź też, że zmiennością
składu mineralnego w profilu czasu rządzą wspólne dla wszystkich
badanych drzew zależności, na których można byłoby oprzeć procedury
pozyskiwania soku dla przetwórstwa spożywczego. Przykładowo, dla
drzewa B i C wyższa sumaryczna zawartość minerałów występowała na
początku poboru, podczas gdy dla drzewa A pod koniec poboru. Dla
potasu, dla drzewa A, obserwowano tendencję wzrostową stężenia,
podczas gdy dla drzewa B stężenie nie ulegało większym zmianom, zaś dla
drzewa C – tendencja była spadkowa. Z kolei dla stężeń wapnia sytuacja
była odwrotna, bowiem dla drzewa A odnotowano tendencję wzrostową,
dla B – spadkową, zaś dla C brak zmian w stężeniu badanego minerału.
Przeprowadzone badania parametrów fizycznych soków drzewnych, jak
również pomiar pozyskiwanej objętości, miały wskazać, czy na ich
podstawie można orzekać o zawartości składników mineralnych,
korzystnych z żywieniowego punktu widzenia, bez uciekania się do
kosztownych technik analitycznych. Analiza statystyczna wykazała, że nie
jest to możliwe, aczkolwiek dla soku dwóch z trzech badanych drzew
zaobserwowano, że wzrost przewodności elektrolitycznej oddaje w sposób
najlepszy korzyści żywieniowe, korespondując równocześnie ze wzrostem
zawartość w soku brzozowym potasu, cynku i wapnia.

Opisana zmienność w profilu czasu, jak również brak wspólnych
zależności w zawartości składników mineralnych, będący kolejnym
przyczynkiem do zróżnicowania pomiędzy drzewami w obrębie wspólnego
stanowiska, mają wymiar praktyczny. Sok brzozowy może być pobierany
przez okres co najmniej dwóch tygodni, bez możliwości wskazania na
moment w którym cechowałby się on najbardziej optymalnymi walorami
żywieniowymi. Największą objętość pozyskiwanego soku uzyskuje się po
upływie około tygodnia od momentu nawiercenia pnia drzewa, wynosi ona
zaś, w zależności od drzewa, od trzech do ponad pięciu litrów na dobę.
Omawiane badania pozwalają także dostarczyć informacji dotyczących
wpływu warunków atmosferycznych na objętość zbieranego soku. Otóż po
nocnym przymrozku, wynoszącym poniżej -5°C, dochodzi co całkowitego
zatrzymania płynięcia soku, które utrzymuje się aż do kolejnego dnia,
pomimo dodatniej temperatury. Zatem dni następujące po znacznych
przymrozkach należy wykluczyć z prowadzenia poboru soku brzozowego.
Wykazano również, że nocne przymrozki nieprzekraczające -1°C nie
wpływają na zmniejszenie objętości pozyskiwanego soku.
9
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Zaobserwowana zmienność składu mineralnego w profilu czasu jest
kolejnym przyczynkiem do wskazania środowiska leśnego jako
optymalnego do poboru soku drzewnego. Jedynie bowiem pozyskiwanie i
łączenie soku brzozowego z wielu drzew zapewni przetwórstwu
spożywczemu odpowiednie ilości higienicznie pobranego surowca,
cechującego się stabilnymi parametrami na skutek niwelowania zarówno
zróżnicowania składu mineralnego w czasie, jak i pomiędzy
poszczególnymi drzewami. To zaś pozwoli wpisać pobór soków
drzewnych w bardzo restrykcyjne wymogi systemów jakości, do
przestrzegania których zobowiązany jest przemysł spożywczy.
Wyniki uzyskane w omówionych powyżej pracach Variability of the
minerals content as a factor limiting health properties of birch saps oraz
Time-related variability of the mineral content in birch tree sap mają także
bardzo istotny wymiar metodyczny i podważają wnioski szeregu
dotychczas opublikowanych prac. W większości z nich bowiem [m.in.
VIŠKELIS I RUBINSKIENĖ 2012, KŪKA I IN. 2013] orzeka się o korzyściach
żywieniowych soków drzewnych na podstawie badań prowadzonych
wyłącznie na jednym stanowisku i po jednym poborze, przypadającym
zazwyczaj w czasie najintensywniejszego płynięcia soku. W kontekście
przedstawionych wyników badań własnych strategia taka nie znajduje
potwierdzenia.
4. BILEK M.*, STAWARCZYK K., KUŹNIAR P., OLSZEWSKI M., KĘDZIORA K.M.,
CIEŚLIK E. 2016: Evaluation of the content of inorganic anions in tree saps.
„Journal
of
Elementology”,
21,
1277-1288,
DOI:
10
10.5601/jelem.2015.20.4.1048
CEL PRACY I UZASADNIENIE BADAŃ
Celem wiodącym pracy było oznaczenie zawartości anionów
nieorganicznych w sokach drzewnych z uwzględnieniem zmienności
pomiędzy drzewami różnych gatunków, pomiędzy drzewami tego samego
gatunku rosnącymi w obrębie wspólnego stanowiska oraz pomiędzy
drzewami tego samego gatunku, rosnącymi na różnych stanowiskach.
W dotychczasowych badaniach, poświęconych sokom drzewnym, nie
zwracano uwagi na zawartość anionów nieorganicznych. Jedynie
MORSELLI i WHALEN [1987] oszacowali zawartość chlorków w soku
klonowym drzew sąsiadujących z drogami jezdnymi, na których do
odladzania jezdni stosowany był chlorek sodu. Opublikowane zostały
również wyniki badań, w których podano co prawda wyniki oznaczeń
zawartości anionów nieorganicznych, zostały one jednak przeprowadzone
niemiarodajną techniką fotometryczną, opierającą się na procedurach
przeznaczonych do badań wody pitnej [KŪKA I IN. 2013].
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Tymczasem aniony nieorganiczne, szczególnie zaś azotany (V), uważane
są za jedne z najistotniejszych czynników ryzyka związanego z produktami
pochodzenia roślinnego [MURAWA I IN. 2008, TELESIŃSKI I IN. 2013]. W
związku z tym podjęto badania zmierzające do określenia zawartości
anionów nieorganicznych w sokach drzewnych.
MATERIAŁ I METODY
Pobór soków drzewnych z przeznaczeniem do badań zawartości anionów
nieorganicznych przeprowadzono z uwzględnieniem wniosków
wynikających z omówionych powyżej prac Mineral content of tree sap
from the Subcarpathian region oraz Variability of the minerals content as a
factor limiting health properties of birch saps. Pobór przeprowadzono w
południowo-wschodniej Polsce (Werynia i Niwiska, województwo
podkarpackie), zgodnie z procedurami sugerowanymi przez YOON I IN.
1992 oraz COONS 1987. W celu oszacowania zróżnicowania składu soków
drzew różnych gatunków, w pierwszej lokalizacji dokonano poboru soku z
pięciu drzew sześciu gatunków drzew, tj. z brzozy brodawkowatej (Betula
pendula Roth.) i brzozy omszonej (Betula pubescens Ehrh.), grabu
zwyczajnego (Carpinus betulus L.), klonu zwyczajnego (Acer platanoides
L.) i klonu jesionolistnego (Acer negundo L.) oraz wierzby białej (Salix
alba L.). W drugiej z kolei lokalizacji, w celu wykazania ewentualnego
zróżnicowania pomiędzy stanowiskami, pobór prowadzono każdorazowo z
pięciu drzew rosnących na czterech stanowiskach o różnej historii
użytkowania: w środowisku leśnym, z czasowo wypasanego nieużytku, z
zadrzewienia w sąsiedztwie intensywnie funkcjonującego gospodarstwa
rolnego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie pola uprawnego.
W celu oznaczenia zawartości anionów nieorganicznych posłużono się
techniką chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną, zgodnie z
samodzielnie opracowaną i zwalidowaną procedurą analityczną. Badano
stężenia fluorków, azotanów (III) i (V), siarczanów (VI), fosforanów (V) i
chlorków.
REZULTATY BADAŃ I ICH INTERPRETACJA
Uzyskane wyniki potwierdziły zaobserwowane dla minerałów
zróżnicowanie pomiędzy sokiem drzew różnych gatunków oraz pomiędzy
sokiem drzew tego samego gatunku, rosnących na wspólnym stanowisku,
jak również wykazały, że soki gatunku brzoza brodawkowata można uznać
za najbezpieczniejsze pod względem ryzyka dla funkcji organizmu.
Przeprowadzone badania wskazały bowiem, że spośród wszystkich
badanych gatunków drzew, jedynie sok brzozy brodawkowatej jest wolny
od zawartości azotanów (V), niezależnie od tego, czy miejscem poboru
było środowisko leśne, nieużytek, sąsiedztwo uprawianego pola, czy
zadrzewienie wokół gospodarstwa, przez które spływa ściek z obory, a
zatem stanowisko w dużym stopniu skażone związkami azotu.
Brak zawartości azotanów (V) można uznać za wyróżniającą cechę
gatunkową brzozy brodawkowatej. Sok zarówno klonu zwyczajnego, jak i
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klonu jesionolistnego zawierał statystycznie istotnie wyższe ilości
azotanów (V), przekraczające niejednokrotnie normy dopuszczalne dla
wody pitnej [ROZPORZĄDZENIE MZ 2015]. Cechą gatunkową wierzby
białej była wysoka zawartość w jej sokach drzewnych siarczanów (VI), zaś
grabu i klonu zwyczajnego – statystycznie istotnie wyższa zawartość
chlorków.
Zawartość chlorków okazała się czynnikiem różnicującym stanowiska
brzozy brodawkowatej. Ich zawartość była statystycznie istotnie niższa dla
soków pobranych z brzóz rosnących w środowisku leśnym, a zatem na
stanowisku o najmniejszym stopniu antropopresji. Parametr ten może być
zatem wyznacznikiem wpływu człowieka na stan sanitarny nie tylko wody,
jak przyjmowano dotychczas, ale również soków drzewnych.
Równocześnie pomiar zawartości chlorków w soku drzewnym może stać
się pomocną metodą w szacowaniu natężenia antropopresji na środowisko
leśne.
5. BILEK M., STAWARCZYK K., SIEMBIDA A., STRZEMSKI M., OLSZEWSKI M.,
CIEŚLIK E. 2015: Zawartość cukrów w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia.
„Żywność.
Nauka.
Technologia.
Jakość”,
22,
53-63,
DOI:
11
10.15193/zntj/2015/103/087
CEL PRACY I UZASADNIENIE BADAŃ
Celem głównym pracy było określenie różnic pomiędzy zawartością
cukrów w sokach drzew różnych gatunków oraz drzew tego samego
gatunku rosnących w obrębie wspólnego stanowiska, a także określenie
przydatności badanych soków drzewnych do produkcji syropów
drzewnych.
Soki drzewne mogą służyć do bezpośredniej konsumpcji, ale równocześnie
stanowić surowiec do produkcji syropu drzewnego. Syrop brzozowy,
wytwarzany w Finlandii i Stanach Zjednoczonych, zdobywa sobie dopiero
popularność w gastronomii. Z kolei pozycja kanadyjskiego syropu
klonowego, będącego jednym z najbardziej znanych i powszechnie
stosowanych przetworów niedrzewnych pożytków leśnych, ugruntowana
jest w przemyśle spożywczym od wielu lat. Pozyskiwanie soku klonowego
w celu produkcji syropu klonowego stanowi obecnie kluczową gałąź
gospodarki leśnej Kanady. Zarówno syrop klonowy, jak i syrop brzozowy,
stosowane są jako ekskluzywne i bardzo drogie zamienniki cukru, polewy
do potraw, dodatek do owoców, deserów oraz sałatek. Syrop brzozowy
ceniony jest ponadto jako dodatek smakowy do warzyw, ryb i mięs
[KALLIO I IN. 1989, SVANBERG I IN. 2012, CAMERON 2015, HOPKINS 2015].
Ekonomiczną przydatność soków drzewnych klonowych i brzozowych do
produkcji syropu determinuje zawartość cukru, której oznaczenia podjęto
się w omawianej publikacji.
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MATERIAŁ I METODY
W celu oszacowania przydatności soków drzewnych do produkcji syropów
drzewnych z terenu południowo-wschodniej Polski (Werynia, woj.
Podkarpackie) pobrano materiał z dwóch gatunków klonów (klon
zwyczajny Acer platanoides L. i klon jesionolistny Acer negundo L.),
dwóch gatunków brzóz (brzoza brodawkowata Betula pendula Roth. i
brzoza omszona Betula pubescens Ehrh.) oraz – porównawczo – grabu
pospolitego (Carpinus betulus L.) i wierzby białej (Salix alba L.).
Oznaczanie zawartości cukrów prowadzono według samodzielnie
opracowanych i zwalidowanych metod analitycznych. Analizę jakościową
cukrów przeprowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii
cienkowarstwowej (HPTLC), a analizę ilościową – metodą
wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją rozproszonego
światła laserowego (HPLC-ELSD).
REZULTATY BADAŃ I ICH INTERPRETACJA
Uzyskane wyniki potwierdziły dane literaturowe, zgodnie z którymi w
sokach pozyskiwanych z gatunku brzoza i grab dominuje glukoza i
fruktoza, zaś w sokach klonu – sacharoza [KALLIO I IN. 1985, KALLIO I
AHTONEN 1987B, VIŠKELIS I RUBINSKIENĖ 2011, ŁUCZAJ I IN. 2014]. Po raz
pierwszy dowiedziono, że cukrem występującym w soku wierzby białej
jest sacharoza.
Badane soki klonowe okazały się znacznie uboższe w cukry niż soki
klonowe, z których produkuje się syropy w krajach Ameryki Północnej
[CONGER 2007]. Z kolei wyniki badań zawartości cukrów w sokach
brzozowych wykazały, że są one surowcem równie bogatym lub
bogatszym w cukry, aniżeli soki brzozowe fińskie i amerykańskie [BERG
2015, KALLIO I IN. 1985A; KALLIO I IN. 1985B].
W kontekście omawianego w powyższych pracach zróżnicowania w
składzie soków drzew różnych gatunków oraz drzew tego samego gatunku,
rosnących na wspólnym stanowisku, przeprowadzono dodatkowe badania
własne, w których porównano zawartość cukrów w soku brzozowym,
pochodzącym z drzew rosnących na czterech stanowiskach: w środowisku
leśnym, w otoczeniu gospodarstwa, z obrzeża pola uprawnego i z
nieużytku. W badaniach tych średnia zawartość cukrów dla
poszczególnych stanowisk wynosiła od 0,76 do 1,03 g/100 ml. Podkreślić
przy tym należy, że w Stanach Zjednoczonych produkcję syropu
brzozowego uznaje się za opłacalną, gdy sok brzozowy wykazuje średnią
skręcalność właściwą 0,74˚Brixa, czyli ok. 0,7 g/100 ml sumy cukrów
[BERG 2015, CAMERON 2015]. Wykazano przy tym, że zróżnicowanie
pomiędzy dwudziestoma drzewami gatunku brzoza brodawkowata pod
względem zawartości cukrów jest znacznie mniejsze, aniżeli
zróżnicowanie w zawartości składników mineralnych, zaś pomiędzy
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czterema stanowiskami brzozy brodawkowatej nie występują różnice
statystyczne dla średniej zawartości cukrów [BILEK I IN. 2016C12]. Oznacza
to, że ewentualne procedury poboru soku brzozowego w celach produkcji
syropu drzewnego nie muszą uwzględniać doboru zarówno drzew, jak i
stanowisk, gdyż wszystkie badane soki, niezależnie od stanowiska,
stwarzają perspektywy wykorzystania do produkcji syropów drzewnych.
Wykazano przy tym, że sok pozyskany ze środowiska leśnego nie ustępuje
zarówno pod względem wartości zdrowotnej, jak i potencjalnej
przydatności do produkcji syropu brzozowego innym stanowiskom.
C. PRZEDSTAWIENIE
WYNIKÓW

