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Sipo-rekordzista wśród mahoni afrykańskich 

Сипо-рекордист среди африканских красных деревьев 

Sipo — champion among African mahoganies 

W śród grupy drzew należących do mahoni afrykańskich wiodącą rolę 

w eksporcie do Europy, głównie Francji i NRF, pełni Entandro- 

phragma utile (Dawe i Sprague) Sprague nalezacy do rodziny Meliaceae 

—Mahoniowate. Od wielu lat ten gatunek również jest sprowadzany do 

Polski jako drewno okleinowe lub sklejkowe. I tak sprowadzilismy 

w 1965 r. z Ghany — 62 m3, a w 1966 r. już 332 m3, w 1967 r..— 287 m° 

z Ghany i 151 m3 z Wybrzeża Kości Słoniowej. Drewno to wyrobiło so- 

kie w Polsce dobrą reklamę szeroko wykorzystywanego surowca w prze- 

myśle meblarskim. W Afryce Entandrophragma utile znajduje się „wśród 

sześciu najważniejszych gatunków charakteryzujących się w ostatnich la- 

tach szybkim wzrostem eksportu z tego kontynentu. W 1961 r. zajmo- 

wało ono trzecie miejsce na liście najważniejszych gatunków, po oko- 

ume i obeche, a przed takimi tradycyjnymi gatunkami jak mahon czy 

limba. W 1961 r. wyeksportowano z Afryki 318 tys. m* tego drewna, co 

stanowiło 6,9% ogółu surowca drzewnego. Eksport sipo zwiększył się 

w latach 1955—1961 o 270 tys. m%, a więc o 562% bijąc rekordy w sto- 

sunku do jakiegokolwiek innego gatunku drewna z Afryki. Warto dodać, 

że eksport tradycyjnego mahonia wynosi tylko 5,2 %, a jego wzrost we 

wspomnianych latach podniósł się tylko o 66 tys. m, co stanowiło 

wzrost 38%. e 
Toteż wydaje się rzeczą słuszną, aby bliżej poznać się z tym gatun- 

kiem. 
Entandrophragma utile żnany jest przede wszystkim pod dwoma na- 

zwami: utile i sipo, lub też sipo mahoń. W byłych koloniach angielskich 

Afryki Zachodniej, jak Nigeria czy Ghana, znane jest raczej jako utile, 

zaś w byłych koloniach francuskich jako sipo, lub acajou sipo (Wybrzeże 

Kości Słoniowej), oraz assić, acajou assić w Kamerunie pofrancuskim. 

W Afryce Wschodniej, np. w Ugandzie znane jako mufumbi, choć zazwy- 

czaj nazywany jest tak raczej inny gatunek eksportowany ze Wschod- 

mej Afryki, a mianowicie Entandrophragma excelsum Sprague. Sipo 

i mufumbi są często mieszane. Nieznane są jednak szerzej własności tech- 

niczne Entandrophragma excelsum, tak że trudno mówić o większym 

znaczeniu praktycznym mieszania obu gatunków drewna z Ugandy. 

Na rynku drzewnym znanych jest kilka gatunków drewna należą- 

cych botanicznie do tego rodzaju, ale wszystkie pochodzą z Afryki, i tak: 
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E. angolense C.D.C. — z tropikalnej Afryki Zachodniej, E. candollei 
Harmus — z Nigeriii Kamerunu, E. cylindricum Sprague — z Wybrzeża 
Kości Słoniowej, Ghany, Kamerunu, Konga i Ugandy, E. ekeberioides 
Sprague — z Angoli, E. excelsum Sprague — z Ugandy, E. leplaei Verm. 
— z tropikalnej Afryki Zachodniej. 

