
PIOTR CHODOROWSKI 

Irzcina i inne rośliny wodne kwiatowe jako surowiec 
zastępczy drewna 

'Тростник и другие Śonubie цветочные растения 
как сырье заменяющее древесину 

Substituting Reeds and Other Water Flower Plants for Wood 

pednoroczne, bądź wieloletnie rośliny, dające corocznie masę zdolną 
zastąpić drewno, można podzielić na trzy zasadnicze grupy: 

a) rośliny lądowe uprawne, 
b) rośliny, lądowe dziko rosnące, 
c) rośliny wodne kwiatowe. 
Pierwszą grupę można podzielić z kolei na rośliny przemysłowe, spe- 

cjalnie hodowane jako surowiec zastępujący drewno, na przykład plan- 
tacje wikliny, oraz na rośliny uprawne hodowane dla innych celów, 
których łodygi mogą być wykorzystane jako surowiec zastępczy drewna. 
Do tej kategorii roślin można zaliczyć również wiklinę, hodowaną jako 
surowiec uboczny na przykład przy kolmatacji brzegów rzek, przy usta- 
laniu lotnych piasków itd. 

Rośliny zbożowe i inne, jak kukurydza (Zea mays), chmiel (Humulus 
lupulus), hodowane na ziarno, kwiat, nasiona, słomę przemysłową — 
spełniając główny cel, mogą również dostarczyć masy roślinnej zdolnej 
zastąpić drewno. Na przykład słoma zbożowa i łodygi chmielu i kukury- 
dzy są wartościowym surowcem dla przemysłu papierniczego. Łodygi 
chmielu mogą być ponadto użyte do produkcji roślinnych płyt budowla- 
nych i w przemyśle plecionkarskim do wyrobu opakowań. Paździerze 
Iniane (odpady przy produkcji włókna) z powodzeniem nadają się do 
produkcji wartościowych płyt stolarskich itd. 

Eiorąc jednak pod uwagę obecną sytuację w rolnictwie, wyrażającą 
się w dużych niedoborach produkcji rolnej, rośliny uprawne nie będą 
mogły odegrać poważniejszej roli jako surowiec zastępczy drewna. 
Rolnictwo nie może zrezygnować z uprawnych gruntów na rzecz specjal- 
nej masy roślinnej jako surowca zastępczego drewna, nie może pozwolić 
sobie na obciążenie roboczej siły wsi pracochłonnymi uprawami roślin 
o przeznaczeniu nie rolniczym i wreszcie nie może oddać słomy, która 
jest częścią składową nawozu i paszą. W tych warunkach z grupy roślin 
uprawnych w pełni liczyć można tylko na masę pochodzącą ze wspom- 
nianego wyżej surowca ubocznego — wikliny oraz na masę roślinną 
odpadów niektórych roślin uprawnych jak na przykład łodygi chmielu, 
łęty ziemniaczane, słoma rzepakowa, paździerze lniane, które bez strat 
dla rolnictwa mogą być użyte jako surowiec zastępczy drewna. 
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Druga grupa jednorocznych roślin, reprezentowana przez rośliny lą- 

dowe dzikorosnące jak na przykład: trzcinnik (Calamagrostis arundi- 

nacea), przydatny dla przemysłu papierniczego oraz produkcji roślin- 

nych płyt budowlanych, sadziec konopnica (Eupatorium cannabinum!. 

nadający się do produkcji klejonych włóknistych elementów budowla- 

nych i stolarskich o dowolnych ksztattach, nawłoć kanadyjska (Solidago 

canadensis), przydatna do produkcji kombinowanych roślinnych płyt 

budowlanych, i wiele innych jednorocznych roślin włóknistych może 

być również użyta jako surowiec zastępczy drewna. Grupa ta jednak ma 

mniejsze znaczenie, gdyż możliwości rocznego pozyskiwania są rzędu 

kilku tysięcy ton dla poszczególnych wymienionych roślin, w dodatku 

rozrzuconych w niewielkich ilościach po całym kraju. 

Obydwie wymienione grupy w obecnej chwili wykorzystywane są jako 

surowiec zastępczy drewna w małych stosunkowo ilościach. Sa one wy- 

korzystywane w przemyśle papierniczym, gdzie słoma jest przerabiana 

na półmasę i masę celulozową, w budownictwie — do produkcji płyt 

i mat budowlanych oraz w przemyśle plecionkarskim do produkcji opa- 

kowań zamiast skrzyń drewnianych. 
Zorganizowanie odpowiedniego pozyskiwania 1 racjonalnego wyko- 

rzystywania wymienionych surowców w przemyśle papierniczym, drzew- 

nym oraz w różnych innych dziedzinach gospodarki narodowej, gdzie 

mogą zastąpić one drewno, może dać poważny efekt ekonomiczny. 