PERSPEKTYW PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA UZYSKANYCH

Przyczyną podjęcia niniejszych badań był całkowity brak w polskim
piśmiennictwie naukowym informacji dotyczących właściwości rodzimych
soków drzewnych pod kątem ich korzyści żywieniowych oraz możliwego
wykorzystania w niedrzewnym użytkowaniu lasu i co za tym dalej idzie – w
przetwórstwie spożywczym, przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.
Uzyskane wyniki wskazują, że polskie soki drzewne cechują się wysokimi
wartościami żywieniowymi i przydatnością do przetwórstwa. Jak wskazały
badania zróżnicowania składu soków różnych gatunków drzew, gatunkiem,
który cechuje się wysokimi zawartościami składników mineralnych (głównie
miedzi, cynku i manganu) w pobieranych sokach jest brzoza brodawkowata –
powszechnie wykorzystywana w gospodarce leśnej z uwagi na drewno o dużej
wartości mechanicznej i gospodarczej. Gatunek ten znajduje również szereg
innych zastosowań w ramach niedrzewnego użytkowania lasu, m.in.
wykorzystanie listowia w przemyśle farmaceutycznym i kory w przemyśle
kosmetycznym [KOCIOŁEK-BALAWEJDER I ŻEBROWSKA 2009]. Powszechność
występowania oraz duże areały, które brzoza brodawkowata zajmuje [RAPORT O
STANIE LASÓW W POLSCE 2016], stwarzają perspektywy masowego użytkowania.
Ważny, stwierdzony w badaniach własnych atut soku brzozowego, to brak
zawartości azotanów (V), powszechnie występujących w surowcach
pochodzenia roślinnego i stwarzających poważne zagrożenie zdrowotne. Dla
soków drzewnych tego gatunku, w celach kontrolnych, oszacowano także
potencjalne skażenie toksynami środowiskowymi, wykazując, że soki brzozowe
pobrane ze środowiska leśnego nie zawierają ponadnormatywnych ilości metali
ciężkich, pozostałości środków ochrony roślin, czy wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych [BILEK I IN. 2016A13, BILEK I IN. 2017A14, BILEK I
IN. 2017C15]. Zbadane soki brzozowe uznać można więc nie tylko za surowiec o
szerokich korzyściach żywieniowych, ale także bezpieczny i stwarzający realne
możliwości wykorzystania, jako perspektywiczna część niedrzewnej produkcji
leśnej, generująca dodatkowo tzw. „zielone miejsca pracy”, stymulująca
konkurencyjność terenów zielonych i wpływająca korzystnie na rozwój
regionalny [ŻORNACZUK-ŁUBA 2014]. Dodatkowo pobór soków drzewnych
wpisuje się w stworzoną w latach czterdziestych ubiegłego wieku tzw. „polską
koncepcję ubocznej produkcji leśnej” [STANISZEWSKI I KALINOWSKI 2011,
Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 4.
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STANISZEWSKI I NOWACKA 2014], stanowiąc dodatkowo potencjalny, bardzo
atrakcyjny przedmiot w działalności promocyjnej Lasów Państwowych, mogącej
wpłynąć korzystnie na wizerunek gospodarki leśnej i służb leśnych.
Uzyskane wyniki pozwalają postulować dla soku brzozowego szereg
praktycznych możliwości wykorzystania rodzimego surowca. W badaniach
prowadzonych na sokach brzozowych pobranych z terenu południowowschodniej Polski wykazana została szczególnie wysoka zawartość miedzi i
cynku, pierwiastków odpowiadających za stan skóry, włosów i paznokci. Miedź
to składnik mineralny uczestniczący w tworzeniu wiązań krzyżowych w
kolagenie i elastynie, w syntezie barwników skóry i włosów oraz w utrzymaniu
struktury keratyny. Niedobory cynku z kolei objawiają się skórnymi zmianami
łuszczycopodobnymi oraz wypadaniem włosów. Wszystko to sprawia, że soki
brzozowe mogą stać się pomocne nie tylko w zastosowaniu wewnętrznym, ale i
zewnętrznym, w preparatach kosmetycznych i farmaceutycznych, stosowanych
dla poprawy stanu włosów i skóry.
Kolejny i o szczególnym znaczeniu kierunek wykorzystania soków brzozowych,
autor przedstawił w formie patentu pt. „Sposób otrzymywania napoju o
podwyższonej trwałości i właściwościach zdrowotnych na bazie soku
drzewnego, zwłaszcza brzozowego”. Patent ten traktuje o możliwości produkcji
sezonowych, niepasteryzowanych napojów z różnymi dodatkami smakowymi,
korygującymi smak i poprawiającymi korzyści żywieniowe, poprzez
zastosowanie utrwalonego soku brzozowego. Krótkotrwałe, niepasteryzowane
napoje sezonowe na bazie soków warzywnych i owocowych już cieszą się dużą
popularnością wśród konsumentów, torując tym samym drogę do
wypromowania podobnych napojów, opartych w swym składzie o niedrzewny
pożytek leśny – sok brzozowy. Dzięki wysokiej zawartości składników
mineralnych oraz niskim stężeniom sodu i anionów nieorganicznych, mogą stać
się one unikalnym i wartościowym napojem funkcjonalnym w gospodarce
żywieniowej, generując znaczne dochody również w obszarze gospodarki leśnej.
Możliwość wykorzystania rodzimego surowca w przetwórstwie spożywczym
potwierdzają przeprowadzone równolegle badania własne butelkowanych soków
brzozowych, wytwarzanych na bazie surowca importowanego, głównie z
Ukrainy i Białorusi. Stosując metodyki analityczne analogiczne jak w pracy
Time-related variability of the mineral content in birch tree sap, wykazano, że
soki butelkowane są zbliżone pod względem składu mineralnego do rodzimego
surowca. Podobne były zawartości m.in. potasu, wapnia, cynku, manganu, sodu,
czy magnezu. Należy natomiast podkreślić, że polski sok brzozowy okazał się
bogatszy w miedź i jednocześnie zawierał mniej ołowiu i chromu. Cechy te
wydają się bardzo istotne z punktu widzenia zarówno właściwości
żywieniowych, jak i bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta, sytuując polski
surowiec jako konkurencyjny wobec importowanego [BILEK I IN. 2018B].
W sposób szczególny przeprowadzone badania wskazują na możliwość
produkcji syropu brzozowego. Obecnie ten środek spożywczy produkowany jest
zaledwie w trzech krajach, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Finlandii,
jednak dzięki znanym walorom smakowym i prozdrowotnym cieszy się coraz
większą popularnością na całym świecie. Soki brzozowe, pozyskiwane z
różnych gatunków rodzaju brzoza i stosowane do produkcji syropu brzozowego,
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cechować muszą się odpowiednią zawartością cukrów. Przeprowadzone badania
wskazały, że soki z gatunku brzoza brodawkowata, zbierane m.in. z drzew
występujących w środowisku leśnym, stanowią surowiec konkurencyjny,
niejednokrotnie przewyższający pod względem zawartości cukrów soki fińskie i
amerykańskie.
Technologia
produkcji
syropu
brzozowego
jest
nieskomplikowana i generuje niewielkie koszty przy tworzeniu linii
technologicznej. Stwierdzenie przydatności polskich soków brzozowych z drzew
rosnących w środowisku leśnym, do produkcji syropu brzozowego, ma bardzo
duży wymiar praktyczny. Pozwala bowiem planować produkcję oryginalnego
środka spożywczego, w wytwarzanie którego zaangażować może się m.in.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, uruchamiające obecnie sieć
własnych sklepów z produktami spożywczymi. Dostępność soku brzozowego
jako leśnego pożytku niedrzewnego ma bardzo istotne znaczenie gospodarcze i
pozwala na rozwinięcie oddzielnego sektora niedrzewnego użytkowania lasu,
generującego polski syrop brzozowy – produkt z leśnych terenów ekologicznie
czystych, konkurencyjny wobec syropów z Finlandii i Alaski. Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest predysponowane do takiej formy
działalności w sposób szczególny. Posiada ono najkorzystniejszą infrastrukturę
terenową oraz fachową kadrę, dzięki której pewnym jest, że pobór soku
brzozowego nie przyjmie formy niekontrolowanej eksploatacji. Lasy
Państwowe, jako przedsiębiorstwo funkcjonujące w ramach wolnego rynku,
posiada także największa perspektywę przełamania wszelkich ograniczeń na
które STANISZEWSKI I KALINOWSKI [2011] wskazują jako na czynniki hamujące
niedrzewne użytkowanie lasu. Należą do nich m.in. niechęć do podejmowania
nowych form działalności, brak zainteresowania prowadzeniem działalności
gospodarczej, koncentracja właścicieli lasów na działalności rolniczej,
nierównomierne rozmieszczenie i słaba koncentracja zasobów, brak działalności
marketingowej i słabo rozwinięte kanały informacyjne, czy też brak
infrastruktury dostosowanej do zbioru niedrzewnych pożytków leśnych i brak
kontroli jakości. Ewentualne przetwórstwo soku brzozowego do syropu musi
mieć jednak na względzie zawartość toksyn środowiskowych, szczególnie metali
ciężkich, a pośród nich kadmu, stanowiącego jedno z najczęstszych szkodliwych
zanieczyszczeń żywności pochodzenia roślinnego. W przypadku równolegle
prowadzonych badań, większość spośród kilkudziesięciu próbek soku
brzozowego odznaczała się zawartością kadmu na poziomie wynoszącym
poniżej pięciu mikrogramów w litrze soku, spełniając tym samym normy dla
wody pitnej [ROZPORZĄDZENIE MZ 2015]. Zaledwie kilka odznaczało się
zawartością kadmu w zakresie od pięciu do ośmiu mikrogramów w litrze soku i
tylko jedna próbka przekroczyła nieznacznie stężenie 10 mikrogramów w litrze
soku [BILEK I IN 2016A16, BILEK I IN 2017C17]. W obowiązujących unijnych
regulacjach prawnych kategoria soków drzewnych nie jest wymieniana, jednak
dla żywności pochodzenia roślinnego, takiej jak owoce, warzywa, czy zioła,
najwyższe dopuszczalne poziomy w przeliczeniu na świeżą masę surowca
wynoszą od 50 do 200 mikrogramów kadmu [ROZPORZĄDZENIE KOMISJI 2006,
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI 2008]. Wszystkie badane próbki soku brzozowego
