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rewno jest najstarszym i najczęściej używanym przez człowieka surowcem. Cały rozwój kultury materialnej jest związany z drewnem.
Towarzyszy ono człowiekowi od kolebki do trumny.

Z drewna człowiek pierwotny budował swoje szałasy i domy; z drewna
wyrabiał sprzęty, narzędzia i broń, od strzał i dzid do kolb współczesnych
karabinów. Sprzęty domowe: ławy, stoły i łoża znane były w najdawniej-

szych cywilizacjach. Sztuka wyrobu mebli, nawet luksusowych i swym
kunsztem i pięknością przewyższających nawet współczesne, znana była

w starożytnym Egipcie, gdzie już na kilka tysięcy lat przed naszą erą
umiano wyrabiać meble zdobione wyszukaną okleiną i intarsją. Wcześnie
nauczyli

też ludzie

się posługiwać

narzędziami

do

obróbki

naj-

drewna,

pierw kamiennymi a potem metalowymi. Według wierzeń greckich wynalazcą piły metalowej był Dedal (ryc. 1).
O powszechności stosowania drewna w najwcześniejszych epokach

świadczą liczne wzmianki o drwalach i stolarzach w dziełach Homera,
oraz w biblii (1). Księga pierwsza króHesioda, Theophrastusa

lewska podaje, że król Dawid (1012—972) kupował cedry libańskie od
(972—932) zakupił od króla
króla Tyru, a jego następca Salomon
ogromną

Hirama

ilość drewna

na budowę

jerozolimskiej

świątyni.

Drewno było używane od najdawniejszych czasów do budowy statków,
a kto nie miał statków, nie mógł prowadzić handlu ani wojen. To Fenicja-

nie rozpoczęli wyniszczanie cedrowych lasów Libanu dla budowy swych
(336—8323) w marszu do
pałaców i okrętów. Gdy Aleksander Wielki
Indii pokonał Tyr, kazał wybudować sobie 500 statków. Dzięki flocie wyz dalmatyńskiego drewna Rzymianie zniszczyli Kartaginę
budowanej

ówczesnym

i owładnęli

światem.

właśnie

to od nich

Ale

rozpoczęła

się

straszliwa degradacja dalmatyńskiego wybrzeża Adriatyku, znana pod
nazwą krasu, będącej dziś synonimem zniszczonego bezleśnego kraju. Potęga morska Wenecji wyrosła na resztkach zasobów drzewnych, doprowadzając tę część Dalmacji do totalnego prawie zniszczenia.

Aż do

najnowszych

czasów

drewno

było

jedynym

materiałem

nada-

jącym się do budowy statków. Stało się też ono bardzo wcześnie niezmiernie cennym
zasobami
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i ważnym

toczono

surowcem

strategicznym

długie i uporczywe

wojny.

i o panowanie

Tylko

nad jego

dzięki dostępności su-

rowcowych

baz

drewna

krajów

nadbałtyckich

(Polska,

Rosja)

wyrosła

morska potęga Elżbietańskiej Anglii po rozgromieniu hiszpańskiej Armady.
Specyficzne właściwości drewna umożliwiły jego niezwykłe wielo-

stronne zastosowanie. Wcześnie nauczono się przetwarzać drewno na różne

inne produkty, mające również strategiczny charakter. Przez wypalanie
drewna produkowano ogromne ilości potażu, używanego do wyrobu szkła,
materiałów tekstylnych i mydła. Można powiedzieć, że to Solvay
uratował lasy przed całkowitym wycięciem na potaż wynajdując produkcję
sody. Podobnie wynalazek koksu z węgla kamiennego uratował lasy przed
wycięciem na wypalanie węgla drzewnego potrzebnego hutnictwu. Strate-

Ryc. 1. Dedal z piłą metalową, ofiarujący żonie Minosa
wyciętą przez siebie z drewna
krowę.
Płaskorzeźba
w

Palazzo

Spada,

Rzym

(Acta

F.

