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Bambus guadua (Guadua angustifolia Kunth)
Nazewnictwo
W 1822 r. niemiecki botanik Karl Sigismund Kunth opisał nowy gatunek bambusa
odkryty w Ameryce Południowej nadając mu nazwę „angustifolia” (wąski liść). W ten sposób
w swoich językach nazywali tę roślinę rdzenni mieszkańcy Kolumbii i Ekwadoru. Tak
powstała nazwa łacińska (Guadua angustifolia Kunth). W starszych, XIX wiecznych
opracowaniach obecna jest też anlernatywna nazwa łacińska omawianego gatunku a
mianowicie Bambusa Mutis ex Caldas. Najpowszechniejszą nazwą handlową jest bambus
guadua (Guadua bamboo) lub po prostu guadua. Inne popularne określenia handlowe to:
kolumbijski bambus drzewny (Columbian timber bamboo) lub amerykański bambus
wąskolistny (American narrow-leaved bamboo).
Bambusy, jako przedstawiciele traw nie są uwzględnione w normie PN-EN
13556:2005, dotyczącej nazewnictwa drewna z drzew iglastych i liściastych, obecnych w
handlu w Europie. Przyjmując analogiczne jak w wymienionej wyżej normie zasady
tworzenia kodów handlowych bambus guadua miałoby oznaczenie GUAN.
Występowanie i wzrost
Bambusy występują na całym świecie, głównie w strefie tropikalnej i subtropikalnej,
ale niektóre gatunki mogą rozwijać się także w cieplejszych rejonach klimatu
umiarkowanego. Najwięcej gatunków występuje w południowo-wschodniej Azji (ok. 64%),
znacznie mniej w obu Amerykach i Afryce. Ocenia się że rośliny te pokrywają nawet ponad
14 milionów hektarów powierzchni lądów, często tworząc zawarte „drzewostany”
(Buckingham i inni 2013). Taksonomia bambusów jest ciągle słabo poznana. Przypuszcza się,
że jest 60 – 90 rodzajów z ponad 1500 gatunkami.
Dotąd opisano i sklasyfikowano 33 gatunki bambusa guadua, które występują w
Ameryce Północnej i Południowej. Gatunek Guadua angustifolia jest największy z nich
(osiągając wysokość do 30 m) a naturalnie rośnie w Kolumbii, Ekwadorze, Peru i Wenezueli,
gdzie tworzy formacje roślinne znane jako „guaduales” lub gaje guadua. Obecnie został
introdukowany w wielu nowych miejscach, głównie w krajach Ameryki Środkowej a także na
Karaibach a nawet w Azji.
Optymalne warunki wzrostu omawianego gatunku to temperatura od 20° do 26°C,
opady deszczu 2000-2500 mm/rok, wilgotność względna powietrza 75-85 % oraz gleby
aluwialne bogate w popiół wulkaniczny o umiarkowanej żyzności i dobrym drenażu. Takie
warunki panują między innymi w centralnych Andach na wysokości od ok. 900 do 1600
metrów nad poziomem morza.
Roślina składa się części poziemnej w postaci korzeni i kłączy oraz części nadziemnej
w postaci efektownych, kolumnowych łodyg z bocznymi, prostopadłymi odgałęzieniami
pokrytymi wąskimi, lancetowatymi liśćmi. Kłącza są odpowiedzialne za stabilizację całej
rośliny oraz magazynowanie substancji odżywczych. Ze znajdujących się w nich pączków
wyrastają kolejne łodygi. Kłącza mogą osiągać długość od 1 do 2,5 metra.
Łodyga jest cylindryczna i pusta w środku, zbudowana z powtarzających się
regularnych „segmentów” tj. węzłów i międzywęźli. W dolnych częściach międzywęźli
znajduje się tkanka merystematyczna (twórcza), dzięki której pojedyncza łodyga może bardzo
szybko rosnąć.
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W przypadku bambusa guadua zaobserwowano dzienny wzrost nowych łodyg o ponad
20 cm. W ciągu pierwszych 6 miesięcy wzrostu osiągają one wysokość 15-25 metrów.
Intensywny przyrost na wysokość trwa w trakcie jednego sezonu. Łodyga zwęża się ku górze,
