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Czeremcha amerykańska (Prunus serotina Ehrh.)
Nazewnictwo
Czeremcha amerykańska to drewno pozyskiwane z drzew Prunus serotina Ehrh. z
rodziny różowatych (Rosaceae). Oprócz podanej wyżej, podstawowej nazwy handlowej
drewna wymienionej również w normie PN-EN 13556:2005 funkcjonuje wiele innych
określeń, które zestawiono w tabeli 1. W Polsce opisywane drewno najczęściej
rozpoznawalne jest pod potoczną nazwą czereśnia amerykańska.
Tabela 1.
Najczęściej używane nazwy handlowe drewna czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) - grubym
drukiem podano nazwy według normy PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
czeremcha amerykańska, czereśnia amerykańska, czeremcha późna
Nazwa angielska
American cherry
Nazwa francuska
merisier d’Amérigue
Nazwa niemiecka
Amerikanischer Kirschbaum
Nazwy stosowane w cherry, black cherry, mountain cherry, cabinett cherry, wild cherry, American black
innych krajach
cherry w USA i Kanadzie

Pozyskanie
Ojczyzną czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) jest Ameryka Północna.
Główny rejon występowania rozciąga się od zachodu Nowej Szkocji (Kanada) do centralnej
Minnesoty (USA), po południowo-wschodnią części Teksasu i centralną części stanu Floryda.
Prócz tego wyspowo występuje w Meksyku a nawet Gwatemalę. Wyróżnia się kilka odmian
czeremchy amerykańskiej np.: „alabamenis”, „exima” i „rufula” (www.fs.fed.us). Najwięcej
drewna czeremchy pozyskuje się w USA.
Czeremcha amerykańska zwana też późną (Prunus serotina Ehrh) została
sprowadzona do Europy w 1629 roku, a do Polski w 1813 roku. Gatunek ten był celowo
wprowadzany przez leśników w lasach europejskich jako domieszka podszytu (fot.1). W
Polsce czeremcha amerykańska była i jest sadzona również jako drzewo ozdobne i alejowe.
Obecnie dość powszechnie występuje w naszych lasach.
Omawiany gatunek w Ameryce Północnej osiąga wysokość nawet do 30 m. W
optymalnym klimacie dla jej wzrostu (w Apallachach) średnio wysokość ukształtowanych
drzew wynosi 24 m, a średnica odziomkowa ok. 60 cm. Drzewa nadają się do ścinki już w
wieku 35-40 lat, ale pełne wymiary osiągają w wieku ok. 100 lat. Na cechy charakterystyczne
takie jak liście, owoce czy korę nie ma wpływu miejsce występowania – Prunus serotina
Ehrh. rosnąca w Ameryce wygląda tak samo jak ta występująca w Polsce.
W rozpoznaniu zamorskiego gatunku i tym samym w odróżnieniu od rodzimej
czeremchy pospolitej (Prunus padus L.) pomagają liście i kwiaty. U czeremchy
amerykańskiej liście są podłużnie lancetowate, zaostrzone, drobno ząbkowano-piłkowane, z
wierzchu błyszczące i ciemnozielone, a od spodu jasnozielone, wzdłuż nerwu środkowego
żółtawo owłosione. Jesienią przebarwiają się na żółty lub miedziany kolor (fot.1a). U
rodzimej czeremchy pospolitej liście są eliptyczne i drobno piłkowane, a ponadto wydzielają
nieprzyjemny zapach po roztarciu (Pokorny 1992).
Czeremcha z Ameryki Północnej kwitnie dopiero na przełomie maja i czerwca (stąd
zamienna nazwa czeremcha późna). Kwiaty kremowo-białe (fot.1b), o średnicy do 1 cm
zebrane są w walcowate grona o długości 7-12 mm (początkowo wzniesione a później
zwisające). Kwiaty czeremchy amerykańskiej są niemal bezwonne i mniejsze niż czeremchy
zwyczajnej. Owoce czeremchy pojawiają się w sierpniu i wrześniu. Stanowią je małe, kuliste,
błyszczące pestkowce, zebrane w groniaste owocostany. Ich kolor jest zwykle czarnoczerwony.
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Kora drzew starszych jest chropowata i silnie spękana (fot.1c), natomiast na młodych
drzewkach lub pędach jest gładka, ciemnobrunatno-szara z biegnącymi poziomo białymi
liniami.
Drewno czeremchy amerykańskiej rosnącej w Polsce jak do tej pory nie znalazło
zastosowania w przemyśle drzewnym. Czeremcha uważana jest za zbyt ekspansywny gatunek
(który nie pozwala na swobodny wzrost naszym rodzimym drzewom) i w związku z tym jest
przedwcześnie wycinana. Drewno zwykle przeznaczane jest na opał, co w świetle
przeprowadzonych badań (Studnicka 2007) wydaje się być postępowaniem nieracjonalnym.
Drewno czeremchy amerykańskiej pozyskiwane w kraju pod względem właściwości
mechanicznych nawet przewyższa drewno tego samego gatunku rosnącego za oceanem.
Niestety drzewa osiągają w naszym klimacie mniejsze rozmiary, a twardziel jest słabiej
wybarwiona.
a)