Fen.

str. 12, ryc. 4)

gicznym materiałem była również smoła wytapiana z drewna i służąca do

uszczelniania drewnianych statków
jeszcze w czasach nowożytnych.

oraz jako

materiał

Rozwój nauki i techniki w XIX w. wyeliminował

bojowy,

używany

drewno z wielu wy-

mienionych dziedzin. Właściwości drewna są jednak takie, że — gdy traci
ono przydatność w jednej dziedzinie, odzyskuje swą pozycję w innych.
Gdy stal, soda i koks wyeliminowały drewno z budownictwa statków, hutnictwa, wyrobów szklarskich i tekstylnych, znalazło ono natychmiast nowe
ogromne zastosowanie do produkcji celulozy, zużywanej początkowo tylko
na papier, a później i na włókna tekstylne. Około połowy ubiegłego wieku
zwrócono uwagę na włóknisty charakter budowy drewna. Najpierw Kel39

ler (1843 r.) wynalazł metodę wytwarzania papieru ze ścieru drzewnego,
opracował metodę produkcji paa nieco później (1856 r.) Tilghmann
pieru z chemicznie wydzielonej z drewna masy celulozowej. Od tej pory
te sposoby przetwarzania drewna rozwijają się niezwykle burzliwie. Obec-

nie

35%

r.) ok.

(1971

jest używane

pozyskiwanego

do produkcji

jest tak wyłączna,

na świecie drewna

jak do tej pory —

że —

drewna

celulozy. Przydatność

przemysłowego

do tej produkcji

żadne surowce

zastępcze (ba-

cassa, trzcina, esparceto) nie zmniejszają zapotrzebowania na drewno i ponad 90% celulozy jest obecnie wytwarzana tylko z drewna. Jeśli mówimy,
że współczesna cywilizacja rozpoczęła się wiekiem pary, żelaza i elektryczności, a obecnie wkraczamy w postindustrialną epokę automatyki elektronowej, to możemy stwierdzić, że rozwój ten dokonał się na bazie papieru.
Tablice kamienne i gliniane, tabliczki woskowe, papirus i pergamin —
wszystkie te nośniki informacji ubiegłych epok — nie umożliwiały przepływu masowej informacji. Rozwój nauki, oświaty i kultury nie byłby
możliwy bez szerokiego zastosowania papieru. Np. jeszcze w okresie wojny
francusko-pruskiej (1870 r.) w wiejskich szkołach we Francji uczono dzieci
pisania na... tablicach wilgotnego ugniecionego piasku. Jeszcze w okresie
międzywojennym tabliczka łupkowa z rysikiem była podstawowym narzędziem początkowej nauki pisania. Dopiero masowa produkcja papieru wytwarzanego z drewna stworzyła możliwość powszechnego kształcenia i szerokiego przepływu informacji w postaci książki i prasy. Zwróćmy też

uwagę,

i współczesny

że

informatyki

system

elektronowej

nie

potrafi

obejść się bez papieru. W. systemie tym nośnikiem zapisu i przekazu informacji jest karta i taśma papierowa.
Z drewna wyrabia się obecnie ponad 26 tysięcy różnych wyrobów. Człowiek jest w nieustannym kontakcie z najróżnorodniejszymi wyrobami

z drewna lub jego przetworami.
I tak — wbrew pozorom — ogromna większość ludzi na świecie ciągle
mieszka w domach drewnianych. W ostatnich latach w krajach rozwiniętych obserwuje się wyraźny nawrót do budownictwa mieszkalnego
z drewna. Domy drewniane stwarzają człowiekowi znacznie zdrowsze
i przyjemniejsze warunki życia niż budowle betonowo-stalowe. W Stanach
Zjednoczonych

większość

jednorodzinnych

domów

jest z drewna;

rocznie

buduje się tam ponad 2 mln takich domów (ryc. 2). Prawie 70 % produkowanej w USA tarcicy i ponad 50% sklejki są zużywane w budownic-

twie mieszkalnym i gospodarczym (2).
Również w Kanadzie większość domów mieszkalnych budowana jest
z drewna. Z drewna buduje się nawet dwu- i trzypiętrowe budynki. W obu
tych krajach szeroko stosuje się krycie domów gontami, gdyż takie są

lekkie, wytrzymałe,

nada przerabia na gonty
portuje do USA (3).

Podobny

renesans

trwałe

tanie i bardzo
ponad

(50—70

300 tys. m3 drewna

budownictwa

drewnianego

lat bez remontu).
i 97%

produkcji

obserwuje

Ka-

eks-

się również

w Europie. Otwory okienne, wiązania dachowe itp. z drewna okazały się
bardziej wygodne, wytrzymałe i tańsze od metalowych, jakie zaczęto stosować w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. Wynika to z niezwykłych właściwości konstrukcyjnych, wytrzymałościowych i fizycznych
drewna jako materiału budowlanego. Dzięki swej specyficznej komórkowo-włóknistej budowie drewno ma bardzo wysoką wytrzymałość w sto-

sunku
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do

swej

gęstości

(ciężaru

właściwego).