Na specjalną uwagę zasługuje trzecia grupa, tj. rośliny wodne kwiato- 

we, a to z uwagi na dotychczasowe wyniki prac naukowo-badawczych 

o ich przydatności jako surowca zastępczego drewna oraz możliwości 

stworzenia olbrzymiej bazy surowca rzędu milionów ton rocznej pro- 

dukcji masy roślinnej bez uszczerbku dla rolnictwa, odwrotnie — z jego 

korzyścią. Spośród roślin wodnych kwiatowych, które mogą być już obec- 

nie zaliczone do roślin przemysłowych, należy wymienić trzcinę pospolitą 

(Phragmites communis) i pałkę wodną (pałka wodna szerokolistna Typha 

latifolia i pałka wodna wąskolistna — Typha angusttjolia); a obok nich, 
rośliny wodne kwiatowe występujące w mniejszych ilościach jak: sitowie 

jeziorowe (Scirpus lacustris), tatarak (Acorus calamus), strzałka wodna 

(Sagittaria sagittifolia), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), Та- 

czeń baldaszkowy (Butumus umbelatus), Kosaciec żółty (Iris pseudo- 

acorus), jeżogłówka gałęzista (Sparganium ramosum) i wiele innych. 

Spośród roślin wodnych kwiatowych najliczniej, bo prawie w 70% 

produkowanej masy reprezentowana jest w kraju trzcina pospolita. 

Z tego powodu znaczna część dalszych wywodów poświęcona zostanie 

trzcinie, z zaznaczeniem jednak, że wszystkie wymienione wyzej rośliny 

wodne kwiatowe w mniejszym bądź większym stopniu mogą, zastąpić 

drewno. Aby lepiej zrozumieć możliwości zastosowania trzciny jako 

surowca zastępczego drewna poniżej przytaczam ogólną charakterystykę 

technologiczną trzciny. | s 

Spośród znanych trzech gatunków trzciny: Phragmites isidae, Phrag- 

mites serotina i Phragmites communis W Polsce wystepuje tylko Phrag- 

mites communis — trzcina pospolita. Trzcina pospolita jest rośliną wie- 

loletnią, należy do roślin wodnych kwiatowych wynurzonych, tworzy 

skupienia zwane Phragmitetum. Rozmnaża się z nasion i wegetatywnie. 

Kłącza trzciny są długie, dęte, czołgające SIĘ, koloru żółtobrunatnego, 

osiągają długość do 3 m. Źdźbło proste, wewnątrz puste, posiada mię- 
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dzywęźla. Ilość międzywęźli jest różna i wynosi do 20. Kolor źdźbła 
zielonkawy, po dojrzeniu żółty. Z międzywężla wyrastają pochwy liścio- 
we, ściśle obejmujące źdźbło, zakończone blaszką liściową. Liście płaskie 
o długości do 50 mm i szerokości do 30 mm, cienko zaostrzone, na brze- 
gach ostroszorstkie. Liście ułożone naprzemianlegle. Kolor liści niebiesko- 
zielony. Wiecha, zwana również palmą, prawie jednostronna, w czasie 
kwitnienia rozpierzchła, z przegiętym szczytem i po przekwitnieniu 
ściągnięta, gałązki szorstkie. Kłoski liczne, do 1 cm długie, szydlasto 
stożkowate, cienko zaostrzone, czarnobrunatne z odcieniem fioletowym, 
spłaszczone z boków, 3—7 kwiatowe. Najniższy kwiat w kłosku pręci- 
kowy, nagi, pozostałe obupłciowe. Pręcików trzy. Słupek z wydłużoną 
szyjką i z purpurowymi graniastokształtnymi znamionami. Ziarniak elip- 
tyczny. Pod względem wymagań siedliskowych trzcina jest mało wy- 
bredna. W Polsce trzcina występuje w całym kraju. Nasilenie wystę- 
powania trzciny jest ściśle związane z rozmieszczeniem wód. Zasadniczo 
trzcina jest rośliną wód stojących i dlatego spotykamy ją na zalewach, 
jeziorach, stawach rybnych, w starych korytach rzek, w zatokach rzecz- 
nych. Ostatnio w związku ze wzmożoną eksploatacją torfu, dość często można spotkać doły potorfowe, porośnięte trzciną. W zbiornikach wod- 
nych trzcina zajmuje ich pobrzeże, tj. część litoralną. Niezależnie od 
wymienionych stanowisk w Polsce są znaczne obszary porośnięte trzciną 
na terenach mokrych z ruchomą wodą, co ma miejsce na przykład w wi- 
dłach Kanału Warmińskiego i rzeki Dzierzgoń, znajdujących się na 
południu jeziora Drużno k. Elbląga. Występuje również trzcina na pow- stających kępach, ewentualnie wyspach pływających, jak na przykład 
Złota Kępa koło Elbląga. Trzcina posiada charakter rośliny ekspansyw- 
nej. Potrafi w bardzo krótkim czasie opanować olbrzymie tereny, co 
miało miejsce w czasie działań wojennych podczas zatopienia terenów 
na Żuławach. 

W naszych warunkach trzcina w zbiornikach wodnych występuje na 
głębokości do 220 cm (jezioro Warszawskie k. Piszu, woj. olsztyńskie). 
W okresie wczesnej wiosny, często jeszcze pod lodem z kłączy i części 
źdźbeł, znajdujących się w mule, wyrastają młode źdźbła trzciny, szybko 
dążąc do wynurzenia się na powierzchnię wody. Wynurzanie się źdźbeł 
w zależności od strefy klimatycznej w Polsce przypada na kwiecień 
i maj. W warunkach samoczynnej regeneracji trzcinowisk porost trzci- 
nowy składa się z martwych zbutwiałych źdźbeł trzyletnich, martwych 
zdrewniałych źdźbeł dwuletnich oraz z źdźbeł jednorocznych. 

