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Platan klonolistny (Platanus x hispanica Müenchh.)
Nazewnictwo
Platan klonolistny (Platanus x hispanica Müenchh. – syn. Platanus acerifolia Wild.,
Platanus hybrida Brot.) to mieszaniec międzygatunkowy powstały przez skrzyżowanie
platanu wschodniego (Platanus orientalias L.) z Europy południowo-wschodniej i Azji
Mniejszej z platanem zachodnim (Platanus occidentalis L.) z Ameryki Północnej (do Europy
sprowadzony w 1640 r.), należących do rodziny platanowatych (Platanaceae). Nazwa rodzaju
została zaczerpnięta z greckiego „platos” co oznacza rozłożysty. Nazwa samego mieszańca
pochodzi od kształtu jego liści zbliżonych wyglądem do klonowych. W normie dotyczącej
handlu drewnem okrągłym i tarcicą w Europie (PN-EN 13556:2005) omawiane drewno
wymienione jest pod tą samą nazwą tj. platan klonolistny, gdzie ma kod PLXH. Pozostałe
gatunki platanów nie są w niej ujęte. Oprócz podanej wyżej, podstawowej nazwy handlowej
drewna istnieje wiele innych określeń, które zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1.
Najczęściej używane nazwy handlowe drewna platanu klonolistnego (Platanus x hispanica Müenchh.) - grubym
drukiem podano nazwy według normy PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
platan klonolistny, platan, platan hiszpański
Nazwa angielskie
European plane, London plane
Nazwa francuska
Platanier, platane
Nazwy niemieckie
Platane, Ahornblättrige Platane
Nazwy stosowane w Sycomore, American sycomore w USA, platano we Włoszech, platana na Słowacji i w
innych krajach
Chorwacji, Europeas platanen w Holandii

Pozyskanie
Omawiana krzyżówka (platan klonolistny) prawdopodobnie powstała w Hiszpanii lub
południowej Francji około 1650 roku. Była to na tyle udana hybryda, że pół wieku później
stała się znana praktycznie w całej południowej i zachodniej Europie.
a)

b)

c)

Ryc.1. Platan klonolistny (Platanus x hispanica Müenchh.): a) drzewo w zimowej szacie, b) charakterystyczna
odpadająca płatami kora, c) jesienne liście

