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Mahoń amerykański wielkolistny (Swietenia macrophylla King)
Nazewnictwo
Mahoń amerykański wielkolistny lub krótko araputanga to mahoń właściwy. Nazwa
łacińska tego gatunku, należącego do rodziny miodlowtych (Meliaceae) brzmi: Swietenia
macrophylla King. Pierwsze słowo pochodzi od nazwiska Gerarda von Swietena (17001772), znanego botanika i nadwornego lekarza austriackiej cesarzowej Marii Teresy. Drugi
człon nazwy „macrophylla” oznacza wielkolistny. Jest to wyraz powstały
z połączenia dwóch słów greckich „makros” (wielki) i „phyllon” (liść). W literaturze
fachowej używanych jest kilka synonimów przedstawionej wyżej nazwy łacińskiej.
Najbardziej popularnie to: Swietenia tessmannii Harms, Swietenia krukovii Gleason,
Swietenia candollei Pittier i Swietenia belizensis Lundell. O wiele bogatsze jest nazewnictwo
samego drewna, w obrocie handlowym funkcjonuje wiele jego określeń – najczęściej
używane przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna Swietenia macrohylla King - wytłuszczonym drukiem podano nazwy obowiązujące
według PN-EN 13556:2005.
Nazwa polska
mahoń amerykański wielkolistny, mahoń, araputanga
Nazwy angielskie
American mahogany, bastard mahogany, big-leaf mahogany, mahogany
Nazwy francuskie
acajou d’Amérique, acajou du Honduras, acajou étranger
Nazwy niemieckie
Amerikanisches Mahagoni, Echtes Mahagoni
Nazwy stosowane w
mahogany i baywood w USA, mogano we Włoszech, aguano w Peru, mahogani i
innych krajach:
yulu w Nikaragui, araputanga, aguano i mogno w Brazylii, zopitole w Meksyku,
orura w Wenezueli, domingo, caoba lub zopitozontecomacuahuil w Hiszpanii

Mahonie amerykańskie z rodzaju Swietenia, które nazywane są również mahoniami
„właściwymi” lub „prawdziwymi” uznaje się za modelowe dla porównywania z innymi
gatunkami mahoniowców, np. afrykańskich z rodzaju Khaya i Entandrophragma.
Pozyskanie
Drzewa Swietenia macrophylla King występują w lasach tropikalnych w Ameryce
Środkowej i Południowej na terytorium takich państw jak: Ekwador, Panama, Kostaryka,
Boliwia, Meksyk, Gwatemala, Peru, Nikaragua, Honduras i Brazylia. Przykładowo,
w Brazylii araputanga pozyskiwana jest głównie w rejonach Vale do Sao Francisco,
Zona da Mata oraz Estado de Minais Gerais. Szczególnie licznie występuje w Caceras
i dolinach rzek Tocantins i Araguaia. Drzewa te dobrze rosną na glebach średnich i ciężkich
do wysokości 1500 m n.p.m. Optymalne warunki to średnia roczna temperatura powietrza 2028oC (minimalna 11oC, a maksymalna 35oC) i opady od 1600 do 2500 mm (maksymalnie
4000 mm rocznie).
Drzewa tego gatunku o rozłożystych koronach dorastają do wysokości 30-40 m. Znane
są jednak okazy o rekordowej wysokości 50-60 m. Pnie tych drzew są zazwyczaj proste
o kształcie cylindrycznym, a ich średnica w odziomku może dochodzić do ok. 2m. Jest ona
znacznie większa jeżeli u nasady pnia znajduje się, częste u tego gatunku, zgrubienie
odziomkowe. Wyrośnięte drzewa są wysoko ugałęzione (pień do wysokości nawet 20 m
pozbawiony jest gałęzi).
Omawiany gatunek jest drzewem szybko rosnącym, jej wiek rębny to 50-120 lat.
Górna granica żywotności tych roślin oceniana jest na 300 do 500 lat. Ze względu na szybki
wzrost, niewielkie wymagania siedliskowe i cenione drewno, araputanga jest uprawiana
w plantacjach, zarówno w obszarze pierwotnego występowania jak i w innych rejonach
świata.
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Przykładowo uprawa w Indiach twa już od 1872 roku, a na Wyspach Salomona, Haiti
jest to ponad 54 tysiące hektarów upraw. Ocenia się, że plantacje mahonia amerykańskiego
wielkolistnego zajmują na całym świecie obszar około 200 tys. ha.