Własne obserwacje i wyniki (1) z powierzchni próbnych z trzech 
okresów wegetacyjnych pozwalają stwierdzić, że w warunkach samo- 
czynnej regeneracji trzcinowisk ilość źdźbeł jednorocznych nie ulega 
znaczniejszym wahaniom, natomiast długość źdźbła jednorocznego i jego średnica (mierzona stale na wysokości 20 cm nad powierzchnią wody) uzależnione są od zamożności okapu trzciny dwu i trzyletniej, pod którym rozwijają się źdźbła jednoroczne. Z drugiej strony należy stwierdzić, że w warunkach obecnie stosowanego systemu przemysłowego pozyskiwa- nia corocznie jednorocznej trzciny następuje znaczne przerzedzenie po- rostów, co przede wszystkim należy przypisać wadliwemu sposobowi eksploatacji. 

Wreszcie należy podkreślić, że osuszanie terenu, znaczny spadek wody w zbiornikach wodnych, a przede wszystkim wycinanie trzciny 
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w okresie wegetacji prowadzi do degeneracji porostów trzcinowych. 
W zależności od siedliska trzcina krajowa tworzy ekotypy, charakteryzu- 
jące się wymiarami źdźbła, ilością międzywęźli, kolorem i wielkością 
liści, porą dojrzewania, długością włókna elementarnego, zawartością 
510, itd. 

Anatomia źdźbła trzciny podczas jej rozwoju, została opracowana przez 
prof. T. Sulme (2). Badania przekroju poprzecznego źdźbła trzciny 
w początkowym stadium rozwoju, tj. w połowie kwietnia (stanowiska 
północne) wykazały brak wyraźnego zróżniczkowania tkanek, zwłaszcza 
istnienia tkanek mechanicznych. Na poprzecznym przekroju źdźbła trzci- 
ny, pozyskanej w trzeciej dekadzie maja, zauważono już znaczne zróż- 
niczkowanie tkanek, przy czym stwierdzono istnienie różnic w budowie 
anatomicznej międzywęźli dolnych i górnych. Na przekroju poprzecz- 
nym źdźbła trzciny dolnego międzywęźla można wyraźnie rozróżnić: 
korę, jedną warstwę komórek zwanych endodermą, która oddziela kore 
od walca osiowego, walec osiowy i kanał centralny. Kora składa się ze 
skórki wraz z kutikulą, następnie z 2-—3 warstw komórek włókna, ściśle 
przylegających do siebie o błonach lekko zgrubiałych i słabym zdrew- 
nieniu, oraz z miękiszu kory pierwotnej zbudowanego z komórek o cien- 
kościennych błonach i przestrzeni międzykomórkowych. Pod. endodermą 
znajduje się kilka warstw komórek wielobocznych, ściśle do siebie przy- 
legających o ścianach grubych. Jest to tkanka mechaniczna walca osio- 
wego, która w tym okresie nie jest jeszcze zdrewniała. Miękisz walca 
osiowego składa się z komórek o cienkich celulozowych ściankach z du- 
żymi przestrzeniami międzykomórkowymi. Wśród komórek miękiszowych 
rozrzucone są naczynia i rurki sitowe, przy czym młode wiązki naczy- 
niowe leżące tuż pod endodermą są niewykształcone i nieotoczone po- 
chwami. Starsze wiązki otoczone są pochwami sklerenchymatycznymi 
o komórkach wielobocznych i błonach zgrubiałych i zdrewniałych. Za 

, miękiszem walca osiowego znajduje się kanał centralny. 
W górnych międzywęźlach tego samego źdźbła w tym czasie tkanki 

nie są jeszcze dobrze rozwinięte i można zauważyć, że rozwój naczyń 
jest słabszy, brak jest wyraźnej tkanki mechanicznej, komórki endo- 
dermy posiadają słabo rozwinięte błony, miękisz ma błony komórkowe 
wyłącznie celulozowe. Zdrewnienie wykazują tylko skórka, błony na- 

czyń i pochwy sklerenchymatyczne. 
Porównując przekroje z dolnego i górnego międzywężla można stwier- 

dzić, że trzcina pozyskana w maju w dolnych międzywężźlach wykazuje 
więcej zdrewnienia aniżeli w górnych i że zdrewnienie postępuje od 
zewnątrz do wewnątrz. Porównanie przekrojów poprzecznych źdźbła 
trzciny, pozyskanej w sierpniu (trzecia dekada), wykazuje: 

1) rozszerzenie się pasa o zgrubiałych błonach komórkowych zarówno 
w korze jak i w walcu osiowym, 

2) zdrewnienie błon poza nielicznymi komórkami walca osiowego, 
3) wyraźniejszy przebieg procesów lignifikacji w dolnych miedzywez- 

lach niż w górnych. 

Dalsze miesiące rozwoju już nie wykazują zasadniczych zmian w tkan- 
kach. Następuje jedynie dalsze silne drewnienie błon. | | 

Zmiany od sierpnia do listopada dotyczą: 1) komórek włókna pod skór- 
ką, które mają charakter typowej tkanki mechanicznej, błony są tu 
zgrubiałe i zdrewniałe; 2) miękiszu kory, który zachował przestrzenie 
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międzykomórkowe, jest jednak zdrewniały i obumarły; 3) pochw, które 

Ściśle łączą się z tkanką sklerenchymatyczną oraz 4) komórek miękiszu 

walca osiowego, które przeistoczyły się w miękisz zdrewniały. W listopa- 

dzie źdźbło trzciny jest już martwe. 

