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Paulownia (Paulownia sp.)
Nazewnictwo
Paulownia to rodzaj drewna pozyskiwanego z kilku gatunków drzew
dawniej zaliczanych do rodziny trędnikowatych (Scrophulariaceae), a obecnie
do wydzielonej, osobnej rodziny paulowniowatych (Paulowniaceae), do której należy między
innymi paulownia omszona zwana też puszystą i cesarską (Paulownia tomentosa (Thunb. ex
Murr) Steud. (Kiri)) oraz paulownia Fortunego (Paulownia fortunei (Seemann) Hemsley, et
Forbes & Hemsley). Nazwa łacińska prezentowanego rodzaju nie jest przypadkowa a została
nadana ku czci królowej Niderlandów, córki cara Pawła I – Anny Pawłowy, stąd
polskojęzyczne określenie pawłownia.
Obecne na rynku drewno paulowni (pawłowi) pochodzi gównie z upraw
plantacyjnych, w których dominują hybrydy (mieszańce międzygatunkowe) np. paulownia
tajwańska (Paulownia x taiwanica) – mieszaniec P. fortunei i P. kawakamii. Omawiany
rodzaj drewna nie został ujęty w normie PN-EN 13556:2005 dotyczącej terminologii
stosowanej w handlu drewnem w Europie.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna paulowni (Paulownia sp.) – wytłuszczonym drukiem podano najbardziej popularne
nazwy (które mogą stanowić propozycję do umieszczenia w normie PN-EN 13556).
Nazwy polskie
paulowania, pawłownia
Nazwy angielska
paulownia
Nazwa francuska
paulownia
Nazwa niemiecka
Paulownien
Nazwy stosowane w
pavlovnie w Czechach, paulownia w Portugalii na Węgrzech i we Włoszech,
innych krajach:
paulovnia w Rumunii,
,
w Rosji, kejsarträdssläktet w
Szwecji, kiri i sima-giri w Japonii oraz 泡桐, pinyin i pàotóng w Chinach

Pozyskanie
Do rodzaju Paulowania zalicza się kilkanaście gatunków roślin drzewiastych
występujących naturalnie w cieplejszych rejonach Azji, głównie w Chinach oraz w Laosie
i Wietnamie. Drzewa te występują do wysokości ok. 1000 m n.p.m. Obecnie są uprawiane
plantacyjnie na znacznie szerszym obszarze, przy czym stworzono kilka ich krzyżówek
(hybryd międzygatunkowych) o większej dynamice przyrostowej. Takie uprawy znajdują się
w Azji i Australii, na południu Ameryki Północnej oraz na południu Europy. Na „starym
kontynencie” pierwszą paulownię cesarską posadzono w Jordin des Plantes w Paryżu w 1834
roku. Kilka lat później sadzonki paulowni trafiły do Ameryki Północnej.
Paulownie to rośliny zrzucające liście na zimę, zwykle nie zbyt wysokie (12-15 m)
maksymalnie do 26 metrów, o szerokich koronach z grubymi, rozbudowanymi konarami.
Gdy główny pęd przemarznie, roślina zaczyna się krzewić, co często zdarza się w klimacie
Polski. Na wierzchołkach pędów rozwijają się wiechowate kwiatostany, przy czym pąki
kwiatowe są wykształcane już na jesieni w roku poprzedzającym kwitnienie. Kwiaty są
pachnące, naparstkowo-dzwonkowate o długości 5-6 cm, na zewnątrz bladofioletowoniebieskawe, a wewnątrz z żółtymi prążkami.
Na sztywnych pędach występują naprzemianległe, sercowate liście. W przypadku
paulowni cesarskiej liście mają długość nawet do 30 cm. Są one od góry jasnozielone
do zielonych, a od spodu szare, filcowato owłosione. Rozwijają się dość późno i późno
opadają, bez jesiennego przebarwiania. Owocami są jajowate, zaostrzone i lepkie torebki o
długości 3-4 cm, które zawierają liczne oskrzydlone nasiona. W miarę drewnienia zmieniają
barwę z zielonej na szarobrązową. Kora jest szarobrązowa i dość gładka nawet u starszych
okazów, urozmaicona dużymi białawymi przetchlinkami.
