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Metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng)
Nazewnictwo
Metasekwoja chińska lub metasekwoja to polskie nazwy drewna pozyskiwanego
z drzew Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng (synonim: Sequoia
glyptostroboides (Hu & W.C.Cheng) z rodziny cyprysowatych, jedyny żyjący przedstawiciel
rodzaju metasekwoja. Nazwy stosowane w różnych krajach zestawiono w tabeli 1. Gatunek
ten nie jest wymieniony w normie PN-EN 13556:2005 dotyczącej nazewnictwa drewna
znajdującego się w obrocie handlowym w Europie.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna metasekwoi (Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng) – wytłuszczonym
drukiem podano najbardziej popularne, które mogą stanowić propozycję do umieszczenia w normie PN-EN
13556.
Nazwy polskie
Metasekwoja chińska, metasekwoja
Nazwy angielskie
dawn redwood, metasequoia wood
Nazwa francuska
metasequoia
Nazwy niemieckie
Chinesisches Rotholz, Metasequoie, Urweltmammutbaum
Nazwy stosowane w
metasekvoje tisovcovitá (čínská) w Czechach, vandgran w Danii, メタセコイア w
innych krajach:
Japonii, kínai mamutfenyő, ősmamutfenyő na Węgrzech, Tikroji metasekwoja na
Litwie, watercipres w Holandii, метасеквойя w Federacji Rosyjskiej, dawn reidwid
w Szkocji, kinesisk sekvoja w Słowenii, su Landini w Turcji i 水杉w Chinach

Pozyskanie
Metasekwoja chińska to gatunek, który występował już w erze mezozoicznej, a pod
koniec kredy (ok. 70 milionów lat temu) był szeroko rozpowszechniony na półkuli północnej.
Pod koniec oligocenu na skutek zmian klimatycznych i silnej konkurencji ze strony drzew
okrytozałążkowych zasięg metasekwoi zaczął się zmniejszać. Roślina ta obecnie występuje
naturalnie tylko w Chinach na pograniczu prowincji Syczuan, Hunan i Hubei. W tej ostatniej
prowincji w dolinie rzeki Modao znajduje się największe naturalne zbiorowisko tych drzew
(obszar o długości ok. 25 km i szerokości 1,5 km). Na naturalnych stanowiskach w Chinach
spotyka się okazy o wysokości do 50 m i do kilku metrów średnicy pnia. Posadzone
w Stanach Zjednoczonych metasekwoje w ciągu 50 lat osiągnęły nawet 38 metrów
wysokości. Jednocześnie jest to roślina długowieczna – ocenia się, że może osiągać wiek
ponad 1000 lat. Gatunek ten preferuje siedliska żyzne i dobrze nasłonecznione, a przede
wszystkim wilgotne (w Chinach nazywany jest „jodłą wodną”).
Gatunek ten ma potencjał plantacyjny ze względu na szybki przyrost, nawet do 1,7
metra w ciągu roku i najprawdopodobniej na przestrzeni najbliższych dekad rozwinie się
celowa uprawa i pozyskanie drewna metasekwoi do celów przemysłowych.
Korona drzewa jest stożkowata, a pień prosty, widoczny od podstawy do samego
wierzchołka, ale o dużej zbieżystości. U nasady ustawionych okółkowo konarów zwykle
w pniu znajdują się wyraźne wklęśnięcia. Gałęzie zaczynają wyrastać nisko nad ziemią, dolne
są prostopadłe do osi pnia, a wyższe ukośnie wzniesione. Kora u młodych drzew jest
rudopomarańczowa, u starszych bladobrunatna lub lekko żółtobrunatna, łuszcząc się
pionowymi pasami. Długopędy są trwałe i drewniejące, a krótkopędy długości 5-15 cm
opadają na zimę. Są na nich osadzone, płaskie, miękkie igiełkowate, równowąskie liście
o długości od 1 do 3 cm. Tuż po rozwinięciu na wiosnę przybierają żywą, trawiastozieloną
barwę, później są nieco ciemniejsze, by jesienią przed opadnięciem przybrać żółto –
łososiowo- lub rubinowo-brązową barwę. Metasekwoja wytwarza płytki i zarazem rozległy
system korzeniowy, w którym główne korzenie biegną tuż pod powierzchnią ziemi.
Podobnym gatunkiem jest cypryśnik błotny.
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a)

b)

c)