Porównując przekroje źdźbła dolnego i górnego międzywężla martwej 
trzciny, stwierdzono, że: 

a) szerokość kory w dolnych częściach źdźbła jest większa niż 

w górnych; 
b) znaczna część tkanek w górnych międzywężźlach jest wykształcona 

mniej typowo; 
c) komórki w górnych częściach źdźbła mają błony cieńsze i mniej 

zdrewniałe. 
Należy podkreślić, że dolne części źdźbła mają korzystniejszą budowę 

i wyższe własności fizyczno-mechaniczne. Dość duże znaczenie posiada 
fakt, że w górnych międzywęźlach zdrewnienie błon miękiszu jest 
niecałkowite, dotyczy to zwłaszcza błon wtórnych. Ponadto należy pod- 
kreślić, że komórki znajdujące się bliżej środka mają błony mniej zgru- 
białe bez zgrubień wtórnych i tylko nieznacznie wysycone są ligniną. 

Przez porównanie udało się stwierdzić, że przekroje źdźbeł z różnych 
siedlisk nie wykazują istotnych różnic. Stwierdzono jedynie, że trzcina 
ladowa jest mniej zdrewniała, co czyni ją bardziej elastyczną. 

Istotne znaczenie dla użytkowej wartości trzciny mają dane o długo- 
$ci włókna i zależności jej od różnych czynników ekologicznych i fito- 
socjologicznych. W tym zakresie, niestety, w kraju nie przeprowadzono 
Ścisłych badań i w chwili obecnej posiadamy skromne niepublikowane 
dane, opracowane przez prof. T. Sulmę przy udziale jego asystentki 
mgr Szober, które przytaczam za ich zezwoleniem. Przeprowadzono 
kilkaset pomiarów włókien z trzciny pochodzącej z tego samego okresu 
zbioru, tj. 2 września 1951 r., lecz z pięciu różnych stanowisk, a miano- 
wicie: z Zalewu Szczecińskiego, z jeziora Czaplinek, z jeziora Mamry. 
z jeziora Marzęcino i z Portu Wiślanego. W każdej próbie, pobieranej 

zawsze z trzeciego międzywężźla, licząc od kłącza, pomierzono 20 włókien. 
Wyniki podano w tab. 1. 

  
    

  

  

  

  

| Tabela 1 

" m Miejsce pobrania trzciny 
Stopień długości | 7 о 

włókna Zalew Jezioro ‹ Jezioro " Jezioro | Port 

Szczeciński . Czaplinek Mamry Marzęcino , Wiślany 

| ! | 
Średnia dług. włókna 92,2 | 84.0 114,4 | 143,0 157,0 

Najdłuższe włókno 1450 | 1375 190,0 | 282,5 337.0 
Najkrótsze włókno 31.25 45,0 | 55.0 75,0 43,0   

Autorzy badan zastrzegają się, że z powodu szczupłości danych i po- 
brania prób tylko z jednego międzywężźla autorytatywnych wniosków nie 
należy wyciągnąć tym bardziej, że od razu nasuwa się pytanie, czy we 
wszystkich międzywęźlach tej samej trzciny średnia długość włókna 
jest mniej więcej taka sama, czy też różna. 

W świetle przytoczonych danych można stwierdzić, że graniczne war- 
tości długości włókna wahają się w szerokich granicach i że trzcina po- 
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siada ekotypy znacznie różniące się co do długości włókna. Stwierdzenie 
takie ma duże znaczenie przy wyborze odpowiednich ekotypów trzciny 
przy ewentualnym zakładaniu plantacji trzcinowych. 

Przystępując do charakterystyki źdźbła trzciny pod wzgledem tech- 
nicznych własności należy stwierdzić, że użytkową częścią źdźbła jest 
jego część nadwodna, tj. znajdująca się nad zwierciadłem wody. Aczkol- 
wiek część podwodna źdźbła pod względem technicznym posiada wyż- 
sze własności, to iednak eksploatację jej należy zaniechać z uwagi na 
degenerację i zanik porostów trzcinowych przy cięciu trzciny pod wodą. 
Cięcie pod wodą może mieć miejsce w zbiornikach wodnych, gdzie pożą- 
dane jest zniszczenie trzciny, jak np. na stawach rybnych. 

Własne doświadczenia (1) z 2 okresów wegetacyjnych i z 9 powierzchni 
próbnych, założonych na trzech jeziorach (Mamry, Niegocin i Szymoń- 
skie w woj. olsztyńskim) w latach 1953—1954 wykazały, że w pierw- 
szym okresie wegetacyjnym trzcina cieta pod wodą straciła 15%, wvdaj- 
ności (ubytek źdźbeł), a w drugim okresie ponad 36%. 