grubość jej ścianek maleje, a międzywęźla stają się coraz krótsze. Należy przy tym
zaznaczyć, że grubość wyłaniającego się z ziemi pędu jest równa końcowej średnicy, która
może wynosić nawet 25 cm (zwykle jest to przedział od 9 do 13 cm). W kolejnych latach
pojawiają się nowe łodygi dzięki zapasom wcześniej zgromadzonym w kłączach. W wyniku
przesycania ligniną, łodygi stopniowo drewnieją. Pełną wytrzymałość (zdrewnienie) uzyskują
po 4-5 latach i wtedy nadają się do pozyskania.
Boczne pędy (gałęzie) wyrastają z pączków znajdujących się w węzłach pędów
głównych. W dolnej części łodyg z węzłów wystają głównie ostre kolce. Typowe
odgałęzienia wierzchołkowe zwykle zaczynają się od 38 węzła i zwykle jest ich 36. Pędy
gałęziowe we wspomnianej liczbie 36 wyrastają prostopadle do łodygi po jednej, najczęściej
na co 2 węźle. Ich średnia średnica to 2 cm i długość od 2 nawet do 6 m. Znajdują się na nich
lancetowate liście o długości od 13 do 21 cm i szerokości od 14 do 32 mm. Liście te góry są
gładkie a od dołu pokryte białawymi włoskami. Powierzchnię zewnętrzną zielonych łodyg
pokrywa skórka (epiderma) zawierająca znaczne ilości krzemionki oraz kutyny, która
widoczna jest w postaci białawego nalotu.
W uprawach plantacyjnych za właściwe uznaje się utrzymanie następujących proporcji
gaju guadua: 60% łodyg dojrzałych (zdrewniałych), 30% młodych i 10% kiełkujących, przy
zagęszczeniu od 3000 do 8000 łodyg na hektar. Oznacza to wydajność rocznego pozyskania
zdrewniałych łodyg na hektar wynoszącą od 1200 do 1350 sztuk.
Struktura
Kształt łodyg bambusa guadua na przekrojach poprzecznych jest nieco mniej
regularny (bardziej odbiegający od idealnego okręgu – torusa) niż w dominujących na rynku
łodygach bambusa moso (Phylolostachys edulis (Carrière) J.Houz) pochodzących z Azji (Vos
2010, Kozakiewicz 2010). Szczególnie w pobliżu węzłów na przekrojach poprzecznych łodyg
można zaobserwować delikatne wygięcia (sfalowania) kolistego kształtu.
W „drewnie” bambusowym na przekroju poprzecznym widoczny jest
charakterystyczny „piegowaty” rysunek. W otoczeniu cienkościennych komórek
miękiszowych (jasna słomkowa barwa) są „zatopione” zamknięte wiązki łyko-drzewne,
zawierające między innymi zwartą i mocną sklerenchymę, nadającą im ciemniejsze
zabarwienie. Na przekrojach wzdłużnych wiązki łyko-drzewne widoczne są w postaci
ciemniejszych linii. Ich prostoliniowy „bezkolizyjny” przebieg w międzywęźlach, w każdym
węźle ulega zaburzeniu, gdzie wyraźnie się odchylają i stają niemal poziome.
„Drewno” roślin jednoliściennych (bambusów) ma więc zdecydowanie odmienną
budowę od drewna roślin dwuliściennych (np. drewna sosny), ale można doszukać się
również podobieństw. Stosunkowo cienkie (kilkunasto- lub kilkudziesięcio-milimetrowe)
ścianki łodyg bambusowych, pod względem właściwości nieco przypominają pojedynczy
przyrost roczny drewna sosnowego, gdzie strefa od strony wewnętrznej łodygi to
odpowiednik drewna wczesnego, a strefa od strony zewnętrznej to odpowiednik drewna
późnego. Od strony wewnętrznej łodygi w otoczeniu licznych cienkościennych komórek
miękiszowych wiązki łyko-drzewne są wprawdzie większe ale występują rzadziej. Liczba
wiązek i udział gęstej sklerenchymy stopniowo rośnie przy przesuwaniu się w kierunku
ścianki zewnętrznej łodygi (odpowiednik drewna późnego). Średnio na powierzchni 1 cm2
przekroju poprzecznego od strony wnętrza łodygi znajduje się tylko ok. 5 wiązek, a od strony
zewnętrznej aż ok. 30-u wiązek.
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a)

