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Toon (Toona ciliata M.Roem.)
Nazewnictwo
Toon to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Toona ciliata M.Roem.(syn. Toona
australis (F. Muell.) Harms., Cedrela australis R. Mudie., Cedrela toona Roxb ex. Rottler,
Cedrela velutina DC., Toona australis F. Muell., z rodziny miodlowatych (Meliaceae). Inne
określenia używane wobec omawianego drewna zestawiono w tabeli 1. Opisywane drewno
nie jest wymienione w normie PN-EN 13556:2005 dotyczącej nazewnictwa drewna
znajdującego się w obrocie handlowym w Europie. Przyjmując jednak zastosowany w normie
sposób przyporządkowywania kodów literowych do poszczególnych gatunków drewna
omawiane drewno miałoby czteroliterowe oznaczenie TOCI.
Rodzaj Toona tworzy pięć gatunków drzew, z których pozyskiwane jest drewno
na skalę przemysłową. Oprócz Tonna cilita M.Roem. są to:
- Toona calantas Merr. & Rolfe – Philippine mahogany, Philippine cedar, kalantas;
- Toona febrifuga Roem. - Iron redwood, Vietnam mahogany;
- Toona sinensis (A. Juss.) M. Roem. – Chinese cedar, Chinese mahogany, Chinese toon;
- Toona sureni (Blume) Merr. – Indonesian mahogany, suren.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna toon (Toona ciliata M.Roem.) – wytłuszczonym drukiem podano najbardziej
popularne nazwy (które mogą stanowić propozycję do umieszczenia w normie PN-EN 13556).
Nazwy polskie
toon, cedr indyjski, cedrówka
Nazwa angielskie Australian cedar, Australian red cedar, Burma cedar, Burma toon, Indian mahogany,
Moulmein cedar
Nazwy francuskie Cèdre rouge, Cèdre rouge d'Australie
Nazwa niemieckie Australisches Zeder, Australisches Mahagoni
Nazwy stosowane cedro-australiano w Portugali, Austaralian toon, Indian mahogany, Austaralian red cedar w
w innych krajach: USA, Queensland red cedar, red cedar, toon w Austarlii, epi i kapere w Papui Nowej
Gwinei, mai-yom-horm w Laosie, taung tama, thit kador w Birmie, toon w Indiach, toon,
yomkam w Tajlandii, suren kapar, suren mal w Malezji, soeren w Indonezji, 红椿 (hong
chun) i 小果红椿 (xiao guo hong chun) w Chinach

Pozyskanie
Naturalny zasięg występowania drzew z rodzaju Toona obejmuje obszar południowowschodniej Azji (Indie, Birma, Południowa Korea, Wietnam, Laos), Oceanię (Malezja,
Tajlandia, Filipiny, Papua Nowa Gwinea) oraz północno-wschodnią Australię
(od Benandarah, Nowej Południowej Walii do McIllwraith Range w Północnym Queensland.
Drzewa Toona ciliata M.Roem występują w lasach strefy tropikalnej i subtropikalnej
(naturalny zasięg obejmuje północno-wschodnią Australię, Papę Nową Gwineę i Filipiny).
Rośliny te preferują wilgotne gleby aluwialne. Rosną bardzo szybko, osiągając wysokość
nawet do 45 m i średnicę w odziomku ponad 2 m. Kształt pni i pokrój są zróżnicowane
w zależności od lokalnych warunków siedliskowych. Pnie młodych drzew pokrywa
czerwono-brązowa, lekko błyszcząca kora, w późniejszym wieku staje się brązowo-szara
z dużymi nieregularnymi spękaniami. Podstawa pnia może być cylindryczna lub wyraźnie
sfalowana z potężnymi napływami korzeniowymi.
Najczęściej są to drzewa dominujące, które górują nad „dachem lasu” i stanowią
podłoże dla licznych epifitów i porostów. Omawiany gatunek należy do nielicznych
rodzimych drzew liściastych Australii, które całkowicie zrzucają liście w porze zimowej,
by na wiosnę odbudować je na nowo. Są to liście pierzaste o długości od 4 do 13 cm.
Na jednej osadzie znajduje się od 5 do 17 całobrzegich, lancetowatych listków. Młode liście
mają dolną stronę czerwoną, która później staje się zielona, upodabniając się kolorystycznie
do strony górnej. Okres kwitnienia przypada na wrzesień i listopad.
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Pojedyncze, białe kwiaty o wielkości 5 mm tworzą wiechy na końcach gałązek.
Dojrzałe owoce mają postać pękających od stycznia do marca, jasnobrązowych, suchych,
eliptycznych „kapsułek” o długości ok. 18 mm z 4-5 nasionami w środku.
Struktura
Budowa makroskopowa
Toon to drewno twardzielowe o strukturze pierścieniowo- lub półpierścieniowonaczyniowej. Biel jest wąski o barwie różowo-szarej do biało-żółtej. Twardziel jest wyraźnie
ciemniejsza od różowo-czerwonej do brązowo-czerwonej czasem z ciemniejszymi,
pastelowymi smugami. Przyrosty roczne, często o zróżnicowanej szerokości są dobrze
widoczne na przekroju stycznym, a szczególnie poprzecznym. Każdy przyrost rozpoczyna
warstwa silnie unaczynionego drewna, a kończy strefa ciemniejszych włókien.