Przeciętny wymiar długości nadwodnej części źdźbła trzcinv wynosi 
2,0 m, przy maksymalnej długości do 4 m (jezioro Okartowo, Pojezierze 
Mazurskie). Przeciętna grubość źdźbła w odległości 20 cm nad zwiercia- 
dłem wody wynosi 7 mm przy maksymalnej grubości do 18 mm (powiat 
Wołów, woj. wrocławskie). Badania nad wymiarami źdźbła trzciny pro- 
wadzone były przez współpracującego ze mną nad zagadnieniem trzciny 
mgr Jana Tomakę, który między innymi stwierdził, że istnieje ścisła 
zależność pomiędzy długością i grubością źdźbła. Dało to mu możność 
opracowania tablic zamożności trzcinowisk. Niestety, przedwczesny zgon 
J. Tomaki nie pozwolił na zakończenie pracy. . 

Kolor źdźbła trzciny wskazuje na stopień technicznej dojrzałości. Żółty 
kolor źdźbła wskazuje na dojrzałość techniczną trzciny, mającej wtedy 
najwyższe wskaźniki wytrzymałości. Kolor zielonkawy wskazuje na nie- 
dojrzałość techniczną, krótki okres wegetacji, ewentualnie pozyskanie 
w okresie wegetacji. Kolor brązowy zdradza przejrzałość trzciny i jej 
kruchość. 

Własności mechaniczne źdźbła trzciny wg prof. K. Prochaski (3) 
ilustruje tabela 2. 

  

  

      
        

  

    

  

  

          

Tabela 2 

| moon: | Przy- — 
Pora roku Zginanie Rozerwanie Sciskanie Wyboczenie czepność 

kG/em* kG/em” ,  kG/em” | kG/em* _ kG/em? 
oe 

a nn O | . ee 
| 

Lato 677 827 351 217 | 1,24 

Jesień 740 906 360 322 | 1,34 

Zima 891 975 395 | 303 | 1,39 

Wiosna 870 | 842 = 352 = 36 | 1,23   
Z tabeli powyższej wynika, że najwyższe wskaźniki wytrzymałościowe 

źdźbło trzciny ma w okresie zimy. | 

Przy badaniach wytrzymałości źdźbła na zginanie i rozerwanie w za- 

leżności od środowiska, miejscowości, zakwaszenia gleby, zawartości 
w mule krzemianów. siarczanów, wapna, magnezu, żelaza, chlorków oraz 

zasadowości mułu nie otrzymano wyraźnych wskaźników. 

Wilgotność powietrznosuchej trzciny wynosi 183—150. 
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Przewodnictwo cieplne trzciny jest bardzo małe. Dzięki swej lekkości — 
l m* waży 60—70 kg w stanie luźnym i 300—350 kg w stanie spraso- 
wanym — zbliża się trzcina do takich materiałów jak wata żużlowa, 
lub torf. Według standartu radzieckiego współczynnik A dla trzci- 
ny prasowanej przyjęto 0,10. | 

Irzcina jest materiałem trudnopalnym, a trwałość jej, zwłaszcza 
w budownictwie zamkniętym, jest bardzo znaczna. Według prof. Pro- 
chaski (3) w budowlach zabytkowych posiadających około 200 lat 
trzcina pod zaprawą wykazywała elastyczność, a więc miała jeszcze wy- 
sokie wskaźniki wytrzymałościowe. 

Trzcina jest rośliną włóknodajną. Przy chemicznym pozyskiwaniu 
włókna — uzyskałem 50%, wydajności włókna technicznego (1). 

Skład chemiczny trzciny według danych Instytutu Celulozowo-Papier- 
niczego (4) jest następujący: 

celuloza 46,72" 9 
lignina 22,549 5 

pentozany 12,65% 
wyciąg alk. benz. 1,870, 
popiół 6,53%/6 w tym SIO, — 5,650%. 

Zaznaczyć należy, że podany procent zawartości celulozy odnosi się 
prawdopodobnie do źdźbła trzciny razem z pochewką liściową, gdyż 
inne źródła, jak na przykład wydawnictwo Akademii Nauk ZSRR (5) po- 
daje zawartość celulozy w źdźble 64%/6 a zawartość celulozy w pochewce 
liściowej — 240%. 

Specyficzną cechą składu chemicznego trzciny jest duża zawartość 
SIO,, który ma wpływ na techniczną wartość surowca. Według prof. 
T. Sulmy (2) przeciętna zawartość SiO, w trzcinie wynosi 4,50/9, ma- 
ksymalna — 6,4, minimalna — 2,4V/,. 

Podana wyżej charakterystyka trzciny znalazła swoje odzwierciedlenie 
w jej wszechstronnej przydatności, zwłaszcza jako surowca zdolnego 
zastąpić drewno. 

W okresie międzywojennym rośliny wodne kwiatowe, a w tym i trzci- 
na, były wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu. Trzcinę używano 
do produkcji mat budowlanych pod zaprawy tynkarskie, liście pałki 
wodnej miały zastosowanie w przemyśle plecionkarskim, a tatarak był 
używany w lecznictwie i jako roślina dekoracyjna. Po wojnie dzięki 
pracom autora i współracjonalizatorów inż. Romana Sawickiego 
linż. Jerzego Jelskiego oraz współpracy kilku Instytutów, mie- 
dzy innymi Instytutu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi, Instytutu Prze- 
mysłu Włókien Łykowych w Poznaniu, Instytutu Techniki Budowlanej 
I Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie oraz dzięki pracom nauko- 
wo-badawczym Politechniki Gdańskiej, Zakładu Budownictwa Przemy- 
słowego pod kierunkiem prof. K. Prochaski i Zakładu Botaniki 
pod kierownictwem prof. T. Sulmy zdołano stwierdzić, że rośliny 
wodne kwiatowe, a zwłaszcza trzcina mogą być użyte jako surowiec 
zastępczy drewna przede wszystkim w budownictwie i przemyśle drzew- 
nym. Obecnie z trzciny są produkowane płyty i elementy budowlane 
następujących rodzajów: 