CHARAKTERYSTYKA GATUNKU SIPO 

Sipo jest wysokim drzewem wilgotnego lasu tropikalnego, dochodzą- 
cym lub nawet przekraczającym 50 m wysokości i osiągającym ponad 
2 m średnicy. Kora tego drzewa jest podłużnie popękana i łuszcząca się 
płatami, dzięki czemu chętnie obrastają ją mchy, paprocie i niektóre 
storczyki. Kłoda drzewa jest bardzo prosta, prawie nie zbieżysta, i do 
wysokości 25—30 m pozbawiona w ogóle gałezi bocznych. Praktycznie 
nie wytwarza ono korzeni deskowych tak pospolitych u innych gatun- 

ków drzew lasów tropikalnych, jedynie drzewa stare mogą rozwinąć 

w dolnej części fałdy na pniach u ich podstawy. 
Sipo występuje w całej Afryce Zachodniej i Centralnej, dochodząc aż 

do Afryki Wschodniej — do Ugandy. Ekologicznie występuje przede 

wszystkim w wilgotnym lesie tropikalnym, lecz spotkać je można dość 

często zarówno w suchszych, jak i wilgotniejszych typach lasu tropikal- 

nego. 

Na jednym hektarze można znaleźć średnio 1/8 — 1/5 drzewa, nada- 

jącego się do wycięcia, to jest jedno drzewo na 5—8 hektarów lasu lub 

10—20 drzew na jednym kilometrze kwadratowym. 

Gatunki rodzaju Entandrophragma tworzą bardzo często zespoły lasu 

wysokiego o bardzo zwartym drzewostanie, mające jednak charakter 

przedklimaksowy takie jak: Lophira-Entandrophragma lub Entandrop- 

hragma — Khaya. 

OPIS DREWNA I JEGO WYKORZYSTANIE 

Drewno sipo zaliczane jest do grupy mahoni, mając przyjemny, brą- 

zowy kolor. Swym wyglądem przypomina.drugi, powszechnie znany ga- 

tunek Entandrophragma cylindricum Sprague, znane jako sapele, od por- 

tu skąd jest sprowadzane. Jednakże drewno sipo jest nieco więcej poro- 

wate, gdyż ma dość duże, jak na średnio twarde gatunki tropikalne, na- 

czynia. Kłody tego drzewa, na skutek dość nieregularnej włóknistości 

i zawiłości przebiegu włókien oraz czasami nierównomierności przyro- 

stów rocznych, praktycznie gołym okiem niedostrzegalnych, nie dają tak 

ładnego rysunku jak sapele, lecz z pewnością można znaleźć wśród kłód 

sipo doskonały materiał na forniry. | 

Twardziel ma kolor jednolity, czerwonawy lub purpurowo-brązowy; 

biel jest jasno-brązowa i wyraźnie odcina się od twardzieli. Drewno powie- 
trznie-suche (około 12% wilgotności) ma dość wyrównany ciężar właści- 

wy od 0,54 do 8,75, średnio 0,66. Drewno świeżo ścięte charakteryzuje się 

około 50% wilgotnością, i ma ciężar właściwy wynoszący około 0,83, 

a więc można je spławiać wodą. 
Pochodzenie drewna sipo nie wpływa na jego własności mechaniczne; 

zarówno drewno z Afryki Zachodniej, jak i Wschodniej ma te same wła- 
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sności. Jednakże jest ono znacznie wytrzymalsze od mahonia amerykań- 
skiego — Swietenia macrophylla, jak i drugiego gatunku tego samego 
rodzaju — Entandrophragma angolense. Sipo jest od nich o około 75% 
twardsze oraz ma o ok. 20% wyższe inne własności mechaniczne. Jedy- 
nie wytrzymałość na zginanie dynamiczne jest taka sama jak i u obu 
wyżej wymienionych gatunków. 

Wyniki liczbowe wytrzymałości drewna uzyskane wg norm brytyj- 
skich (Lavers, 1967) są następujące. Wytrzymałość na zginanie statyczne 
próbek przy 50% wilgotności — 801 kG/cm?, a przy 12% wilgotności — 
1055 kG/cm?%, Moduł sprężystości przy zginaniu próbek świeżych (50% 
wilgotności) — 97 731 kG/cm?, a powietrznie suchych (12% wilgotności) 
— 109683 kG/cm?. Wytrzymałość na zginanie dynamiczne odpowiadała 
wytrzymałości świeżych próbek drewna jaworowego (Acer pseudopla- 
tanus) czy mahonia (Khaya grandifoliola) oraz była nieco większa od 
wytrzymałości drewna sosny (Pinus silvestris) przy 12% wilgotności, czy 
modrzewia (Larix eurolepis, L. leptolepis). Wytrzymałość drewna na Zzgi- 