I tak

np.

samozerwalność

(długość pręta, który rozrywa się pod własnym ciężarem) wynosi dla
drewna 15 do 30 km; dla stali budowlanej zaś tylko 5,4 km (4).
Lekkość i ogromna w stosunku do wymiarów wytrzymałość drewna
wynika z jego komórkowej i włóknistej budowy. Porowatość drewna wynosi 60—75%, a wewnętrzna powierzchnia mikrokapilar w 1 cm3 dochodzi
do 280 m2. Warstwowość błony komórkowej oraz szkieletowość (powiązanie
krystalicznego szkieletu z amoriicznym lepiszczem ligninowym) oraz wy-

Ryc.
2. Typowy
dom _ jednorodzinny w USA. Ramy, ściany, podłogi,
szalowania,
okna,
drzwi,
dach
oraz wykończenie
dekoracyjne wnętrz wykonane są z drewna (Forsttechnik str. 23, ryc. 4)

soki stopień krystalizacji celulozy (ok. 80%) powodują, że drewno jest zbudowane niezwykle ekonomicznie (niskie zużycie materiału w stosunku do
wytrzymałości konstrukcji). Dzięki takiej budowie drewno jest bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla gazów i par, jest hygroskopijne, dzięki czemu
w sposób ciągły adaptuje się do mikroklimatu, w którym się znajduje.
Drewno ma niski współczynnik przewodnictwa temperatury, dzięki czemu
budynki drewniane w zimie są ciepłe a w lecie chłodne. 10-centymetrowa
ściana drewniana pod względem izolacyjnym odpowiada ścianie ceglanej
o grubości 60 cm, co oznacza, że jest ona 30—%40 razy lżejsza. Drewno charakteryzuje się również wysokim współczynnikiem tłumienia fal dźwiękowych, dzięki czemu budynki drewniane nie rezonują i tłumią hałasy, które
są uciążliwą cechą budynków murowanych, a szczególnie żelbetowych
i stalowych. Budynki drewniane lub nawet tylko ich drewniane elementy
tworzą naturalne ekrany, izolujące człowieka od różnorodnych i coraz liczniejszych napromieniowań i fal wytwarzanych przez liczne i różnego rodzaju urządzenia elektryczne.
Specyficzne są również niektóre cechy drewna odpowiadające psychofizycznym właściwościom człowieka. Drewno jest ciepłe w barwie i dotyku, elastyczne w dotknięciu, nie ziębi i nie grzeje; barwa i urozmaicony
naturalny rysunek drewna jest przyjemny i kojący dla człowieka. Wynika
to z tego, że człowiek przez całe generacje stykał się z drewnem, na
skutek czego nasze reakcje zmysłowe są zharmonizowane z właściwościami
drewna.
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Jeśli obecnie szukamy elementów przywracających naturalne środowisko człowieka, to jednym z najważniejszych jest właśnie drewno. Widzimy więc, że obecnie w krajach bogatych i o wysokiej stopie życiowej
drewno jest coraz częściej stosowane do wyposażenia wnętrz mieszkalnych.
W Szwajcarii, NRF, Francji komfortowe wille zdobi się w drewniane
boazerie i wystroje, nawet sufity robi się drewniane, twierdząc słusznie,
że ściany takie „oddychają, to znaczy regulują wymianę powietrza, są

zdrowe

i przyjemne

dla ludzi. Podobnie

drewno

coraz częściej

jest uży-

wane do wystroju wnętrz sal restauracyjnych, hotelowych westibuli,
kin itp.
Powrót do drewna przejawia się również w używaniu coraz częściej
drewnianych tac, talerzy, misek, podstawek itp., zarówno w mieszkaniach
prywatnych jak i w lokalach publicznych. Drewno staje się materiałem
i tworzywem dla znawców, jest coraz bardziej ekskluzywne i... drogie.
W ostatnich kilku latach w wielu krajach rozwój masowej produkcji
różnych materiałów substytutowych, głównie plastików, spowodował gwałtowne odchodzenie od stosowania drewna. W szczególności uwidacznia się
to w nadmiernie szerokim stosowaniu budownictwa żelbetowego („bunkry
), wykańczaniu
i „mrowiskowce