Największymi eksporterami tego drewna (według danych z 1999 roku) jest Brazylia,
Peru i Boliwia, a największymi importerami USA – ok. 85 tys. m3, Dominikana – ok.11 tys.
m3 i kraje europejskie – ok.10 tys. m3. Co roku w Ameryce Środkowej pozyskiwane jest ok.
120 tys. m3 omawianego drewna, niestety część pochodzi z nielegalnych wyrębów.
Mahonie właściwe (od ich odkrycia przez Europejczyków w XVI wieku) były
rabunkowo wycinane, co spowodowało ich zanik na znacznych obszarach pierwotnego
występowania. Ocenia się, że ogólny ubytek drzew mahoniowych w całej Ameryce
Środkowej w ciągu ostatnich 50 lat, wyniósł ponad 70%. Taki los spotkał między innymi
mahoniowiec kubański (Swietenia mahagoni (L.) Jacq.), rosnący na Antylach i południowej
Florydzie, oraz mahoniowiec meksykański (Swietenia humilis Zucc), występujący między
innymi w Meksyku. Z tego względu, w ostatnich latach, podejmowane są działania ochronne.
Wymienione wyżej dwa gatunki zanikających mahonii znajdują się pod ścisłą ochroną,
a dostępne na rynku drewno pochodzi z plantacji. Pod tym względem wyjątkiem jest
araputanga, którą wycina się także z naturalnych lasów tropikalnych dorzecza Amazonki.
W niektórych krajach i ten gatunek znajduje się pod ochroną, np. na Kostaryce od 1995 roku
czy w Boliwii i Meksyku od 1998 roku.
Struktura
Budowa makroskopowa
Araputanga to gatunek o twardzieli zabarwionej. Wąski biel ma mało interesujący
szaro-biały kolor i traktowany jest jako odpad. W odróżnieniu od mahonia kubańskiego
(Swietenia mahagoni (L.) Jacq.), który uchodzi za najciemniejszy z mahoniowców
właściwych, araputanga posiada twardziel o zróżnicowanej kolorystyce: od jasno-różowocynamonowej poprzez czerwono-cynamonową do czerwono-brązowej. Ciemniejsze drewno
ma zwykle większą gęstość. W ocenie tej należy być ostrożnym, bowiem twardziel ciemnieje
również w kontakcie ze światłem i tlenem zwartym w powietrzu. Wyjściowy kolor drewna,
częściowo jego rysunek i wyrazistość usłojenia zależą od siedliska: i tak, np. drewno
pozyskane z rejonu Araguaia w Brazyli jest ciemniejsze i przez to podobne do mahoniu
kubańskiego podczas gdy mahoń z Caceras i Tocantins jest jaśniejszy i ma mocniej
zaznaczone usłojenie. Drewno to należy do typu rozpierzchło-naczyniowego. Duże naczynia
(widoczne „gołym” okiem) są rozmieszczone równomiernie na przekroju poprzecznym.
Na przekrojach wzdłużnych mają postać biegnących wzdłużnie, ciemniejszych kresek
(rowków).
Drewno araputanga podobnie jak pozostałe mahonie z rodzaju Swietenia, ma bardzo
regularną piętrową budowę, widoczną po układzie kilkuszeregowych promieni
łykodrzewnych, rozmieszczonych równomiernie w poziomo biegnących rzędach. Druga
charakterystyczna cecha to występujący na przemian (w lewą i w prawą stronę) skręt włókien
widoczny na przekroju promieniowym w postaci regularnych pasów, zwykle o szerokości
1-3 cm. Pasy te widoczne są jako ciemniejsze i jaśniejsze obszary – wynika to z innego
współczynnika odbicia światła od włókien drzewnych odchylonych w przeciwnych
kierunkach. Oprócz typowego „pasiaka” spotykane jest drewno araputanga o bardziej
złożonym rysunku związanym z kędzierzawym lub falistym układem włókien
lub nietypowymi (specjalnymi) sposobami skrawania fornirów, co często daje bardzo
oryginalne i interesujące efekty wizualne.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna araputanga (Swietenia macrophylla King): a) przekrój
poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny.

