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Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.)
Nazewnictwo
Tulipanowiec amerykański to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Liriodendron
tulipifera L. z rodziny magnoliowatych (Magnoliaceae). Pierwszy człon nazwy botanicznej
składa się z dwóch słów greckich: „lirion” – lilia i „dendron” – drzewo, a cała nazwa
nawiązuje do charakterystycznych kwiatów tej rośliny, podobnych do tulipanów.
Drewno w poszczególnych krajach ma różne określenia handlowe – najpopularniejsze
zestawiono w tabeli 1. Najważniejsze z nich to te, które zostały uznane za obowiązujące
według normy PN-EN 13556:2005, gdzie omawiany gatunek drewna ma kod LITL. Część
określeń, szczególnie angielskojęzycznych, może być myląca. Przykładowo nazwy
whitewood używa się także do drewna świerkowego i jodłowego, poplar oznacza topolę,
a tulip wood pisane łącznie to znane określenie cenionego drewna palisandrowego.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna tulipanowca (Liriodendron tulipifera L.) – jako pierwsze, wytłuszczonym drukiem
podano nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
Tulipanowiec amerykański, tulipanowiec
Nazwy angielskie
American whitewood, tulip wood
Nazwy francuskie
tulipier, tulipier de Virginie
Nazwy niemieckie
American Whitewood, Tulipenbaum, Virginischer Tulipenbaum
Nazwy stosowane w
Tulipifero i liriodendron della Virginia we Włoszech, tulipífero de Virginia w
innych krajach:
Hiszpanii, tulipanovac w Chorwacji, tulipenboomhout w Holandii, tulip wood,
yellow poplar i whitewood w USA oraz canary wood w Kanadzie

Pozyskanie
Pierwotny, naturalny zasięg tulipanowca amerykańskiego obejmował szeroki obszar
wschodniej części Ameryki Północnej: od Kanady do środkowej Florydy. Obecnie, za sprawą
człowieka, jest znacznie szerszy. Tulipanowce współtworzą lasy bukowo-klonowe oraz
stanowią domieszkę w lasach orzesznikowo-dębowych.
a)

b)

c)

Ryc.1. Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.): a) drzewo, b) kora, c) kwiat
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Omawiany gatunek to roślina wilgociolubna, dobrze rosnąca na przepuszczalnych
i żyznych glebach, często w dolinach rzek lub na wilgotnych zboczach. W optymalnych
warunkach jest to drzewo szybko rosnące, w swojej ojczyźnie osiągające wysokość 50 m,
a nawet 60 m. Najwyższy znany obecnie tulipanowiec rośnie w Great Smoky Mountains
National Park i mierzy około 55 m. Rozmiarami i pokrojem tulipanowiec amerykański
przypomina niektóre gatunki topoli balsamicznych, co znajduje odzwierciedlenie w jego
potocznej nazwie „yellow poplar" czyli żółta topola. Sprowadzone do Europy tulipanowce nie
są tak okazałe – dorastają do wysokości 35 m. Średnica pnia zwykle dochodzi do 1-2 m.
Jeden z najgrubszych i zarazem najwyższych w Polsce tulipanowców amerykańskich rośnie
w Pożarowie w województwie wielkopolskim. Obwód jego pnia wynosi ok. 440cm (średnica
140 cm), a wysokość 26m. Drzewo to ma ponad 210 lat.
Pnie są proste i cylindryczne. Korona u młodych drzew wąska, stożkowatokolumnowa, potem staje się nieco szersza i wyniesiona, nadal jednak pozostaje niezbyt
szeroka i raczej kolumnowa. Tulipanowce to drzewa o średniej długości życia, dożywające do
ok. 200-250 lat (rzadko ponad 300 lat).
Tulipanowiec należy do grupy tzw. pierwotnych okrytozalążkowych, które pojawiły
się już w okresie kredy. Budowa ich kwiatów jest prostsza (płatki korony i działki okwiatu są
praktycznie nie do rozróżnienia i nazywane są listkami okwiatu. Kwiaty są duże, żółtozielone,
z pomarańczowymi plamami w pobliżu nasady, przypominające kształtem tulipany. Pora
kwitnienia przypada na maj i czerwiec. Kwiaty są owadopylne i miododajne (choć zapylane
głównie przez chrząszcze).
Struktura
Budowa makroskopowa
Szeroki biel tulipanowca jest kremowo-biały (stąd często używana nazwa angielska
whitewood – białe drewno). Twardziel ma zmienne zabarwienie od żółtobrązowego przez
zielone do oliwkowo-brązowego. Czasem występują w niej ciemniejsze smugi od ciemno
szarych po czarno-brązowe. Kolorystyka ta jest uzależniona od siedliska oraz działania
światła. Drewno tulipanowca z biegiem czasu wyraźnie żółknie.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna tulipanowca (Liriodendron tulipifera L.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Struktura drewna jest rozpierzchło-naczyniowa, a słoje roczne dość słabo zaznaczone
przez kończące je jaśniejsze pasemka miękiszu. Drobne promienie drzewne widoczne są tylko
na przekrojach zbliżonych do promieniowego. Tulipanowiec to drewno prostowłókniste.
Budowa mikroskopowa
Naczynia (udział ok. 34 %) na przekroju poprzecznym
są równomiernie, głównie w grupach po 2-3 zorientowanych promieniowo.
a)