wnętrz

mieszkalnych

elementami

z two-

rzyw sztucznych, w lansowaniu mody na meble laminowane foliami. Przyczyną tego jest w znacznym stopniu łatwość masowej ich produkcji, koszty
zaś są często nawet większe niż byłyby przy stosowaniu drewna (np. dekorfolia jest droższa od okleiny naturalnej drewnianej). Zapomina się przy
tym o zdrowotnych i psychofizycznych walorach drewna i korzystnym jego
oddziaływaniu na człowieka.
Jedną z niezwykle ważnych, lecz niedocenianych cech drewna jest jego
duża trwałość. Stwierdzenie to tylko pozornie wydaje się paradoksem. Rzeczywiście, drewno w stanie naturalnym i użytkowane w sposób niewłaściwy jest zwykle bardzo nietrwałe. Łatwo ulega działaniu czynników biotycznych i abiotycznych, mineralizuje się wracając do przyrody. Możemy
stwierdzić, że nawet takie właściwości drewna są korzystne dla ochrony
środowiska człowieka. Wszelkie odpady drzewne lub zużyte drewniane
przedmioty ulegają szyblziemu rozkładowi, wzbogacając glebę w niezbędną
próchnicę i nie zaśmiecają ziemi na dziesiątki lub setki lat, tak jak to
jest w wypadku wszelkiego rodzaju plastików.
Jeśli jednak używamy drewna (wyrobów z drewna) we właściwy sposób, to jest ono niezwykle trwałe, a niektóre rodzaje wyrobów drzewnych

są bardzo

trwałe w normalnych

lub

nawet

w trudnych

warunkach.

Np.

sonty osikowe prawidłowo ułożone па dachach budynków trwają bez remontów do 70 lat. W Kanadzie gonty wyrabia się tylko z drewna cedru
czerwonego (Thuja plicata), które jest bardzo lekkie (y = 0,376 G/cm3),
odznacza się dobrymi właściwościami izolacyjnymi oraz zawiera związki
aseptyczne, czyniące je odpornym na działanie grzybów. Innym przykładem dużej trwałości drewna w naturalnych i trudnych warunkach są słupy
teletechniczne. Słupy drewniane montowane na szczudłach betonowych są
trwalsze i bardziej ekonomiczne niż strunobetonowe lub stalowe, które
oną się i łamią pod naporem obciążeń wywoływanych przez wiatr lub oblodzenie. Słupy drewniane powodują również znacznie mniejsze straty przewodzonej energii elektrycznej niż żelbetowe, a wypadki porażenia prądem
robotników podczas napraw i remontów są znacznie rzadsze.
Trwałość drewna wzrasta bardzo przez właściwe przygotowanie go do
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warunków, w których będzie pracowało. Dotyczy to zabezpieczenia drewna
przeciwko niszczącym je owadom, grzybom oraz zapaleniu się. Obawy stosowania drewna w konstrukcjach i urządzeniach wynikają właśnie głównie
z obawy niszczenia go przez zgnilizny i ogień. Obecnie od lat dysponujemy
radykalnymi środkami zabezpieczającymi drewno i przedłużającymi jego
trwałość. Są to tak pewne sposoby, że w wielu krajach stawki ubezpieczeniowe dla drewnianych budynków wykonanych zgodnie z przepisami są
niższe niż dla budynków murowanych.
Jeśli chodzi o palność drewna, to panuje tu wielka nieznajomość właściwości drewna. Temperatura zapłonu drewna wynosi 300—400?C i w początkowej fazie pożaru drewno rozpala się powoli, szczególnie jeśli powierzchnia drewnianych elementów jest gładka i obrobiona. Ponadto opalająca się powierzchniowa warstwa drewna ulega zwęgleniu, dzięki czemu
tworzy się izolacyjna powłoka opóźniająca nagrzewanie się warstwy wewnętrznej. Jeśli pożar jest gaszony, to ta zwęglona powłoka wchłania
wodę i jeszcze bardziej przyhamowuje pożar, ułatwiając gaszenie go w tej
pierwszej fazie. Ponadto palące się drewno długo zachowuje swą wytrzymałość. I tak np. jeszcze przy temperaturze 500?C konstrukcja drewniana
zachowuje całkowitą pierwotną wytrzymałość, gdy stalowa traci jej połowę. W czasie pożaru dachowa konstrukcja drewniana z reguły wypala
się w górze, natomiast konstrukcja stalowa wygina się i zapada do wnętrza,
niszcząc znajdujące się tam np. maszyny. Ponadto drewno pod wpływem
gorąca praktycznie nie rozszerza się, natomiast belki stalowe rozszerzają
się znacznie, 1/840 na każde 100?C, i rozpychają ściany budynków, powodując ich zawalenie się. Stąd też o wiele trudniejsze do ugaszenia są pożary hal fabrycznych lub magazynów o konstrukcjach stalowych lub żelbetowych niż drewnianych (słynny pożar szklanego pałacu w Londynie
w okresie międzywojennym). Również i skutki takich pożarów są znacznie większe, gdyż powodują całkowite zniszczenie.
Te właściwości drewna powodują, że w ostatnich latach rozwija się
produkcja drewnianych konstrukcji wielkowymiarowych, klejonych z ele-

