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ABSTRAKT

W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej przemysłowego wykorzystania rodzaju paulownia. 
Celem pracy było zweryfikowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania drewna paulowni oraz 
możliwości uprawy przemysłowych odmian paulowni. W pracy opisano botaniczną przynależność, krótki 
rys historyczny, wymagania klimatyczne, zastosowanie drewna i doświadczenia związane z uprawą hybryd 
paulowni. Na podstawie literatury można stwierdzić, że głównym celem upraw w krótkich cyklach jest pro-
dukcja drewna na potrzeby przemysłu celulozowego i cele energetyczne, a w mniejszym stopniu na inne po-
trzeby. Warto zauważyć, że podawane parametry techniczne, skład chemiczny, wymagane warunki wzrostu 
i produkcja biomasy są różne zarówno dla gatunków paulowni, jak i hybryd. Nie można jednoznacznie stwier-
dzić, że paulownia jest gatunkiem uniwersalnym dającym te same efekty w różnych warunkach, ale należy 
podjąć próbę zbadania użyteczności wyselekcjonowanych gatunków czy odmian dla specyficznych celów.

Słowa kluczowe: plantacje drzew szybko rosnących, drewno paulowni, biomasa, odmiany paulowni

WPROWADZENIE

Od kilku lat bardzo dynamicznie wzrasta w Polsce za-
interesowanie uprawami wywodzącego się z Azji ro-
dzaju Paulownia. Gatunki te są znane przede wszyst-
kim z dynamicznego wzrostu i dużej adaptowalności 
do różnych warunków klimatycznych. Wzrost popu-
larności przyczynił się do rozprzestrzenienia rodzaju 
w wielu krajach na świecie i doprowadził do stwo-
rzenia hybryd uprawianych głównie w krajach połu-
dniowej Europy. O dużym zainteresowaniu paulownią 
świadczą liczby podawane przez portale internetowe 
i samych producentów. Obecnie ostrożne szacunki mó-
wią o kilkuset tysiącach sztuk hybryd paulowni sprze-
danych i sadzonych w różnych rejonach Polski. Samej 
odmiany ‘Oxytree’ sprzedano ponad 300 tys. sztuk 
(Matuszak, 2018), z czego 160 tys. w 2017 roku (Ja-
noś, 2017). Równocześnie sprzedaje się inne odmiany, 

takie jak ‘Shan Tong’ czy ‘Cotta Vista 2’. Duże zainte-
resowanie producentów i plantatorów nowymi obcy-
mi odmianami drzew i krzewów zmusza do podjęcia 
badań na ten temat oraz weryfikacji możliwości i ce-
lowości wprowadzenia nowych gatunków w Polsce. 

Celem pracy było zweryfikowanie aktualnego sta-
nu wiedzy na temat wykorzystania drewna paulow-
ni oraz możliwości uprawy przemysłowych odmian 
paulowni. W pracy przedstawiono przegląd literatury 
dotyczącej prac naukowych prowadzonych nad pau-
lownią w innych krajach.

OPIS RODZAJU PAULOWNIA

Paulownia jest rodzajem roślin z rodziny paulownio-
watych (Paulownieceae), który historycznie zaliczany 
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był do rodzaju (Catalpa Scop.) i rodziny (Scrophu-
lariaceae Jussieu). Współczesne badania genetyczne 
wpłynęły na zmianę przynależności systematycznej 
paulowni. W rodzinie Scrophulariaceae i Bignonia-
ceae dokonano podziałów oraz wydzielono osobną 
rodzinę Paulowniaceae, która genetycznie jest nawet 
bliższa Lamiaceae niż Scrophulariaceae (Kirkham 
i Fay, 2009; Olmstead i in., 2001). Co do liczby gatun-
ków nie ma jednomyślności, wymienia się od sześciu 
do kilkunastu gatunków (Icka i in., 2016). Paulow-
nia ma tendencję do wykształcania wielu rozgałęzień 
na otwartej przestrzeni, w drzewostanie wykształca 
pień prosty. Ma parasolowatą nisko osadzoną koronę, 
a części zielone rośliny są pokryte drobnymi włoska-
mi. Kora jest koloru brązowego do czarnego, gładka, 
pokryta licznymi przetchlinkami, z wiekiem pojawiają 
się pionowe spękania. Roślina wykształca duże liście 
o długości 15–30 cm i szerokości 10–20 cm (P. tomen-
tosa), u osobników starszych są one mniejsze (Innes, 
2009; Zhu et al., 1986). Paulownia ma głęboki i do-
brze rozwinięty system korzeniowy tworzący liczne 
rozgałęzienia i sięgający zwykle do 2 m głębokości. 
Rekordowe egzemplarze miały system korzeniowy 
blisko trzy razy szerszy od korony (Zhu et al., 1986). 
Silny i szybko rozwijający się system korzeniowy 
w sprzyjających warunkach jest w stanie penetrować 
również na głębokość większą, co może być wykorzy-
stywane np. do stabilizacji osuwisk (Osmanović i in., 
2017).

