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Ambrowiec amerykański (Liquidambar styraciflua L.)
Nazewnictwo
Ambrowiec amerykański lub ambrowiec balsamiczny to dominujące polskie nazwy
drewna pozyskiwanego z drzew Liquidambar styraciflua L. z rodziny altyngiowatych.
Najpopularniejsze określenia dla omawianego drewna stosowane w wybranych krajach
zestawiono w tabeli 1. Gatunek ten jest ujęty w normie PN-EN 13556:2005 dotyczącej
nazewnictwa drewna znajdującego się w obrocie handlowym w Europie, w której ma
przyporządkowany kod LQST. Mimo znormalizowanych określeń nadal pojawiają dość
swobodne i zarazem nico absurdalne określenia ambrowca amerykańskiego takie jak: satin
walnut (atłasowy orzech), hazel pine (leszczynowa sosna). Dodatkowym utrudnieniem może
być wydzielanie handlowe drewna bielastego (sap gum) i twardzielowego (red gum).
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna ambrowca amerykańskiego (Liquidambar styraciflua L.) – wytłuszczonym drukiem
podano nazwy według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
ambrowiec amerykański, ambrowiec balsamiczny
Nazwy angielskie
American red gum, sweet gum, red gum, sap gum
Nazwa francuska
sweet gum,
Nazwy niemieckie
Sweetgum, Ambrebaum
Nazwy stosowane w
sweet gum, blister red gum, liquidembar, satin walnut, hazel pine, California red
innych krajach:
gum, red gum, sap gum w USA,

Pozyskanie
Pierwotnie, naturalny zasięg ambrowca amerykańskiego obejmował zwarty
południowo-wschodni obszar Ameryki Północnej od Nowego Jorku i Illinois do Florydy
i Missisipi. Ponadto gatunek ten występuje również w rozproszonych mniejszych skupiskach
Ameryki Centralnej (Meksyk, Gwatemala, Honduras). Ambrowiec amerykański preferuje
żyzne siedliska. Drzewo to często rośnie na terenach wilgotnych: w dolinach rzek i nad
jeziorami. Jest to gatunek charakterystyczny także dla lasów łęgowych i bagiennych, znosząc
dobrze nawet długotrwałe zalewanie wodą.
a)

b)

c)

Ryc.1. Ambrowiec amerykański (Liquidambar styraciflua L.): a) korna ambrowca, b) pień z
charakterystycznymi spękaniami, c) kuliste owocostany składające się ze zrośniętych torebek nasiennych

1

Paweł Kozakiewicz, INDM SGGW w Warszawie,
http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl

Do Europy gatunek sprowadzono w XVII wieku, przede wszystkim ze względu
na bogate walory dekoracyjne. W naszej strefie klimatycznej poważną barierą są zbyt niskie
temperatury. W sprzyjających warunkach roślina ta osiąga wysokość do 30-40 m, czasem
do 45 metrów i średnicę pnia w odziomku do 1,2 do 1,5 m. Ambrowce mają zwykle szeroką
stożkowatą koronę wspartą na prostym pniu, pokrytym głęboko bruzdowaną ciemno szarą
korowiną. W Europie drzewa te uzyskują mniej okazałe rozmiary (w Polsce 20-25 m),
a nawet przybierają formę krzewistą. Osobniki omawianego gatunku mogą dożywać nawet
do 400 lat.
Struktura
Budowa makroskopowa
Ambrowiec amerykański to drewno rozpierzchłonaczyniowe, wytwarzające twardziel.
Biel jest szeroki o barwie biało-różowej – czasem oferowany pod nazwą „sap gum”.
Zabarwienie drewna twardzielowego jest o wiele ciekawsze, atrakcyjniejsze wizualnie
i cenione w stolarstwie. Tawardziel jest czerwonobrązowa często z ciemniejszymi smugami,
co upodabnia ją drewno do afrykańskiego drewna zebrano lub limbo ciemnego. Atuty
te spowodowały że twardziel często sprzedawana jest pod odrębną nazwą „red gum” i to po
znacznie wyższych cenach w porównaniu do drewna bielastego.
Rysunek drewna ambrowca tworzą przede wszystkim opisane wyżej smugi barwne,
bowiem przyrosty roczne są słabo widoczne. Naczyń w ogóle nie widać makroskopowo,
a promienie drobne drzewne da się zauważyć tylko na ściśle promieniowym przekroju. Jest
to drewno z naturalnym połyskiem, z często odchylonymi włóknami (nieprosto liniowym
przebiegiem włókien). Omawiany gatunek zawiera wonną olejożywicę, od której wzięła się
nazwa ambrowiec.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna ambrowca amerykańskiego (Liquidambar styraciflua L.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Naczynia na przekroju poprzecznym rozmieszczone są równomiernie, czasem
pojedynczo ale głównie w grupach po 2-3 (czasem 4-5). Naczynia te są wyraźnie „kanciaste”
na przekroju poprzecznym. Poszczególne przyrosty roczne kończą 2-4 warstwy silnie
spłaszczonych promieniowo włókien. Miękisz drzewny to miękisz rozproszony. Strukturę
pionową drewna współtworzą liczne włókna oraz cewki włókniste, które na przekroju
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poprzecznym mają owalny lub okrągły kształt. Włókna ułożone są w dość regularnych,
biegnących promieniowo rzędach. W ułożonych skośnie ścianach poprzecznych członów
naczyń występuje perforacja drabinkowa. Na końcach naczyń czasem pojawiają się delikatne
zgrubienia spiralne. W ścianach podłużnych członów naczyń występują też liczne jamki
lejkowate otoczkowe bez torusów. We wnętrzu niektórych naczyń obecne są wcistki i
olejożywice. Promienie drzewne są niejednorodne zbudowane z komórek miękiszowych
stojących i leżących. Komórki stojące tworzą pojedyncze warstwy brzeżne. Promienie są dość
smukłe (10-30 warstwowe). Na szerokości promieni znajduje się od 1 do 3 rzędów komórek
miękiszowych– fot.3c. W drewnie ambrowca brak jest budowy piętrowej.
a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna ambrowca amerykańskiego (Liquidambar styraciflua L.)
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej ambrowca amerykańskiego (Liquidambar styraciflua L.)–
opracowano na podstawie Gregusa (1959): a) człony naczyń, b) włókna, c) cewki włókniste, d) miękisz, e)
komórki miękiszowe promieni drzewnych
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Właściwości
Podstawowe właściwości drewna ambrowca amerykańskiego przedstawiono
w tabeli 2. Średnia gęstość omawianego drewna w stanie powietrzno suchym wynosi ok. 550
kg/m3. Według klasyfikacji gęstościowej drewna podanej przez Krzysika (1978) należy
do klasy IV (drewno umiarkowanie lekkie). Drewno to jest kurczliwe lub średnio kurczliwe
(kurcz objętościowy wynosi ok. 15,8 %). Średni skurcz liniowy w kierunku promieniowym
wynosi 5,3% a w kierunku stycznym aż 10,2 % (stosunek skurczu w kierunku stycznym do
skurczu w kierunku promieniowym wynosi ok. 2).
Średnia gęstość drewna skutkuje przeciętnymi właściwościami mechanicznymi.
Przykładowo wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien średnio ok. 40 MPa, a wytrzymałość
na ściskanie w poprzek włókien jest 10-o krotnie niższa i wynosi około 4,3 MPa. Prosty układ
włókien korzystnie wpływa na moduł sprężystości, który średnio wynosi 11,3 GPa.
Ambrowiec amerykański czasem jest zmiennikiem drewna klonowego, które jednak ma nieco
lepsze właściwości mechaniczne, ale za to mniej intensywną barwę.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne ambrowca amerykańskiego (Liquidambar styraciflua L.)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
800 – 900
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
500 – 550 – 650
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
460 – 520 – 550
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
30
Porowatość
C [%]
63 – 65 – 70
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,3
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
5,3 – 5,5
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
10,2
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
15,8
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien
Rr ┴ [MPa]
5,2
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
38 - 44
Wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien
Rs ┴ [MPa]
4,3
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
81
Udarność
U [kJ/m2]
82
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
11,3
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rść II [MPa]
11,0
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
38
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Omawiane drewno podczas suszenia ma skłonność do pękania. Tuż po ścięciu
wilgotność twardzieli wynosi ok. 80% a drewna bielastego ok. 140%. Po wysuszeniu jest
dość łatwe w obróbce ręcznej i maszynowej. Ze względu na „wyrównaną” strukturę
na szerokości przyrostów rocznych nadaje się również do toczenia. Użycie łączników
metalowych (gwoździe, wkręty) daje trwałe połączenia, nie jest nawet wymagane uprzednie
nawiercanie otworów. Również klejenie drewna ambrowca amerykańskiego nie sprawia
kłopotów. Drewno to dobrze przyjmuje barwniki i środki malarsko-lakiernicze.
Ogólnie drewno ambrowca amerykańskiego uważane jest materiał o niskiej naturalnej
trwałości jednak barak w tym zakresie precyzyjnych danych (omawiany gatunek nie jest ujęty
w normie PN-EN 350:2016-10 dotyczącej naturalnej trwałości drewna).
W USA omawiany gatunek drewna wykorzystywany jest do produkcji mebli, stolarki
otworowej a także różnego typu opakowań transportowych (skrzynki, skrzynie, pudła) oraz
galanterii drzewnej np. pudełka i szkatułki. Inne zastosowania ambrowca to wytwarzanie mas
celulozowych do produkcji papieru oraz sklejki.
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Drewno to stanowi też materiał opałowy. Ze względu na niską trwałość mawiane
drewno nie nadaje się na elementy pracujące w warunkach zewnętrznych, szczególnie w
bezpośrednim kontakcie z gruntem.
Informacje uzupełniające
Ambrowiec amerykański ma liście podobne do liści klonu, ale bardziej powcinane
z wyraźnym piłkowanym brzegiem i długim ogonkiem. Drewniejące owocostany składające
się ze zrośniętych torebek nasiennych, wyglądające jak kolczaste kule również zwisają
na długich szypułach. Pędy, pączki i liście po skaleczeniu wydzielają przyjemny, balsamiczny
aromat. Roślina zawiera wonną oleożywicę, znaną jako "styraks amerykański", która
używana jest w medycynie, przemyśle kosmetycznym i spożywczym (np. do aromatyzowania
gumy do żucia).
Ambrowiec amerykański jest sadzony w parkach jako drzewo dekoracyjne. O jego
szczególnych walorach można przekonać się jesienią, gdy liście przebarwiają się
na intensywnie czerwony kolor. Pień pokrywa popielata korowina, głęboko bruzdowana
w wąskie płytki lub grzbiety.
Ambrowiec amerykański jest sadzony w parkach jako drzewo dekoracyjne. O jego
szczególnych walorach można przekonać się jesienią, gdy liście przebarwiają się
na intensywnie czerwony kolor.
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