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OLGIERD LESKI 

Bambusy 

Бамбук 

Bamboos 

BRambusy są byliną dochodzącą do 30 m wysokości i osiągają swój 
optymalny „rozwój w strefie tropikalnej. Zasobność zespołów bam- 

busowych jest zróżnicowana i waha się od poniżej 4,0 (pd. Korea) do 
50 t suchej masy na ha (lite lasy na Burmie), zaś przyrost roczny осе- 
niany jest na 2—10 t/ha. 

Obecnie znanych jest około 500 gatunków bambusów. Na Andama- 
nach, w Burmie, Kambodży, Cejlonie, Indiach, Indonezji, Laosie, Mala- 
jach, N. Gwinei, Pakistanie, Filipinach i Wietnamie najczęściej spotyka- 
nymi rodzajami są: Arundinaria, Bambusa, Thyrostachus, Gigantochlea, 
Oxytenthera, Dendrocalamus, Cephalostachyum i Melocanna. W Bhutanie, 
Chinach, Japonii i Nepalu występują dodatkowo Phyllostachus i Sasa. 
Pozostałe regiony tropików są uboższe pod względem składu gatunko- 
wego. W Ameryce najważniejszym rodzajem jest Guadua, zaś w Afryce 
Oxytenanthera i Arundinaria. 

Azja jest kontynentem najzasobniejszym w bambusy. Krajami o naj- 
wiekszej bazie surowcowej sa: 

Burma — rejon Arakan Hills, Saingdin, Tenasserim i Toungoo; 
Chiny — prowincje Chekiang, Fukien, Munan, Kiangsi; 
Taiwan — Taichung, Hsien, Sinchu Hsien i Taipei Hsien; 
Indie — Andra Pradesh, Assam, Bengal, Bihar, Bombay, Kesala, Madras, 

Madhya Pradesh, Mysore, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh; 
Indonezja — wsch. Jawa, Bali i Sulweisi; 

Japonia — pd. Kanto, prefektury Aichi, Chiba, Fukuaka, Hyogo, Koho- 
_ shima, Kochi, Kyoto, Miyazaki, Oita, Shizouka; 

Korea — pd. Choloa-namdo, Chollapukto, Kyongsang-namdo, Kyongsang- 
pukto; 

Bangladesz — Chittagong Hills; 

Filipiny — Bataan, Tarlac, prowincja La Union, Nueva Ecija, Pangasi- 
nan; 

Wietnam — Tonkin. 
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HODOWLANO-LESNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOLOW 

Bambusy spotykane są jako pojedynczo rosnące łodygi, bądź rzadkie 
kępy, rosnące w dolnym piętrze wiecznozielonych lasów tropikalnych, | 
wilgotnych, częściowo zrzucających liście i w suchych lasach tropikalnych. 
W wilgotnych lasach dipterokarpowych występują gatunki Calophylla 
i Artocarpus sp., na Andamanach dodatkowo — Dinochlea andamanica. 
Indyjskie drzewostany dębowe, cedrowe, świerkowe i jodłowe obfitują 
w przedstawicieli Arundinaria, podczas gdy w widnych tropikalnych la- 
sach przeważa rodzaj Dendrocalamus. Takie gatunki jak Melocanna bam- 
busoides, Bambusa tulda, B. teres, B. vulgaris, Oxytenanthera nigrociliata, 
O. auriculata, Dendrocalamus hamiltonii, D. longisprathus, Melocanna 
compactiflorus są składnikiem wilgotnych lasów tropikalnych częściowo 
zrzucających liście. 

Długość życia łodyg bambusowych jest zróżnicowana i kończy się po 
zakwitnięciu i wydaniu owoców. Bambusy kwitną masowo, w nieregular- 
nych odstępach czasu. Jak wykazały badania (2), brak jest jakiegokolwiek 
związku między czasem kwitnięcia a wiekiem, wymiarami łodyg, żyzno- 
ścią gleby i innymi warunkami siedliskowymi. Uważa się jednak, że brak 
produkcji łodyg w jednym roku może być zapowiedzią zbliżającego się 
kwitnięcia. Obecnie tylko dla niektórych gatunków określony jest wiek 
kwitnięcia. Takie gatunki jak Bambusa arundinacea, Dendrocalamus stri- 
ctus, Chusquea abietifolia kwitną około 32 roku życia, zaś rekordy pod 
względem długości życia biją: Bambusa polymorpha i Phyllostachys nigra, 
kwitnące co 60 lat. 