c)

b)

Ryc.1. Typowe przekroje łodygi bambusa guadua: a) poprzeczny na odcinku między węzłami, b) poprzeczny w
na wysokości węzła, c) widok łodygi od zewnątrz i na przekroju wzdłużnym (od środka)

Ryc.2. Typowy układ wiązek łykodrzewnych na przekroju poprzecznym (przekrój poprzeczny fragmentu łodygi
o grubości ok. 17,5 mm – obraz powiększony)

„

3

Paweł Kozakiewicz, INDM SGGW w Warszawie,
http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl
Właściwości
Do badań właściwości fizycznych i mechanicznych pozyskano próbki ze ścianek
łodyg bambusowych. Wyniki oznaczeń podano w tabeli 1. Według sześciostopniowej skali
Krzysika (1978) zdrewniałe łodygi bambusa to materiał średnio ciężki (klasa III). Średnia
gęstość dla stanu powietrzno - suchego (o wilgotności ok. 12%) wynosi ok. 650 kg/m3.
Wilgotność punktu nasycenia włókien jest zbliżony do drewna ze strefy klimatu
umiarkowanego i kształtuje się na poziomie 28%.
Atutem zdrewniałych łodyg bambusa jest monotropia w zakresie zmian
wymiarowych. Skurcz w kierunku stycznym ma dość niską wartość i jest zbliżony do skurczu
w kierunku promieniowym (średnio ok. 4,3%). Skurcz wzdłuż włókien podobnie jak w
typowym drewnie jest ponad 10-krotnie mniejszy i wynosi średnio ok. 0,2%. Według
klasyfikacji Monina (podanej przez Krzysika, 1978) bambus należy do mało kurczliwego skurcz objętościowy wynosi średnio ok. 8,8%.
Szczególna budowa „drewna” bambusowego (rośliny jednoliściennej) sprawia, że
odmiennie niż w drewnie roślin dwuliściennych kształtują się proporcje między
właściwościami wytrzymałościowymi. Stosownie do średniej gęstości omawiany materiał
wykazuje średnią wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien (62 MPa) i średnią
wytrzymałość na zginanie (114 MPa), ale przy wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
wzdłuż włókien (124 MPa) i module sprężystości (13,5 MPa).
Za wadę łodyg bambusowych należy uznać obecność węzłów. Jest tu pewna analogia
do obecności sęków i zawojów przysęcznych (obszarów z odchylonymi włóknami) w drenie
roślin dwulisciennych. W węzłach następuje wyraźne odchylenie wiązek łykodrzewnych od
kierunku wzdłuż osi łodygi bambusowej, co przekłada się na obniżenie wytrzymałości w tych
strefach. Zjawisko to ma charakter lokalny w obszarze danego węzła (odcinek łodygi o
długość ok. 20-30 mm).
Tabela 1.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne „drewna” bambusa guadua (Guadua angustifolia Kunth) według
badań własnych.
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość w stanie świeżym
gw [kg/m3]
800 – 1000
Gęstość w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
540 – 650 – 780
Gęstość w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
510 – 620 – 750
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
28
Porowatość
C [%]
50 – 60 – 66
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,1 – 0,2 – 0,3
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,3 – 4,4 – 6,1
Skurcz w kierunku stycznym
Ktw [%]
3,0 – 4,2 – 6,4
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
6,4 – 8,8 – 13,1
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
89 – 124 – 155
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
32 – 62 – 90
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
79 – 114 – 169
Udarność
U [J/cm2]
90
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
9,8 – 13,5 – 16,9
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
40
Uwagi: właściwości mechaniczne podane dla materiału w stanie powietrzno-suchym (W=12%);
próbki do oznaczeń właściwości mechanicznych pozyskano z ścianek łodyg przez co ich wymiary były
proporcjonalnie zmniejszone (o ok. 50%) w stosunku do wymiarów próbek standardowych do badań drewna
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Obniżenie badanych cech wytrzymałościowych w węzłach jest zdecydowanie niższe
od spodziewanego. W badanym drewnie bambusa guadua spadek modułu sprężystości
wynosi tylko ok. 2%, wytrzymałości na ściskanie ok. 10%, a wytrzymałości na zginanie i
rozciąganie o ok. 14%. Dla porównania w litym drewnie dębowym odchylenie włókien tylko
o 15o stopni powoduje obniżenie wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien aż o ponad
50%, a wytrzymałości na zaginie o ok. 30%.
Przyczyna tego zjawiska tkwi w odmiennej budowie anatomicznej łodyg
bambusowych w odniesieniu do drewna dębowego. W bambusie guadua w węzłach poza
odchyleniem wiązek obserwowany jest wzrost udziału sklerenchymy zbudowanej z