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Roślina ta lubi stanowiska słoneczne, ciepłe i osłonięte, a w młodości jest wrażliwa na
niskie temperatury (podatna na przemarzanie). Poza tym jest to mało wymagające drzewo,
które dobrze rośnie na różnych typach gleb i znosi okresowe niedostatki wody.
W sprzyjających warunkach rozwija się niezmiernie szybko. Pień jest prosty i dobrze
widoczny do górnej strefy korony. Drzewa te dożywają do 80-100 lat.
a)

b)

c)

Ryc.1. Paulownia: a) młody krzewiący się okaz, b) kora, c) liście

Struktura
Budowa makroskopowa
Żółtawe drewno wąskiego bielu jest nieco jaśniejsze i trudno odróżnialne od strefy
twardzieli, która ma barwę od miodowej do żółto-brązowej, niekiedy z ciemniejszymi
pastelowo brązowymi lub fioletowymi smugami. Struktura (pierścieniowonaczyniowa lub
półpierścieniowonaczyniowa) jest uzależniona od gatunku i rejonu pozyskania drewna
(warunków wzrostu drzew). Szerokie nawet kilku centymetrowe przyrosty roczne są widoczne
na wszystkich przekrojach (najlepiej na przekroju poprzecznym).
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna paulowni (Paulownia sp.):
a) przekrój poprzeczny (element klejony), b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Naczynia mimo że podkreślone przez miękisz skrzydełkowo-smugowy są dość słabo
wyróżnialne na tle jasnej tkanki drzewnej. Drobne promienie drzewne makroskopowo można
dostrzec jedynie na przekroju promieniowym. Omawiane drewno paulowni pod względem
wizualnym przypomina bielaste drewno krajowego wiązu lub jesionu.
Budowa mikroskopowa
Drewno prezentuje strukturę pierścieniowonaczyniową lub półpierścieniowonaczyniową. Przyrosty roczne rozpoczyna miękisz inicjalny o grubości kilku komórek
(najczęściej 3 warstwy komórek miękiszowych) oraz mniej lub bardziej wyraźny pierścień
dużych naczyń o średnicy 0,2- 0,3 mm. Mniejsze naczynia w strefie drewna późnego
są rozmieszczone pojedynczo lub rzadziej w grupach po 2-3. Naczyniom tym towarzyszy
miękisz skrzydełkowo-smugowy. Pionową strukturę drewna współtworzą liczne,
cienkościenne włókna.
W ścianach poprzecznych członów naczyń (ustawionych pod kątem ok. 30-35o do ich
osi podłużnej) występuje perforacja prosta. W ścianach podłużnych naczyń drewna wczesnego
brak jest zgrubień spiralnych. Zgrubienia takie występują czasem w naczyniach ze strefy
drewna późnego. W strefie twardzieli naczynia wypełnione są przez cienkościenne wcistki.
W ścianach promieniowych włókien drzewnych (i tylko w ścianach promieniowych) obecne
są nieliczne jamki szczelinowe o skośnych wlotach. Komórki miękiszu włóknistego ułożone
są po 2-5 jedna nad drugą. Poziomy system strukturalny tworzą jednorodne i niejednorodne
promienie drzewne. Te ostanie zbudowane są z komórek miękiszowych leżących oraz
tworzących pojedyncze warstwy marginalne komórek miękiszowych stojących.
a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna paulowni (Paulownia sp.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Promienie drzewne są drobne 1-4 szeregowe (najczęściej 3 szeregowe) i zawierają
od kilku do kilkunastu warstw komórek miękiszowych. Promienie jednoszeregowe
są jednocześnie najniższe (składają się 3-5 warstw), te o większej liczbie szeregów mają
po kilkanaście warstw. Średnia wysokość promieni drzewnych wynosi ok. 0,5 mm. Promienie
drzewne mają ok. 12% udział w objętości drewna. Omawiane drewno nie wykazuje budowy
piętrowej. Bark w nim również jakiś szczególnych wydzielin czy złogów substancji
niestrukturalnych.