| 
a) radzieckie płyty szyte drutem o wymiarach 265 cm x 95 cm x x 5—7 cm, które w ZSRR mają powszechne zastosowanie w budow- 
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nictwie kołchozowym do budowy przegród, ocieplania lekkich ceglanych 
śCian, do ocieplania stropów itd.; 

b) szwedzkie płyty szyte, produkowańe w Polsce mechanicznie o wy- 
miarach 350 cm x 150 cm x 3,5—5 cm — 7 cm, o ciężarze właściwym od 
250—360 kG/m* i używane jako materiał pomocniczo konstrukcyjny 
lub jako izolacja termiczna lub akustyczna (obecne zużycie trzciny do 
produkcji płyt budowlanych w kraju wynosi około 35.000 tysięcy ton): 

c) szyte płyty trzcinowe produkcji ręcznej o różnych wymiarach 
1 ciężarze wł. od 120—150 kG/m3; 

d) szyte płyty budowlane kombinowane o grubości 10 cm, przy pro- 
dukcji których oprócz trzciny używa się różnych innych surowców ro- 
ślinnych jak słoma rzepakowa, odpady konopne itd.; używa się je jako 
płyty izolacyjne; 

e) szyte płyty klejowe, tj. przesycone klejem, posiadające dużą sztyw- 
ność i wytrzymałość. 

Dla przykładu przytaczam w tab. 3 własności fizyczne i mechaniczne 
szytych płyt szwedzkich. 

  
  

  

    

Tabela 3 

Rodzaj płyt 

Rodzaj własności zwykłe s ___ Stabilne i - 

I KL | JI ki. I kl. II KI. 

Ciężar objętościowy kg/m3 250 280 | 330 360 
Wilgotność 18 | 18 
Higroskopijność po upływie | 

72 godzin 10 10 
Nasiąkliwość po upływie | 

6 godzin 30 25 
Przewodnictwo cieplne (A) lambda 0,06 — 0,09 | 0,10 — 0,12 
Wytrzymałość na zginanie 25 ! 35 

| 
Poza płytami produkowane są na większą skalę elementy budowlane 

trzcino-drewniane, wyrabiane przez Zarząd Przemysłu Wikliniarskiego: 
ponadto trzcina może być użyta do produkcji różnych elementów budo- 
wlanych, jak np. belki, łuki, rdzenie trzcinowe o różnych długościach, 
kształtach i przekrojach. | | 

Oddzielną grupę materiałów budowlanych stanowią trzcino-betony. 
Doświadczenia i badania nad trzcinobetonami prowadzone są w kraju 

między innymi przez Zakład Budownictwa Przemysłowego Politechniki 
dańskiej pod kierunkiem prof. Prochaski. Dotychczasowe wyniki 

1 próbne budowle wskazują, że trzcinobetony będą miały w najbliższej 
Przyszłości bardzo szerokie zastosowanie. 

Szerokie zastosowanie trzcinobetonów, roślinnych płyt budowlanych 
l elementów budowlanych z trzciny niewątpliwie przyczyni się do znacz- 
nej oszczędności drewna w budownictwie. | 5 

Badania i próby prowadzone nad zastosowaniem innych roślin wod- 
nych kwiatowych do produkcji płyt budowalnych dały również pozy- 
tywne wyniki. Ostatnio Instytut Budownictwa Mieszkaniowego po prze- 
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prowadzeniu badań i prób zakwalifikował pozytywnie płyty budowlane 

z pałki wodnej. 

Drugą ważną gałęzią gospodarki narodowej, która zużywa stosunkowo 

duże ilości drewna i gdzie rośliny wodne kwiatowe mogą w dużym stop- 

niu zastąpić drewno, jest przemysł papierniczy. Pomijając omówienie 

zagranicznych osiągnięć, które doprowadziły do zastosowania trzciny 

nie tylko w przemyśle papierniczym, a nawet i tekstylnym (np. we Wło- 

szech produkuje się celulozę wiskozową), ograniczę się do przytoczenia 

badań krajowych (4,6). 

Dotychczasowe próby na skalę laboratoryjną i półfabryczną pozwoliły 

stwierdzić, że trzcina przerobiona na półmasę bezwzględnie nadaje się 

do produkcji papierniczej, a przede wszystkim do produkcji tektury 

i kartonów. Własności tektury otrzymanej z półmasy trzcinowej są tego 

samego rzędu co własności tektury słomowej. Własności wytrzymało- 

Ściowe kartonu z półmasy trzcinowej są wyższe od kartonu słomowego, 

a mianowicie: samozerwalność o 409, a podwójne zginanie — prawie 

trzykrotnie. 