grubościennych, wytrzymałych włókien, przez co w obszarze węzłów istotnie wzrasta średnia
gęstość wywierając korzystny wpływ na wytrzymałości.
Drewno bambusa Guadua przy gęstości zbliżonej do gęstości drewna dębu
europejskiego wykazuje korzystnie niższe wartości skurczów: objętościowego i w kierunku
stycznym, przy praktycznie zerowej anizotropii kurczenia się (materiał bez skłonności do
pękania i paczenia się). Właściwości mechaniczne drewna bambusa guadua są na podobnym
poziomie lub przewyższają właściwości drewna dębu europejskiego, szczególnie w zakresie
wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien.
Obróbka i zastosowanie
Przeprowadzone próby laboratoryjne wskazują, że suszenie bambusa guadua jest łatwe
i szybkie – bez tendencji do powstawania pęknięć i odkształceń (suszy się o wiele łatwiej niż
drewno dębowe). Łodygi bambusowe przy łupaniu, a szczególnie struganiu wydzielają
charakterystyczny mdły zapach. Powstający pył z rozdrobnionej tkanki miękiszowej nie ma
właściwości podrażniających jednak powstaje w znacznej ilości, w związku z czym
obrabiarki należy wyposażayć w instalację odpylającą a miejscach przerobu zapewnić
odpowiednią wentylację. Obróbka skrawaniem nie jest najłatwiejsza – narzędzia muszą być
właściwie dobrane i przygotowane do pracy (ostre i o małym kącie natarcia, przystosowane
do obróbki twardego drewna). Wiązki łyko-drzewne z twardzicą mają tendencje do
wyrywania się z miękkiego podłoża komórek miękiszowych, a zawartość krzemionki w
perydermie (skórce) przyspiesza zużycie ostrzy narzędzi.
Niezależnie od opisanych wyżej niedogodności badane „drewno” bambusa jest
prostowłókniste w odcinkach miedzy węzłami. Kolejna istotna zaleta to zupełny brak sęków i
związanych z tym trudności technologicznych. Niestety w węzłach następuje zaburzenie
prostoliniowości przebiegu włókien oraz wyraźne zagęszczenie tkanki. Ponadto łodygi mają
różną średnicę i grubość ścian. Utrudnia to proces technologiczny nie tylko przerobu na lite,
klejone elementy płytowe, ale również przy pozyskiwaniu tworzyw drzewnych, na przykład
płyt wiórowych. W tym ostatnim przypadku należy zastosować szczególne rozwiązania
konstrukcyjne rębarek, z dużymi średnicami wirników i dopasowaną do przerabianego
surowca geometrią ostrza, minimalizujące udział pyłu i drzazg w powstających zrębkach.
Materiał ten nie jest również najłatwiejszy do szlifowania i polerowania. W przypadku
materiałów podłogowych trzeba stosować specjalne rozwiązania cykliniarek dedykowanych
specjalnie do elementów bambusowych.
Po usunięciu skórki z kutyną i krzemionką fragmenty zdrewniałych łodyg są łatwe w
klejeniu. Łączenie pustych w środku łodyg tradycyjnie wykonywano splotami różnych
włókien roślinnych. Po przetworzeniu łodyg na płyty lub „tarcicę” można użyć łączników
metalowych (wkrętów i gwoździ), ale należy wykonać wcześniejsze nawiercenia, co
zapobiegnie rozłupom. Właściwie przygotowana powierzchnia (sucha i odpylona) dobrze
przyjmuje środki malarsko lakiernicze, a najlepiej sprawdzają się lakiery poliuretanowe.
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Zdrewniałe łodygi bambusa guadua charakteryzują się niską naturalną odpornością na
działanie mikroorganizmów, prawdopodobnie najniższą (klasa 5 wg PN-EN 350:2016-10).
Podobnie drewno to nie jest naturalnie odporne na atak owadów. Jednak dzięki podatności
tego materiału na nasycanie środkami impregnacyjnymi (łatwe do nasycania) trwałość tą
można wydatnie zwiększyć.
Zdrewniałe, puste w środku łodygi bambusa były używane od dawna, a służyły przede
wszystkim jako lekki, wytrzymały materiał konstrukcyjny, oraz materiał do wyrobu drobnych
przedmiotów użytkowych. Wraz z rozwojem technologii przerobu łodyg na materiały lite a
także włókna znacząco wzrosła ich rola jako surowca w różnych dziedzinach, między innymi
w przemyśle drzewnym, papierniczym i tekstylnym.
W przemyśle drzewnym i meblarskim w wielu wyrobach bambus guadua może
stanowić zamiennik litego drewna dębowego. Bambus guadua to materiał o potencjalnie
bardzo szerokim zastosowaniu: od wyrobów galanteryjnych (np. tacki, deski do krojenia,
podstawki, sztućce, dzbanki, ramki, szkatułki, wyroby biżuteryjne, akcesoria biurowe i
elektroniczne np. obudowy, szczoteczki do zębów, poprzez różne instrumenty muzyczne i ich
części składowe po elementy okładzinowe i konstrukcyjne (meble – fot.6, stolarka otworowa,
podłogi, elewacje, boazerie, słupy, belki, dźwigary, ścianki działowe, rusztowania i płyty
szalunkowe).
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