b)

c)

Fot.1. Czeremcha amerykańska (Prunus serotina Ehrh.): a) młode drzewo w jesiennej szacie, b) kwiaty, c) kora

Struktura
Budowa makroskopowa
Biel drewna czeremchy jest dość wąski (o szerokości 2-4 cm) i ma kolor od białego do
czerwono-brązowego (najczęściej jest kremowo-różowy). Twardziel tuż po ścięciu jest dość
jasna, o czerwono-zielonkawym odcieniu. Pod wpływem światła słonecznego i tlenu
zawartego w powietrzu ciemnieje od barwy czerwono-bordowej lub nawet głębokiej
czerwieni. W drewnie mogą wystąpić brązowo-czarne cętki - miejsca przecięcia drobnych
pęcherzy gumożywicznych. Na przekroju poprzecznym (fot.2a) i stycznym (fot.2c) widoczny
jest delikatny rysunek przyrostów rocznych (www.na.fs.fed.us, Hough 2007).
Omawiane drewno jest na ogół prostowłókniste o cenionym rysunku szczególnie na
przekroju promieniowym, podkreślonym przez drobny błyszcz (fot.2b). Z tego względu
zalecane jest przecieranie ćwiartkowe pozwalające na pozyskiwanie tarcicy promieniowej.
Drewno przesuszone lub zleżałe nie ma żadnego charakterystycznego zapachu
(www.exotichardwoods-northamerica.com, www.royalfloor.pl, www.dlh.pl). Podobnymi
gatunkami drewna do omawianego są między innymi: czeremcha pospolita (Prunus padus
L.), wiśnia wonna (Prunus mahaleb L.), wiśnia pospolita (Prunus cesesus L.) oraz wiśnia
piłkowana (Prunus serrulata Lindl) – Wagenfür (2007).
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Fot.2. Obrazy makroskopowe drewna czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Drewno czeremchy amerykańskiej reprezentuje typ budowy drewna półpierścieniowonaczyniowego. Na przekroju poprzecznym na szerokości przyrostu rocznego widoczna jest
wyraźna różnica miedzy ilością i średnicą naczyń ze strefy drewna wczesnego i późnego
(fot.3a). Naczynia rozmieszczone są pojedynczo i w zgrupowaniach po 2-3, w tych ostatnich
układają się rzędami w kierunku promieniowym. Średnica naczyń wynosi średnio od 0,003 do
0,007 mm. Ilość naczyń na 1 cm2 przekroju poprzecznego waha się od 65 do 105. Istotny
udział w strukturze drewna mają włókna drzewne o długości od 0,8 do 1,3 mm (http://deltaintkey.com).
Na przekroju promieniowym (fot.3b) zwraca uwagę złożona budowa promieni
drzewnych. Są to promienie niejednorodne składające się z komórek miękiszowych leżących i
stojących. Te ostatnie tworzą 2-4 warstwy marginalne. Poza promieniami brak jest
rozbudowanego miękiszu drzewnego. W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje
perforacja prosta, a w ścianach podłużnych występują zgrubienia spiralne.
a)

b)

c)