W Chinach mówi się o paulowni: „[…] wygląda jak 
słup w ciągu jednego roku, parasol w ciągu trzech lat 
i można je przeciąć na deski w ciągu pięciu lat” (Zhu 
et al., 1986). Najbardziej znaną cechą paulowni jest 
możliwość osiągania gigantycznych rozmiarów w bar-
dzo krótkim czasie. Rekordowe przypadki opisywano 
na terenie Chin, np. P. fortunei rosnąca w Kweichow 
Province w wieku 80 lat osiągnęła 49,5 m wysokości 
przy 202-centymetrowej pierśnicy, a objętość drewna 
obliczono na 34 m3, inna w wieku 90 lat miała 224 cm 
pierśnicy i 44 m3 objętości drewna. Wśród młodych 
P. fortunei 11-letni egzemplarz wyrosły w Kwangsi 
Chuang Autonomous Region mierzył 22 m wysoko-
ści przy pierśnicy liczącej 75,1 cm, a miąższość jego 
drewna wyniosła 3,69 m3. Podobne rozmiary osiąga 
również P. elongata (Zhu et al., 1986).

HISTORIA

Najbardziej znanych i opisanych jest kilka gatunków 
paulowni, które były uprawiane powszechnie w Azji. 
Pierwszą i dominującą jest Paulownia tomentosa 
(Thunb.), która ma długą tradycję. W Azji jest zna-
na jako roślina użytkowana w medycynie oraz jako 
surowiec drzewny, a dane na ten temat pochodzą już 
z okresu kilku wieków przed naszą erą (Nagata i in., 
2013). Drzewo wyróżnia bogata historia związana 
z jego użytkowaniem dla celów kulturalnych, reli-
gijnych i medycznych. Opisy historyczne podają, iż 
paulownia miała związek z cyklem narodzin i śmierci, 
przez co była wykorzystywana do produkcji trumien. 
Posadzenie drzewka w przypadku narodzin córki mia-
ło zapewnić ochronę i powodzenie przyszłej panny. 
W Japonii drzewko wycinano przed ślubem, a z drew-
na robiono kufer na posag. W Chinach popularne było 
sadzenie drzewek wokół domów dla zapewnienia 
powodzenia, ale również dla przyciągnięcia Feniksa, 
mitycznego ptaka, siadającego podobno tylko na drze-
wach paulowni, która miała zdolność odradzania się 
z pnia. Te i inne legendy świadczą o popularności tego 
drzewa uprawianego na szeroką skalę już w III wie-
ku naszej ery (Zhu et al., 1986). Warto wspomnieć, iż 
używaną obecnie nazwę „paulownia” nadano drzewu 
na cześć Anny Pawłowny Romanowej, wielkiej księż-
nej Rosji i późniejszej królowej Holandii, która spon-
sorowała drugą ekspedycję Philippa von Siebolda do 
Japonii w 1861 roku (Christenhusz i in., 2017). 