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Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej drewna paulowni cesarskiej (Paulownia tomentosa (Thunb. ex Murr)
Steud. (Kiri) – opracowano na podstawie Gregusa 1959: a) człony naczyń drewna wczesnego, b) człony naczyń
drewna późnego, c) włókna drzewne, d) miękisz włóknisty, e) komórki miękiszowe promieni drzewnych

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna paulowni podano
w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali gęstości podanej przez Krzysika (1978), drewno
to zalicza się bardzo lekkiego (VI klasa). Średnia gęstość w stanie powietrzno suchym (drewno
o wilgotności ok. 12%) wynosi ok. 300 kg/m3. Drewno Paulownia sp. charakteryzują niskie
wartości skurczu. Według podanej przez Krzysika (1978) klasyfikacji Monina, paulowania
należy do drewna mało kurczliwego (średni skurcz objętościowy wynosi tylko ok. 8 %).
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna paulowni
Oznaczenie
Wartość
Nazwa cechy lub właściwości
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
900
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
220 – 300 – 350
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
190 – 270 – 320
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
27
Porowatość
C [%]
82
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,3
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,3 – 2,5 – 2,7
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
3,6 – 4,1 – 5,5
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
7,3
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
38 – 47 – 65
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien
Rr┴ [MPa]
1,5 – 1,8 – 2,3
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
27 – 33 – 40
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
38 – 51 – 67
Udarność
U [kJ/m2]
13 – 17 – 26
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
2,6 – 4,1 – 7,1
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
4,0 – 5,2 – 7,0
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
22 – 25 – 29
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Z niską gęstością drewna związane są niskie właściwości wytrzymałościowe drewna
paulowni (ale i tak zaskakująco korzystne). Przykładowo średnia wytrzymałość na ściskanie
wzdłuż włókien wynosi ok. 33 MPa, a wytrzymałość na zginanie statyczne ok. 51 MPa.
Średni moduł sprężystości kształtuje się na poziomie 4,1 GPa, a średnia twardość Janki na
przekroju poprzecznym wynosi 25 MPa.
Obróbka i zastosowanie
Drewno paulowni jest łatwe w obróbce ręcznej i maszynowej. Można je
z powodzeniem piłować, strugać, toczyć, frezować, wiercić, nawet stosując narzędzia średniej
jakości. Podczas obróbki nie wydziela żadnego specyficznego zapachu. Suszenie przebiega
łatwo i szybko, bez większego ryzyka pęknięć i odkształceń. Po obróbce hydrotermicznej
drewno paulowni jest łatwe do gięcia i skrawania. Jest to materiał łatwy do łączenia za pomocą
gwoździ i wkrętów oraz klejenia. Ponadto jest łatwe w wykańczaniu środkami malarskolakierniczymi
Omawiane drewno nie jest ujęte w normie PN-EN 350:2016-10 dotyczącej naturalnej
trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie
w Europie. Według danych internetowych należy przypuszczać, że ma niską naturalną
trwałość i nie nadaje się bez impregnacji do zastosowań zewnętrznych. Samo nasycanie
środkami ochronnymi nie powinno sprawiać większych problemów.
Korzystny stosunek właściwości wytrzymałościowych do gęstości drewna paulowni
(wysokie wskaźniki jakości wytrzymałościowej) oraz jego niska cena i dostępność sprawiają,
że jest coraz chętniej wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu drzewnego. Kiedyś
uznawano go nawet jako potencjalny surowiec do wykorzystania w przemyśle lotniczym.