odznaczały się zatem stężeniami kadmu kilkukrotnie poniżej norm
przewidzianych dla żywności pochodzenia roślinnego. Jednak zagęszczenie soku
brzozowego do syropu oznacza wzrost stężenia wszystkich jego składników o
16
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ponad tysiąc razy w przeliczeniu na kilogram świeżej masy, a to z kolei
pociągnęłoby za sobą znaczne przekroczenia norm w przypadku większości
próbek. Stanowiska poboru soku brzozowego z przeznaczeniem na produkcję
syropu powinny być zatem dobierane ze szczególna ostrożnością i z
uwzględnieniem historii zagospodarowania danego terenu – środowisko leśne
wydaje się więc w tym kontekście szczególnie uprzywilejowane, pod warunkiem
jednak, że las nie jest nasadzony na terenie użytkowanym wcześniej rolniczo,
gdzie stosowano nawozy sztuczne zanieczyszczone kadmem. Wskazanymi
byłyby również szczegółowe badania analityczne zawartości toksyn
środowiskowych w soku brzozowym drzew z takiego stanowiska. Powinny one
zostać wykonane w sezonie poprzedzającym pobór soku do przetwórstwa, tak
aby uzyskać dane o potencjalnej zmienności składu soku drzew w obrębie
jednego stanowiska i zmienności składu w czasie. Wnikliwa kontrola zawartości
toksyn środowiskowych w soku brzozowym na danym stanowisku, a następnie
jego eksploatacja, wydają się być znacznie bardziej racjonalne i mniej
kosztochłonne, jak badanie zawartości toksyn środowiskowych w już zebranym i
przeznaczonym na przetwórstwo soku brzozowym, względnie – kontrola
wytworzonego syropu [BILEK I IN 2017B18, BILEK I IN 2017C19].
Zasadniczym ograniczeniem dla postulowanych powyżej szerokich zastosowań
soków drzewnych do bezpośredniej konsumpcji i w produkcji napojów, jest
wykazane zróżnicowanie składu chemicznego soku pozyskiwanego z drzew tego
samego gatunku rosnących w obrębie wspólnego stanowiska oraz zmienność
składu soku jednego drzewa w profilu czasu. Uzyskane wyniki wskazują, że
jednorazowy pobór soku drzewnego z jednego drzewa prowadzić może do
uzyskania surowca o znikomych walorach żywieniowych. Z tego też powodu
koniecznym jest wprowadzenie zaleceń, schematów i procedur, które w
kontekście wykorzystania soków drzewnych w przemyśle spożywczym opierać
będą się o pobór prowadzony jednocześnie z wielu drzew. Realizowanie tego
wskazania możliwe jest jedynie w środowisku leśnym, w którym można
prowadzić pobór z wielu setek drzew jednocześnie, w przeciwieństwie do
śródpolnych zadrzewień, na które składa się kilka lub kilkanaście drzew.
Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna udostępniająca las oraz fachowa kadra
leśników i pracowników leśnych sprawiają, że istnieje możliwość
zorganizowania profesjonalnego, w pełni powtarzalnego masowego poboru soku
brzozowego i jego transportu w warunkach chłodniczych bezpośrednio do
zakładów przetwórczych przemysłu spożywczego. Fachowy nadzór nad
poborem soku brzozowego gwarantuje także zachowanie podstawowej
wytycznej dla pozyskiwania niedrzewnych pożytków leśnych, tj. braku
dewastacji bazy surowcowej. Realizowanie określonych procedur poboru soku
brzozowego pod opieką leśniczych i przez pracowników leśnych pozwoliłoby na
certyfikację uzyskanego surowca np. według standardów Polskich Kryteriów i
Wskaźników Trwałego i Zrównoważonego Zagospodarowania Lasów dla
Potrzeb Certyfikacji Lasów, zgodnie z Polskim Systemem Certyfikacji
Leśnictwa PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes) [STANISZEWSKI I KALINOWSKI 2011].
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W ramach tematu badawczego Certyfikacja gospodarki leśnej w użytkowaniu
lasu w Polsce, realizowanego przez Katedrę Użytkowania Lasu Wydziału
Leśnego SGGW w Warszawie, określono wymagania audytu certyfikacyjnego w
systemie PEFC w zakresie niedrzewnego użytkowania lasu, w tym również dla
pozyskiwania soku brzozowego. Dla poboru soku brzozowego przyjęto wówczas
zasady, zgodnie z którymi pobierany był sok brzozowy w zaprezentowanych
powyżej badaniach własnych, tj. „poprzez nawiercanie otworów w pniach
drzew. Zgodnie z opracowanymi zaleceniami otwory nawierca się na wysokości
ok. 1 m; ilość otworów jest zależna od pierśnicy drzewa. Po ustaniu wycieku,
który trwa średnio 2 – 3 tygodnie, otwory należy zabezpieczyć drewnianymi,
zaimpregnowanymi (np. parafiną) kołkami”. Według sugestii autorów
cytowanego opracowania pobór soku brzozowego powinien mieć miejsce „na
określonych, zatwierdzonych przez nadleśnictwo warunkach”, po uprzednim
rozpoznaniu wydajności bazy surowcowej. Cytowane sprawozdanie nie
wprowadziło natomiast ograniczeń dotyczących procentowej powierzchni bazy
gatunku brzoza brodawkowata, która może być wykorzystywana w poborze
soku [CERTYFIKACJA GOSPODARKI LEŚNEJ W UŻYTKOWANIU LASU W POLSCE
2009]. Zreferowane powyżej wyniki badań, mogą wzbogacić cytowane
sprawozdanie, wskazując m.in. na konieczność poboru i łączenia soku
brzozowego z jak największej liczby drzew, w celu uśrednienia różnic w
zawartości składników mineralnych, które są konsekwencją zróżnicowania
składu soku drzew rosnących w obrębie wspólnego stanowiska oraz zmienności
składu soku jednego drzewa w czasie. Z kolei z punktu widzenia przemysłu
spożywczego, pozyskany w ten sposób i certyfikowany sok brzozowy zapewnia
najwyższą czystość mikrobiologiczną i zarazem trwałość, niezbędną w czasie
transportu i przetwarzania, które to etapy mogą zostać już wprzęgnięte w system
jakości HACCP. Równocześnie, dzięki łączeniu soków pobieranych z wielu
drzew, znacznie zwiększy się prawdopodobieństwo przetwórstwa stabilnego
surowca i dostarczenia konsumentowi produktu o pożądanych cechach i
zawartości składników mineralnych, gwarantującego korzyści żywieniowe.
Oszacowanie zmienności składu mineralnego soków brzozowych w profilu
czasu wskazuje również, że surowiec ten może być pobierany w warunkach
polskich przez co najmniej dwa tygodnie w ilości kilku litrów z jednego drzewa
w skali doby [BILEK I IN. 2016D20], co przy pozyskiwaniu soku z wielu drzew i
zagwarantowaniu szybkiego transportu siecią dróg leśnych, pozwala dostarczać
ilość pożądaną do przetwórstwa w skali przemysłowej.
D. PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania wskazują, że polskie soki drzewne to bardzo
wartościowy niedrzewny pożytek leśny, na korzyść którego przemawiają
wszystkie mocne strony rozwoju niedrzewnej produkcji leśnej, wymieniane
przez STANISZEWSKIEGO I KALINOWSKIEGO [2011], tj. możliwość współpracy
gospodarki leśnej z małymi i średnimi nowoczesnymi przedsiębiorstwami, duży
potencjał innowacyjności i rozwoju a jednocześnie silne zakorzenienie w
tradycji. W kontekście korzyści żywieniowych na pierwszy plan wysuwa się
wysoka zawartość składników mineralnych, zwłaszcza miedzi, cynku i
manganu. Badania zróżnicowania pomiędzy składem soku różnych gatunków
20
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drzew wskazują przy tym, że gatunkiem cechującym się jedną z najwyższych
zawartości składników mineralnych, a przy tym brakiem obecności azotanów
(V) jest brzoza brodawkowata. To równocześnie gatunek drzewa, stwarzający
największe perspektywy wykorzystania
pośród
drzew liściastych,
charakteryzujący się największym udziałem powierzchniowym w lasach
prywatnych, zaś w lasach państwowych ustępujący wyłącznie dębowi.
Przedstawione powyżej wyniki badań zróżnicowania składu soku drzew w
obrębie wspólnego stanowiska, w obrębie odmiennych stanowisk oraz
zmienności składu soku jednego drzewa w profilu czasu wskazują także na ściśle
określony sposób prowadzenia poboru soku, najkorzystniejszy dla przemysłu
spożywczego. Należy w nim uwzględniać łączenie soków pobieranych z jak
największej liczby drzew jednocześnie tak, aby zniwelować duże różnice
pomiędzy składem mineralnym soku z drzew w obrębie wspólnego stanowiska i
zapewnić wymierne korzyści żywieniowe. Możliwe jest to wyłącznie poprzez
pobór soku drzewnego ze środowiska leśnego, najkorzystniej z lasów
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o najlepiej
zorganizowanej i utrzymanej infrastrukturze.
Uzyskane wyniki badań stanowią także nowy wskaźnik w metodologii dalszych
badań nad składem soków drzewnych. Pobór próbek powinien być powtarzany
wielokrotne i z uwzględnieniem jak największej liczby drzew, gdyż tylko pod
tym warunkiem uzyska się miarodajne dane, wykluczające zróżnicowanie
pomiędzy składem drzew w obrębie wspólnego stanowiska oraz w składzie soku
jednego drzewa w profilu czasu.
W konkluzji przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników można stwierdzić,
że rozwinięcie poboru soku brzozowego w ramach gospodarki leśnej oraz
przetwórstwa soków brzozowych w ramach przemysłu spożywczego, może
doprowadzić do znacznego zwiększenia różnorodności dóbr i usług lasu oraz
gospodarki leśnej, przyczyniając się nie tylko do pożądanych korzyści
wizerunkowych, ale także do intensyfikacji rozwoju regionalnego i korzystnych
przemian w obszarach wiejskich, z wygenerowaniem nowych miejsc pracy
włącznie. Beneficjantem będzie także konsument, który uzyska możliwość
nabycia produktów o znacznych wartościach żywieniowych, zdrowotnych i
kosmetycznych, pochodzących z terenów ekologicznie czystych.
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IV. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH
A. OPRACOWANIE