Obecnie Platanus x hispanica Müenchh. jest szeroko rozpowszechniony na starym
kontynencie, z wyjątkiem rejonów północnych i północno-wschodnich. Pień jest zwykle niski
6-8 metrów, zwieńczony rozłożystą koroną o silnych konarach. Drzewa dorastają
do wysokości 35 a nawet 40 m.
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W dogodnych warunkach wzrostu (grunty głębokie, wilgotne, bogate w składniki
odżywcze) średnica pni w pierśnicy dochodzi do 1 m i więcej. Omawiany mieszaniec dobrze
znosi zanieczyszczenie powietrza, stąd często sadzi się go w miastach. Prawdopodobnie
(podobnie jak i inne platany) platan klonolistny jest rośliną długowieczną.
Jednopłciowe kwiatostany (roślina jednopienna) pojawiają się w maju wraz
z rozwojem liści. Są one drobne, gęsto skupione w kulistych główkach wielkości około 1 cm,
które zwisają na długich osadkach. Owoce dojrzewają na przełomie września i października.
Są to stożkowate orzeszki długości ok. 1 cm, owłosione u nasady, w szczecinowatych
główkach o wielkości 2-3 cm, wiszących na długich szypułach. Liście jesienią przebarwiają
się na żółto lub żółto-pomarańczowo.
Struktura
Budowa makroskopowa
Biel i twardziel są słabo odgraniczone, szczególnie w świeżym drewnie. Średniej
szerokości biel jest tylko nieco jaśniejszy od twardzieli, która ma barwę żółto-brunatną. Pod
wpływem światła i tlenu zawartego w powietrzu drewno stopniowo ciemnieje. Struktura
drewna jest prostowłóknista, niekiedy falista. Drewno prezentuje typ struktury rozpierzchłonaczyniowej. Małe naczynia nie są widoczne gołym okiem. Drewno wykazuje też małą
różnicę w budowie drewna wczesnego i późnego, przez co przyrosty roczne są dość słabo
widoczne. Na wszystkich przekrojach rysunek drewna wzbogacają promienie drzewne.
Na przekroju poprzecznym widać je w postaci wąskich smug, na przekroju stycznym
w postaci pękatych kresek, a na przekroju promieniowym tworzą wyraźny błyszcz. Przyrosty
roczne często mają zróżnicowaną szerokość, a pień ma niecylindryczny kształt.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy makroskopowe drewna platanu klonolistnego (Platanus x hispanica Müenchh.): a) przekrój
poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Niemal identyczne drewno do platana klonolistnego wytwarza platan wschodni
i zachodni (ma nieco większe promienie) oraz Cardwellia sublimis F. Mulle (silky oak)
z Australii.
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Budowa mikroskopowa
W strefie drewna wczesnego naczynia występują liczniej często w kulistych
zgrupowaniach po kilka sztuk, natomiast w strefie drewna późnego rozmieszczone są
pojedynczo lub parami i trójkami. Średnia średnica naczyń wynosi ok. 0,07 mm (waha się od
0,03 w drewnie późnym do 0,11 w drewnie wczesnym). Przeciętnie na 1 mm2 przekroju
poprzecznego znajduje się 85 tych komórek., a ich udział objętościowy w strukturze drewna
wynosi ok. 29%. Równie istotny udział mają włókna drzewne (31%). Są to włókna o średniej
grubości ścian i długości od 0,96 do 2,25 mm (średnio 1,60 mm) - delta-intkey.com. Pionową
strukturę drewna uzupełnia nieliczny miękisz drzewny (udział ok. 9%). Jest to rozproszony
miękisz apotrachelany i ubogi miękisz paratrachealny.
W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje perforacja prosta (drewno
wczesne) i perforacja drabinkowa (drewno późne) średnio z 5 poprzeczkami. W ścianach
podłużnych brak jest zgrubień spiralnych, a występujące w nich jamki ułożone są w równych
poziomych rzędach. Jamki te są wyraźnie spłaszczone (ich wymiar horyzontalny jest większy
od wertykalnego). W strefie twardzieli światła niektórych naczyń są wypełnione
cienkościennymi wcistkami. Charakterystyczne dla platana są rozbudowane promienie
drzewne (ich udział w tkance drzewnej wynosi ok. 31%). Są to promienie jednorodne,
zbudowane z jednego typu komórek miękiszowych leżących.
Promienie drzewne są szerokie – składają się średnio z 8 szeregów (od 2 do 14) i
smukłe – zawierają średnio 60 warstw (od 25 do 90). W komórkach promieni drzewnych
zdarzają się pojedyncze kryształki związków mineralnych.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy mikroskopowe drewna platanu klonolistnego (Platanus x hispanica Müenchh.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna platana
klonolistnego podano w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest to drewno
umiarkowanie ciężkie (klasa III). Średnia gęstość drewna w stanie powietrzno - suchym
(drewno o wilgotności ok. 12%) wynosi ok. 620 kg/m3. Według klasyfikacji Monina (podanej
przez Krzysika, 1978) platan należy do drewna średnio kurczliwego - skurcz objętościowy
wynosi średnio ok. 14 %.
Drewno odznacza się średnimi parametrami wytrzymałościowymi. Przykładowo,
średnia wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wynosi 46 MPa, a na zginanie 99 MPa.
Udarność zmienia się w szerokim zakresie od 38 kJ/m2 (drewno z falistym układem włókien)
do ponad 100 kJ/m2 (drewno prostowłókniste).
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Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna platanu klonolistnego (Platanus x hispanica Müenchh.)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
820 – 830 – 850
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
