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Tauari (Couratari sp.)
Nazewnictwo
Tauari to najpopularniejsza i w zasadzie jedyna w Europie nazwa drewna
pozyskiwanego z kilku gatunków drzew liściastych z rodzaju Couratari, np. C. guianensis
Aubl., C. exigua Miers, C. macrosperma A.C. Smith, C. multiflora (J.E. Smith) Eyma, C.
oblongifolia Ducke & Knuth, C. stellata A.C. Smith (delta-intkey.com/wood...) z rodziny
czaszniowatych (Lecythidaceae). W międzynarodowym obrocie tym drewnem używa się
i innych określeń – te najczęściej stosowane zestawiono w tabeli 1, wytłuszczając nazwy
obowiązujące według najnowszej normy EN 13556:2003 (dotyczącej terminologii drewna
okrągłego i tarcicy stosowanej w handlu drewnem w Europie).
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna tauari (Couratari sp.) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy obowiązujące według
EN 13556:2003 oraz w przypadku polskiej według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polska
tauari
Nazwy angielskie
tauari, tauary
Nazwy francuska
tauari
Nazwy niemieckie
Tauari, „Brasilianische Wildkirsche”
Nazwy stosowane w
congolo, garapelo w Panamie, imbirema, tauari, tauary w Brazylii, coutari,
innych krajach:
inguipipa, maho cigare, tabari w Gujanie Francuskiej, wadara w Gujanie, ingipipa,
ingiepipa w Surinamie, capa de tabaco, tampipio, tabari w Wenezueli, coco cabuyo
w Kolumbii

Pozyskanie
Drzewa z rodzaju Couratari są szeroko rozpowszechnione w Ameryce Środkowej
i Południowej. Rejon występowania rozciąga się od Kostaryki po wschodnie wybrzeże
Brazylii. Drzewa tauari występują w górskich lasach Kostaryki, Panamy oraz Kolumbi,
a także w lasach różnych typów od Wenezueli i Gujany do amazońskiej Brazyli. Rodzaj ten
preferuje lekkie gleby aluwialne i piaszczyste, ale spotkany jest również na glebach
gliniastych, szczególnie na niezbyt wilgotnych zboczach niewielkich wzniesień terenowych.
Przykładowo, drzewa z gatunku Couratari guianensis Aubl. rosną w wilgotnych lasach
tropikalnych do wysokości 700 m n.p.m., gdzie średnia temperatura roczna wynosi od 24
do 35°C, a roczny poziom opadów deszczu przekracza 3500 mm.
Różne gatunki Couratari to średnie lub duże drzewa o wysokości nawet do 50 m
i średnicy w odziomku ponad 1m (np. Couratari guianensis Aubl.). Korona tych drzew ma
zwykle kształt sferoidalny. Pień jest prosty, cylindryczny, z niewielkimi napływami
korzeniowymi, zwykle pozbawiony gałęzi aż do dwóch trzecich wysokości. Pokrywa go
włóknista, cienka kora (o grubości ok. 1 cm), która może być różnorodnie zabarwiona:
od koloru jasno brązowego po ciemno brązowy lub czerwono brązowy z szarym odcieniem.
Tkanka ta zawiera znaczne ilości taniny, dzięki czemu stosuje się ją do garbowania skór.
W krajach występowania tauari, na niewielką skalę kora z tych roślin jest również używana
przy produkcji cygar i odzieży oraz do uszczelniania łodzi.
Niektóre gatunki drzew z rodzaju Couratari wytwarzają przyciągające wzrok kwiaty,
w kolorach od biało-żótego po czerwono-fioletowy. Kwiaty te pojawiają się w sierpniu
i utrzymują przez miesiąc. Są one dobrze widoczne bowiem w tym okresie roślina traci
większość liści. Owoce w kształcie wydłużonych, mięsistych, kielichowatych dzwonów
dojrzewają od stycznia do maja.
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Struktura
Budowa makroskopowa
Tauari to drewno jasne o słabo zabarwionej twardzieli. Biel ma zwykle barwę jasnobrązową. Twardziel pod tym względem jest bardziej zróżnicowana. W zależności od gatunku
drzewa oraz warunków jego wzrostu (siedliska) twardziel może być kremowa, jasno-brązowa
lub szaro-żółta. Barwa drewna po wysuszeniu praktycznie nie ulega zmianie. Drewno tauari
charakteryzuje się wyraźną, lekko zatęchłą wonią przypominają zapach oleju lnianego. Woń
ta jest bardzo trwała.
Tauari posiada średnio-włóknistą teksturę o prostym układzie włókien. Jest to drewno
rozpierzchło-naczyniowe. Na przekroju poprzecznym naczynia tworzą jaśniejsze plamki,
równomiernie rozmieszczone na szerokości przyrostów rocznych, a na przekrojach
podłużnych jaśniejsze lub ciemniejsze linie (kreski). Granice przyrostów rocznych są słabo
widoczne lub zupełnie nierozróżnialne. Promienie drzewne makroskopowo widoczne są tylko
na przekroju promieniowym lub na przekrojach zbliżonych do promieniowego, w postaci
ciemniejszych biegnących promieniowo linii lub cętek.
a)

b)

c)

Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna tauari:
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Naczynia w drewnie tauari są rozmieszczone pojedynczo i w zgrupowaniach od 2 do
4, równomiernie na szerokości przyrostu rocznego. Średnica członów naczyń wynosi od 120
do 330 µm (średnio 230 µm), a ich długość od 300 do 1000 µm. Naczynia w ścianach
poprzecznych posiadają perforację prostą, zaś na ścianach podłużnych brak jest zgrubień
spiralnych. Pionowy system strukturalny tworzą również cienkościenne lub o średniej
grubości ścian włókna, których średnia długość wynosi ok. 1,6 mm. Pionowy system
strukturalny uzupełnia nieliczny miękisz przynaczyniowy i pozanaczyniowy (wąskie pasemka
biegnące promieniowo). Miękisz włóknisty w drewnie tauari zbudowany jest zwykle z 4-6
komórek miękiszowych ułożonych jedna nad drugą.
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b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna tauari:
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Promienie drzewne są niejednorodne zbudowane z dwóch typów komórek, jednak
ze względu na ich zbliżone wymiary jest to słabo widoczne. Komórki te często zawierają
krzemionkę. Promienie drzewne są wąskie (2-5-szeregowe) i smukłe - nawet
do kilkudziesięciu warstw komórek. Drewno tauari nie wykazuje budowy piętrowej.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyko-mechaniczne drewna tauari przedstawiono
w tabeli 2. Jest to umiarkowanie ciężki rodzaj drewna, mieszczący się w klasie III
wg klasyfikacji Krzysika (1978).
Tabela 2
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna tauari (Couratari sp.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
Porowatość w stanie absolutnie suchym
Co [%]
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Kwl [%]
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
Wytrzymałość na zginanie dynamiczne
Rgd [MPa]
Udarność
U [kJ/m2]
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Wartość
800 – 950
530 – 590 – 680
520
65
28
0,5 – 0,8
3,6 – 4,5 – 5,5
6,1 – 7,0 – 8,9
10,4 – 12,9 – 16,3
145
48
87
110 – 125 – 135
55 – 78 – 96
12,0 – 14,5 – 18,5
10
0,7
60
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Gęstość drewna świeżo ściętego wynosi 800-950 kg/m3, a drewna o wilgotności 12% około 620 kg/m3. Drewno to charakteryzuje typowa wartość wilgotności punktu nasycenia
włókien, charakterystyczna dla większości rodzajów drewna ze strefy umiarkowanej,
wynosząca 28%. Pod względem stabilności wymiarowej atutem tauari jest stosunkowo niska
anizotropia skurczu – stosunek jednostkowego skurczu całkowitego w kierunku stycznym do
analogicznego w kierunku promieniowym wynosi ok. 1,5. Średni skurcz objętościowy wynosi
maksymalnie niecałe 13%, co według klasyfikacji podanej przez Krzysika (1978) oznacza
drewno średnio kurczliwe.
Znaczna gęstość oraz prosty układ włókien powoduje, iż drewno to wykazuje dobre
właściwości mechaniczne. Średnia wytrzymałość na rozciąganie pod wpływem obciążeń
statycznych wynosi 145 MPa a średni moduł sprężystości 14,5 GPa. Drewno to sprawdza się
również w pracy pod obciążeniami dynamicznymi: średnia wytrzymałość na zginanie
dynamiczne wynosi 125 MPa, a średnia udarność 78 kJ/m2. Nieco słabiej prezentuje się
wytrzymałość na ścinanie (ok. 10 MPa), oraz wytrzymałość na rozłupanie (0,7 MPa).
Pod względem wyglądu oraz właściwości fizyko-mechanicznych drewno to jest zbliżone
do krajowego drewna dębu i wielu zastosowaniach może stanowić jego zamiennik.
Obróbka i zastosowanie
Suszenie naturalne drewna tauari przebiega dość wolno, ale podczas tego procesu
drewno to nie wykazuje skłonności do paczenia się i pękania. Wprawdzie, niektóre gatunki
Couratari zawierają krzemionkę (nawet do 1%), co przyspiesza tępienie się narzędzi, to
ogólnie jest to rodzaj drewna łatwy w obróbce ręcznej i maszynowej. Drewno to również
dobrze się skrawa i skleja. Lakierowanie jest stosunkowo łatwe, zarówno produktami
rozpuszczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi. Łączenie za pomocą gwoździ i wkrętów
jest bardzo trwałe. Wilgotne drewno przy dłuższym kontakcie z żelazem ulega przebarwieniu
na kolor jasnoszaro-niebieski.
Omawiany gatunek drewna ma niską naturalną trwałość. Według PN-EN 350:2016-10
naturalna odporność twardzieli tauari wobec grzybów (w skali pięciostopniowej) wynosi pięć
- co oznacza drewno nieodporne. Podobnie w przypadku termitów drewno to według
wspomnianej wyżej normy ma najniższą trwałość. Wskazuje to na duże
prawdopodobieństwo, że omawiany rodzaj drewna będzie również atakowany przez krajowe
ksylofagi. Wobec powyższego istotną cechą tauari jest łatwość w nasycaniu środkami
ochronnymi (PN-EN 350:2016-10). Dzięki modyfikacji chemicznej drewna staje się ono
zdecydowanie mniej podatne na atak przez owady i mikroorganizmy.
Drewno tauari ze względu na łatwość obróbki oraz brak tendencji do paczenia
i pękania znajduje szerokie zastosowanie, głównie w pomieszczeniach zamkniętych.
Wykonuje się z niego stolarkę wewnętrzną i ewentualnie zewnętrzną po uprzednim
impregnowaniu. Równie często służy do produkcji sklejki i płyt stolarskich a także różnego
typu opakowań i palet. Tauari to materiał używany w meblarstwie w postaci elementów litych
i fornirów. Do drobniejszych zastosowań należy produkcja zabawek. W Polsce drewno
to stosowane jest przede wszystkim jako materiał podłogowy stanowiąc substytut drewna
dębowego.
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