TECHNIK ANALITYCZNYCH OPTYMALNYCH DO
OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WYBRANYCH SUBSTANCJI W PRODUKTACH
ROLNYCH I ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH

O stopniu przydatności wielu surowców w przetwórstwie
spożywczym decyduje zawartość cukrów. Dotyczy to również soków
drzewnych, w których procentowe stężenie cukrów determinuje ich
przydatność do produkcji syropu drzewnego. W tym zakresie istnieje
szereg technik analitycznych, stosowanych do oceny zawartości
cukrów, począwszy od technik tradycyjnych, jak metody
miareczkowe, czy spektrofotometryczne, a kończąc na nowoczesnych
metodach instrumentalnych, m.in. chromatograficznych, w tym
najpopularniejszej i
najnowocześniejszej spośród obecnie
stosowanych technik, tj. techniki wysokosprawnej chromatografii
cieczowej. Jednakże jej wadą jest uwidacznianie się na
chromatogramie szeregu innych związków chemicznych, co w
przypadku analizowania różnych surowców, prowadzi do trudności
interpretacyjnych. W związku z tym do oceny zawartości cukrów w
surowcach pochodzenia roślinnego autor zastosował po raz pierwszy
technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją
rozproszonego światła laserowego (HPLC-ELSD). Uzyskano w ten
sposób chromatogramy na których – niezależnie od użytej kolumny
chromatograficznej – uwidoczniły się wyłącznie cukry proste i
dwucukry.
Metodykę tę wdrożono do praktyki po szerokiej konsultacji z
czołowymi polskimi ośrodkami zajmującymi się analizą
instrumentalną, w tym chromatografią, a wśród nich Katedrą Chemii
Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz
Zakładem Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dzięki zastosowaniu tej techniki oznaczono zawartość cukrów w
popularnych dla przemysłu spożywczego surowcach, jak różne
odmiany pomidorów pochodzące z uprawy szklarniowej [II.B.1621],
wybrane odmiany cebuli uprawianej konwencjonalnie w
gospodarstwach hodowlano-nasiennych [II.B.17], czy ogórki o
różnym stopniu dojrzałości [II.C.5]. W oparciu o tę metodykę
dokonano także oceny jakości cukru białego [II.B.14] i oszacowano
zawartość cukrów w częściach bulwy buraka cukrowego [III.B.7].
Przeprowadzono także kontrolę poprawności znakowania win
krajowych i zagranicznych [II.B.7, II.B.26, II.C.8 III.B.2] oraz
rozpoznano zróżnicowanie pochodzenia botanicznego krajowych
miodów [II.B.11]. Opracowana metodyka okazała się także skuteczna
w określaniu jakości napojów bezalkoholowych w oparciu o kontrolę
poprawności deklaracji producentów [II.B.12, II.B.13, II.B.19,
II.B.23, II.B.24, II.B.27]. W oparciu o technikę HPLC-ELSD
21

Numeracja odnosi się do prac zestawionych w załączniku nr 4, punkty II.A, II.B, II.C, II.D oraz III.B.
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przeprowadzono badania nad metodami oceny skuteczności
zabiegów wydłużających trwałość żywności na drodze ozonowania
[II.C.10, II.C.11, III.B10., III.B.12].

Wśród składników środków spożywczych, determinujących
potencjalne działania toksyczne, wskazywane są aniony
nieorganiczne, w tym chlorki, azotany (III) i (V) oraz siarczany (VI) i
fluorki. W sposób szczególny dotyczy to zawartości azotanów (V) w
surowcach pochodzenia roślinnego. Najczęściej do oznaczania
zawartości tych jonów stosuje się niedokładne techniki miareczkowe
i elektrochemiczne oraz nie mniej zawodną technikę
spektrofotometryczną. W związku z tym do oszacowania stężeń
anionów nieorganicznych w owocach autor zastosował technikę
chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną, co było
rozwiązaniem o charakterze nowatorskim. Dzięki opracowanej
metodyce, po raz pierwszy w Polsce, dokonano chromatograficznej
oceny zawartości anionów nieorganicznych w owocach i warzywach,
m.in. w owocach pomidora i pędach szparaga [II.B.16, II.B.34,
III.B.6]. Opisywaną metodykę zastosowano również do oceny
bezpieczeństwa
zdrowotnego
przy
spożywaniu
naparów
herbacianych, które okazały się istotnym źródłem fluorków [II.B.8],
jak również do kontroli jakości wód mineralnych i źródlanych
[II.B.20, III.B.1].
Opisane powyżej techniki analityczne autor zastosował jako wstępny,
przesiewowy sposób oszacowania jakości i bezpieczeństwa
zdrowotnego soków drzewnych, pobranych z terenu południowowschodniej Polski.
Liczba opublikowanych prac: 19
Liczba uzyskanych patentów: 1
Liczba wystąpień konferencyjnych: 6
Punktacja MNiSW opublikowanych prac i patentów22: 127 pkt

B. KONTROLA

STANU JAKOŚCI WODY PITNEJ Z PRYWATNYCH UJĘĆ
WODNYCH Z TERENU PODKARPACIA

Technika chromatografii jonowej została również wykorzystana do
kontroli jakości najpowszechniej spożywanego środka spożywczego,
tj. wody pitnej. Badania prowadzono pobierając próby z prywatnych
ujęć wodnych na terenie Podkarpacia, gdzie spożycie wody
studziennej jako podstawowego źródła wody pitnej jest nadal bardzo
częste. Ujęcia te, na skutek luki prawnej, nie podlegają jednak
ustawowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stanowiąc dla
konsumentów potencjalne źródło substancji szkodliwych. W
przeprowadzonych badaniach wykazano niepokojąco wysokie
stężenia azotanów (III) w próbkach pobranych ze studni

Punktacja zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami i komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Analizą bibliometryczną publikacji opracowaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego
(załącznik nr 8).
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sąsiadujących bezpośrednio z budynkami gospodarczymi, co w
znacznym stopniu zagrażało zdrowiu ludności, a szczególnie dzieci
[II.B.21, II.B.22, III.B.9, III.B.11]. Równocześnie prowadzono
badania wód studziennych pod kątem wskaźników fizycznych, takich
jak przewodność elektrolityczna, odczyn, czy mętność, wskazując, że
ostatni z parametrów jest najczęściej przekraczanym w
przydomowych studniach kopanych [II.B.30, II.B.42]. Tylko
nieliczne wody studzienne cechowały się podwyższonym ponad
dopuszczalną normę stężeniem metali ciężkich. Wartości te nie
przekraczały jednak tzw. czasowych odstępstw, dopuszczanych przez
Państwową Inspekcję Sanitarną [II.B.45].
Uzyskane wyniki pozwoliły na postulowanie, wspólnie z Wydziałem
Kontroli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
konieczności wprowadzenia regularnych badań bezpieczeństwa
zdrowotnego wody ze studni kopanych na terenach rolniczych oraz
oszacowanie potencjalnej częstotliwości ich prowadzenia [II.B.28,
II.B.37]. Równolegle zwrócono uwagę, że wody studzienne pobrane
z terenu wybranych gmin Podkarpacia są bardzo wartościowym
rezerwuarem wody pitnej o wysokiej jakości, który pod warunkiem
regularnych kontroli mógłby zostać wykorzystany w czasie tzw.
sytuacji kryzysowych i awarii zbiorowego systemu zaopatrzenia
[II.B.47]. Prowadzenie badań na terenach rolniczych umożliwiło
oszacować wpływ antropopresji nie tylko na studnie kopane, ale
także na wody płynące, uzyskane zaś wyniki pozwoliły zalecić
wprowadzenie nowych, skuteczniejszych metod monitoringu
środowiska [II.B.25]. Podjęto także próby szacowania stopnia
antropopresji na zbiorniki małej retencji na terenach rolniczych i w
środowisku leśnym [II.C.9].
Liczba opublikowanych prac: 12
Liczba wystąpień konferencyjnych: 2
Punktacja MNiSW opublikowanych prac23: 63 pkt
C. OSZACOWANIE