Trzcina stanowi również wartościowy surowiec do produkcji masy ce- 

lulozowej siarczanowej i sodowej. Samozerwalność, przedarcie i prze- 

puklenie mas siarczanowych z trzciny są rzędu wskażników dla mas 

słomowych, podwójne zginanie zaś przeszło trzykrotnie wyższe niż 

w przypadku mas ze słomy. Wysokie własności mas siarczanowych 

z trzciny pozwalają przypuszczać, że znajdą one zastosowanie do wyrobu 

różnych rodzajów papierów jak woskowego, cewkowego, przędnego 

i pakowego. 

Masy trzcinowe otrzymane drogą sodową, stanowią podobnie jak masy 

siarczanowe wartościowy surowiec papierniczy, chociaż ich własności są 

średnio 10—15% niższe niż mas siarczanowych. 

Bielone masy z trzciny dzięki swym własnościom powinny znaleźć za- 

stosowanie do wyrobu papieru drukowego i pisemnego. Wreszcie na pod- 

stawie prób fabrycznych przeprowadzonych w roku 1956 w fabryce w Ka- 

letach stwierdzono, że przy roztwarzaniu trzciny na masę celulozową me- 

todą siarczanową zużycie alkaliów jest mniejsze niż przy roztwarzaniu 

drewna, przy czym roztwarzana trzcina wymaga również niższej tem- 

peratury i krótszego czasu na roztwarzanie niż drewno. Próby fabryczne 

pozwoliły jednocześnie stwierdzić, że mycie masy trzcinowe] nie może 

być prowadzone w dyfuzorach, a odwadnianie masy trzcinowej wymaga 

maszyn odwadniających o długim sicie, typowym dla mas słomowych. 

Pomimo pozytywnych wyników, jakie otrzymano przy badaniu trzciny 

jako surowca dla przemysłu papierniczego, część krajowych papierników 

niechetnie widzi w trzcinie przyszły surowiec dla przemysłu papierni- 

czego i jako główny zarzut podkreśla krótkość włókna trzcinowego. Jako 

inicjator wprowadzenia w kraju trzciny do przemysłu papierniczego 

muszę stwierdzić, że zarzut powyższy w świetle możliwości produkcji 

trzcinowej masy roślinnej o włóknach długości ponad 3000 mikronów 
l w świetle ostatnich osiągnięć przemysłu papierniczego traci na aktu- 
alności, bowiem domieszka kauczuku w granicach 1—1,50%/, do mas pa- 
pierniczych o krótkich włóknach podnosi wskaźniki a samozerwalnos¢ 
i przedarcie o 700, a wskaźniki na podwójne zginanie do 300%. Warto 
przy tym podkreślić fakt, że w Holandii produkowany jest nawet spe- 
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cjalny preparat na podłożu kauczukowym, dzięki któremu uzyskuje się 
przytoczone wyżej wyniki. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe rezultaty, dotyczące przydatności 
trzciny, należy stwierdzić, że może być ona przyszłym surowcem dla 
przemysłu papierniczego. Według ostatnio otrzymanych informacji, 
w roku 1958 Bydgoska Fabryka Papieru ma przerobić 1 100 ton trzciny. 

Co do przydatności innvch roślin wodnych kwiatowych dla przemysłu 
papierniczego, jak pałki wodnej i sitowia jeziorowego, krajowe badania 
1 doświadczenia są w toku. 

Analiza dalszych możliwości zastosowania roślin wodnych kwiatowych 
jako surowca zastępującego drewno wskazuje, że mogą one być użyte, 
a zwłaszcza trzcina, do produkcji trzcinowych i trzcino-drzewnych płyt 
pilśniowych. Podkreślić przy tym należy, że wprowadzenie stosunkowo 
dużej ilości SIO, do płyt może wytworzyć płytę pilśniową o specyficz- 
nych własnościach technicznych, przeznaczoną do specjalnych celów. 

Trzcina nadaje się również do produkcji zwykłych i uwarstwionych 
płyt wiórowych oraz do produkcji zapałek i woliny trzcinowej z po- 
wodzeniem zastępującej wolinę drzewną (7). 
W poszukiwaniu dalszych możliwości zastosowania roślin wodnych 

kwiatowych jako surowca zastępującego drewno w chwili obecnej pro- 
wadzone są przez autora badania i próby stworzenia tworzywa z włókien 
wymienionych roślin, które by miało zastosowanie w budownictwie, prze- 
myśle meblarskim i rzemiośle. Wstępne wyniki pozwalają stwierdzić, że 
otrzymane tworzywo z włókien technicznych trzciny, pałki wodnej i in- 
nych roślin wodnych kwiatowych oraz odpowiedniego lepiszcza przy okre- 
ślonym ciśnieniu i temperaturze będzie nadawać się do produkcji elemen- 
tów o dowolnym kształcie i profilu. Otrzymane tworzywo jest całkowicie 
srzyboodporne, nie przyjmuje bowiem wilgoci, a ponadto posiada wy- 
sokie wskaźniki wytrzymałościowe i daje się obrabiać. 

Rośliny wodne kwiatowe mogą być wykorzystane nie tylko jako su- 
rowiec zastępczy drewna. Na podstawie bogatej literatury zagranicznej 
w zakresie możliwości wykorzystania tych roślin i na podstawie wła- 
snych badań (8, 1, 9) można stwierdzić, że trzcina i inne rośliny wodne 
kwiatowe mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle tekstyl- 
nym do produkcji włókna i wszelkiego rodzaju grubszych tkanin; mogą 
być również użyte do produkcji chodników. powrozów, sznurów, w rol- 
nictwie zaś jako pasza dla bydła, w przemyśle chemicznym do produkcji 

pektyn i witaminy C, w przemyśle plecionkarskim 1 szczotkarskim, 
a ponadto do produkcji waty krawieckiej i kołdrowej, filcu miękkiego 
l obuwiowego, sprzętu ratowniczego itd. 

