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Palisander indyjski, kostrączyna szerokolistna
(Dalbergia latifolia Roxb.)
Nazewnictwo
Rodzaj Dalbergia obejmuje około 150 – 200 gatunków roślin drzewiastych
występujących w strefie klimatu tropikalnego i subtropikalnego na różnych kontynentach.
Nazwa rodzaju dedykowana jest szwedzkiemu przyrodnikowi i fizykowi Nilssonowi
Dalbergowi (1735 – 1821).
Palisander indyjski i kostrączyna szerokolistna to dwie równorzędne nazwy drewna
pozyskiwanego z drzew Dalbergia latifolia Roxb. z rodziny motylkowatych (Fabaceae).
W literaturze spotykane są synonimy łacińskie omawianego gatunku: Amerimnon latifolium
(Roxb.) Kuntze i Dalbergia emarginata Roxb. W tabeli 1 zestawiono najczęściej używane
nazwy handlowe wobec tytułowego gatunku drewna z uwzględnieniem postanowień normy
PN-EN 13556:2005, gdzie omawiany gatunek ma przyporządkowany czteroliterowy kod
DLLT.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna palisandra indyjskiego (Dalbergia latifolia Roxb.) - wytłuszczonym drukiem podano
nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
palisander indyjski, kostrączyna szerokolistna
Nazwy angielskie Indian rosewood, bombay blackwood, rosewood
Nazwy francuskie palissandre de I’Inde, palissandre Asie
Nazwy niemieckie Ostindischer Palisander, Ostindisches Rosenholz
Nazwy stosowane sonobrits, sonokeling w Indonezji;
w innych krajach: beete, shisham, sitsal, safed sisum, pahari sisoo, pai w Indiach

Pozyskanie
Naturalnym siedliskiem drzew Dalbergia latifolia Roxb. są lasy monsunowe
i tropikalne w południowo-wschodniej Azji w takich krajach jak Indie, Pakistan, Sri Lanka
oraz Malezja i Indonezja. Drzewa tego gatunku są wrażliwe na niedobór wody, dobrze rosną
na wilgotnych glebach ilastych i gliniastych (na terenach o sumie rocznych opadów od 750
do 5000 mm). Na naturalnych siedliskach drzewa Dalbergia latifolia Roxb. zwykle występują
wraz z drzewami Tectona grandis L., Terminalia sp., Latifolia anogeissus Roxb. ex DC. oraz
bambusami np., Bambusa Shreb. Omawiany gatunek jest też na niewielką skalę uprawiany
plantacyjnie w Afryce m.in. na terenie Nigerii, Kenii, Ugandy i Tanzanii. Palisander indyjski
to roślina ozdobna, szczególnie popularna w ogrodach botanicznych.
Pełnowartościowe drewno palisandra indyjskiego pozyskuje się z dojrzałych drzew,
które w korzystnych warunkach wzrostowych, osiągają wysokość od 20 do 40 m przy
średnicy pnia około 0,3 – 0,8 m, sporadycznie do 1,3 m. Pnie drzew są cylindryczne jednak
często mają krzywizny. Pokrywa je jasnobrązowa lub szarawa, stosunkowo cienka
(o grubości ok. 1 cm) kora z nieregularnymi spękaniami. U drzew omawianego gatunku
rosnących w południowo – wschodniej Azji liście utrzymują się przez cały rok. W uprawie
plantacyjnej w Afryce z uwagi na inny klimat pod koniec stycznia drzewa zrzucają liście,
by wytworzyć nowe na przełomie kwietnia i maja. Kwitnienie rozpoczyna się w grudniu i
trwa do marca, a czasem nawet do października. Nieduże kwiaty mogą przybierać barwę
purpurową lub białawą. Owocami są strąki zawierające od 1 do 4 jasno brązowych nasion.
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Struktura
Budowa makroskopowa
Palisander indyjski to gatunek twardzielowy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej.
Tuż po ścięciu twardziel jest różowawa, a otacza ją żółtawy bądź też żółtawo-białawy biel
o szerokości około 6 cm. Z upływem czasu, pod wpływem działania czynników
atmosferycznych m.in. promieniowania słonecznego i tlenu zawartego w powietrzu, twardziel
intensywnie ciemnieje i przyjmuje barwę purpurowo-brązową. Nie jest to barwa jednolita.
Charakterystyczną cechą palisandra indyjskiego, podobnie jak i innych palisandrów, jest tzw.
trójbarwna twardziel. Wspomnianą purpurowo-brązową kolorystykę wzbogacają jaśniejsze
(pomarańczowe) lub ciemniejsze (fioletowo-czarne) smugi i pasma. Uzupełnieniem rysunku
drewna na przekroju stycznym jest słabo zarysowana, regularna budowa piętrowa, tworzona
przez równomiernie rozmieszczone rzędy promieni drzewnych.
Granice przyrostów rocznych nawet na przekroju poprzecznym są słabo
rozpoznawalne lub w ogóle nie widoczne. Makroskopowo naczynia na tym przekroju mają
postać drobnych wgłębień o zarysie kulistym. Na przekrojach wzdłużnych tworzą drobne
wgłębienia (rowki).
Podobnymi pod względem wizualnym i zarazem pokrewnymi gatunkami są gatunki
z rodzaju Dalbergia m.in.: Dalbergia decipularis Matt. & Rizz., Dalbergia melanoxylon
Guill. & Perr., Dalbergia nigra Fr. All. i Dalbergia baroni Baker oraz Dalbergia sissoides
Wight & Arn.- mniej znany gatunek enedemiczny z Indii.
a)

b)

c)