WYKORZYSTANIE DREWNA

Paulownia ma drewno twardzielowe barwy jasnożół-
tej do jasnoczerwonej. Granica między bielem i twar-
dzielą nie jest wyraźnie zaznaczona. Biel jest bardzo 
wąski i zawiera w sobie zwykle jeden lub dwa słoje 
roczne. Słoje roczne są dobrze widoczne na wszyst-
kich przekrojach. Drewno ma strukturę pierścienio-
wo-naczyniową lub półpierścieniowo-naczyniową, 
czyli przyjmuje formę pośrednią między strukturą 
pierścieniowo-naczyniową a rozpierzchłonaczyniową 
w różnym stopniu w zależności od panujących warun-
ków wzrostu i rozwoju. Naczynia są słabo widoczne 
lub niewidoczne nieuzbrojonym okiem, promienie 
drzewne są widoczne tylko przy powiększeniu (Zhu 
et al., 1986). Pod mikroskopem naczynia mają kształt 
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owalny i można je podzielić na naczynia drewna wcze-
snego i naczynia drewna późnego mniejsze 3–10 razy. 
Otoczone są dość dużym pasmem miękiszu o różnym 
kształcie, promienie rdzeniowe są wąskie, najczęściej 
jednorzędowe o wysokości do 0,5 mm, ale zdarzają 
się również wielorzędowe (Qi i in., 2014; 2016; Zhu 
et al., 1986). Pod względem właściwości fizycznych 
i mechanicznych paulownia jest podobna do rodzi-
mych gatunków wierzb i topoli. Gęstość drewna przy 
wilgotności 12% wynosi od 220 kg∙m-3 do 350 kg∙m-3, 
najczęściej jednak oscyluje wokół 270 kg∙m-3 (Joshi 
i in., 2015; Kaymakci i in., 2013; Kozakiewicz, 2013), 
przy czym P. elongata przyjmuje nieco wyższe warto-
ści niż pozostałe dwa gatunki (Kaymakci i in., 2013). 
Wytrzymałość na zginanie statyczne w zależności od 
gatunku wynosi od 23,98 MPa do 43,56 MPa, nato-
miast moduł elastyczności 2651–4917 MPa (Kaymak-
ci i in., 2013; San i in., 2016). Paulownia ma wysoki 
współczynnik jakości wytrzymałościowej będący sto-
sunkiem wytrzymałości do masy. W szczególnych za-
stosowaniach jest to bardzo ceniony parametr, zwłasz-
cza tam, gdzie są wymagane konstrukcje bardzo 
lekkie, ale wytrzymałe, np. w panelach opartych na 
budowie kompozytowej (San i in., 2016; Sobhani i in., 
2011). Przytoczone dane dotyczące właściwości drew-
na wskazują na dość duże ich zróżnicowanie, dlatego 
mówiąc o drewnie paulowni, należy mieć na uwadze 
konkretny gatunek. Drewno jest wykorzystywane na: 
sklejkę, materiał budowlany (inny niż drewno kon-
strukcyjne), papier, fornir, ręczne rzeźby, drewniaki, 
meble i artykuły kuchenne takie, jak garnki ryżowe, 
wiadra na wodę, miski i łyżki, laski (Innes, 2009; 
Snow, 2015). Często wymienianym zastosowaniem 
drewna paulowni jest przeznaczenie do produkcji in-
strumentów muzycznych (Innes, 2009; Sidan i in., 
2010; Snow, 2015). Specyficzne parametry akustycz-
ne, niespotykane w drewnie świerkowym, przesądza-
ją o zastępowaniu świerka paulownią w niektórych 
instrumentach i w konsekwencji uzyskiwaniu nowe-
go brzmienia. Pozytywnie wypadły również badania 
przydatności do produkcji ołówków i kredek. W te-
stach porównujących drewno P. elongata z drewnem 
powszechnie stosowanych w tych celach topoli (P. tre-
mula) i jałowca (J. excelsa) paulownia wypadła bardzo 
obiecująco pod względem cenionych w tej produkcji 
właściwości (Kaygin i in., 2015). Z uwagi na krótkie 
cykle produkcyjne użytkuje się drewno nie tylko pnia, 

ale także gałęzi. Chociaż jest niższej wartości i często 
towarzyszy mu drewno reakcyjne, to można je wyko-
rzystać do produkcji papieru, nanocelulozy i w innych 
zastosowaniach (Qi i in., 2014). Wiele badań dotyczy 
jakości włókien drzewnych, które mają kluczowe zna-
czenie w przemyśle celulozowym, wpływając na wy-
dajność i jakość produkcji. Jak stwierdzają San i in. 
(2016), na podstawie badań przeprowadzonych na 
3-letniej plantacji, rozmiary włókien przyjmują war-
tości typowe dla gatunków liściastych użytecznych 
w tym typie przemysłu. Zawsze jednak należy mieć 
na uwadze konkretny gatunek, ponieważ o ile długości 
włókien różnych gatunków paulowni są zbliżone i wy-
noszą od ok. 0,82 mm do 1,002 mm, o tyle znacząco 
różnią się grubości ściany komórkowej. Na przykład 
średnia grubość ściany komórkowej włókien może się 
wahać wśród różnych gatunków paulowni od 3,8 μm 
do 8,6 μm (San i in., 2016). Dużą zawartość celulo-
zy (47,85%), użyteczną dla przemysłu celulozowego, 
wskazują Popović i Radošević (2011), również zazna-
czając, że skład chemiczny poszczególnych gatunków 
paulowni różni się znacznie. Na podobne zależności 
i przydatność do produkcji celulozy zwracano też 
uwagę w innych badaniach (Ashori and Nourbakhsh, 
2009; Ates i in., 2008; Vilotić i in., 2015). 