Budowa mikroskopowa
Naczynia w drewnie rozmieszone są równomiernie na szerokości przyrostów
rocznych. Występują one pojedynczo lub w zgrupowaniach po 2-3 (rzadziej większych)
ułożonych w kierunku promieniowym. Człony naczyń mają średnicę od 0,090 do 0,255 mm,
a długość od 0,48 do 0,89 mm i posiadają perforacje proste. W wielu naczyniach występują
wciski, związane z obecnością miękiszu przynaczyniowego. W drewnie araputanga występuje
również miękisz pozanaczyniowy i przygraniczny – cienkościenne komórki. Ten ostatni ma
zwykle postać 3-4 warstwowych pasm, w których spotyka się przewody wypełnione
ciemnoczerwoną substancją gumożywiczną.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna araputanga (Swietenia macrophylla King):

a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Włókna drzewne, których udział w drewnie wynosi około 40%, są średniej grubości,
niektóre z nich posiadają poziome ścianki poprzeczne, dzielące przestrzeń
wewnątrzkomórkową na klika części. Długość włókien wynosi od 0,70 do 1,75 mm,
a średnica od 0,012 do 0,022 mm.
Promienie łykodrzewne są niejednorodne. Występują w nich komórki miękiszowe
dwóch rodzajów: w środkowej części wysokości promienia są to komórki leżące, które często
wypełnione są czerwonobrunatną zawartością, zaś w skrajnych warstwach (u dołu i u góry
promienia) są to komórki stojące, w których spotyka się pojedyncze kryształy szczawianu
wapnia. Promienie są najczęściej pięcioszeregowe lub węższe, wielowarstwowe
o soczewkowatym kształcie na przekroju stycznym. Zwykle układają się w regularne poziome
szeregi, piętrowo jeden nad drugim.
Właściwości
W tabeli 2 przedstawiono właściwości omawianego drewna. Araputnaga jest dość
lekka (o gęstości 440-600 kg/m3 w stanie powietrzno suchym), ale przy tym odpowiednio
sprężysta i wytrzymała. Średni moduł sprężystości wynosi ponad 9GPa, a średnia
wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien 50MPa. Stosunkowo niska wytrzymałość na
rozciąganie (w porównaniu z innymi wytrzymałościami) wynika z występującego w
mahoniach skrętu włókien, który zapewnia im atrakcyjny, pasiasty rysunek na przekroju
promieniowym. Mahoń araputanga ma małą kurczliwość oraz niską anizotropię. Skurcz w
kierunku stycznym (4,2-5,1%) jest tylko 1,5 razy większy od skurczu w kierunku
promieniowym (3,0-3,7%). Dzięki tym cechom drewno to jest stabilne wymiarowo (ma małą
tendencję do paczenia się i pękania).
Tabela 2
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna araputanga (Swietenia macrophyla King.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
700 – 900
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
440 – 600
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
410 – 550
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
25
Porowatość
Co [%]
63
Współczynnik przewodnictwa cieplnego w poprzek włókien
λ [kJ/m·h·K]
0,56 - 0,60
Skurcz wzdłuż włókien
Klw [%]
0,3
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,0 – 3,7
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
4,2 – 5,1
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
7,5 – 8,9
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
85
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
29 – 50 – 73
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
65 – 85 – 130
Wytrzymałość na zginanie dynamiczne
Rgd [MPa]
75 – 85 – 140
Udarność
U [kJ/m2]
25 – 39 – 53
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
7,5 – 9,1 – 10,7
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
8,1 – 9,9 – 10,6
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,5 – 0,6
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
43 – 63
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Obróbka i zastosowanie
Typowe drewno araputanga jest łatwe w obróbce maszynowej i narzędziami ręcznymi.
Większą trudność sprawia obróbka drewna o bardziej zawiłym układzie włókien – przy
struganiu następuje ich wyrywanie i uzyskana powierzchnia jest chropowata. Podobny efekt
nierówności i zmechacenia powierzchni daje obecność drewna napięciowego. Powierzchnie
te można jednak wygładzić przez szlifowanie.
Skrawanie płaskie i obwodowe odpowiednio przygotowanego materiału (po obróbce
hydrotermicznej) również nie sprawia kłopotów. Drewno araputanga dobrze się poleruje, klei,
maluje i nasyca, jednak nie wskazane jest stosowanie środków chemicznych o silnym
odczynie zasadowym, gdyż mogą powodować miejscowe przebarwienia. Drewno to jest
łatwe w suszeniu. Przy prawidłowo prowadzonym procesie powstawanie wad desorpcyjnych
jest sporadyczne.