W SOKACH DRZEWNYCH ZAWARTOŚCI WYBRANYCH
SUBSTANCJI UZNAWANYCH ZA DETERMINUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
ZDROWOTNE SPOŻYWANIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Dotychczasowe badania soków drzewnych pod kątem zawartości
substancji szkodliwych dla ludzkiego zdrowia sprowadzały się
zasadniczo do analizy zawartości ołowiu w sokach klonowych, w
kontekście narażenia na antropopresję. Uzyskane wyniki kazały
wprowadzić do procedur poboru soków drzewnych wskazanie o
konieczności unikania drzew w bezpośrednim sąsiedztwie dróg i
zakładów przemysłowych, tak aby ograniczyć ryzyko stosowania
soków skażonych ołowiem do produkcji syropu klonowego. Powyżej
przedstawiono także wyniki pracy Evaluation of the content of
Punktacja zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami i komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Analizą bibliometryczną publikacji opracowaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego
(załącznik nr 8).
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inorganic anions in tree saps, w której wykazano, że zawartość
chlorków w sokach drzewnych brzozowych jest statystycznie istotnie
niższa dla drzew eksponowanych na najniższy stopień antropopresji,
tj. w środowisku leśnym.
Pobór soków drzewnych z terenu południowo-wschodniej Polski
prowadzony był w oddaleniu od zakładów przemysłowych i
uczęszczanych dróg, za to na terenach intensywnie użytkowanych
rolniczo – obecnie i/lub w przeszłości. Problemem mogło być więc
nie skażenie ołowiem, a kadmem, pierwiastkiem który może być
obecny nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów
komunikacyjnych i w strefach skażanych przez zakłady
przemysłowe, ale także na terenach na których prowadzona była
działalność rolnicza, związana przede wszystkim ze stosowaniem
nawozów sztucznych, m.in. superfosfatów.
W celu oszacowania potencjalnych różnic pomiędzy składem soków
różnych gatunków drzew pod kątem skażenia kadmem wybrano
stanowisko, na którym rosło osiem gatunków drzew: tj. brzoza
brodawkowata (Betula pendula Roth.) i omszona (Betula pubescens
Ehrh.), grab zwyczajny (Carpinus betulus L.), olsza czarna (Alnus
glutinosa Gaertn.), orzech czarny (Juglans nigra L.), klon zwyczajny
(Acer platanoides L.) i jesionolistny (Acer negundo L.) oraz wierzba
biała (Salix alba L.) Zawartość kadmu nie przekraczała norm
dopuszczalnych dla surowców pochodzenia roślinnego, jednak była
statystycznie istotnie wyższa w sokach wierzbowych [II.B.3824].
Uzyskany wynik jest istotny nie tylko z punktu widzenia
bezpieczeństwa spożywania soków drzewnych. Wskazuje także, że
gatunek wierzba biała może posłużyć do prowadzenia fitoremediacji
oraz biomonitoringu.
Badania zawartości kadmu przeprowadzono także w odniesieniu do
soków brzozy brodawkowatej, pobranych z drzew rosnących na
różnych stanowiskach. W sokach brzozowych nie odnotowano
przekroczenia dopuszczalnych poziomów zawartości kadmu,
określonych w obowiązujących aktach prawnych. Istotnie mniejsze
ilości kadmu zawierał sok pobrany z drzew rosnących w pobliżu
gospodarstwa, gdzie nie były prowadzone uprawy [II.B.4025]. Pośród
stanowisk o istotnie wyższym stężeniu kadmu w soku brzozowym,
znalazł się także około pięćdziesięcioletni las brzozowy, nasadzony
na terenie użytkowanym niegdyś pod uprawę ziemniaków. Oznacza
to, że badania soków brzozowych pozwalają na odtworzenie bardzo
odległej historii użytkowania terenu, co w przypadku klasycznych
badań gleboznawczych jest częstokroć problematyczne.
Badania zawartości czterech metali ciężkich przeprowadzono dla
soku brzozowego z terenu obszaru chronionego krajobrazu
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[II.B.4626]. Określono zawartość kadmu, ołowiu, chromu i niklu.
Pomimo nieodległego sąsiedztwa drzew od drogi gminnej, zawartość
ołowiu w badanych sokach drzewnych była poniżej granicy
oznaczalności zastosowanej metody, z kolei dla chromu, kadmu i
niklu oznaczone stężenia wynosiły od kilku do kilkunastu µg/l. W
obrębie badanych soków brzozowych stwierdzono bardzo duże
zróżnicowanie, zarówno pomiędzy drzewami w obrębie wspólnego
stanowiska, jak i w składzie soku tego samego drzewa w profilu
czasu. Było ono największe dla chromu, mniejsze zaś dla kadmu i
niklu. Potwierdza to zreferowane już powyżej wyniki, wskazujące na
zróżnicowanie składu mineralnego soku jednego drzewa w czasie i
zróżnicowanie pomiędzy składem mineralnym soku drzew w obrębie
wspólnego stanowiska. Uzyskane wyniki oznaczania zawartości
metali ciężkich w soku brzozowym, odniesione do norm (m.in.
procent realizacji tygodniowego tolerowanego pobrania dla kadmu)
wskazują, że badane soki brzozowe można uznać za bezpieczne i
niestwarzające zagrożenia dla konsumentów indywidualnych. Jednak
sam fakt obecności metali ciężkich w sokach brzozowych wskazuje
na postulowanie konieczności, aby zaplecze analityczne przemysłu
spożywczego, przed przystąpieniem do przetwórstwa soku
brzozowego, prowadziło badania kontrolne skupowanego surowca w
celu wyeliminowania soku pozyskanego ze stanowisk i drzew
poddanych zanieczyszczeniom przemysłowym i rolniczym. W tym
kontekście surowcem budzącym najmniejsze obawy o skażenie
metalami ciężkimi jest sok brzozowy, pozyskany ze środowiska
leśnego.
Badania zawartości metali ciężkich wykonano także w
butelkowanym soku brzozowym czterech polskich producentów,
potwierdzając wysoki stopień bezpieczeństwa zdrowotnego tych
produktów rynkowych. Równocześnie przeprowadzone badania
zawartości minerałów wykazały, że importowane soki brzozowe
cechują się zbliżoną zawartością m.in. cynku, manganu, wapnia,
sodu, potasu i magnezu do soków brzozowych pozyskanych na
terenie Podkarpacia. Te ostanie zaś odznaczają się wyższymi
stężeniami miedzi oraz niższymi stężeniami chromu i ołowiu, co
potwierdza postulowaną powyżej przydatność rodzimego surowca do
przetwórstwa spożywczego [II.B.5627].
W celu oszacowania zawartości w sokach drzewnych
wielopierścieniowych
węglowodorów
aromatycznych
oraz
pozostałości środków ochrony roślin, kolejnych toksyn
środowiskowych,
mogących
determinować
bezpieczeństwo
spożywania soków drzewnych, dokonano poboru z terenu
chronionego krajobrazu, zarówno z obszarów rolniczych, jak również
ze środowiska leśnego [II.B.4428]. Analiza wykazała obecność
śladowych ilości pięciu pestycydów, tzn. metiokarbu, propoksuru,
Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 15.
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karbarylu, parationu i 4,4’-DDD. W soku brzozowym drzew
występujących w środowisku leśnym odnotowano zawartość
karbarylu oraz parationu. Bardzo interesujące jest występowanie w
soku brzóz ze środowiska leśnego 4,4’-DDD, będącego metabolitem
stosowanego niegdyś powszechnie toksycznego i kumulującego się w
środowisku środka ochrony roślin – DDT (Azotox). Las z którego
pobrano próbki soku brzozowego, nasadzony został w latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku na terenie upraw ziemniaków.
Obecność pozostałości środków ochrony roślin w soku brzozowym
po upływie ponad pół wieku od zastosowania wskazuje na możliwość
szczegółowego odtworzenia historii zagospodarowania terenu oraz
daje wiedzę dotyczącą ewentualnych skażeń, które wystąpiły w
odległej przeszłości. W badanych sokach drzewnych nie odnotowano
zawartości najniebezpieczniejszych dla ludzkiego zdrowia tzw.
ciężkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o
silnym działaniu rakotwórczym. Stwierdzono natomiast obecność
tzw. niskich WWA tj. fluorenu, fenantrenu, pirenu, chryzenu, oraz w
sokach pojedynczych drzew: antracenu, benzo[a]antracenu i
acenaftylenu. W soku drzew ze środowiska leśnego występował
fluoren, fenantren, antracen, piren oraz chryzen, co wskazuje na
potencjalny wpływ niskiej emisji z pobliskiej wsi na tereny leśne.
Badania zawartości WWA w sokach brzozowych mogą być zatem
pomocne w szacowaniu stopnia antropopresji na ekosystemy leśne. Z
praktycznego punktu widzenia należy zaś stwierdzić, że drzewa z
których pozyskuje się sok brzozowy, powinny być jak najbardziej
oddalone od źródeł emisji WWA, co podobnie jak w przypadku
narażenia na metale ciężkie, możliwe jest do uzyskania wyłącznie w
środowisku leśnym.
Liczba opublikowanych prac: 5
Punktacja MNiSW opublikowanych prac29: 35 pkt
D. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNYCH SOKÓW DRZEWNYCH
Inspirując się przekazami ludowymi, mówiącymi o licznych
właściwościach prozdrowotnych soków drzewnych, prowadzono nie
tylko oznaczanie zawartości składników mineralnych, ale także
wykonano badania na liniach komórkowych HepG2 [II.A.530].
Równocześnie badano zawartość cukrów oraz anionów organicznych
i nieorganicznych, a wzajemną zależność pomiędzy składem
chemicznym, a wpływem soków drzewnych na metabolizm komórek
HepG2 określono zaawansowanymi metodami analizy statystycznej,
tj. gradacyjną analizą odpowiedniości i analizą regresji wielorakiej,
wskazując na ich przydatność w badaniach biologicznych,
szczególnie w różnicowaniu cech gatunkowych. Ustalono, że
kluczowymi składnikami soków drzewnych, stymulującymi
Punktacja zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami i komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Analizą bibliometryczną publikacji opracowaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego
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metabolizm komórek HepG2 są cukry proste oraz kwas fumarowy.
Zatem w badaniach prowadzonych na poziomie komórkowym
potwierdzono przekazy ludowe, że soki brzozy brodawkowatej, olszy
czarnej i grabu pospolitego posiadają właściwości odżywcze i
hepatoprotekcyjne.
Oszacowany został także potencjał antyoksydacyjny oraz zawartość
związków fenolowych w sokach drzewnych w ujęciu zmienności
pomiędzy drzewami różnych gatunków oraz drzew tego samego
gatunku rosnących w obrębie wspólnego stanowiska [II.A.331].
Wysoki potencjał antyoksydacyjny i duża zawartość związków
fenolowych, o znanych właściwościach w stosunku do organizmu
ludzkiego, to jedne z najistotniejszych, prozdrowotnych cech
surowców pochodzenia roślinnego. Spożywanie produktów bogatych
w związki fenolowe i o wysokim potencjale antyoksydacyjnym
przeciwdziała chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym
oraz chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Zawartość
związków fenolowych ogółem oznaczono metodą kolorymetryczną
przy zastosowaniu odczynnika Folina-Ciocalteau, zaś aktywność
przeciwutleniającą metodą wygaszania wolnego rodnika ABTS•.
Największą średnią zawartość sumy związków fenolowych, jak
również najwyższym średnim potencjałem antyoksydacyjny
cechował się sok orzecha czarnego. Z kolei najmniejszą średnią
zawartość sumy związków fenolowych i najniższy średni potencjał
antyoksydacyjny stwierdzono w soku z grabu pospolitego. Jedynie
dla soków klonu jesionolistnego wykazano korelację pomiędzy
zawartością
związków
fenolowych,
a
potencjałem
antyoksydacyjnym. Dla sześciu gatunków badanych drzew została
wykryta zależność pomiędzy wiekiem, a zawartością sumy związków
fenolowych w sokach drzewnych. Stwierdzono również statystycznie
wyższą zawartość związków fenolowych w sokach drzew
dziewięćdziesięcioletnich, w stosunku do soków młodszych i
starszych drzew. Stwierdzone zależności nie mają jednak implikacji
praktycznych, niezależnie bowiem od nich soki drzewne okazały się
bardzo ubogim źródłem związków fenolowych i odznaczają się
niskim potencjałem antyoksydacyjnym, niższym od kilkudziesięciu
do kilkuset razy w stosunku do np. soków owocowych, czy
warzywnych.
Badania zawartości związków fenolowych oraz potencjału
antyoksydacyjnego przeprowadzono także dla soku dwudziestu
drzew brzozy brodawkowatej, pozyskanego ze środowiska leśnego, z
nieużytku, z terenu gospodarstwa oraz pola uprawnego [II.B.4332].
Stwierdzono nie tylko niskie wartości potencjału antyoksydacyjnego i
niską zawartość związków fenolowych, ale również kilkukrotne
różnice w tych parametrach pomiędzy sokami badanych drzew.
Odnotowano również brak statystycznych różnic pomiędzy czterema
badanymi stanowiskami.
31
32

Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 3.
Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 13.