Współcześnie dużą popularność zyskują planta-
cje paulowni zorientowane na produkcję biomasy. 
Omawiane drzewo potrafi wyprodukować w ciągu 
roku tyle biomasy, co inne gatunki w okresie kilku lat 
(Zuazo i in., 2013). W tym kierunku najlepiej spraw-
dzają się odpowiednio dobrane hybrydy, bardzo duże 
są jednak różnice między nimi oraz regionami, w któ-
rych prowadzono doświadczenia. Badania dowodzą, 
że np. uprawiany w Hiszpanii klon ‘Cotevisia 2’ wy-
kazał się 1,8 raza większą produkcyjnością suchej 
masy niż klon ‘Suntzu 11’. Jednak w dwóch lokali-
zacjach z sześciu badanych to Suntzu miał produkcyj-
ność większą. Oba klony w dwuletnim doświadczeniu 
wykazywały rekordową produkcyjność w regionie 
Villanueva del Río y Minas (Sevilla province), gdzie 
zebrano 7,2–14 t suchej masy z hektara (odpowied-
nio 3,2 t oraz 7,4 t węgla). Te same klony w innym 
regionie Hiszpanii (Cordoba) wykazały produkcyj-
ność na poziomie 1,7–2,3 t suchej masy (Zuazo i in., 
2013). Dla porównania w 16-letnim doświadczeniu 
przeprowadzonym na P. tomentosa w Azji uzyskano 
38,8 t węgla z hektara, a w doświadczeniu 21-letnim 
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ponad 105 t węgla (Joshi i in., 2015). Doświadczenia 
innych badaczy również pokazują, że produkcja bio-
masy zależy w dużym stopniu od odmiany, której uży-
to w uprawie. Berdón Berdón i in. (2017) wykazali 
bardzo słabą produkcyjność klonu X1 w porównaniu 
z trzema innymi (112, COT2, L1) na przykładzie do-
świadczenia 3-letniego prowadzonego w południowej 
części Hiszpanii. Paulownia jest również dobrym su-
rowcem do produkcji bioetanolu (Yavorov i in., 2014). 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UPRAW

Paulownia jest znana jako roślina o wysokim stopniu 
adaptacji do środowiska, do intensywnego wzrostu 
wymaga jednak dużej ilości wody, od 1000 l do na-
wet 2000 l na sadzonkę w pierwszym sezonie wege-
tacyjnym (García-Morote i in., 2014). Wymaga gleb 
przepuszczalnych o odczynie powyżej 5 pH (tab. 1). 
Rozpatrując introdukcję gatunku w chłodniejszych 
strefach klimatycznych, należy szczególnie wziąć pod 
uwagę mrozoodporność, która jest inna dla różnych 
gatunków. W granicach naturalnego zasięgu mini-
malne temperatury poszczególnych gatunków wyno-
szą: –20°C dla P. tomentosa, od –15°C do –18°C dla 
P. elongata i P. catalpifolia oraz od –5°C do –10°C 
dla P. fortunei, P. Kawakamii i P. fargesii. Przepro-
wadzone eksperymenty introdukcji wewnątrz Chin 

skutkowały tylko częściową przeżywalnością w tem-
peraturach niższych (Zhu et al., 1986). Z uwagi na to, 
że hybrydy obecnie uprawia się głównie w południo-
wej Europie, brak jest potwierdzonych danych na te-
mat mrozoodporności poszczególnych hybryd. 