Obecnie wykonuje się z niego elementy drzwi i stolarki okiennej oraz mebli. Ze względu
na wysoką porowatość i związaną z tym izolacyjność termiczną jest to materiał stosowany
jako wypełnienia w ścianach budynków. Niska gęstość zachęca również do użycia
omawianego drewna w jednostkach pływających (łodzie i kajaki). W postaci litej służy
do wyrobu tanich przedmiotów codziennego użytku: deski do krojenia, podstawki, misy,
czarki, pałeczki oraz japońskie sandały, a także różnego rodzaju pudełka. Jednak ze względu
na niską twardość drewna (mała odporność na powstawanie wgnieceń, zarysowań i innych
uszkodzeń mechanicznych) nie są to przedmioty zbyt trwałe. Szczególnymi zastosowaniami
drewna paulowni są rzeźby (łatwość obróbki) oraz instrumenty muzyczne (dobre właściwości
akustyczne). Drewno paulowni ze względu na swoje właściwości może zostać użyte jako
środniki nart, desek snowboardowych i surfingowych oraz paletek do tenisa stołowego.
Z tego względu omawiany surowiec drzewny jest chętniej przetwarzany na różnego
rodzaju tworzywa drzewne. Z paulowni wykonuje się płyty stolarskie, klejonkę oraz płyty
wiórowe i pilśniowe. Na rynku krajowym omawiane drewno dostępne jest między innymi
pod postacią płyt z desek i listew klejonych na długość, szerokość i grubość.
Informacje uzupełniające
Ze względu na atuty wizualne drzewa paulowni są chętnie sadzone w parkach
i ogrodach (w Europie jeszcze stosunkowo mało znane). Jest to jeden z nielicznych rodzajów
roślin drzewiastych, mogących rosnąć w strefie klimatu umiarkowanego, który wytwarza
niebieskie i zarazem tak dekoracyjne kwiaty. Kwity te silnie pachną, a pojawiają się jeszcze
przed listnieniem, które u paulowni (rosnących w Europie) następuje pod koniec maja.
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W Japonii roślina ta była uprawiana od setek lat. Z drewna paulowni wyrabiano
między innymi tradycyjny japoński instrument muzyczny koto. Dawniej był też zwyczaj
sadzenia paulowni w pobliżu domostwa tuż po narodzinach córki. Gdy już dorosła i
wychodziła za mąż, ściano wyrosłe w tym czasie drzewo, a z jego drewna wykonywano szafę
na kimona, którą panna młoda otrzymywała w posagu.
Kolejny atut paulowni to bardzo szybki wzrost, nawet do 3 metrów wzwyż w ciągu
roku. Z tego względu jest to przyszłościowy surowiec energetyczny. Obszary plantacyjne
paulowni zakładane są w różnych rejonach świata między innymi w Australii i w Chinach,
gdzie pokrywają powierzchnię ok. 15 milionów ha. Plantacje te charakteryzuje wysoka
wydajność upraw (w cyklu 2-3 letnim, uzyskuje się od 35 do 55 ton powietrznie-suchego
drewna z każdego hektara). Spotykane są okazy sięgające 20 m wysokości przy średnicy
w odziomku około 80 cm już w wieku 11 lat. Kolejną odsłoną upraw plantacyjnych są
odmiany i hybrydy mrozoodporne, możliwe do hodowli w naszej szerokości geograficznej
np. Oxy tree.
Drewno paulowni jest już powszechnie używane jako biomasa do spalania i
zgazowania, a opcjonalnie służy do przerobu na masy celulozowe do produkcji papieru.
Liście i kwiaty są karmą dla zwierząt hodowanych. Dla potrzeb przemysłu drzewnego
optymalny cykl produkcyjny plantacji paulowni wynosi tylko 12 lat.
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