  

          
  

Tabela 1 

Charakterystyka niektórych gatunków bambusów 

Długość | 
Gatunek Wyso- | między- | Grubość Średnica Inne 

kość (m)| węźli ścianek (cm) cechy 

(cm) 

Bambusa arundinacea 26—30  30—45  !/s Sredni- 15—18 gęste kępy, 
cy kolce 

B. polymorpha 16—18 37—60 grube 1,5—15 kępy 
B. tulda 6—9 30—60 0,75—1,25 5—10 kepy 

cm. 
Dendrocalamus strictus 6—16  30—45 grube 2,0—7,0 gęste kępy 
Melocanna bambusoides 13—23  25—55 cienkie 2,5—7, rzadkie 

| Kępy 
Ochlandra travancorica 2—6 60—150 cienkie 2,5—5 geste kepy 
Oxytenanthera nigriciliata 9—16 45—75 5—10 geste kepy 
Phyllostachys reticulata 15—30 50 cienkie 1—20 
Ph. aurea 5—12 2—9 
Pleichoblatus simonii 3—6 50 cienkie 1—3 
Pleioblastus vaginatus 2—4 30 | 0,3—15 
Teinostachyum dulloax 9—23 40—100 cienkie 5—10 rzadkie 

kępy 
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Bezpośrednio po przekwitnięciu bambusy masowo zamierają, a na ich 
miejsce pojawiają się młode łodygi, które w pierwszym roku życia przy- 
pominają trawy pod względem wyglądu i wymiarów. W tej postaci pędy 
mogą przetrwać przez kilka lat bez widocznego powiększania wysokości 
i grubości. Pełny wymiar bambusy osiągają zwykle w ciągu jednego roku. 
Czas intensywnego wzrostu może być całkiem krótki. Niektóre indyjskie 
gatunki (3) w ciągu 4 miesięcy osiągają 12 m wysokości i 8 cm grubości. 

Bambusy rozprzestrzeniają się bardzo łatwo. W drzewostanach natu- 
ralnych nie wykazują tendencji do osiągania postaci klimaksowej. Po prze- 
kwitnięciu i wydaniu nasion łodygi zamierają, tak że drzewa, wraz z któ- 
rymi występują bambusy, mogą bez przeszkód odradzać się z naturalnego 
odnowienia. Jednakże takie zakłócenia jak niszczenie bambusów czy in- 
tensywne cięcia zupełne sprzyjają ich silnemu rozprzestrzenianiu. Gatu- 
nek Melocanna bambusoides naruszony silnymi cięciami na terenach, gdzie 
praktykowane jest rolnictwo żarowo-odłogowe, zdolny jest do tak dyna- 
micznego wzrostu, że może spowodować tłumienie i przygłuszanie zarówno 
innych gatunków bambusa jak i drzew. W takich przypadkach konieczne 
jest chemiczne niszczenie bambusów i utrzymywanie silnego zwarcia 
drzewostanów. 

Bambusy wykazują również dużą odporność na porażenia ze strony 
owadów i grzybów, dzięki czemu mają stosunkowo niewielką ilość po- 
ważnych szkodników. Znane są zniszczenia pączków szczytowych przez 
Cyrtotrachelus longipes, szarańczę, termity oraz Astrydecanium miliaris 
i Asterdecanium bambusae. Nasiona atakowane są przez Ochrophora mon- 
tana i grzyby z rodzaju Loculistroma, zaś na pozyskanym surowcu żerują 
chrząszcze: Dinoderus buvis, D. minutus, D. ocellaris, D. pilifrons i nie- 
które owady z rodziny Cerambycidae. 

Ochrona bambusów polega na niszczeniu lub wycinaniu zaatakowanych 
łodyg, prowadzeniu walki biologicznej (niektóre biedronkowate wykorzy- 
stywane są do zwalczania szkodników pączków), wykonywaniu cięć pod- 
czas najniższej aktywności szkodników surowca pozyskanego. Dobre re- 
zultaty daje też moczenie w wodzie świeżo pozyskanych łodyg, dzięki 
czemu wyługowane zostają cukry, którymi żywią się owady. 

ZAGOSPODAROWANIE 

Zagospodarowanie bambusów stosowane jest prawie wyłącznie w Azji 
i obejmuje cięcia selekcyjne oraz zręby zupełne. Cięcia selekcyjne stoso- 
wane są dla bambusów tworzących kępy, a więc dla rodzajów: Bambusa, 
Dendrocalamus i Guadua. Dla rodzajów Arundinaria, Phyllostachys i Me- 
locanna, występujących w postaci pojedynczo rosnących łodyg, dopusz- 

czalne jest wkraczanie ze zrębami zupełnymi. Natomiast dla rodzaju 
Chusquea,- którego gatunki formują zarówno kępy jak i pojedynczo ro- 
snące łodygi, można stosować oba rodzaje cięć. 