Jest to drewno używane w meblarstwie, stolarstwie budowlanym oraz do wyrobu
materiałów podłogowych. Drewno tego gatunku było cenione zwłaszcza w zastosowaniach
specjalistycznych, np. w snycerstwie, produkcji instrumentów muzycznych, galanterii
drzewnej i wytwarzaniu przyborów kreślarskich (przymiary, trójkąty, skalówki,
przykładnice). Wyrabia się z niego między innymi elementy fortepianów, szkatułki, kasetki,
rzeźby i najróżniejsze ozdoby.
Zawartość substancji trujących nadaje omawianemu drewnu
wysoką
trwałość
zarówno w środowisku suchym jak i mokrym. PN-EN 350:2016-10 twardziel mahonia
właściwego wielkolistnego ma 2 klasę naturalnej trwałości wobec grzybów, co oznacza
drewno trwałe, oraz uważana jest za nie podatną na atak termitów i innych ksylofagów. Cecha
ta zadecydowała o dużej popularności tego drewna w szkutnictwie. Mahoń przez kilka stuleci
był materiałem konstrukcyjnym (obecnie przede wszystkim wykończeniowym)
w jednostkach pływających. Używany jest w łodziach sportowych, motorówkach i jachtach.
Niestety te same związki, które nadają trwałość, przy obróbce podrażniają oczy i drogi
oddechowe. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego odpylania i środków ochrony
indywidualnej, szczególnie przy operacjach technologicznych, w których powstają znaczne
ilości pyłu.
Informacje uzupełniające
Po odkryciu Ameryki, sprowadzone do Europy egzotyczne drewno mahoniowców
o niespotykanym na starym kontynencie czerwono-brązowym zabarwieniu, szybko zyskało
uznanie i rosnący popyt, tym bardziej że zbliżony do barwy tego drewna kolor purpury był
wówczas niezwykle ceniony. Kolor ten był zarezerwowany dla najwyższych dostojników,
przez co kojarzył się z władzą i bogactwem.
Pierwszy duży morski ładunek „czerwonego” drewna trafił do portu w Sewilli w 1579
roku. W większości zużyto go do wyposażenia zespołu budynków klasztornych Augustynów
i zamku królewskiego tzw. Eskurialu w środkowej Hiszpanii. Wówczas drewna tego nie
nazywano je jeszcze mahoniem – nazwa ta stała się popularna prawie 100 lat później, a jej
powstanie i ewolucja nie są do końca wyjaśnione. Wiadomo natomiast, że drewna
mahoniowego używano do doraźnych napraw dawnych żaglowców pokonujących Atlantyk.
Pierwszy znany dokument na ten temat pochodzi z 1595 roku. Są to zapiski stolarza
okrętowego z odkrywczej ekspedycji do Ameryki Południowej, chwalącego właściwości
nowego drewna. Odkryte drewno na tyle dobrze sprawdziło się w szkutnictwie, że od XVII
wieku było przez Hiszpanów regularnie używane do napraw a nawet budowy okrętów
i statków handlowych. Również w Wielkiej Brytanii poprzez odpowiedni system opłat
celnych i podatków drewno mahoniowe było zarezerwowane dla potrzeb marynarki wojennej
(Royal Navy), co jednocześnie ograniczało inne jego zastosowania, np. do wyposażenia
wnętrz i w meblarstwie.
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Do początku XVIII wieku w meblarstwie i wyposażeniu wnętrz używano przede
wszystkim drewna orzecha włoskiego. Po silnych mrozach w 1704 roku, w wielu rejonach
Europy orzechy włoskie wymarzły, co po kilku latach spowodowało załamanie się bazy
surowcowej tego drewna. Wówczas do palety najmodniejszych dołączyły sprowadzane
z Ameryki mahonie, „wkraczając” na stałe do najznamienitszych wnętrz i salonów
europejskich. Popyt na cenione mahonie amerykańskie stale rósł i gdy coraz wyraźniej był
odczuwalny ich brak, zaczęto poszukiwania podobnych gatunków na innych kontynentach.
Pod koniec XIX w. coraz trudniejsze w zdobyciu i kosztowne w transporcie przez
Atlantyk mahonie właściwe, zastąpiono dostawami znanymi już od XVIII wieku mahoniami
afrykańskimi - gatunki z rodzaju Khaya i blisko z nimi spokrewnione gatunki z rodzaju
Entandrophragma.
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