
Drewno sosnowe alternatywą do filtra do
wody?

Tak, ale tylko w warunkach ekstremalnych.

 

Naukowcy z Massachusetts Insititute of Technology w USA w prostym procesie technologicznym
opracowali filtry z drewna sosny wejmutki, które potrafią skutecznie odfiltrować 99% pałeczek
okrężnicy (E. Coli), będących główną przyczyną zakażeń w krajach trzeciego świata. Jest to
interesująca informacja również dla miłośników wypraw ekstremalnych i survivalowych, gdzie
występuje deficyt wody pitnej. Jak się okazuje, wystarczy, że w okolicy znajdziemy rzekę bądź jezioro
oraz gałąź sosny. Pozbawiona kory sosna zatrzymuje bakterie, filtrując kilka litrów wody dziennie.
Dzięki sosnowemu drewnu, możemy uzdatnić sobie wodę bez używania profesjonalnych filtrów.

 

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 1,6 miliona ludzi rocznie umiera z
powodu chorób wywołanych przez brak dostępu do bezpiecznej wody pitnej i podstawowych
urządzeń sanitarnych. Około 90% z nich to dzieci poniżej 5 roku życia. O ile w krajach europejskich,
czy w USA ludzie korzystają z profesjonalnych filtrów do wody, do w krajach rozwijających się
poszukuje się tanich i łatwo dostępnych rozwiązań, które mogą pomóc w uzdatnianiu wody.
Powszechnie wykorzystywane technologie, takie jak chlorowanie, filtracja, dezynfekcja UV,
pasteryzacja, gotowanie, czy ozonowanie są rozwiązaniami zbyt kosztownymi dla mieszkańców
małych miasteczek i wsi w najbiedniejszych rejonach świata.

 

Odkrycie naukowców z Massachusetts Insititute of Technology wykorzystuje jedynie to, co
otrzymaliśmy w darze od naszej matki – natury. Drewno jako struktura, której naturalnym zadaniem
jest rozprowadzanie wody i składników odżywczych pobranych przez korzenie drzewa po całej
roślinie, posiada sieć milionów mikroskopijnych porów. Pory te są w stanie zatrzymać wszystko o
wymiarach większych niż 70 nanometrów. Jako, że większość bakterii liczy sobie ponad 200 nm,
drewno radzi sobie z nimi bez problemu. Porowaty materiał w drewnie o nazwie ksylem może
stanowić skuteczną membranę umożliwiającą przefiltrowanie wielu czynników chorobotwórczych.

 

Dzięki badaniom drewna pod mikroskopem fluorescencyjnym ujawniono, że bakterie zgromadziły się
wokół porów odkrywkowych już na kilku milimetrach grubości korka. Filtr o objętości blisko 3 cm^3

w ciągu doby jest w stanie przefiltrować blisko 4 litry wody, a więc ilość całkowicie wystarczającą
zapotrzebowaniu dorosłej osoby. Z danych przedstawionych przez naukowców wynika jednak, że
filtrowanie wody za pomocą drewna sosnowego jest skuteczne tylko wtedy, kiedy drewno jest



wilgotne. Osuszone korki z pęknięciami nie są w stanie zatrzymać wszystkich zanieczyszczeń.

 

Sama możliwość filtracji wody za pomocą drewna sosnowego to jednak niewątpliwe odkrycie. Takie
rozwiązanie wydaje się być prawdziwym panaceum zarówno na problemy z wodą w najbiedniejszych
krajach świata, jak i na problemy miłośników survivalu, gdzie czysta woda jest także towarem
deficytowym. Naukowcy z MIT prawdopodobnie na tym poprzestaną, gdyż twierdzą, że możliwe, że
uda się gdzieś znaleźć roślinę, której tkanki posiadają pory jeszcze mniejsze - potrafiące zatrzymać
nawet wirusy. Nauka i natura muszą się wspierać. Razem mogą osiągnąć to, co nie śniło się nawet
starożytnym filozofom...

 

Opracowane na podstawie artykułu „Skuteczny filtr do wody z gałązki drzewa”, dostępny
[w:] http://www.dobrewiadomosci.net.pl/277-skuteczny-filtr-do-wody-z-galazki-drzewa
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