Mając na uwadze dynamiczny wzrost w warun-
kach naturalnych i dużą zdolność adaptacji, od dawna 
zaczęto rozważać możliwość wykorzystania paulow-
nii w szybkiej produkcji surowca w uprawie. Drzewa 
te osiągają zazwyczaj 30–40 cm pierśnicy w ciągu 
10 lat i produkują ok. 0,3–0,5 m3 drewna, aczkol-
wiek w optymalnych warunkach użyteczne drew-
no może być wyprodukowane w ciągu 5–6 lat (Zhu 
et al., 1986). Wykorzystanie naturalnych gatunków 
w uprawach od wieków było popularne w Chinach 
i Azji południowo-wschodniej. W porównaniu z in-
nymi gatunkami paulownia pod względem dynamiki 
wzrostu wypada bardzo dobrze, nawet w zestawieniu 
z najszybciej rosnącymi topolami (Navroodi, 2013). 
Z czasem jednak plantacje naturalnych gatunków za-
częto zastępować hybrydami, których wprowadzenie 
poprzedzały różne programy badawcze. Do produkcji 
hybryd wybiera się osobniki z kilku popularnych ga-
tunków cieszących się dużą produkcyjnością i dużymi 
zdolnościami adaptacji do środowiska, np. P. elonga-
ta × P. fortunei (García-Morote i in., 2014; San i in., 
2016), P. fortunei × P. tomentosa (Ayan i in., 2006). 

Tabela 1. Wymagania środowiskowe dla paulowni (na podstawie Icka i in., 2016)
Table 1. Environmental requirements of Paulownia (based on Icka et al., 2016)

Temperatura – Temperature od –25°C do +47°C, optymalna +27°C 
from –25°C to +47°C, optimal 27°C

Opady – Rainfall 500–2000 mm (700 mm w trakcie sezonu wegetacyjnego) 
500–2000 mm (700 mm during growing season)

Wysokość nad poziomem morza – Altitude 2400 m, preferowana wysokość poniżej 800 m
2400 m, preferred under 800 m

Temperatura gleby – Soil temperature 15–16°C

pH gleby – Soil pH 5,0–8,9

Glina – Clay <25% 

Zasolenie – Salinity <1%

Norma światła – Light requirement 20 000 – 30 000 lux
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Do najbardziej znanych hybryd należą: ‘Clon in Vi-
tro 112’ (Berdón Berdón i in., 2017; Icka i in., 2016), 
‘Cotevisa 2’, ‘Sundsu 11’ (Zuazo i in., 2013), ‘Shan 
Tong’ (Luca i in., 2014) oraz inne (Berdón Berdón 
i in., 2017). Spotykane są również hybrydy powsta-
łe w sposób naturalny, np. P. taiwaniana powstała ze 
skrzyżowania P. kawakamii i P. fortunei (Wang i in., 
1994). Po utworzeniu hybryd odpowiednie osobniki 
są selekcjonowane i rozmnażane w kulturach in vi-
tro (Gyuleva i Garelkova, 1993; Magar i in., 2016). 
Hybrydy paulownii są uprawiane w krótkich 6–10-let-
nich cyklach na potrzeby uzyskania drewna okrągłe-
go, natomiast cykle mogą być jeszcze krótsze w celu 
uzyskania biomasy (Berdón Berdón i in., 2017).

MOŻLIWOŚCI UPRAWY W POLSCE

W Polsce rodzaj Paulownia występuje w ogrodach 
botanicznych, jest sadzony również jako drzewo 
ozdobne. Paulownia wykazuje na tyle szybki wzrost, 
że początkowo ma wygląd rośliny zielnej. Dynamika 
przyrostu i siła życiowa są głównymi przyczynami 
prowadzenia upraw tego gatunku, jak również zasad-
niczym źródłem zmartwień co do cech inwazyjnych. 
Masowe wprowadzanie nowego gatunku na teren 
Polski wiąże się z obawami o zachowanie się rośli-
ny w środowisku. W niektórych państwach pewne 
gatunki paulowni zostały uznane za niebezpieczne, 
np. paulownię omszoną (P. tomentosa) potraktowa-
no jako gatunek inwazyjny w Austrii (Essl, 2007). 
W Czechach również zwrócono nań uwagę i nadano 
status gatunku obcego, wymagającego stałego moni-
toringu (Pergl i in., 2016). W Polsce Państwowa Rada 
Ochrony Przyrody z dużą rezerwą wypowiedziała się 
na temat tworzenia w kraju plantacji hybrydy gatun-
ków P. eleongata i P. fortunei, znanych jako Oxytree 
Paulownia Clon in Vitro 112 (C) (Opinia…, 2016). 
Do USA paulownię sprowadzono ok. 1840 roku (P. 
tomentosa). Przez około 150 lat rozprzestrzeniła się 
po różnych stanach, sprawiając wiele kłopotów, któ-
re wywołały burzliwą dyskusję dotyczącą wszystkich 
gatunków paulowni. Oficjalnie uznano P. tomentosa 
za gatunek inwazyjny, do tego stopnia, że w wielu sta-
nach zaczęto z nim walczyć. Łagodniej potraktowano 
P. elongata, która nie jest tak inwazyjna, ale też jest 
traktowana niechętnie. Paulownia w USA ma licznych 
zarówno przeciwników, jak i zwolenników, a dyskusje 