mentów małowymiarowych. W USA wytwarza się tzw. ciężkie konstrukcje

drewniane (heavy timber constructions), lekkie, wytrzymałe i o dużej rozpiętości (ryc. 3). Tego rodzaju magazyny o powierzchni 3200 m* wybudowano dla jednej z fabryk celulozy. Koszt budowy 1 m* wynosił 40,5 dolara; gdyby wybudowano magazyn żelbetowy, koszt wynosiłby 150 dola-

rów za 1 m?; również pracochłonność była kilkakrotnie mniejsza. W ostatnich latach w Europie zachodniej budowane są drewniane konstrukcje dachowe w halach wielkich pieców hutniczych. Mimo wysokich temperatur,
dużego promieniowania, iskrzenia, par i gazów — trwałość tych konstrukcji jest bardzo znaczna, a koszty budowy są niższe niż w wypadku zasto-

sowania

innych materiałów.

O perspektywach

tego

rodzaju

budownictwa

świadczy to, że w latach 1970—1974 wybudowano w Kanadzie 6 dużych
elementy
tarcicy jedlicy klejone
z wysuszonej
fabryk produkujących
wielkowymiarowe, o wielkości ograniczonej jedynie możliwościami trans-

portowymi.

|

„e

Drewniane konstrukcje dachowe o znacznej rozpiętości, budowane
z małowymiarowych elementów łączonych śrubami, były znane w Polsce

w okresie międzywojennym (tzw. konstrukcje non plus ultra). Między innymi takie dachy miały hale trakowe w kilku tartakach państwowych. Od
lat ulegamy modzie betonu i nie tylko hale tartaczne, ale nawet małe ma43

Ryc.
zynu

3. Drewniana
w USA)

konstrukcja

(Forsttechnik

dachowa

klejona,

o rozpiętości

24 m

(budowa

maga-

str. 24, TYC. 5)

pogazyny i garaże baz transportowych, OTL-i itp. budujemy w postaci
tężnych bunkrów betonowych. А równocześnie dysponujemy nadmiarami
a
niechodliwej tarcicy krótkiej oraz dużą ilością nie wykorzystanego drewn
średniowymiarowego niższej jakości.
Podkreślając niezwykłe walory drewna jako materiału i tworzywa oraz
współzwracając uwagę na dokonujący się wzrost jego zastosowania we

czesnym przemyśle i budownictwie, warto również wskazać na fakt podawany przez wielu ekonomistów, że wskaźnik zużycia drewna przemysło-

ju
wego na jednego mieszkańca jest uznawany za kryterium oceny rozwo
i on
ekonomicznego danego kraju. W krajach wysoko rozwiniętych wynos

obecnie ponad 0,8 m3. W krajach słabiej rozwiniętych wskażnik ten jest
poniższy. Dla Polski wynosi on około 0,6 m3. Dla osiągnięcia wyższego

ziomu

gospodarczego

konieczne

jest więc

podniesienie w Polsce zużycia

przedrewna (budownictwo, papier, meble). Podniesienie zużycia drewna
e
mysłowego w kraju do poziomu 0,8 wymaga ok. 27 mln m3 drewna roczni
(przy 34 mln mieszkańców).

Jest jasne, że aby dojść do tego poziomu produkcji drewna w Polsce
oraz
konieczne jest dokonanie rzeczywistej intensyfikacji gospodarki leśnej
(5). Nie
bardziej racjonalne wykorzystywanie naszych zasobów drzewnych
oznacza
drewna
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to jednak, że należy zniechęcać społeczeństwo
i zachęcać do zastępowania go gdzie tylko można

do stosowania
stalą, betonem

lub plastikami. Wprost przeciwnie, nalezy racjonalnie i umiejetnie wykorzystywać zalety drewna i stosować je wszędzie tam, gdzie to jest tańsze, wygodniejsze i pożyteczniejsze dla ochrony środowiska człowieka. Na-

leży uczyć społeczeństwo

używania

drewna,

gdyż jest to tworzywo

prze-

wyższające swymi właściwościami wiele innych materiałów, gdyż jest ono
tworzywem naturalnym, przystosowanym do właściwości i wymagań człowieka, gdyż jest ono materiałem nie skażającym i nie delormującym środowiska człowieka.
Propaganda racjonalnego i szerokiego stosowania drewna jest prowa-