b)

rozmieszczone

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna tulipanowca (Liriodendron tulipifera L.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej drewna tulipanowca (Liriodendron tulipifera L.) – opracowano na
podstawie Gregusa (1959): a) człony naczyń, b) włókna, c) miękisz włóknisty (kolor zielony), d) komórki
miękiszowe promienia drzewnego
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Średnica naczyń waha się od 0,04 do 0,12 mm (średnio wynosi około 0,07 mm), przy
czym światła naczyń w obrębie pojedynczych przyrostów zmniejszają się stopniowo przy
przechodzeniu od drewna wczesnego do późnego. Poszczególne przyrosty roczne kończą
pasma miękiszu terminalnego (3 warstwy spłaszczonych promieniowo komórek
miękiszowych). Jest to miękisz włóknisty składający się z 4 – 8 (a nawet 12) komórek
ułożonych jedna nad drugą. Strukturę pionową drewna współtworzą cienkościenne włókna
(udział ok. 19%) o długości do 0,6 mm, z nielicznymi jamkami na ścianach promieniowych.
Niektóre z włókien wzmocnione są przez zgrubienia spiralne.
W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje perforacja drabinkowa
z niewielką ilością poprzeczek tj. od 3 do 5. W ścianach podłużnych członów naczyń
występują jamki lejkowate otoczkowe oraz w miejscach styku z promieniami drzewnymi pola
jamek prostych przyjmujących postać zbliżoną do perforacji drabinkowej. W strefie
twardzieli we wnętrzu naczyń obecne są wcistki. Promienie drzewne są heterogeniczne
(niejednorodne) zbudowane z różnych typów komórek miękiszowych. Promienie drzewne są
smukłe (10-30 warstwowe), przy czym komórki miękiszowe stojące tworzą pojedyncze
warstwy marginalne. Na szerokości promieni znajduje się od 1 do 4 rzędów komórek
miękiszowych (najczęściej 2-3 rzędy). W drewnie tym nie wstępuje budowa piętrowa.
Właściwości
Podstawowe właściwości drewna tulipanowca (Liriodendron tulipifera L.)
przedstawiono w tabeli 2. Średnia gęstość omawianego drewna w stanie powietrzno suchym
wynosi ok. 500 kg/m3. Tulipanowiec należy do gatunków lekkich – klasa V według
klasyfikacji gęstościowej drewna podanej przez Krzysika (1978).
Drewno to jest średnio kurczliwe (średni skurcz objętościowy wynosi około 12,0 %).
Średni skurcz liniowy w kierunku promieniowym wynosi 4,0 %, a w kierunku stycznym 7,4
%. Wynika stąd, że tulipanowiec należy do rodzajów drewna o średniej anizotropii skurczu
(stosunek skurczu w kierunku stycznym do skurczu w kierunku promieniowym nie
przekracza 2).
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna tulipanowca (Liriodendron tulipifera L.)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
750 – 800
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
450 – 550
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
440
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
32
Porowatość
C [%]
71
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,0
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,4
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
12,0 – 13,0
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
83
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