Na obszarach zagospodarowanych selekcyjnie łodygi wycinane są przy 
3- do 5-letniej kolei rębu. Optymalna kolej rębu zależy od właściwości 
hodowlanych poszczególnych gatunków. W praktyce gatunkom osiągają- 
cym większe wymiary pozostawia się więcej czasu na osiągnięcie dojrza- 

łości rębnej, nie przekraczając jednak 6 lat. 
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Wybór czasu wkroczenia z cięciami przysparza dużo problemów, po- 
nieważ pozyskanie powinno nastąpić przed zakwitnięciem, a więc mo- 
mentem trudnym do ustalenia. Po przekwitnięciu łodygi bambusowe mają 
niską wartość użytkową. Ponadto przez pierwsze 5 lat po zakwitnięciu 
bambusy nie dają pełnowymiarowego materiału, a 5 dalszych lat potrzeb- 
ne jest dla wzmocnienia się i na ukorzenie łodyg. 

Selekcyjny system polega na prowadzeniu dla poszczególnych kęp naj- 
pierw cięć przygotowawczych, a następnie właściwego pozyskania. Cięcia 
te zmniejszają stopniowo zagęszczenie i umożliwiają równomierne rozło- 
żenie łodyg na całej powierzchni. Oprócz tego, w niektórych regionach, 
praktykuje się stosowanie dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, takich 
jak podkrzesywanie (w przypadku bambusów wytwarzających kolce) oraz 
innych cięć, wpływających na poprawienie jakości łodyg. 

Podczas stosowania tego systemu wycinane są poszczególne łodygi 
z kęp, bądź całe kępy. Przepisy w pd.-wsch. Azji zabraniają wycinania 
łodyg 1- do 2-letnich, ponieważ najintensywniej uczestniczą w procesie 
fotosyntezy i w przypadku ich usunięcia mogłoby nastąpić osłabienie kępy, 
a co za tym idzie zmniejszenie jej produkcyjności. Ponadto nie należy 
pozyskiwać korzeni bambusowych (używane są na dużą skalę do wyplata- 
nia koszy) oraz wycinać łodyg powyżej. 30 cm nad ziemią. Podobne prze- 
pisy stosowane są w Indiach dla gatunku Dendrocalamus strictus. Dodat- 
kowo jednak określa się etat, który można pozyskać w czasie cięć przy- 
gotowawczych i właściwego pozyskania. 

W zagospodarowaniu bambusów stosowane są też zręby zupełne, cha- 
rakteryzujące się większą prostotą prac i możliwością mechanizacji po- 
zyskania. Niewątpliwą wadą jest to, że potrzebna jest dłuższa kolej rębu 
oraz że w porównaniu z poprzednią metodą niższe są zwykle zbiory 
z jednostki powierzchni. Z drugiej strony zakwitnięcie bambusów nie 
zagospodarowanych uprzednio systemem selekcyjnym powoduje, że zrąb 
zupełny jest jedyną prawidłową metodą pozyskania. Bowiem dzięki usu- 
nięciu wszystkich suchych łodyg z powierzchni zrębu tworzą się sprzyja- 
jące warunki dla wzrostu i rozwoju odnowienia, a ponadto zlikwidowana 
zostaje groźba pożarów. 

UŻYTKOWANIE 

Bambusy mają największe znaczenie gospodarcze w Azji. Zużycie 
w poszczególnych krajach tego regionu jest jednak różne. Największe zu- 
zycie jest w Burmie i na wyspach pd.-wsch. Azji. Bangladesz zużywa 
prawie */3 tej ilości co gęściej zaludnione Indie, zużycie Pakistanu i Cej- 
lonu nie odgrywa ważnej roli. | 

Bambusy znajdują szerokie zastosowanie, dorównując często drewnu 
pod względem powszechności użytkowania. We wsch. Azji zużycie bam- 
busów na l mieszkańca jest takie samo jak tarcicy, która stanowi połowę 
całkowitego zużycia drewna przemysłowego w tym rejonie. 

Głównym atutem bambusów jest bardzo szybki wzrost łodyg, dzięki 
czemu mogą być użytkowane znacznie wcześniej niż drewno z plantacji 
drzew szybko rosnących. Dla przykładu do produkcji papieru można po- 
zyskiwać łodygi bambusowe już po 3—4 latach, gdy tymczasem z plan- 
tacji dopiero po 12—13 latach. 
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Bambusy są stosowane głównie jako materiał konstrukcyjny. W Bur- 
mie i Pakistanie ponad 50% domów zrobionych jest całkowicie z bambu- 
sów, a ponad 20% domów zawiera sporą ich ilość. Na Jawie aż 45 % 
domów zbudowanych jest w całości z bambusów, a tylko 5% nie ma 
w swych konstrukcjach tego materiału. Bambus jest bowiem atrakcyjnym 
materiałem budulcowym z powodu dobrego wyglądu, wymiarów i dużej 
wytrzymałości przy stosunkowo niskim ciężarze. 