dzona w wielu krajach Europy zachodniej, nawet w tych, które importują

znaczne ilości drewna (6, 7). Aby cenić drewno i las, trzeba z nich korzystać; czego się nie używa, tego się nie zna i nie ceni. Nie docenia się również
ludzi, którzy zajmują się produkcją tego, z czego nie korzystamy. W interesie gospodarki leśnej i leśników leży więc zapewnienie społeczeństwu korzystania z tych niezwykłych cech i właściwości drewna. A wówczas z powrotem nauczy się ono cenić drewno i dbać o gospodarkę leśną, która je
produkuje.
O

tym,

stające
średnio
drewna
na opał.

że takie

są tendencje

w

krajach

rozwiniętych,

świadczy

wzra-

tempo pozyskania drewna w świecie; pozyskanie drewna wzrasta
o 40 mln m3 rocznie. W 1972 r. pozyskano ogółem 2444 mln m3
(8). Niestety, nadal znaczna część drewna (46,8%) jest zużywana
Na cele przemysłowe świat zużywa 1300 mln m*% drewna, z tego

54% drewna tartacznego, 35% papierówki, 5,6%
2,8% na płyty wiórowe i 1,3% na płyty pilśniowe.

sklejkowego,

drewna

Wynika z tego, że głównym kierunkiem wykorzystania drewna jest
przerób mechaniezny na tarcicę, której głównym odbiorcą jest budownictwo. Podobnie jest i w Polsce. Sądzić więc można, że proporcja ta będzie
się utrzymywać i przemysł tartaczny, zaniedbywany w Polsce z uwagi na
lansowane poglądy o jego zanikającej roli, będzie rozwinięty do właściwych potrzeb.
O roli jaką drewno odgrywa w gospodarczym rozwoju krajów świad-

czy to, że 17% pozyskiwanego drewna przemysłowego w świecie zużywają

kraje wysoko uprzemysłowione, zamieszkałe zaledwie przez 28% ludności
świata (9).
Wyraźną tendencją światową jest szybki wzrost zużycia drewna do
produkcji celulozy. W ciągu ostatniego 10-lecia produkcja celulozy wzrosta o 60%. W Polsce produkcja celulozy wynosi 642,50 tys. t (1972 r.), co
stanowi zaledwie 0,62% produkcji światowej. Jeśli przypomnimy sobie,
że w 1938 r. udział ten wynosił około 0,8%, to można stwierdzić, że ta
gałąź przemysłu drzewnego uległa względnemu zahamowaniu.
Należy wyrazić przekonanie, że wzrost produkcji celulozy i papieru
jest nie tylko koniecznością gospodarczą i kulturalną, ale jest to również

kierunek korzystny dla ochrony środowiska

człowieka. Szerokie stosowa-

nie papieru na opakowania, ubiory, powłoki ochronne w budownictwie itp.
i psychofizycznym
technicznym, ekonomicznym
odpowiada wymogom

człowieka.

Papier

po użyciu

może

być

jeszcze powtórnie

—

i to wielo-

krotnie — przerobiony, bądź też łatwo się mineralizuje i nie zanieczyszcza
trwale środowiska człowieka.
Omawiając wyżej niezwykłe właściwości drewna, wymieniliśmy jego
łatwość palenia się. Istotnie, drewno jako materiał organiczny i złożony
prawie

wyłącznie

z węgla,

tlenu

i wodoru,

jest stosunkowo

wysoko

kalo-
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ryczne i łatwo się spala. Dzięki temu było ono przez tysiące lat prawie
jedynym źródłem energii cieplnej. Wynikało to również z powszechności
jego występowania i dużej dostępności. Detronizacja drewna jako materiału energetycznego dokonała się dopiero w drugiej połowie XIX w., gdy
zaczęto masowo wydobywać węgiel kamienny. Wprowadzony do użytku
nieco później gaz świetlny i prąd elektryczny były właściwie przetworzoną
energią węgla kamiennego. Ropa naftowa spowodowała dalsze ogromne
przemiany w energetycznym bilansie świata i zepchnęła drewno do obecnego udziału ok. 1% w światowym bilansie paliw. Wprawdzie, jak wspom-