42

Wykazanie niskiej zawartości związków fenolowych i znikomego
potencjału antyoksydacyjnego soku brzozowego posiada istotne
implikacje praktyczne i wskazuje, że projektowanie napojów na bazie
soku brzozowego powinno uwzględniać wprowadzanie dodatków
funkcjonalnych o wysokiej zawartości związków fenolowych w celu
poprawy właściwości prozdrowotnych uzyskiwanych produktów
spożywczych.
Liczba opublikowanych prac: 3
Punktacja MNiSW opublikowanych prac33: 46 pkt
Impact factor opublikowanych prac34: 0,876
E. POSZUKIWANIE

SKUTECZNYCH METOD POPRAWIANIA PRZYDATNOŚCI
SOKÓW
DRZEWNYCH
BRZOZOWYCH
W
RÓŻNYCH
GAŁĘZIACH
GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Jakkolwiek, w świetle przeprowadzonych i omówionych powyżej
badań, sok brzozowy reprezentuje wysokie wartości jako surowiec o
wszechstronnych właściwościach żywieniowych, to jego użycie
ograniczane jest przez bardzo niską trwałość, której utrata
manifestuje się nieakceptowanym przez konsumentów zapachem
oraz szybkim zmętnieniem, występującym po upływie jednego dnia
w temperaturze pokojowej i 4-5 dni w warunkach chłodniczych. Sok
brzozowy, zawierający cukry i minerały, jest optymalnym
środowiskiem do rozwoju drobnoustrojów, także chorobotwórczych.
Stężenie cukrów i kwasów organicznych jest przy tym zbyt niskie, by
nadały sokowi drzewnemu brzozowemu wyrazisty smak. Czynnikiem
negatywnie wpływającym na możliwości stosowania soków
brzozowych w gospodarce żywieniowej jest także opisany powyżej
niski potencjał antyoksydacyjny, który w odniesieniu do żywności
pochodzenia roślinnego wskazywany jest za naczelną, pozytywną i
pożądaną przez konsumentów cechę.
Przedstawione powyżej cechy soków brzozowych skłaniają do
poszukiwania rozwiązań w obrębie poprawy parametrów
obniżających zainteresowanie producentów i konsumentów w
zakresie szerszego wprowadzenia na rynek spożywczy. W związku z
tym, równolegle do omówionych powyżej analiz składu chemicznego
soków drzewnych, prowadzono badania nad możliwościami
wydłużania trwałości soku brzozowego. Autor po raz pierwszy
zastosował konserwanty chemiczne, tj. sorbinian potasu i benzoesan
sodu, jak również kwasy spożywcze, tj. kwas cytrynowy, jabłkowy i
mlekowy, uzyskując napój trwały w temperaturze pokojowej przez
Punktacja zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami i komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa
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okres co najmniej jednego miesiąca [II.B.3335, II.B.4136]. Dało to
podstawę do zgłoszenia patentowego „Sposób otrzymywania napoju
o podwyższonej trwałości i właściwościach prozdrowotnych na bazie
soku drzewnego, zwłaszcza brzozowego” [II.D.1], które zakłada, że
trwałość soków brzozowych wydłużyć można poprzez zastosowanie
kwasów spożywczych, kwasów spożywczych wraz z poddaniem
roztworu działaniu ultradźwięków, kwasów spożywczych wraz z
dodatkiem sorbinianu potasu oraz wszystkich wymienionych
kombinacji w połączeniu z warunkami chłodniczymi. Uzyskany efekt
w postaci zahamowania zmętnienia i niedopuszczenia do zmian
zapachu trwać może co najmniej miesiąc czasu, trwałość soku ulega
zatem znacznemu wydłużeniu. Nie ma przy tym potrzeby stosowania
pasteryzacji, która wpływa na bogactwo składu chemicznego soku
brzozowego i ogranicza jego walory żywieniowe. Rozwiązanie to,
zwłaszcza dodatek powszechnie dostępnego kwasu cytrynowego (w
stężeniu nie przekraczającym 0,5%) i przechowywanie soku w
warunkach chłodniczych, może służyć do wydłużania trwałości soku
brzozowego zaraz po pobraniu ze środowiska leśnego. Dodatek taki
powinien być jednak uzgodniony z odbiorcą surowca, bowiem po
zastosowaniu kwasu spożywczego sok brzozowy może być nadal
użytkowany do produkcji napojów, traci jednak przydatność do
wytwarzania syropu brzozowego. Wydłużenie trwałości uzyskano
także stosując jako dodatek prozdrowotny kwas askorbinowy, czyli
witaminę C [III.B.16].
Stworzone zostały także trwałe napoje na bazie soku brzozowego z
dodatkiem miodu, bądź też syropu owocowego [II.B.3637, II.B.5738,
III.B.16].
Dzięki
jednoczesnemu
dodatkowi
kwasu
cytrynowego/mlekowego i miodu/syropu uzyskano w warunkach
chłodniczych nie tylko znaczną poprawę właściwości smakowych,
ale także trwałość wynoszącą do 21 dni, przy czym kwas
cytrynowy/mlekowy i miód/syrop łączyć można w różnych
proporcjach, dostosowując wzajemne relacje smaku słodkiego i
kwaśnego do indywidualnych upodobań konsumenta. Opracowane
rozwiązanie wydaje się być optymalne do tworzenia krótkotrwałych,
sezonowych napojów, które Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe mogłoby wykorzystać w ramach prowadzonych kampanii
promocyjnych i wizerunkowych udostępniających las, np.
wczesnowiosennej turystyki i rekreacji leśnej i w czasie wydarzeń
takich, jak wspomniane powyżej „Święto brzozy”. Uzyskany napój
nie zawiera bowiem potencjalnie szkodliwych konserwantów
chemicznych o właściwościach alergizujących, a wyłącznie dodatek
powszechnie znanej i cenionej naturalnej substancji słodzącej, tj.
miodu/syropu, oraz kwasu cytrynowego, uważanego za jeden z
najbezpieczniejszych dodatków do żywności, będący przy tym
naturalnym składnikiem soku brzozowego.
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W ramach referowanych prac opracowano również skuteczne
rozwiązanie, dzięki któremu wydłużono trwałość soku brzozowego
za pomocą techniki fizycznej – mikrofiltracji, mając na względzie
rosnącą niechęć konsumentów wobec stosowania chemicznych
substancji dodatkowych [II.B.4939, II.B.5940, III.B.15, III.B.23].
Zastosowanie sączenia przez jałowe filtry o średnicy porów w
zakresie od 0,22 do 0,8 µm, do jałowego naczynia i przy zachowaniu
jałowości całego procesu, umożliwiło uzyskanie po przeprowadzeniu
zabiegu mikrofiltracji co najmniej rocznej trwałości – w temperaturze
pokojowej i bez stosowania jakichkolwiek dodatków chemicznych.
Opisane rozwiązanie wydaje się być jednak poza zasięgiem
zainteresowań gospodarki leśnej, wymaga bowiem bardzo
kosztownych rozwiązań technicznych, których implementacja w
warunkach polowych wydaje się być na chwilę obecną niemożliwa.
Przeprowadzono również badania nad możliwością zastosowania
innych nowych technologii przemysłu spożywczego w wydłużaniu
trwałości soku brzozowego. Stosując promieniowanie ultrafioletowe
nie uzyskano satysfakcjonujących rezultatów, opracowano jednak
skuteczną procedurę wydłużania trwałości soku brzozowego poprzez
zastosowanie
ultradźwięków.
Uzyskano
trwałość
blisko
dwutygodniową, wyłącznie jednak w warunkach chłodniczych
[II.B.5941].
Natomiast prostym rozwiązaniem konstrukcyjnym, ułatwiającym nie
tylko potencjalną produkcję syropu brzozowego, ale również
wytwarzanie napojów na bazie soku brzozowego, jest zaprojekowany
aparat laboratoryjny, wykorzystujący technikę osmozy odwróconej.
Przedstawione w pracach II.B.4842, II.B.5443, II.B.5544 i II.B.6045
rozwiązanie techniczne ma bardzo korzystny stosunek możliwości do
ceny i niską energochłonność, a jednocześnie oferując szereg
potencjalnych zastosowań uzyskanego produktu – koncentratu soku
brzozowego. Może być on, jako znacznie słodszy od wyjściowego
surowca przeznaczony do bezpośredniego spożycia lub stać się
podstawą do dalszego wzbogacania i tworzenia napojów. W
kontekście ich projektowania trzeba podkreślić, że zastosowanie
osmozy odwróconej wpływa nie tylko na poprawę cech
sensorycznych, ale i na wzrost stężeń substancji prozdrowotnych,
znajdujących się w soku, m.in. składników mineralnych, powodując,
że proporcjonalnie wzrastają również ich korzyści żywieniowe.
Dotyczy to nie tylko stężeń tych składników mineralnych, których
zawartość w soku brzozowym jest bardzo wysoka, jak np. miedzi,
cynku, czy manganu i których korzyści żywieniowe wynoszą w
Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 17.
Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 23.
41
Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 23.
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Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 16.
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Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 19.
44
Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 20.
45
Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 24.
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zależności od drzewa nawet do kilkudziesięciu i kilkuset procent
zalecanego dziennego spożycia wraz z jednym litrem soku.
Zagęszczenie soku powodować będzie również kilkukrotny wzrost
stężenia w finalnym produkcie także tych składników mineralnych,
których stężenia w wyjściowym surowcu są znacznie niższe, a ich
korzyści żywieniowe – znikome, wynoszące kilka procent zalecanego
dziennego spożycia. Dotyczy to tak ważnych dla ludzkiego
organizmu składników mineralnych, jak wapń i magnez. Zatem
dzięki zagęszczeniu osmozą odwróconą, uzyskany koncentrat
rodzimego soku brzozowego staje się produktem spożywczym
kompleksowo realizującym zapotrzebowanie człowieka na składniki
mineralne i mogącym zyskać popularne dziś miano superfoods,
zazwyczaj odnoszone do surowców egzotycznych.
Liczba opublikowanych prac: 10
Liczba uzyskanych patentów: 1
Liczba wystąpień konferencyjnych: 4
Punktacja MNiSW opublikowanych prac i patentów46: 111 pkt
F. BADANIA