nanie dynamiczne wysuszonego do 12% wilgotności była znacznie mniej- 

sza i różniła się tylko nieznacznie od wytrzymałości drewna mahonia 

(Khaya grandifoliola) przy tej samej wilgotności, czy wytrzymałości 

świeżego drewna lipy (Tilia vulgaris = Tilia cordata x Tilia plathyphyl- 

los) przy 52% wilgotnosci, czy tez powietrznie suchego (12% wilgotnosci) 
drewna jodły (Abies alba). 

Wytrzymałość na ściskanie podłużne drewna wilgotnego (50% wilgot- 
ności) wynosiła 389 kG/cm?, a drewna powietrznie suchego 616 kG/em". 
Wytrzymałość drewna świeżego na ścinanie podłużne wynosiła 110 kG/em?, 

a drewna powietrznie suchego 172 kG/cm?. Wytrzymałość na rozłupanie 

wzdłuż płaszczyzny promieniowej wynosiła 8,2 kG/cm? przy wilgotności 

50%, i 9,2 kG/cm? przy wilgotności 12%. Wytrzymałość na ścinanie 

wzdłuż płaszczyzny stycznej wynosiła 9,0 kG/cm* przy wilgotności 50 % 

i 102 kG/cm? przy wilgotności 12%. Uderza tu bardzo niewielka prze- 

waga wytrzymałości na ścinanie w płaszczyźnie stycznej w porównaniu 

z płaszczyzną promieniową, co jest całkowicie uzasadnione, jeśli weźmie 

się pod uwagę budowę mikroskopową drewna sipo. 

Twardość drewna mierzona metodą Janki jest nieco większa przy 

wilgotności 12% w porównaniu z wilgotnością 50 %. Odpowiada ona 

twardości drewna jawora (Acer pseudoplatanus), mahonia (Khaya gran- 

difoliola) i buka (Fagus silvatica). 

Drewno sipo nadaje się do wszelkiej obróbki zarówno ręcznej, jak 

i maszynowej. Na powierzchniach ciętych nie wytwarza się zbytnia 

szorstkość. Jednakże wskutek dość zawiłego układu włókien struganie nie 

jest łatwe, drewno odłupuje się miejscami pod nożem w normalnych wa- 

runkach pracy maszyn, lecz ustawienie noży pod kątem 15” wystarcza 

do uzyskania gładkiej powierzchni. Przy wierceniu otworów należy za- 

pewnić dobre umocowanie drewna obrabianego, aby zapobiec jego roz- 

łupaniu. 

-_ Drewno dobrze przyjmuje i utrzymuje gwoździe i wkręty. Łatwo się 

barwi, a po dalszym wygładzeniu powierzchni daje się dobrze polerować 

i wykańczać. Drewno to dobrze przyjmuje kleje. Nie nadaje się nato- 

miast na meble gięte, gdyż przy niewielkim zgięciu odkształca się bar- 

dzo silnie. 
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Drewno sipo stosowane jest na sklejkę, aczkolwiek czasami ma dość 
zawiły przebieg włókien. Dzięki temu można jednak uzyskać z niego bar— 

dzo dekoracyjne okleiny. Najczęściej wyrabia się z niego meble, wykań- 

cza wnętrza statków i wagonów kolejowych. Używa się też tego drewna 

na stolarkę budowlaną wewnętrzną oraz konstrukcje wymagające dużej 

wytrzymałości, jak np. ramy do przyczep, wagonów towarowych itp. Wy- 

korzystuje się je na okleiny skrawane i łuszczone. 
Drewno sipo schnie ze średnią szybkością, ma jednak duże skłonności 

do powiększania spękań, które powstały przed lub przy ścinaniu. W czasie 

wysychania drewno to ma tendencje paczenia się i skręcania. Jednak 

zniekształcenia są zazwyczaj niewielkie. 