Rysunek drewna oprócz wspomnianych przyrostów tworzą duże naczynia, które
w na przekroju poprzecznym mają postać drobnych, ciemniejszych od otaczającej tkanki
drzewnej drobnych otworków, a na przekrojach wzdłużnych ciemnych rowków. Drobne
promienie drzewne są widoczne jedynie na przekrojach podłużnych zbliżonych
do promieniowego. Na przekroju promieniowym mają one postać drobnego błyszczu.
Na pierwszy „rzut oka” tarcica toon przypomina gatunki iglaste, szczególnie przekrój
poprzecznym, tym bardziej że zawiera związki gumo-żywiczne, które mogą pojawić się w
postaci drobnych wycieków (w szorstkim drewnie trudno rozpoznać naczynia, nierówności
przypominają wyrwania cewek drewna wczesnego). Drewno to wydziela trwały aromatyczny
zapach szczególnie intensywny tuż po ścięciu.
a)

b)

c)

Ryc.1. Obrazy makroskopowe drewna toon (Toona ciliata M.Roem.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Kolejne przyrosty roczne rozpoczyna miękisz inicjalny oraz luźny pierścień dużych
naczyń. W miarę oddalania się od początku przyrostu rocznego ilość naczyń maleje. W strefie
drewna późnego naczynia rozmieszczone są pojedynczo lub parami. Naczynia występujące w
parach zorientowane są w kierunku promieniowym. Naczyniom towarzyszy miękisz ubogi.
Jest to miękisz włóknisty, najczęściej 3-4-5 segmentowy. Współtworzące strukturę pionową,
cienkościenne włókna drzewne ułożone są w dość regularnych, biegnących promieniowo
rzędach.
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Ściany poprzeczne członów naczyń są niemal prostopadłe do ich osi podłużnej.
W ścianach poprzecznych występuje perforacja prosta, natomiast a ścianach podłużnych brak
zgrubień spiralnych. Wnętrze naczyń dość często wypełniają związki gumo-żywiczne.
Promienie drzewne są niejednorodne. Warstwy wewnętrzne tworzą komórki
miękiszowe leżące, a pojedyncze warstwy marginalne komórki miękiszowe stojące.
Te ostatnie zwykle zawierają pojedyncze, pryzmatyczne kryształki związków mineralnych.
Promienie drzewne mają kształt soczewkowaty. Na szerokości promienia znajduje się zwykle
ok. 4-5 rzędów komórek miękiszowych, a na wysokości kilkanaście warstw.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy mikroskopowe drewna toon (Toona ciliata M.Roem.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne drewna toon podano w tabeli
2. Według sześciostopniowej skali Krzysika (1978) jest to drewno lekkie (klasa V). Średnia
gęstość w stanie powietrzno-suchym (dla drewna o wilgotności ok.12%) wynosi ok. 480
kg/m3. Omawiane drewno charakteryzuje się niskimi wartościami skurczów, przy zachowaniu
anizotropii podobnej do drewna krajowej sosny.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna toon (Toona ciliata M.Roem.)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
650 – 780
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
370 – 480 – 580
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
350 – 450 – 550
Porowatość
C [%]
70
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,1 – 0,2
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,4 – 3,8
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
6,3 – 7,3
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
10,8 – 11,3
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
51 – 60 – 75
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
33 – 39 – 45
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
66 – 78 – 88
Udarność
U [kJ/m2]
18 – 26 – 36
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
4,5 – 6,8 – 9,1
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
2,9 – 3,9 – 4,7
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
17 – 20 – 23
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Lekkość drewna znajduje odzwierciedlenie w parametrach wytrzymałościowych.
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien nie przekracza 45 MPa. Średnia udarność wynosi
tylko 26 kJ/m2, a średnia wytrzymałość na ścinanie niecałe 4 MPa. Omawiane drewno
charakteryzuje niski moduł sprężystości od 4,5 do 9,1 GPa oraz twardość ok. 20 MPa
(twardość oznaczona metoda Janki na przekroju poprzecznym).
Obróbka i zastosowanie
Drewno toon jest łatwe do obróbki ręcznej i maszynowej. Suszenie przebiega dość
szybko ale należy prowadzić je uważnie gdyż materiał ma tendencje do zasklepiania.
Zasuszona powierzchnia tarcicy utrudnia wydostawanie się wilgoci z jej wnętrza. Drewno
to bardzo dobrze się skrawa. Dzięki porowatej strukturze przy łączeniu za pomocą gwoździ
i wkrętów nie wymaga nawierceń. Omawiany gatunek charakteryzuje się dobrą sklejalnością
i przyjmowaniem środków malarsko-lakierniczych. Znaczna „miękkość” przy szlifowaniu
i polerowaniu nieco utrudnia uzyskanie błyszczącej powierzchni. Pył może podrażniać błony
śluzowe.