420 – 620 – 680
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
380 – 580 – 650
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
23 - 25
Porowatość
C [%]
61
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,5
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,8 - 4,4 – 5,2
Skurcz w kierunku stycznym
Ktw [%]
7,9 - 8,5 – 9,1
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
11,9 - 13,1 – 14,5
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
89 – 104 – 135
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
38 – 46 – 53
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
70 – 99 – 107
Udarność
U [kJ/m2]
38 – 70 – 127
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
8,6 – 10,5 – 12,7
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
10,7 – 13,5 – 16,3
Wytrzymałość na rozłupanie
RŁ [MPa]
0,44 – 0,63 – 0,89
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
53 – 66 – 82
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Typowe wady surowca okrągłego (pni platana) to wszelkiego rodzaju krzywizny,
rozwidlenia, mimośrodowość, niecylindryczność oraz zgnilizny wewnętrzne. Tarcica podczas
suszenia wykazuje skłonności do paczenia się i pękania. Zalecane jest suszenie konwekcyjne
w temperaturze 50 – 70oC, a po tym procesie sezonowanie. Omawiane drewno jest
stosunkowo łatwe do obróbki ręcznej i maszynowej. Małe zróżnicowanie w budowie drewna
wczesnego i późnego (homogeniczność) ułatwia toczenie i skrawanie. Przy szlifowaniu
i polerowaniu uzyskuje się dobrej jakości, gładkie powierzchnie, które można podać dalszej
obróbce wykańczającej.
Platan daje mocne połączenia przy użyciu łączników metalowych (nie pęka przy
wbijaniu gwoździ). Przy klejeniu, a szczególnie okleinowaniu dość często dochodzi
do powstawania przebić klejowych. Pod wpływem metalu wilgotne drewno przebarwia się
na kolor sino-niebieski.
Według kryteriów zawartych w normie PN-EN 350:2016-10 drewno platanu ma niską
naturalną trwałość. Omawiane drewno nie nadaje się na elementy pracujące
w warunkach zewnętrznych szczególnie w bezpośrednim kontakcie z gruntem.
Drewno wykorzystywane jest przede wszystkim wewnątrz budynków, gdzie pracuje
w stanie powietrzno-suchym. Ze względu na dekoracyjny rysunek znalazło zastosowanie
w meblarstwie (w postaci elementów litych, oklein i intarsji) oraz w wyrobach artystycznych
(elementy toczone i rzeźbione). Uzupełnieniem są drobne przedmioty użytkowe i ozdoby.
Surowiec gorszej jakości jest stosowany w przemyśle celulozowo-papierniczym.
Informacje uzupełniające
Platan klonolistny w porównaniu do platanu wschodniego i zachodniego jest bardziej
odporny na przemarzanie. Mimo to w młodym wieku jest wrażliwy na nasze zimy, dlatego do
nowych nasadzeń zwykle importuje się 12-15 letnie rośliny z południowej Europy. Cechą
charakterystyczną mieszańca jest dobre znoszenie wspomnianego wyżej przesadzania (nawet
w starszym wieku) oraz przycinania, pozwalającego na kształtowanie korony i pnia.
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Często okrzesuje się dolne gałęzie lub owija łodygę do wysokości kilku metrów
w celu wyprowadzenia wysokiego pnia. W innym wypadku roślina tworzy rozłożystą koronę
zaczynająca się już od podstawy drzewa. Są to grube, powyginane, często opuszczone w dół
konary. Odróżnienie hybrydy od gatunków wyjściowych nie jest najłatwiejszym zadaniem.
W tym celu należy posłużyć się analizą ilości owocostanów na szypule. Platan zachodni
owocostany ma najczęściej pojedyncze, a wschodni po 3-6 na jednej szypule, natomiast
omawiany platan klonolistny ma najczęściej parami, rzadziej pojedynczo lub trójkami.
Bardziej subtelnych różnic należy doszukiwać się w kształcie skrętolegle ustawionych,
dużych, dłoniasto klapowanych liści. Platan zachodni ma liście głównie trzyklapowe, płytko
wycinane przy czym szerokość klap przewyższa ich długość. Platan wschodni ma głęboko
wycinane liście pięcio- rzadziej siedmio-klapowe, a szerokość klap jest zawsze mniejsza do
ich długości. Platan klonolistny ma liście o budowie pośredniej, zwykle z 3-5 klapami
wyciętymi najwyżej do połowy blaszki. Liście te za młodu kutnerowate o silnej trwałej woni,
w miarę starzenia stają się gładkie i sztywne. Blaszki liściowe są w nasadzie ucięte, sercowate
lub lekko klinowate.
Niezależnie od gatunku drzewa wyróżniają się charakterystyczną cynamonowo-szarą
lub zielonkawą korowiną łuszczącą się płatami. W miejscach po świeżo podpadniętych
płatach pozostają gładkie seledynowo-żółte ślady, co znalazło wyraz między innymi
w wierszykach dla dzieci: „Parkową alejkę przyozdabia platan
bardzo cienka kora jego pień oplata
i łuszczy się płatami – powiedz więc platanie,
może ci gorąco, więc zmieniasz ubranie?” (Wł. Ścisłowski, 1974)
Platany to przede wszystkim drzewa parkowe oraz alejowe, od dawna kojarzące się z
miejscami odpoczynku i romantycznych spotkań:
„…W parku pod platanem
Pani siądzie z panem,
Da mu słodkie usta rozkochane”.
- z piosenki: Zofii Terné (Chajter) „Kiedy znów zakwitną białe bzy”
Nie zależnie od emocjonalnych uniesień warto patrzeć pod nogi, bowiem rozwijający
się potężny system korzeniowy platanów często unosi bruk i płyty chodnikowe.
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