O przydatności tych roślin zadecyduje jednak rozmiar bazy su- 
rowcowej. 

Wg St. Sakowicza i L. Kocóła (10) oraz danych ewidencji 
trzcinowisk można ustalić, że przyrost roczny masy roślinnej trzech 

głównych gatunków roślin wodnych kwiatowych, tj. trzciny pospolitej, 
pałki wodnej i sitowia jeziorowego wynosi w kraju około 100.000 ton 
powietrznosuchej masy. Z ilości tej na trzcinę przypada około 70'5, tj. 
70 000—75 000 ton. Rozmieszczenie zapasów trzciny kształtuje się nastę- 

bująco: w woj. szczecińskim 44%, w woj. olsztyńskim 16%, w woj. ko- 
szalińskim 100%, w woj. gdańskim 10%, w woj. bydgoskim 55, w innych 

województwach 150%. 
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Zarosla wodne kwiatowe w kraju nie są zagospodarowane. Znajdują 
się one w administracji kilku resortów. Jak dotychczas wykorzystywana 
przemysłowo jest tylko trzcina i pałka wodna. Roczne wykorzystanie 
przyrostu osiąga ca 50%. Nadmienić należy, że w kraju trzcina 
najliczniej występuje nie tylko w stanie naturalnym, ale i na 
plantacjach. Według danych Zarządu Przemysłu Wikliniarskiego plan- 
tacje trzcinowe znajdują się w województwie szczecińskim, przy czym 
wydajność ich jest przeciętnie kilka razy większa niż naturalnych po- 
rostów i wynosi około 15 ton powietrznosuchej masy z jednego ha. 

Dane literaturv radzieckiej (11, 12, 158, 14), dotyczące wykorzystania 
pałki wodnej, wskazują również na możliwość zakładania plantacji tej 
rośliny przez sadzenie kłączy, wspominają również o prowadzeniu plan- 
tacji strzałki wodnej przez Chińczyków. Własne wstępne próby sadzenia 
kłączy pałki wodnej na stawie w ośrodku doświadczalnym Zarządu 
Przemysłu Wikliniarskiego w Bogdańcu w woj. białostockim wskazują 
również na możliwość zakładania plantacji tej rośliny. 

Duża przydatność rośli” wodnych kwiatowych i możliwość zakładania 
plantacji tych roślin skłoniły autora do postawienia tezy dotyczącej 
możliwości wykorzystania torfowisk (9), płytkich wód pomelioracyjnych, 
dołów potorfowych i innych zbiorników wodnych do zakładania plan- 
tacji roślin wodnych kwiatowych. 

Według opinii doc. J. Prończuka łączny obszar terenów, jakie 
mogą być przeznaczone pod zakładanie plantacji roślin wodnych kwia- 
towych w kraju, wynosi około 300.000 ha. Biorąc pod uwagę wyżej przy- 
toczoną wydajność z 1 ha plantacji trzciny, wynoszącą 15 ton powietrzno- 
suchej masy, i ustaloną wyżej powierzchnię, można stwierdzić, że 
w kraju po wykorzystaniu wszystkich terenów nadających się na zało- 
żenie plantacii można będzie produkować rocznie około czterech i pół 
miliona ton powietrznosuchej masy roślin wodnych kwiatowych, co 
w przybliżeniu odpowiadać będzie około 8—10 milionom m3 powietrzno- 
suchego drewna świerkowego (dla uproszczenia wywodu celowo przyjęto 
tylko wydajność trzciny). 

Wreszcie nadmienić należy, że wybierając najbardziej wartościowe 
ekotypy trzciny, przede wszystkim posiadające najdłuższe włókno (np. 
trzcina Portu Wiślanego) można będzie zakładać plantacje dające jedno- 
rodny i wysokiej jakości surowiec. 

Koszt zakładania plantacji będzie stosunkowo nieduży, gdyż sadzenie 
kłączy obejmuje tylko *'/5—!/7 powierzchni, a reszta terenu podlega 
zarośnięciu w ciągu 5—7 lat z szybko rozwijających się kłączy. Nieza- 
leżnie od wykorzystania wyżej wymienionych terenów w przyszłości, 
w związku z projektem odwodnienia Zatoki Wiślanej o powierzchni ca 
60000 ha, powstanie nowa możliwość przejściowego zakładania plan- 
tacji trzcinowych na wypłyconym zalewie, przeznaczonym następnie 
w okresie kilkudziesięciu lat do przekazania na cele produkcji rolnej. 

Przytoczone badania i wyniki o przydatności roślin wodnych kwiato- 
wych jako surowca zastępczego drewna i przydatność ich w wielu 
«innych dziedzinach gospodarki narodowej oraz możliwość stworzenia 
bazy rzędu milionów ton powietrznosuchej masy roślinnej wskazują na 
konieczność zajęcia się tym problemem zarówno przez odpowiednie re- 
sorty gospodarcze jak i przez właściwe Instytuty i Zakłady Naukowe. 
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