Fot.3. Obrazy mikroskopowe drewna czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Promienie drzewne występujące w drewnie czeremchy amerykańskiej są najczęściej
3-4 szeregowe, rzadziej 1 szeregowe. Promienie o większej szerokości są smuklejsze –
składają się nawet z kilkudziesięciu (25-30) warstw komórek (fot.3c). Omawiane drewno nie
wykazuje budowy piętrowej.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna czeremchy
amerykańskiej podano w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest to drewno
umiarkowanie lekkie (klasa IV). Średnia gęstość drewna w stanie powietrzno - suchym
(drewno o wilgotności ok. 12%) wynosi ok. 580 kg/m3. Według klasyfikacji Monina (podanej
przez Krzysika, 1978) czeremcha amerykańska należy do drewna średnio kurczliwego skurcz objętościowy wynosi średnio ok. 12,5%.
Prostowłókniste drewno czeremchy amerykańskiej ma korzystne właściwości
wytrzymałościowe, przy czym zwraca uwagę stosunkowo wysoka wytrzymałość na
rozciąganie wzdłuż włókien, wynosząca średnio 125 MPa, oraz proporcjonalna do niej
wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien równa średnio 59 MPa. Średnia twardość
badanego drewna oznaczona metodą Janki na przekroju poprzecznym wynosi 57 MPa, a
średni moduł sprężystości wzdłuż włókien oznaczony przy zginaniu statycznym ok. 13,5 GPa.
Tabela 2. Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina
Ehrh.) według badań własnych i danych literaturowych (Studnicka 2007, Wagenführ 2007).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
750
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
490 – 580 – 620
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
470 – 550 – 580
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
29
Porowatość
C [%]
64
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,8 – 4,0 – 5,4
Skurcz w kierunku stycznym
Ktw [%]
6,0 – 7,7 – 8,9
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
11,2 – 12,5 – 14,3
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
101 – 125 – 146
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
48 – 59 – 67
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
73 – 93 – 121
Udarność
U [kJ/m2]
39 – 52 – 63
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
12,5 – 13,5 – 14,9
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
6,3 – 7,8 – 13,0
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
48 – 57 – 74
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W=12%)

Obróbka i zastosowanie
Drewno czeremchy amerykańskiej jest stosunkowo łatwe w suszeniu. Wysycha dość
szybko jednak przy zbyt gwałtownym przebiegu procesu może dojść do powstawania
pęknięć. Zalecane jest suszenie konwekcyjne w temperaturze 50 – 70oC a po tym procesie
sezonowanie. Omawiane drewno jest stosunkowo łatwe do obróbki ręcznej i maszynowej.
Przy szlifowaniu i polerowaniu uzyskuje się dobrej jakości, gładkie powierzchnie, które
można podać dalszej obróbce wykańczającej. Stosunkowo niska wytrzymałość na ścinanie
wzdłuż włókien stanowi zaletę przy skrawaniu płaskim i obwodowym.
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Czeremcha amerykańska daje mocne połączenia przy użyciu łączników metalowych
(nie pęka przy wbijaniu gwoździ) i dobrze się klei. Pod wpływem metalu wilgotne drewno
przebarwia się na kolor sino-niebieski. Po wyszlifowaniu, bejcowaniu i ostatecznej obróbce
lakierowaniem uzyskuje się wysokiej jakości powierzchnie wizualnie podobną do drewna
mahoniowego (Wagenfür 2007).
Drewno twardzieli zalicza się do odpornych na destrukcyjne działanie grzybów.
Drewno bielu jest podatne na atak kołatka domowego. Chemiczne środki ochronne niezbyt
dobrze penetrują i słabo zabezpieczają drewno twardzieli (www.exotichardwoodsnorthamerica.com). Omawiane drewno nie jest wymienione w normie PN-EN 350-2.
Drewno czeremchy z Ameryki Północnej należy do cenionych gatunków i znalazło
zastosowanie w meblarstwie, stolarstwie i wyrobach artystycznych. Wykonuje się z niego
meble, boazerie, podłogi, schody, drzwi, drewniane wykończenia ekskluzywnych jachtów,
instrumenty muzyczne oraz elementy toczone i rzeźbione (www.exotichardwoodsnorthamerica.com). Na początku XX wieku drewno czeremchy stosowano również do
wykańczania wagonów kolejowych (Praca zbiorowa 1951). Na rynku dostępne jest w postaci
kłód (o średnicy powyżej 30 cm), tarcicy i fornirów. Popularność drewna czeremchy w
przemyśle meblarskim stale rośnie dzięki łatwości obróbki i zaletom estetycznym. W USA
dobrej jakości drewno czeremchy jest droższe od drewna dębowego (www.exotichardwoodsnorthamerica.com). Na starym kontynencie coraz śmielej wykorzystuje się je do
kompleksowego wykańczania wnętrz.
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