W trakcie suszenia od stanu świeżego do 12% wilgotności drewno 

kurczy się stycznie około 3,5% i promieniowo około 3%. Wymiary dre- 

wna ulegają zmianom przy różnej wilgotności powietrza. Zmienia się 

w nim zawartość wilgoci i tak przy 90% nasyceniu wilgocią powietrza 

drewno może osiągnąć do 22% zawartości wilgoci, a przy względnej wil- 

gotności powietrza 60% wilgotność drewna może osiągnąć 14%. W trak- 

cie tych zmian wilgotności ulegają także zmianom wymiary drewna: 

stycznie o 1,8%, promieniowo 1,5%. 

Drewno ulega czasami uszkodzeniom przez owady z rodziny Platy- 

poidae i Scolitidae. Biel ulega łatwo zniszczeniu przez owady z rodziny 
Bostrychidae. Drewno nie jest wytrzymałe na ataki termitów. Jednak 

jest stosunkowo wytrzymałe na rozkład przez grzyby i mikroorganizmy 

glebowe. W próbach polowych wytrzymuje ono 15—20 lat przy bezpo- 

średnim kontakcie z glebą, nie ulegając rozkładowi. | 

Nie daje się nasycać środkami chemicznymi, chroniącymi przed szko- 

dnikami, na skutek zwartej budowy i zatkaniu, miejscami, naczyń sub- 

stancjami naturalnymi drewna. 

BUDOWA ANATOMICZNA DREWNA 

Drewno sipo można na podstawie cech anatomicznych odróżnić od 

innych gatunków drewna grupy mahoni oraz od innych gatunków ro- 

dzaju Entandrophragma. Naczynia tego gatunku mają wyłącznie, lub 

prawie wyłącznie, całkowicie wolne połączenia między sobą, bez żadnych 

perforacji drabinkowych, jak zresztą we wszystkich pozostałych gatun- 

kach tego rodzaju. Jamki w ścianach naczyń są bardzo maleńkie, nie 

przekraczające 3 mikronów średnicy, podobne do jamek u naszej brzozy 

i bardzo licznie występujące obok siebie, co zresztą jest powszechną ce- 

chą prawie wszystkich rodzajów rodziny Meliaceae (Metcalf i Chalk, 

1950). W twardzieli występują w naczyniach charakterystyczne brązowe 

osady substancii grupy gum drzewnych dające charakterystyczne maho- 

niowe zabarwienie drewnu. Naczynia są dość duże, ponad 0,2—0,3 mili- 

metra średnicy, widoczne doskonale przez lupę ręczną, a nawet gołym 

okiem. Charakterystyczną cechą jest brak wcistek, co zresztą jest cechą 

całej rodziny Meliaceae. | 

Włókna drzewne są wyraźnie poprzedzielane poprzecznymi przegro- 

dami i pod tym względem Entandrophragma utile różni się od Entandro- 

phragma candollei Harms. Włókna mają około 1,5 mm długości i 20—30 

mikronów średnicy. | | 
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Ryc. 1. Przekrój poprzeczny dre- 

‘wna Entandrophragma utile z wi- 

docznymi dużymi naczyniami, miej- 

scami  wypełnicnymi brązowymi 

substancjami gumowymi. Jedno Z 

pasm miękiszu drzewnego jest mię- 

kiszem przygranicznym; charaktery- 

zuje się ono dość prostym przebie- 

giem oraz towarzyszącymi zakoń- 

czeniu i rozpoczęciu działalności 

kambium niedokształconymi naczy- 

niami. Drugie pasmo miękiszu jest 

miekiszem przynaczyniowym, który 

jednak ma układ pasmowy wzdłuż 

przyrostu rocznego. Naczynia za- 

wsze otoczone są miękiszem drzew- 

nym; od naczyń tych, miękisz drze- 

wny odchodzi skrzydłowo w głąb 

między włókna. Pow. ok. 50 X. Fot. 