nieliśmy

47%

wyżej,

służy

świecie

na

pozyskiwanego

drewna

do

celów

opałowych, jednak tylko kraje słabo rozwinięte lub o ogromnym nadmiarze drewna używają je na opał (10). I tak np. Brazylia pozyskuje rocznie
173 mln m3 drewna, ale na opał zużywa aż 150 mln m3.
W bilansie energetycznym Polski drewno uczestniczy tylko w wysokości 1,05% (ryc. 4), dzięki naszym zasobom węgla (11). Można przewidywać, że używanie drewna na cele opałowe zaniknie u nas za kilka lat
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pewnej

przyjemności

Warto tu jednak zwrócić uwagę, że w krajach o dość znacznym poziomie
gospodarczym rozprzestrzenia się moda na kominki. Jest to jeszcze zwyczaj dość ekskluzywny i luksusowy, ale zasługujący na pewne rozprzestrzenienie. Spalanie drewna w kominkach mieszkań zaspokaja naturalne

przyzwyczajenia

i nawyki

człowieka,

dostarcza mu

(człowiek lubi patrzeć na żywy ogień) oraz polepsza mikroklimat mieszkań
ogrzewanych centralnie. Ten sposób użytkowania drewna można uznać za
przyjemny i korzystny zarówno dla użytkownika jak i producenta drewna,

sdyż
po

drewno

kominkowe

korzystnej cenie.
Jedną z najistotniejszych

dukcji. Drewno
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może

być wyrabiane

właściwości

z odpadów

drewna

i sprzedawane

jest zdolność

do repro-

powstaje stale i w sposób ciągły na kuli ziemskiej w pro-

cesie naturalnej fotosyntezy. W krajach rozwinietych w ten proces wytwarzania drewna przez rośliny drzewiaste włączył się człowiek, prowadząc świadomą i planową gospodarkę leśną i wspomagając siły przyrody

żywą

i uprzedmiotowioną

pracą

ludzką.

kich lasów na świecie objęta jest różnymi

12%

lasów jest zagospodarowanych

Do

tej pory jedynie

formami

planowo

1/3 wszyst-

użytkowania. Jedynie

i włączonych

w proces

re-

produkcji kierowanej. Nowoczesna nauka leśna umożliwia wykorzystanie
naturalnych sił przyrody do dość znacznej reprodukcji (4—10 m3/ha rocznie). Efekty te są adekwatne do stopnia intensywności gospodarki leśnej
(wysokości nakładów), podobnie zresztą jak w każdej innej produkcji.
Należy jednak podkreślić, że produkcja drewna jest niezmiernie korzystna dla człowieka i dla ochrony jego środowiska. Drewno produkują
zespoły roślinne zwane lasami, które odgrywają również niezmiernie
ważne funkcje pośredniogospodarcze i społeczne. Lasy kształtują fizjografię kraju, chronią i ulepszają klimat, regulują stosunki wodne, wytwarzają
ogromne ilości tlenu a zużywają nadmiar dwutlenku węgla. Las, wytwarzając

drewno,

nie

tylko

nie

zanieczyszcza

środowiska

człowieka,

ale

je

chroni i polepsza.
Produkcja ta dokonuje się przy stosunkowo niewielkich nakładach
energii, surowców i środków materialnych. Jednym z bezpłatnych surowców w gospodarce leśnej jest woda. Zużycie wody przy produkcji
drewna jest dość znaczne, mniejsze jednak niż przy wytwarzaniu niektórych surowców przemysłowych. Do wyprodukowania 1 kg suchej masy
różnych surowców potrzeba następujących ilości wody:
drewna
kartofli
żelaza
stali
1 l piwa

230—350 1
640 1
4—5 |
20 I
39 |

pszenicy
435
cementu
3—4
benzyny syntetycznej
90
sztucznego włókna
750

1
|
1
1

Woda używana przy wytwarzaniu produktów niebiologicznych, spływa
w postaci ścieków do gleby i rzek, powodując ich długotrwałe zanieczyszczenie lub nawet zatrucie. Powtórne zużycie tej wody może nastąpić dopiero po długim okresie jej regeneracji. Natomiast woda zużywana w procesach biologicznych, np. przy wytwarzaniu drewna, transpiruje prawie
natychmiast po wypełnieniu roli medium przenoszącego substancje odżywcze i idealnie czysta wraca do atmosfery, skąd równie szybko przechodzi do gleby w postaci wszelkiego rodzaju opadów. Obieg jej jest szybki
i wielokrotny oraz niezmiernie korzystny dla właściwości naturalnego środowiska człowieka.
Tak więc szerokie stosowanie drewna powoduje konieczność jego reprodukcji, a więc prowadzenia intensywnej gospodarki leśnej, która jest
niezbędnym warunkiem kształtowania i ulepszania środowiska człowieka.
Propagując jak najszersze i racjonalne stosowanie drewna w gospodarce
narodowej, trzeba podkreślić jeszcze jedną właściwość surowca drzewnego, na którą zwrócono uwagę dopiero w dobie kryzysu energetycznego (12). Drewno jest materiałem najmniej energochłonnym przy jego przerobie i przetwarzaniu na wyroby i konstrukcje. Zużycie energii (w kilowatogodzinach termicznych) przy przerobie 1 t różnych surowców i materiałów jest następujące:
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7050
7950
1050
1990
580