Drewno toon ma średnią naturalną trwałość (według kryteriów analogicznych
do opisanych w normie PN-EN 350). Według danych australijskich w zastosowaniach
zewnętrznych, odizolowane od podłoża „wytrzymuje” od 15 do 40 lat, a przy pracy
w kontakcie z gruntem od 5 do 15 lat. Biel jest stosunkowo łatwy do nasycania impregnatami,
natomiast twardziel na tyle oporna, że prowadzenie tego procesu w warunkach
przemysłowych jest nieopłacalne.
Drewno toon jest cenione i ma szerokie zastosowanie. Jest używane w stolarce
otworowej (drzwi i okna) a przede wszystkim kojarzy się z doskonałym materiałem
do produkcji mebli i wyposażenia wnętrz zarówno z elementów litych jak i sklejki. Obecnie
produkuje się z niego wysokiej klasy meble kolonialne oraz repliki mebli antycznych.
Szczególnymi wyrobami z tego drewna są instrumenty muzyczne, rzeźby, oraz modele.
Szeroką grupę stanowią także różne wyroby galanteryjne, np.: pudełka do cygar, szkatułki,
ramki, podstawki, drobne ozdoby, rękojeści pędzli itd. Dawniej toon był używany
do wytwarzania łodzi, wagonów kolejowych, sprzętu sportowego i konstrukcji lotniczych.
Informacje uzupełniające
Toon mimo że jest drewnem pozyskiwanym z drzew liściastych często nazywane jest
australijskim czerwonym cedrem (Australian red cedar). Ma to podłoże historyczne –
pierwszym białym osadnikom w Australii przypominało (ze względu na zapach i zbliżoną
gęstość) znane już od czasów antycznych drewno cedru libańskiego (Cedrus libani Davis).
Gdy doceniono zalety nowego gatunku i w 1790 roku odkryto znaczne jego zasoby na zachód
od Sydney w rejonie Hawkesbury i Hunter, rząd niezwłocznie wysłał tam grupy więźniów do
ścinki drzew i przetarcia pni. Pierwszy zamorski transport tarcicy „czerwonego cedru” miał
miejsce już 5 lat później, a odbiorcą były Indie. Wkrótce zaczęto eksportować je do Anglii,
Chin, Nowej Zelandii i południowej Afryki. W ciągu zaledwie 25 lat wyczerpano zasoby
omawianego gatunku w wyżej wymienionych rejonach. W tym samym czasie odnaleziono
nową populację w okolicach dzisiejszego Port Macquarie, w pobliżu rzeki Macleay oraz w
dolinie Camden Haven i zaczęła się kolejna intensywna wycinka. Od 1856 roku statki
morskie przybywały do Camden Haven przede wszystkim po drewno „czerwonego cedru”.
Balast kamienny był wyrzucany w porcie w Sydney i tak odciążone jednostki o mniejszym
zanurzeniu i zwiększonej ładowności płynęły w górę rzeki do Kendall, gdzie w latach 60-tych
XIX wieku powstał jeden z pierwszych tartaków.
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Prawdopodobnie najpotężniejsze drzewo Tonna ciliata M.Roem. o średnicy
w odziomku ponad 6,1 m zostało ścięte w 1860 roku - jeszcze przed uruchomieniem tartaku.
Z braku odpowiednich maszyn do rozkroju tak potężnego pnia, większość drewna
z powalonego drzewa nie została wykorzystana (zwyczajnie zgniła pozostawiona na zrębie).
Zapotrzebowanie na drewno toon systematycznie rosło. W niektórych rejonach
wschodniej Australii stało się surowcem wszechstronnym: wykonywano z niego domy
prywatne i użyteczności publicznej, meble, opakowania, ogrodzenia oraz budynki
gospodarcze. Często przecierano je samodzielnie, a jedynymi narzędziami były piły ręczne
i siekiery. Przy ścince zwykle pomijano część odziomkową z napływami korzeniowymi.
Drzewa ścinano ze specjalnych platform na wysokości nawet 6 metrów od podstawy pnia.
W latach 30-tych XX wieku pojawiła się mechanizacja, która zrewolucjonizowała prace
zrębowe i transport drewna. Drugim czynnikiem przyspieszającym pozyskanie „czerwonego
cedru” była obsesja jednego człowieka Billa Haydona, który wkrótce został największym jego
dostawcą z przydomkiem „cedrowy król”. Okres II Wojny Światowej to kolejne nasilenie
eksploatacji zasobów leśnych Australii, związanej z budową kolei. Wspomniany już
wcześniej Bill Haydon podpisał wówczas 25 letni kontrakt na dostawy „czerwonego cedru”
z Kolejami Żelaznymi Nowej Południowej Walii.
Obecnie drzewa te nie są postrzegane tylko jako źródło potencjalnego surowca, lecz
przede wszystkim, jako nieodzowny element lasów Australii (ze zbiorowisk naturalnych ich
pozyskanie jest ściśle limitowane). Obecnie wdrażane są projekty upraw plantacyjnych Toona
ciliata M.Roem. Dzięki działaniom ochronnym być może za 200-300 lat znów pojawią się
takie olbrzymy, jak ten ścięty w 1860 roku.
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