B. Molski 
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Ryc. 2. Przekrój podłużny рго- 

mieniowy drewna Entandrophragma 
utile z widocznymi naczyniami wy- 

pełnionymi miejscami brązowymi 

substancjami gumowymi, które na- 

dają charakterystyczne mahoniowe 

zabarwienie drewnu, widoczne pro- 

mienie rdzeniowe w przekroju po- 

dłużnym. Promienie rdzeniowe są 

jednorcdne, wszystkie komórki na 

przekroju podłużnym mają prawie 

‘+e same kształty, tylko komórki 

skrajnych warstw są zbliżone kształ- 

tem do kwadratu. Promienie rdze- 

niowe są także przesycone brązową 

substancją gumową. Pow. ok. £0 X. 
_.Fot. B. Molski 
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Ryc. 3. Przekrój podłużny styczny 
drewna Entandrophragma utile z 
widocznymi promieniami rdzenio- 
wymi w przekroju poprzecznym. 
Promienie rdzeniowe mają po jed- 
nym, dwa, najwyżej trzy rzędy ko- 
mórek obok siebie; brak jest pro- 
mieni o pięciu czy nawet czterech 
rzędach komórek, co jest cechą cha- 
rakterystyczną wyróżniającą ten ga- 
tunek od innych w rodzaju Entan- 
drophragma. Pow. ok. 50 X. Fot. 
B. Molski 

Ryc. 4 Drewno Entandrophragma 
utile w przekroju podłużnym sty- 
cznym z widocznymi przegrodami 
poprzecznymi we włóknach, Cecha 
ta odróżnia ten gatunek od Entan- 
drophragma candollei, Widoczne też 
są trzy typy promieni rdzeniowych, 
z jedną „dwoma i trzema warstwa- 
mi komórek obok siebie. Pow. ok. 
200 X. Fot. B. Molski



Promienie rdzeniowe są jednorodne, zbudowane z jednego rodzaju 
komórek miękiszowych, jednakże komórki skrajne, kończące wielorzę- 
dowy promień rdzeniowy, nie są wydłużone w kierunku przebiegu pro- 
mienia rdzeniowego, lecz mają raczej kształty kwadratowe. W tym ga- 
tunku Entandrophragma promienie rdzeniowe mają najbardziej podobne 
do siebie komórki miękiszu rdzeniowego. Promienie rdzeniowe mają dwa, 
trzy, a wyjątkowo cztery rzędy komórek obok siebie. Czasem promienie 
rdzeniowe ułożone są szeregowo jeden obok drugiego na tej samej wy- 
sokośći. Gdy patrzymy na promienie rdzeniowe na przekroju stycznym 
drewna, to stwierdzamy, że szeregowość w układzie promieni rdzenio- 
wych nie jest typowa, jak u drugiego gatunku Entandrophragma cy- 
lindricum. Jamki w błonach komórek miękiszu promieni rdzeniowych są 
bardzo małe, podobne do jamek w błonach komórkowych naczyń. Dre- 
wno charakteryzuje się dość regularnymi przyrostami rocznymi pomimo 
zawiłego układu włókien. Dzięki temu okleiny z niego wykonane mają 
ładny rysunek. 

Miękisz drzewny występuje także poza promieniami rdzeniowymi. 
Można go znaleźć na granicy przyrostów rocznych, co wiąże się z pew- 
nością ze zrzuceniem liści na porę suchą, to jest w listopadzie i rozwija- 
niem ich na nowo dopiero w końcu lutego lub nawet w marcu. Wraz 
z liśćmi rozwijają się kwiaty. Zrzucanie liści powoduje zakłócenie rów- 
nowagi hormonalnej, co z pewnością odbija się na działalności kambium 
i wytwarzaniu drewna. Jednakże miękisz graniczny przyrostów rocznych 
często jest trudny do odróżnienia od zwykłego miękiszu drzewnego, prze- 
biegającego całymi pasmami w różnych częściach wzdłuż przyrostów 
rocznych, zwłaszcza jeśli tego miękiszu jest dość sporo. 