31 – 38
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
57 – 70
Udarność
U [kJ/m2]
30
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
11,5
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
7,0
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
28
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Stosunkowo niska gęstość drewna skutkuje przeciętnymi właściwościami
mechanicznymi. Przykładowo wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien wynosi średnio
83 MPa, a wytrzymałość na ściskanie około 35 MPa. Również udarność przyjmuje niską
wartość, równą 30 kJ/m2. Dzięki prostemu układowi włókien średni moduł sprężystości
wynosi 11,5 GPa.
Zamiennikami drewna tulipanowca amerykańskiego (biorąc pod uwagę jego
właściwości) mogą być: olsza (Alnus rubra Bong.), brzoza (Betula papyrifera Marsh.),
araukaria (Araucaria angustifolia Kuntz.) lub soplica (Agathis sp.).
Obróbka i zastosowanie
Cylindryczny kształt prostych pni tulipanowca ułatwia pozyskanie tarcicy oraz oklein.
Drewno to suszy się dobrze i szybko bez tendencji do powstawania pęknięć i odkształceń
desorpcyjnych. Obróbka skrawaniem jest łatwa – uzyskuje się gładkie powierzchnie.
Powstający przy obróbce pył drzewny nie powoduje podrażnień, a drewno nie wydziela
żadnego specyficznego zapachu. Po obróbce hydrotermicznej łatwo skrawa się płasko
i obwodowo. Użycie łączników metalowych (gwoździe, wkręty) daje trwałe połączenia, nie
jest nawet wymagane uprzednie nawiercanie otworów. Również klejenie drewna tulipanowca
nie sprawia kłopotów. Drewno to łatwo się poleruje i polituruje, oraz dobrze przyjmuje
barwniki i środki malarsko-lakiernicze.
Według kryteriów zawartych w normie PN-EN 350:2016-10 drewno tulipanowca ma
niską naturalną trwałość. Omawiane drewno nie nadaje się na elementy pracujące
w warunkach zewnętrznych szczególnie w bezpośrednim kontakcie z gruntem.
Ze względu na łatwość obróbki drewno tulipanowca stosowane jest w rzeźbiarstwie.
Wykonuje się z niego okleiny, a przede wszystkim sklejki. W tej postaci oraz jako materiał
lity stosowane jest do produkcji mebli. Inne zastosowania to produkcja papieru, zapałek i
ołówków oraz instrumentów muzycznych, np. pianin. W tych ostatnich omawiane drewno
stanowi „wypełnienie”, np. warstwy wewnętrzne sklejki, pokrytej obłogami szlachetniejszego
drewna o bogatym rysunku i kolorystyce.
Informacje uzupełniające
Tulipanowiec, traktowany jest jako drzewo ozdobne, chętnie sadzone w parkach i
ogrodach. Do Europy pierwsze sadzonki trafiły prawdopodobnie w 1663 roku. Na „starym
kontynencie” roślina ta tylko sporadycznie spotykana jest w uprawie leśnej. Dzięki
odporności na krótkie okresy mrozów nawet do minus 30oC jest w stanie rosnąć w zachodniej
i środkowej Europie, a nawet dalej na wschód aż po Kaukaz. W parkach europejskich obecne
są różne odmiany tulipanowca o szczególnym pokroju lub barwie liści, np.: „fastigiantum” drzewo o prostym pniu i konarach wzniesionych do góry, tworzących koronę stożkowatą,
„aureomarginatum” – drzewo z charakterystycznymi liśćmi o szerokim, żółtym brzegu.
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