Ryc.1. Metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng): a) drzewo, b) zbieżysty pień z
charakterystycznymi wgłębieniami c) jesienne pędy

Struktura
Budowa makroskopowa
Metasekwoja to gatunek twardzielowy. Niezbyt szeroka (u starszych okazów bardzo
wąska obejmująca tylko 3 - 5 przyrostów rocznych) strefa drewna bielastego jest żółtobiała,
natomiast twardziel ma kolor czerwonobrązowy. Twardziel tuż po przetarciu jest jasna ale
pod wpływem światła szybko ciemnieje. Metasekwoja ma wyraźnie zarysowane, zwykle
szerokie przyrosty roczne, o bardzo małym udziale drewna późnego. W drewnie brak
przewodów żywicznych i nie wydziela ono żadnego intensywnego zapachu (po wyschnięciu
staje się bezwonne). Promienie drzewne są bardzo drobne, widoczne tylko na przekroju ściśle
promieniowym.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna metasekwoi chińskiej (Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C. Cheng):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Sęki występują w okółkach (zwykle o zarysie kołowym na przekroju stycznym) i mają
wyraźnie ciemniejszą barwę od otaczającego drewna. Sękom towarzyszą szerokie zawoje
(odchylone od przebiegu prostoliniowego warstwy cewek). Typowe wady drewna
metasekwoi to duża zbieżystość i nieprostoliniowy układ „włókien” oraz sinizny.
Budowa mikroskopowa
Podstawowymi elementami tworzącymi strukturę drewna metasekwoi są cewki.
Są to głównie cienkościenne cewki drewna wczesnego, o dużych światłach z licznymi
jamkami lejkowatymi otoczkowymi na ścianach promieniowych często ułożonymi w dwóch
rzędach (po dwie jamki na szerokości ściany). Na ścianach stycznych cewek jamki są mniej
liczne.

a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna metasekwoi chińskiej (Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C.
Cheng): a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Pionową strukturę drewna współtworzą spłaszczone w kierunku promieniowym cewki
drewna późnego tworzące wąską strefę w przyrostach rocznych oraz nieliczne komórki
miękiszu drzewnego. We wnętrzu tych komórek gromadzona jest żywica. Długość cewek
waha się od 2 do 4,5 mm. W komórkach brak zgrubień spiralnych.
Promienie drzewne są jednorodne, jednoszeregowe zbudowane z komórek
miękiszowych. Czasem w niektórych warstwach promieni pojawiają się dwa rzędy komórek.
Liczba warstw (wysokość promieni) jest zróżnicowana i waha się od kilku do kilkudziesięciu,
nawet ponad 30-u (najczęściej są to promienie 5-11 warstwowe). Na przekroju
promieniowym w miejscu styku promieni drzewnych z pionowymi elementami struktury
(na polach krzyżowych) występują jamki kuproseidalne lub taksoidalne najczęściej po 2-3
w pojedynczym polu.
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Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej drewna metasekwoi chińskiej (Metasequoia glyptostroboides Hu &
W. C. Cheng) [opracowano na podstawie Greguss 1955]: a) cewki na przekroju promieniowym, b) miękisz
drzewny, promienie drzewne i cewki na przekroju stycznym, c) jednorodny promień drzewny na przekroju
promieniowym z widocznymi jamkami na polach krzyżowych