PARAMETRÓW FIZYCZNYCH SOKU BRZOZOWEGO
KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W GOSPODARCE LEŚNEJ

W

Plany masowego poboru soku brzozowego ze środowiska leśnego z
przeznaczeniem na produkcję soków butelkowanych i syrop
brzozowy, wymagają wypracowania nie tylko przejrzystych zasad
udostępniania bazy surowcowej, ale również stworzenia procedur,
które zagwarantują przemysłowi spożywczemu surowiec o
odpowiedniej jakości, bez oznak utraty trwałości. Kontrola trwałości
zebranego, przechowywanego i transportowanego soku brzozowego
powinna opierać się na nieskomplikowanych i szybkich badaniach
instrumentalnych parametrów fizycznych, które w terenie wykonać
mogą pracownicy służb leśnych.
Pośród kilku parametrów fizycznych, możliwych do zastosowania w
monitorowaniu zmian przechowalniczych, odrzucono metody
stosowane do tej pory w badaniach soków brzozowych. Jako
optymalną technikę wyłoniono turbidymetrię, metodę dotychczas
nigdy nie stosowaną w badaniach trwałości soków drzewnych. Dzięki
technice tej, której czułość znacznie przewyższa badania odczynu,
refrakcji, suchej masy, przewodności elektrolitycznej i absorbancji,
bardzo precyzyjnie oceniono trwałość surowego soku brzozowego,
tworząc jednocześnie kryteria czasowe bezpiecznego okresu
przydatności do spożycia. Wykazano, że sok brzozowy
przechowywany w temperaturze pokojowej, powinien zostać spożyty
jeszcze w dniu poboru, natomiast przechowywany w warunkach
chłodniczych posiada czterodniową (4°C) lub pięciodniową (1°C)
trwałość. Następnie obserwuje się wzrost mętności, świadczący o
Punktacja zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami i komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Analizą bibliometryczną publikacji opracowaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego
(załącznik nr 8).
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mikrobiologicznej degradacji surowca i utracie przydatności, nie
tylko do spożycia, ale i przetwórstwa [II.B.3947, II.B.5848, III.B.14].
Rezultaty badań własnych mogą poszerzyć sprawozdanie
CERTYFIKACJA GOSPODARKI LEŚNEJ W UŻYTKOWANIU LASU W
POLSCE. Stwierdzić można bowiem, iż trwałość soku brzozowego
pobieranego w środowisku leśnym, zależy od temperatury powietrza.
W dni chłodniejsze, w które temperatura powietrza nie przekracza
kilku stopni Celsjusza, sok może być składowany w warunkach
temperaturowych otoczenia, podczas gdy w dni cieplejsze kolejne
zebrane partie soku powinny być umieszczane jak najszybciej w
warunkach chłodniczych, bądź też – w razie niemożliwości –
powinna zostać zapewniona możliwość jak najszybszego transportu
pobranego surowca do miejsc przetwarzania. Rozwiązaniem
optymalnym byłoby zatem, aby transport taki odbywał się ze
środowiska leśnego samochodami-chłodniami w co najwyżej
jednodniowych odstępach czasu, bądź też częstszych, w sytuacji
wysokiej temperatury otoczenia. Z kolei w celach kontrolnych
optymalnym przyrządem analitycznym o dużej prostocie obsługi
wydaje się być mętnościomierz. Aparat ten mógłby służyć w
badaniach trwałości soku brzozowego: w miejscu pozyskania, w
trakcie transportu i po dostarczeniu do zakładów przetwórczych. Jego
wskazania zapewniłyby możliwość monitorowania poprawności
warunków poboru, wykazując pobór prowadzony zbyt długo i w zbyt
wysokiej
temperaturze.
Jednocześnie
pomiar
mętności
identyfikowałby fakt zbyt długiego składowania i/lub transportu w
zbyt wysokiej temperaturze. Dzięki pomiarowi mętności, w
procedurach związanych z poborem i transportem soku brzozowego
uzyskiwano by zatem informację o jego przydatności do dalszego
przetwarzania.
Badania parametrów fizycznych soku brzozowego okazały się
pomocne także w oszacowaniu przydatności rodzimego surowca do
produkcji syropu brzozowego. W omówionej powyżej pracy
Zawartość cukrów w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia [I.B.5]
wykazano ekonomiczną przydatność soku brzozowego do produkcji
syropu, na podstawie badań przeprowadzonych techniką
chromatografii cieczowej wysokosprawnej, którą oznaczono
zawartość glukozy, fruktozy i sacharozy. Biorąc jednak pod uwagę
wzmiankowaną powyżej znaczną zmienność składu soku
brzozowego pomiędzy poszczególnymi drzewami (praca Variability
of the minerals content as a factor limiting health properties of birch
saps I.B.2), jak również zróżnicowanie jego składu mineralnego w
profilu czasu (praca Time-related variability of the mineral content in
birch tree sap, I.B.3), postanowiono zbadać, czy sok brzozowy jest
stabilnym surowcem do produkcji syropu brzozowego, niezależnie od
drzewa i momentu poboru soku. Tym razem posłużono się
parametrami fizycznymi soku brzozowego, m.in. suchą masą i
47
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Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 10.
Kopia publikacji umieszczona została w załączniku nr 7, pozycja 22.
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współczynnikiem refrakcji, powszechnie uznawanymi za miarodajne
w ocenie przydatności soku drzewnego do produkcji syropu.
Stwierdzone zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi drzewami
oraz zmienność w profilu czasu współczynnika refrakcji oraz suchej
masy okazały się znacznie mniejsze, aniżeli w przypadku zawartości
składników mineralnych, czy anionów nieorganicznych. Dla
substancji z tych grup chemicznych różnice zarówno pomiędzy
kolejnymi dniami pomiarów, jak i pomiędzy sokiem sąsiadujących ze
sobą drzew są nierzadko kilkunasto- i kilkudziesięciokrotne, podczas
gdy w przypadku współczynnika refrakcji i suchej masy są znacznie
mniejsze. Nie stwierdzono również, aby dobowa objętość
pozyskiwanego soku przekładała się na wartość współczynnika
refrakcji, suchej masy i przewodności elektrolitycznej.
Na podstawie pomiarów zarówno współczynnika refrakcji, jak i
suchej masy oraz zależności tych dwóch parametrów względem
objętości można stwierdzić, że sok brzozowy to stabilny surowiec do
produkcji syropu brzozowego. Nie wykazano przy tym, aby dało się
wskazać optymalny termin, w którym sok odznacza się parametrami
najkorzystniejszymi pod kątem przydatności do produkcji syropu
brzozowego. Podobnie jednak jak w przypadku składników
mineralnych, wskazanym jest, aby w celu uzyskania surowca o
uśrednionych wartościach, pozyskiwać i łączyć sok z jak największej
liczby drzew [II.A.7].
Wyniki badań mają istotne znaczenie z punktu widzenia gospodarki
leśnej. Niezależnie bowiem od badania parametrów fizycznych soku
brzozowego oraz jego składu chemicznego, w obliczu wzrastającego
zapotrzebowania na ten surowiec, konieczne jest ustalenie zasad
udostępniania drzew i drzewostanów do pozyskiwania surowca. Te
uwarunkowania oraz wyniki uzyskane w niniejszej pracy mogą mieć
ścisłe przełożenie na zalecenia dotyczące poboru soku brzozowego,
które powinny być zawarte w opracowywanych „Zasadach
użytkowania lasu”.
Liczba opublikowanych prac: 349
Punktacja MNiSW opublikowanych prac50: 28 pkt
Impact factor opublikowanych prac51: 0,623

Zaświadczenie redakcji czasopisma „Sylwan” o przyjęciu artykułu do druku w załączniku nr 9.
Punktacja zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami i komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Analizą bibliometryczną publikacji opracowaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego
(załącznik nr 8).
51
Punktacja zgodna z Analizą bibliometryczną publikacji opracowaną przez Bibliotekę Uniwersytetu
Rzeszowskiego (załącznik nr 8). Dla pracy przyjętej do druku na rok 2019 (zaświadczenie od redakcji w
załączniku nr 9) wskaźnik Impact Factor obliczono według listy JCR z roku 2018.
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G. BADANIA
LEŚNYCH

ZAWARTOŚCI GARBNIKÓW W WYBRANYCH SUROWCACH

Podobnie jak w przypadku soków drzewnych, kolejnym niebadanym
do tej pory w Polsce, aczkolwiek powszechnie dostępnym surowcem
leśnym, są galasy dębowe tworzone przez jagodnicę (galasówkę)
dębiankę – Cynips quercusfolii (L.) na dwóch gatunkach dębów:
dębie szypułkowym i bezszypułkowym. W lecznictwie stosowane są
jednak wyłącznie galasy pochodzące z bliskowschodniego dębu
Quercus infectoria. O ich pozycji w oficjalnej medycynie świadczyć
może ujęcie w obowiązującej „Farmakopei Polskiej XI” (2017), jako
najbogatszego źródła garbników, roślinnych substancji czynnych o
bardzo szerokim zakresie działania leczniczego. Celem podjętych
badań było oszacowanie zawartości garbników w galasach polskich
oraz odniesienie jej do zaleceń rekomendowanych przez
obowiązującą farmakopeę dla galasów dębu Quercus infectoria tj.
20% zawartości garbników. Równocześnie podjęto próbę określenia
zawartości garbników w dwóch partiach polskich galasów dębowych:
pobranych z liści na drzewie w okresie letnim, przed rozpoczęciem
starzenia się liści oraz w okresie jesiennym, po całkowitym
opadnięciu liści. Oznaczenie zawartości garbników przeprowadzono
zgodnie z obowiązującą metodyką farmakopealną, opierającą się na
technice spektrofotometrycznej. W partii galasów, które pobrano z
liści na drzewach, zawartość garbników wyniosła 12,53%, zaś w
partii galasów pobranej z liści pod drzewami wynosiła ona 11,8%. Co
prawda są to ilości blisko dwukrotnie ustępujące zaleceniom
farmakopealnym dla galasów dębu Quercus infectoria, rodzime
galasy dębowe należy jednak wskazać jako najbogatszy rodzimy
surowiec garbnikowy. Może zostać on wykorzystany zarówno przez
przemysł farmaceutyczny w celu otrzymywania postaci leku, jak
również jako surowiec w ziołolecznictwie [II.B.61].
Kolejnym zagadnieniem, podjętym w badaniach nad rodzimymi
galasami dębowymi, było oszacowanie stabilności tego surowca pod
względem zawartości garbników. Jako czynnik zmienny przyjęto
wagę po wysuszeniu, dzieląc zebrane galasy na grupy wagowe i
tworząc w ich obrębie próbki liczące po trzy galasy. W celu
oznaczenia zawartości garbników posłużono się techniką
spektrofotometryczną,
rekomendowaną
przez
obowiązującą
„Farmakopeę Polską XI”, zaś do potwierdzenia tożsamości surowca
zastosowana została technika spektrometrii masowej. Oznaczona
zawartość garbników wyniosła dla dwunastu badanych próbek od
10,02±0,2% do 15,47±0,07% Dla pierwszej grupy wagowej uzyskano
średni wynik 11,2±1,36%, w grupie drugiej 11,97±1,56%, w grupie
trzeciej 12,86±2,27%, zaś w grupie czwartej 12,82±1,58%. Nie
stwierdzono, aby pomiędzy czterema grupami wagowymi badanych
galasów występowały różnice statystyczne. Z kolei analiza widm
masowych wykazała obecność kwasu galusowego i produktów
rozpadu taniny, a zatem dwóch związków których obecność jest wg
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„Farmakopei Polskiej XI” niezbędna dla potwierdzenia tożsamości
galasów dębu Quercus infectoria.
Uzyskane wyniki badań potwierdzają wcześniejsze, wskazujące, iż
rodzime galasy dębowe ustępują pod względem zawartości
garbników galasom dębu Quercus infectoria. Nie wykazano
równocześnie, aby na zawartość garbników w galasach dębowych
miała wpływ ich waga. Duże zróżnicowanie zawartości garbników w
zależności od próbki pozwala jednak przypuszczać, iż możliwym jest
wytypowanie siedlisk, regionów przyrodniczo-leśnych, czy pasów
klimatycznych, w których pozyskiwane galasy charakteryzować będą
się wysoką zawartością garbników52.
Liczba opublikowanych prac: 1
Liczba prac złożonych w redakcjach: 1
Liczba wystąpień konferencyjnych: 1
Punktacja MNiSW opublikowanych prac53: 7 pkt