Bambusy odgrywają ważną rolę w rolnictwie, a ponadto w gospodar- 
stwie domowym. Pewne bambusowe artykuły są niezbędne prawie we 
wszystkich rodzajach prac na roli. Wykonuje się z nich koszyki, koło- 
wroty irygacyjne, irygacyjne rury, grabie itd. We wschodnioazjatyckim 
ogrodnictwie wykonuje się z nich pale do podtrzymywania roślin, maty 
do osłony przed wiatrem, a także skrzynie. Dekoracyjne koszyki i maty 
bambusowe z powodzeniem eksportowane są przez Japonię. 

Bambusy wykorzystywane są również w przemyśle papierniczym. 
Włókna bambusowe mają wysoki współczynnik smukłości, który nadaje 
gładkość wysokojakościowym papierom i bibułkom. Mają one również 
wysoką zawartość a-celulozy, co wskazuje na możliwość produkowania 
sztucznego jedwabiu. Wadą jest jednak to, że surowiec bambusowy daje 
większą ilość zanieczyszczeń niż drewno, co powoduje, że wyższe są 
koszty produkcji, a wydajność materiałowa jest niższa. 

Zgodnie z szacunkami FAO (4) zużycie bambusów na świecie będzie 
wykazywało tendencję rosnącą. W latach 1955—1975 wzrosło ono o 40%. 

Tabela 2 

Roczne zużycie bambusów w Azji wg FAO 

  

Łącznie w mln ton 

  

Region | Na 1 mieszkańca (kg) 
suchej masy 

Kontynentalna pd.-wsch. Azja 2,2 28 
Kontynentalna pd.-wsch. Azja 1,6 15 
Wyspy pd.-wsch. Azji 2,6 5.5 
Wsch. Azja (bez Chin) 0,4 3,2 

Przewiduje się, że w latach następnych zużycie co najmniej zachowa do- 
tychczasowe tempo wzrostu. Mogą jednak nastąpić zmiany w kierunkach 
zużycia. Bambus może zostać wyparty przez drewno jako materiał w bu- 
downictwie. Z drugiej strony więcej bambusów będzie potrzebne na takie 
cele jak ścier, papier, wyposażenie mieszkań. Przyszłe zużycie będzie 
w dużym stopniu zależało od poprawienia jakości dotychczas produkowa- 
nych towarów oraz od atrakcyjności nowo wprowadzanych na rynek 
produktów. 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem konieczne jest pełniejsze niż 
dotąd wykorzystanie bazy surowcowej. Bardzo ważną sprawą jest wpro- 
wadzenie ograniczenia eksploatacji i stosowanie racjonalnych metod po- 
bierania użytków. Dotychczas bambusy traktowane były jako dobro ogól- 
nie dostępne i dlatego użytkowane bardzo rozrzutnie. 
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Краткое содержание 

Бажбук достигает оптимального развития в тропикальной зоне, главным обра- 

зом в Азии, обладающей самой большой базой запасов этого сырья во всем мире. 

Богатство бавбуковых комплексов очень дифференцировано и колеблется от 4,5 т/га 

сухой массы и меньше до 50 т/га, а годовой прирост оценивается на 2—10 т/га. 

Бамбук находит широкое применение как сырье для производства бумаги, как 

конструкционный материал, а также для производства оборудования и инвентаря 

применяемого в тропическом сельском хозяйстве. Спрос на бамбуковое сырье прояв- 

ляет сильную тенденцию роста, но отсутствует ощутимый прогресс во внедрении 

рациональных методов пользования и ведения хозяйства в бамбуковых комплексах. 

Кроме ликвидации концессионной системы заготовок серьезной проблемой является 

точное изучение особенностей выращивания многих разновидностей бамбука. Ре- 

щение этих проблем может иметь большое значение для повышения производи- 

тельности бамбуковых плантации, а также для увеличения роли бамбука в древесном 

балансе Азии. 

Summary 

Bamboos attain their optimal development in the tropical zone, mainly in Asia, 

which has richest resources of this raw-material in world. Standing crop of bamboo 
associations varies and fluctuates from less than 4.5 t of dry matter per hectare 
up to 50 t/ha and its annual increment is appraised on 2—10 t/ha. Bamboos are 
widely used as a raw-material for paper production, as a construction material, and 
for manufacturing devices and tools used in tropical farming. Use of bamboo raw- 
-material indicates a strong increase trend, but there is no visible progress in 
the introduction of rational methods of the utilization and management of bamboo 
associations. Apart from the liquidatidbn of a licence system of harvest, the thorough 
understanding of silvicultural properties of numerous bamboo species remains an 
important problem. Solution of these problems may be of great importance for the 
improvement of productivity of these communities, as well as for an increase in 
the role of bamboos in the wood balance of Asia. 
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