Pasma miękiszu drzewnego niezwiązanego z przyrostami rocznymi 
występujące w drewnie łączą się zawsze z naczyniami; otaczają je wiań- 
kiem komórek dokoła, a następnie rozchodzą się skrzydłami wzdłuż przy- 
rostu rocznego łącząc się między sobą i tworzą w ten sposób pasma do- 
brze widoczne na przekroju poprzecznym drewna. Pasmowy układ mię- 
kiszu drzewnego, występującego poza promieniami rdzeniowymi, zazwy- 
czaj można także obserwować na przekroju podłużnym drewna i to 
zarówno stycznym jak i promieniowym, zwłaszcza jeśli promienie rdze- 
niowe wykazują również układ uporządkowany szeregowo na przekroju 

podłużnym stycznym. Dzięki dużym ilościom brązowych substancji gu- 

mowych w komórkach miękiszu promieni rdzeniowych wyróżniają się 

one ciemniejszym zabarwieniem na tle jaśniejszych włókien, co widać 

wyraźnie nawet gołym okiem na przekroju podłużnym, promieniowym. 

Czasami w promieniach rdzeniowych oraz w miękiszu drzewnym mo- 
żna znaleźć romboidalne kryształy, lecz nie są one wykształcone zbyt 

dobrze i wyraźnie. To samo dotyczy kryształów w podzielonych przegro- 
dami komórkach miękiszu drzewnego, czy też włókien tracheidalnych. 

Entandrophragma utile można anatomicznie odróżnić od innych ga- 

tunków tego rodzaju przede wszystkim po budowie promieni rdzenio- 

eych na przekroju podłużnym, stycznym. U tego gatunku, w przeciwień- 

stwie do innych, są one przede wszystkim dwu i trzyrzędowe, wyjątkowo 

spotyka się promienie rdzeniowe cztero lub pięciorzędowe. W drewnie 

występuje bardzo niewiele kryształów romboidalnych, a kryształów 

z krzemionką brak jest zupełnie. Można tu znaleźć zawsze włókna drze- 
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wne poprzedzielane przegrodami poprzecznymi. Miękisz drzewny poza 
promieniami rdzeniowymi występuje w pasmach do czterech komórek 
szerokości na przekroju poprzecznym drewna, o charakterystycznym fa- 
lowym przebiegu wzdłuż przyrostów rocznych. Promienie rdzeniowe na 
przekroju podłużnym promieniowym bardzo zbliżone do budowy jedno- 
rodnej — wszystkie komórki są podobne, co najwyżej zewnętrzne ko-_ 
mórki promieni rdzeniowych są kwadratowe. 

Drewno tego gatunku charakteryzuje się dużą regularnością budowy 
anatomicznej, co sprawia, że jest to doskonały surowiec na okleinę. 
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Краткое содержание 

Етапаторптадта ие принадлежит к африканским красным деревьям ши- 
роко применяемых в мебельной промышленности Европы. За последний период 
участие этой породы в экспорте из африканского материка увеличилось почти 
шестикратно, бия рекорды роста среди других пород древесины. В течение по- 
следних лет импорт этой породы в Полышу также систематически увеличивает 
ся. Дерево это принадлежит к лесообразующим породам влажного тропического 
леса и растёт в количестве около 10—20 деревьев на одном квадратном кило- 
метре. Древесина сипо отличается красно-коричневым цветом, а её удельный 
вес — 0,66. С точки зрения механических свойств похожа на Khaya grandifolia 
ujiu Pinus silvestris. JĄjpeBecuHa 3Ta UCHOJIb3YETCA NIA производства мебели, инте- 
рьеров вагонов и кораблей, а прежде всего на облицовочную и клееную фане- 
ру. На основании анатомических свойств можно её отличить от других пород 
этого вида, находящихся на древесном рынке. 

Рис. 1. Поперечный разрез древесины Етщапаторйтадта ие с хорошо замет- 
ными большими сосудами, местами наполненными коричневыми резиновыми 
субстанциями. Одна из полос древесной мякоти является приграничной мякотью; 
характеризуется она довольно простым рисунком, а также сопутствующими 
окончанию и началу деятельности камбия несформированными сосудами. Вто- 
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рая полоса мякоти является присосудистой мякотью, которая, однако, распола- 

гается полосами вдоль годового прироста. Сосуды всегда окружены древесной 

мякотью; от этих сосудов древесная мякоть отходит крыльями в глубину меж- 

ду волокнами. Увеличение ок. 50Х. Фот. Б. Мольски. 