Wyniki badań przedstawiono w pracy Bilek M., Kozłowska-Tylingo K., Gostkowski M., Staniszewski P.
Galasy rodzimych gatunków dębu jako potencjalny surowiec garbnikowy. Manuskrypt złożony w redakcji
czasopisma „Sylwan” i skierowany do recenzji.
53
Punktacja zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami i komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Analizą bibliometryczną publikacji opracowaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego
(załącznik nr 8).
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V. PODSUMOWANIE DOROBKU NAUKOWEGO54

Mój dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje łącznie 85 pozycji (83 po uzyskaniu
stopnia doktora), w tym 70 to oryginalne prace twórcze (9 z Impact Factor, 19 w
języku angielskim), 11 rozdziałów w monografiach naukowych (4 w języku
angielskim), 2 podręczniki i 2 patenty. W 46 oryginalnych pracach twórczych
jestem pierwszym autorem, w 14 pracach twórczych jestem drugim autorem, zaś w 10
autorem trzecim i kolejnym. 8 oryginalnych prac twórczych indeksowanych jest przez
bazę Web of Science, 17 przez bazę Scopus, 8 przez bazę PubMed. Pośród 70
oryginalnych prac twórczych artykuły poświęcone sokom drzewnym stanowią 31
pozycji, pośród dwóch patentów sokom drzewnym poświęcony jest jeden patent.

Na mój dorobek składają się 23 streszczenia ze zjazdów krajowych i
międzynarodowych. Na dorobek wdrożeniowy składa się patent P.417738 A1 „Sposób
otrzymywania napoju o podwyższonej trwałości i właściwościach prozdrowotnych na
bazie soku drzewnego, zwłaszcza brzozowego” oraz patent P.412187 A1 „Sposób
przedłużania trwałości przechowalniczej borówki amerykańskiej”.
Na dorobek ekspercki składa się ocena merytoryczna 30 projektów dla Ministerstwa
Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju). Jestem członkiem rad redakcyjnych
czasopisma „Potravinarstvo. Scientific Journal for Food Industry” (indeksowane w
międzynarodowej bazie Scopus) i „Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
O.L. PAN” (lista B MNiSW) oraz członkiem kolegium redakcyjnego periodyku
zawodowego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie „Farmacja Krakowska”.
Wykonałem ponadto 12 recenzji publikacji dla czasopism z listy A MNiSW oraz 8
recenzji dla czasopisma z listy B MNiSW.
Byłem promotorem 40 prac dyplomowych, w tym inżynierskich: 15 i
magisterskich: 25. Obecnie pod moim promotorstwem powstaje 14 prac magisterskich
i 5 prac inżynierskich. Recenzowałem 7 prac inżynierskich i 5 prac magisterskich. Na
40 plac dyplomowych 19 poświęconych było tematyce soków drzewnych.
Na mój dorobek popularno-naukowy składa się 520 publikacji oraz 13 książek.

Łączna suma punktów zgodnie z listą czasopism MNiSW obowiązującą w roku wydania
wynosi 679 pkt., w tym pięć monotematycznych publikacji, stanowiących osiągnięcie
naukowe o łącznej sumie 73 punktów MNiSW i 2,65 IF. Sumaryczny Impact Factor
wszystkich opublikowanych prac wynosi 8.37 IF zgodnie z rokiem opublikowania. Na
679 pkt. MNiSW łącznego dorobku naukowego pozycje poświęcone sokom drzewnym
stanowią 340 punktów, zaś na sumaryczny Impact factor 8,37 składa się 4,859 pkt.
przyznanych artykułom, dotyczącym soków drzewnych.

Indeks Hirscha opublikowanych prac wg bazy Publish or Perish wynosi 6/3 (h-index
oraz hI,norm), według bazy Web of Science – 2, zaś według bazy Scopus – 3.
Sumaryczna liczba cytowań publikacji naukowych według bazy Publish or Perish
wynosi 115, według bazy Web of Science 14 (10 bez autocytowań), według bazy
Scopus 43 (23 bez autocytowań).

Punktacja zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami i komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Analizą bibliometryczną publikacji opracowaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego
(załącznik nr 8).
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A. LICZBOWE ZESTAWIENIE DOROBKU NAUKOWEGO55
Rodzaj publikacji

Liczba

Punkty MNiSW wg
roku opublikowania

Impact Factor wg roku
opublikowania56

2

6

-

2

6

-

Publikacje w czasopismach
znajdujących się w bazie JCR,

9

165

8.37

w tym stanowiące osiągnięcie

Publikacje w czasopismach innych niż
znajdujące się w bazie JCR,

4

60

2.65

59

401

-

w tym stanowiące osiągnięcie
Podręczniki oraz rozdziały w
monografiach naukowych,

1

13

-

13

52

-

w tym stanowiące osiągnięcie

-

-

-

2

55

-

83

673

8.37

-

-

-

23

-

-

23

-

-

Przed uzyskaniem stopnia doktora
Publikacje w czasopismach innych niż
znajdujące się w bazie JCR
Łącznie publikacje
Po uzyskaniu stopnia doktora

Patent na wynalazek

Łącznie publikacje i patenty

Streszczenia ze zjazdów międzynarodowych i krajowych
Przed uzyskaniem stopnia doktora
Po uzyskaniu stopnia doktora
Łącznie komunikaty naukowe

RAZEM

108

679

8.37

Punktacja zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami i komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Analizą bibliometryczną publikacji opracowaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego
(załącznik nr 8).
56
Dla pracy przyjętej do druku na rok 2019 (zaświadczenie od redakcji w załączniku nr 9) wskaźnik Impact
Factor obliczono według listy JCR z roku 2018.
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B. ZESTAWIENIE
PUNKTACJA57

CZASOPISM, W KTÓRYCH OPUBLIKOWANO PRACE NAUKOWE ORAZ ICH

Czasopismo

Punktacja MNiSW
wg roku
opublikowania

Punktacja
MNiSW wg
obowiązującego
wykazu

Liczba prac
Przed
doktoratem

Po
doktoracie

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report JCR
Journal of Elementology
Central European Journal of
Biology
Acta Poloniae Pharmaceutica
Acta Societatis Botanicorum
Poloniae
PLOS One
Sylwan58

152016, 152017
152015
15

15

-

4

60

15

-

1

15

15

2016

252017

25

352017
152019

Suma punktów
MNiSW wg
roku
opublikowania

35
15

-

1
1
1
1

15
25
35
15

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie
Journal Citation Report JCR
Żywność. Nauka. Technologia.
Jakość
Bromatologia i Chemia
Toksykologiczna
Problemy Higieny i
Epidemiologii
Zeszyty Problemowe Postępów
Nauk Rolniczych
Etnobiologia Polska
Roczniki Państwowego
Zakładu Higieny
Przegląd Lekarski
Pediatric Endocrinology,
Diabetes and Metabolism
Endokrynologia Pediatryczna
Analityka – Nauka i Praktyka
Biotechnology and Food
Science
Medycyna Środowiskowa
Postępy Fitoterapii
Postępy Nauki i Technologii
Przemysłu Rolno-Spożywczego
Polish Journal for Sustainable
Development
Econtechmod. An International
Quarterly Journal on
Economics of Technology and
Modelling Processes

132015

13

-

3

39

6

-

12

68

72014

9

-

2

14

92014

13

-

1

9

72014, 142015

14

-

3

35

1

8

52013, 52014, 62015,
62017, 62018

5

5

2014

-

1

62014

10

-

1

92015
4 , 42016

9
4

-

1
2

32006, 82016, 82017
72016, 72017, 72018

8
7

2
-

3
5

62016, 62017

6

122007

12

82014

8

2015

82016, 82017

8

62016, 62017

6

-

-

5
6

9
8

3

24

3

18

-

4

24

-

4

48

-

30
35

Punktacja zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami i komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Analizą bibliometryczną publikacji opracowaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego
(załącznik nr 8).
58
Zaświadczenie redakcji czasopisma „Sylwan” o przyjęciu artykułu do druku w załączniku nr 9.
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Studia i Materiały Centrum
Edukacji Przyrodniczo Leśnej
w Rogowie59

72018, 72019

7

-

2

14

Czasopisma nieznajdujące się w bazie JCR, a wymienione w wykazach MNiSW starszych niż
obowiązujący wykaz czasopism punktowanych, czasopisma których nazwa uległa zmianie (w nawiasie
podano obecną) oraz czasopisma indeksowane w bazie Scopus, nie wymienione w najnowszym wykazie
czasopism punktowanych
Zeszyty Naukowe PołudniowoWschodniego Oddziału
Polskiego Towarzystwa
Inżynierii Ekologicznej z
siedzibą w Rzeszowie i
Polskiego Towarzystwa
Gleboznawczego Oddział w
Rzeszowie (Polish Journal for
Sustainable Development)
Journal of Microbiology,
Biotechnology and Food
Science
Potravinarstvo. Scientific
Journal for Food Industry

12013, 12014

6

-

6

6

72014

-

-

1

7

-

0

-

1

-

Rozdziały w monografiach i inne pozycje nieujęte w wykazach czasopism naukowych MNiSW
Rozdziały w monografiach w
j. angielski
Rozdziały w monografiach w
j. polskim
Rozdziały w monografiach
niepunktowane
Streszczenia ze zjazdów
międzynarodowych
Streszczenia ze zjazdów
krajowych
Autorstwo monografii lub
podręcznika punktowane
Autorstwo monografii lub
podręcznika niepunktowane

52012

-

-

4

20

42014, 42015, 42016

-

-

3

12

-

-

-

4

-

-

-

-

3

-

-

-

-

20

-

202014

-

-

1

20

-

-

-

1

-

252016, 302018

-

-

2

55

-

-

2

106

679

Patenty na wynalazki
Patenty na wynalazek UPRP

RAZEM

Zaświadczenie redakcji czasopisma „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie” o
przyjęciu artykułu do druku w załączniku nr 9.
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