papier
szkto
papier
cegła
drewno

13890 kWht
23 200 kWht
74100 kWht
2550 kWht
3 200 kWht

stal
miedz
aluminium
cement
plastiki

kWht
kWht
kWht
kWht
kWht

Ze wszystkich materiałów budowlanych drewno jest najmniej energochłonne, 5-krotnie mniej niż np. cement. Jeśli uwzględnimy, podkreśloną
na początku naszych rozważań, wysoką wytrzymałość drewna przy bardzo
małym ciężarze właściwym, to przewaga drewna nad innymi materiałami
budowlanymi ujawnia się w całej pełni.

*
W powyzszych
i jest niezwykłym

jedyny

w

obecnie, w

swoim

rozwazaniach staralismy sie wykazac, ze drewno byto
surowcem, tworzywem i materiałem. Jest to materiał

rodzaju.

dobie walki

takim

Jest ono

o ochronę

środowiska

materiałem,

człowieka,

szczególnie

który.

powinien

sto-

być

sowany mądrze i racjonalnie, ale — jak najszerzej. Zadaniem leśników
jest wytwarzać jak najwięcej tego cennego surowca i uczyć społeczeństwo
jego używania, stosowania i — cenienia (13). Drewno to materiał dla
znawców, dla tych, którzy je lubią, dla których drewno i przedmioty

z drewna są podstawowym składnikiem naturalnego środowiska człowieka.
Z Instytutu Użytkowania Lasu
; Inżynierii Leśnej
Akademii Rolniczej w Warszawie
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Краткое

содержание

Автор рассматривает отдельные и необычные свойства древесины, указывая на
то, что это единственное сырье в своём роде. Физические свойства и особенности
предопределяют древесину как материал, в исключительный способ отвечающий потребностями и чувствам (ощущениям) человека. Древесина является самым древним и нанболее часто употребляемым материалом, который сопутствует человеку от колыбели
до гроба. Развитие материальной культуры происходило также при соучастии древесины (инвентарь, вооружение, судна, дома, дворцы и храмы). Особую роль играет
древесина превращенная в целлюлозу и бумагу. Современная цивилизация также не
может развиваться без древесины. Происходит очевидный Ренессанс древесины, которая теперь широко применяется в строительстве и переработке на целлюлозу. Древесина является сырьём, которе не только не портит, но улучшает среду человека.
Автор обращает внимание на то, что процесс производства древесины благоприятствует улучшению среды человека, снабжая его одновременно таким материалом
признаки и свойства которого лучше всего отвечают привычкам и психофизическим
потребностям человека. Новым элементом в применении древесины является необычно
низкая энергоемкость при её переработке.
Автор высказывает убеждение, что необходимо пропагандировать рациональное
использование древесины, учить общество пользоваться древесиной и ценить её как
необыкновенно пригодное, экономное и отвечающее характеру человека сырьб.

Summary
Author discusses particular and singular properties of wood and indicates that
it is unique raw-material. Physical characters and properties predestine wood as
a material in an unusual way meeting needs and satisfying tastes of man. It is most
ancient and most commonly used by man material accompanying him from the cradle
to coffin. Development of material culture (utensils, arms, ships, houses, palaces, and
churches) was accomplished with the participation of wood. Wood designated for

cellulose

and

paper

plays

a

particular

proceed without wood. Evident
used at present in construction

role.

The

contemporary

civilization

cannot

renaissance of wood is taking place. Wood is broadly
and in processing into cellulose. Wood provides raw-

material, which not only does not spoil, but improves

human

environment.

Author attracts the attention to the fact that the process of wood production
favours the betterment of human environment. At the same time it provides humans
with such a material, characters and properties of which at best suit customs and
psychophysical needs of man. Unusually low energy consumption involved in its

processing is a new element in the use of wood.
It is author’s
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use
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of wood
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