Właściwości
Podstawowe właściwości drewna metasekwoi chińskiej przedstawiono w tabeli 2.
Według sześciostopniowej skali gęstości (Krzysik 1978) metasekwoja należy drewna
lekkiego (klasa V) o porowatości ok. 80%. Omawiane drewno charakteryzuje bardzo niska
kurczliwość. Właściwości mechaniczne drewna metasekwoi są zbliżone do właściwości
szerokosłoistego drewna krajowych gatunków iglastych lub drewna sosny wejmutki.
Omawiane drewno wyróżnia się niskimi parametrami wytrzymałościowymi.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna daglezji (Psuedotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
310 – 330 – 400
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
290 – 310 – 380
Porowatość
Co [%]
80
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,1 – 0,2 – 0,3
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,3 – 2,8 – 4,1
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
5,2 – 6,0 – 7,2
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
8,1 – 9,0 – 11,7
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
30 – 35 – 40
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
53 – 61 – 74
Statyczny moduł sprężystości
EIIstat [GPa]
5,0 – 6,1 – 6,8
Prędkość przejścia ultradźwięków wzdłuż włókien
c [m/s]
4540 – 4880 – 5160
Dynamiczny moduł sprężystości
EIIdyn [GPa]
6,0 – 6,4 – 7,1
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Obróbka i zastosowanie
Metasekwoja należy do łatwo suszących się rodzajów drewna. Wysycha szybko, bez
większych skłonności do paczenia, jednak istnieje niebezpieczeństwo powstawania pęknięć
desorpcyjnych. Drewno jest dość miękkie i posiada dobre własności obróbcze pod kątem
piłowania, strugania, skrawania na płasko i obwodowo, wiercenia, frezowania i szlifowania.
Pewien kłopot sprawiają sęki i odchylone włókna, a miękka struktura nie pozwala
na uzyskanie idealnie gładkich powierzchni już po struganiu. Omawiany materiał jest łatwy
do łączenia gwoździami i wkrętami. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami w procesie
klejenia. Drewno to dobrze przyjmuje powłoki malarsko-lakiernicze.
W literaturze brak pełnych danych na temat trwałości drewna (nie jest ujęta w normie
PN-EN 350), ale podobnie jak i u innych gatunków iglastych biel jest w podatny na atak
grzybów podczas gdy twardziel ma zwiększoną odporność na grzyby i owady.
Drewno tego gatunku jest miękkie i porowate i z tego względu w postaci litej nie
nadaje się na materiały podłogowe i stolarkę otworową. Ma jednak potencjał do zastosowania
w przemyśle celulozowym oraz do produkcji płyt wiórowych i pilśniowych. Drewno
to nadaje się również do wyrobu galanterii drzewnej, np. szkatułek, ramek, niewielkich rzeźb.
Informacje uzupełniające
Rosnące drzewa metasekwoi chińskiej zostały odkryte dopiero w 1941 roku. Znacznie
wcześniej zastały odnalezione i sklasyfikowane skamieniałe szczątki tych drzew sprzed
milionów lat. Pierwsze badania szczątków paleobotanicznych nieznanej rośliny prowadził
jeszcze przed rokiem 1928 Seido Endo. Trzynaście lat później japoński paleobotanik Sigeru
Miki potwierdził odkrycie nowego rodzaju i nadał mu nazwę Metasequoia. Dopiero potem
odkryto, że gatunek ten przetrwał do współczesności w jednej z dolin na terenie południowozachodnich Chin. Wkrótce z sukcesem wysłano wyprawę badawczą w celu zebrania nasion
metasekwoi chińskiej, które ostatecznie rozdysponowano pomiędzy 76 instytucji i osób, które
zajęły się rozmnażaniem odkrytej „żywej skamieniałości”. Do roku 1948 w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Europie rosło już około 1500 drzew rozmnożonych
z nasion pochodzących z Chin. Obecnie roślina ta jest również rozmnażana wegetatywnie
poprzez sadzonki i poza ogrodami botanicznymi i parkami tworzone są jej zwarte
drzewostany w różnych częściach Świata.
Metasekwoja chińska uprawiana jest w Polsce od 1948 roku. Obecnie rośnie w kraju
około 1150 drzew tego gatunku, głównie w ogrodach botanicznych i arboretach rzadziej
w zieleni miejskiej i w przydomowych ogrodach. Najgrubsza w Polsce metasekwoja chińska
znajduje się w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Gatunek jest odporny
na zanieczyszczenia środowiska i ma duże zdolności przystosowawcze do zmiennych
warunków glebowych i środowiskowych.
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