na jej temat są burzliwe ze względu na istniejące tam 
uprawy, które przynoszą ich właścicielom pokaźne 
zyski (Snow, 2015). W Bułgarii paulownia została 
wprowadzona na początku lat siedemdziesiątych XX 
wieku jako drzewko ozdobne, miejskie. Początkowo 
była popularna P. tomentosa. Z czasem zainteresowa-
no się również gatunkami P. elongata i P. fortunei, ale 
dopiero hybrydy zostały potraktowane jako produkt 
potencjalny do wprowadzenia na szeroką skalę (Gy-
uleva, 2008; 2010). 

Gatunki obce, stwarzające ryzyko biologiczne 
i ekonomiczne, wymagają najpierw badań, prowa-
dzonych przez instytucje niezależne, stwierdzających 
możliwość wprowadzenia takich gatunków do uprawy 
lub konieczność rezygnacji z ich wprowadzania. Wie-
le państw prowadzi z powodzeniem plantacje hybryd 
paulowni (również w Europie), jednak rozwiązania 
sprawdzone w jednych krajach nie gwarantują takiego 
samego efektu w odmiennych warunkach klimatycz-
nych i środowiskowych. Rozpatrując uprawy towaro-
we w Polsce, należy wziąć pod uwagę nie tylko dyna-
mikę wzrostu, lecz również dostępność wody (opady) 
i mrozoodporność, która dla wielu hybryd nie została 
jeszcze przebadana wystarczająco. Dodatkowym ele-
mentem ograniczającym uprawy towarowe mogą być 
przymrozki, przez które roślina, zmuszana do wypusz-
czania nowych pędów, będzie dawała słabsze efekty 
uprawowe.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury 
można stwierdzić, że głównym celem upraw paulowni 
w krótkich cyklach jest produkcja masy drzewnej na po-
trzeby przemysłu celulozowego i energetycznego oraz 
niektórych pozostałych gałęzi przemysłu drzewnego. 
Warto zauważyć, że podawane parametry techniczne, 
skład chemiczny, wymagania co do warunków upraw 
i produkcja biomasy różnią się w istotny sposób u róż-
nych gatunków paulowni oraz różnych hybryd. Warto-
ści otrzymywane przez badaczy są niekiedy rozbieżne 
o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent. Nie moż-
na stwierdzić jednoznacznie, że paulownia jest gatun-
kiem uniwersalnym i dającym te same efekty w róż-
nych warunkach. Każdorazowo należy podjąć próbę 
badawczą w celu stwierdzenia przydatności wybra-
nych gatunków lub ich hybryd do określonych celów. 
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THE USE OF WOOD AND THE POSSIBILITY OF PLANTING TREES OF THE PAULOWNIA GENUS

ABSTRACT

The work presents a review of the literature concerning the industrial use of the Paulownia genus. The pur-
pose of the study was to analyse the current state of knowledge and potential for planting industrial hybrids 
of Paulownia. The paper presents botanical affiliation, a brief historical outline, the use of wood, climate re-
quirements and experience with young hybrid crops. Based on the literature review, it may be concluded that 
the main purpose of cultivation in short cycles is to produce wood pulp for the needs of the pulp and energy 
industry rather than the other branches of the wood industry. It is worth noting that the provided technical 
parameters, chemical composition, requirements for growing conditions and biomass production, differ for 
the other species of Paulownia as well as various hybrids. It cannot be definitely stated that Paulownia is 
a universal species and gives the same effects under various conditions, but an attempt should be taken to 
determine the suitability of selected species or their hybrids for specific purposes.
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