Рис. 2. Продольный радиальный разрез древесины Етщапаторйтадта иШе с ви- 

димыми сосудами наполненными коричнезыми резиновыми субстанциями, даю- 

щими характерную окраску красного дерева и продольным разрезом сердцевин- 

ных лучей. Сердцевинные лучи однородные, т. е. все клетки на продольном 

разрезе имеют почти такую же самую форму, самое большое клетки крайних 

слоев несколько квадратные. Сердцевинные лучи также насыщены коричневой 

резиновой субстанцией. Увеличение ок. 50Ж. Фот. Б. Мольски. 

Рис. 3. Продольный касательный разрез древесины Ещапаторптадта шие с хо- 

рошо заметными сердцевинными лучами на поперечном разрезе. Сердцевинные 

лучи имеют по одному, два, самое большое три ряда клеток рядом друг с дру- 

гом; отсутствуют лучи имеющие пять или даже четыре ряда клеток, что являет- 

ся характерной чертой, отличающей эту породу от других в виде Ещапато- 

phragma. Увеличение ок. 50Х.. Фот. Б. Мольски. 

Рис. 4. Древесина Ещапаторйтадта и Ще на продольном касательном разрезе 

с хорошо различаемыми поперечными перегородками в волокнах. Эта особен- 

ность отличает эту породу or Entandrophragma candollei. 3aMeTHbl также три 

типа сердцевинных лучей с одним, двумя и тремя слоями клеток рядом друг 

с другом. Увеличение ок. 200%. Фот. Б. Мольски. 

Summary 

Entandrophragma utile belongs to African mahoganies commonly used in furni- 

ture industry in Europe. During recent years the species almost by sixfold increased 

its proportion in African export beating records among other kinds of wood. In 

Poland the import of this species is also regularly increased in recent years, The 

tree belongs to forest-forming species in a moist tropical forest and has a stocking 

of ca 10—20 trees per a square kilometer. 

Sipo wood has a reddish-brown colour and specific gravity of. 66. In mechanical 

properties it resembles that of Khaya grandifoliola or Pinus silvestris. The wood 

is used in the production of furniture, wagon and ship insides, and first of all for 

veneer and plywood. It might be identified from among other species from the 

same genus to be found on timber market after its anatomical characters. 

Fig. 1. Cross section through Entandrophragma utile wood with visible large vessels, 

in places filled with brown gum substances. One of stripes of wood parenchyma is 

the bordering parenchyma; it is characterized with rather straight course and un- 

derdevelcped vessels accompanying the beginning and cessation of cambium activity. 

Another stripe of parenchyma is close-to-vessel parenchyma which has, however, 

a striped pattern along the annual ring. Vessels are always surrounded by wood 
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parenchyma; from the vessels wood parenchyma runs wing-like inside among fibres. 
Magn. ca 50x. Phot. by B. Molski. 

Fig. 2. Longitudinal radial section through Entandrophragma utile wood with visible 
vessels filled in places with brown gum substances giving the wood its characte- 

ristic mahogany coloration and longitudinal section of pith radii. Pith radii are 

homogeneous, i.e. all cells on longitudinal section are of almost the same shape, 

at the utmost the cells of extremal layers are somewhat square. Pith radii are also 
impregnated with a brown gum substance. Magn. ca 50 x. Phot. by B. Molski. 

Fig. 3. Longitudinal tangent section through Entandrophragma utile wood with pith 
radii visible on the cross section. Pith radii have one, two, at the utmost three rows 
of cells; there are no radii having five or even four rows of cells what is the charac- 
teristic feature identifying this species from among other species of the genus 
Entandrophragma. Magn. ca 50 x. Phot. by B. Molski. 

Fig. 4. Entandrophragma utile wood in longitudinal tangent section with visible 

transversal barriers in fibres. This character identifies this species from Entan- 

drophragma candollei. There are also visible three types of pith radii with one, 
two, end three layers of cells. Magn. ca 200 x. Phot. by B. Molski.