Ryc.1. Obrazy makroskopowe drewna palisandra indyjskiego (Dalbergia latifolia Roxb.):
a) przekrój poprzeczny (element klejony), b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Palisander indyjski to typowy gatunek egzotyczny o strukturze rozpierzchłonaczyniowej. Naczynia rozmieszczone są równomiernie na szerokości przyrostu rocznego,
przeważnie pojedynczo lub w zgrupowaniach po 2-3 (w obrębie zgrupowań naczynia ułożone
są promieniowo). Średnica naczyń wynosi od 0,08 do 0,17 mm (średnio 0,13 mm). Średnia
ilość naczyń na 1 mm2 przekroju poprzecznego wynosi ok. 4 - 8. W ścianach poprzecznych
członów naczyń występuje perforacja prosta, a na ścianach podłużnych brak jest zgrubień
spiralnych. W strefie twardzieli wnętrza naczyń są często wypełnione ciemną wydzieliną.
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Elementom przewodzącym towarzyszy miękisz paratrachealny w postaci stycznie
przebiegających niepełnych pasm (miękisz otoczkowo-smugowy). W strukturze występuje
również miękisz apotrachealny. Pojedynczy element miękiszu włóknistego zwykle składa się
z 3 do 8 komórek miękiszowych ułożonych jedna nad drugą. W komórkach miękiszowych
występują kryształki szczawianu wapnia. Ogółem miękisz drzewny ma około 15% udziału
w objętości drewna. Strukturę pionową współtworzą elementy wzmacniające w postaci
grubościennych włókien o długości od 1,0 do 1,5 mm. Ich udział w drewnie wynosi 61%.
Na przekroju promieniowym widoczne są jednorodne promienie drzewne, zbudowane
z komórek miękiszowych leżących. Promienie drzewne są wąskie najczęściej dwu- i trzyszeregowe, o wysokości ok. 0,5 mm (zwykle zawierają 5 – 7 warstw komórek
miękiszowych). Omawiane drewno wykazuje regularną budowę piętrową, widoczną na
przekroju stycznym po układzie promieni drzewnych, rozmieszczonych w regularnych
poziomych rzędach oraz pokrywającą się z tym układem wysokością członów naczyń.
W przypadku omawianego gatunku na 1 mm2 przekroju stycznego znajdują się 4 piętra
promieni drzewnych.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy mikroskopowe drewna palisandra indyjskiego (Dalbergia latifolia Roxb.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna palisandra
indyjskiego podano w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest to drewno
bardzo ciężkie (klasa I). Średnia gęstość w stanie powietrzno-suchym (drewno o wilgotności
ok. 12%) wynosi ok. 870 kg/m3. Drewno palisandra indyjskiego charakteryzuje się niską
wilgotnością punktu nasycenia włókien (24%) oraz niskimi wartościami skurczów. Całkowity
skurcz objętościowy mieści się w granicach od 7,4 do 9,5% co, według klasyfikacji
zaproponowanej przez Monina (Krzysik 1978) pozwala zaliczyć je do drewna mało
kurczliwego.
Wysoka gęstość omawianego gatunku drewna wpływa korzystnie na jego właściwości
mechaniczne. Przykładowo, średnia wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wynosi około
61 MPa, a wytrzymałość na zginanie 125 MPa. Omawiane drewno ma moduł sprężystości
rzędu 13 GPa oraz twardość wynosząca od 100 do 141 MPa (twardość oznaczona metodą
Janki na przekroju poprzecznym).
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Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna ko strączyny szerokolistnej (Dalbergia latifolia Roxb.)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1100 - 1300
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
700 – 870 - 950
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
650 – 800 - 900
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
24
Porowatość
C [%]
47
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2 – 0,3
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,1 – 2,5 - 2,9
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
5,1 – 5,6 - 6,4
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
7,4 – 8,2 - 9,5
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
65
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
56 – 61 - 65
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
119 – 125 - 132
Udarność
U [kJ/m2]
85
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
11,0 – 13,0 – 17,4
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
11,6 – 17,5
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
100 - 141
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Suszenie drewna palisandru przebiega wolno. Ryzyko powstawania odkształceń
i pęknięć jest niewielkie, przy stosowaniu łagodnych programów suszenia. Ze względu
na wysoką gęstość omawianego gatunku oraz zawartość złogów węglanu wapnia, w obróbce
ręcznej i maszynowej należy stosować narzędzia o wysokiej jakości. Skrawanie płaskie
powinna poprzedzać dokładna obróbka hydrotermiczna. Pomimo trudności, powierzchnie
przecierane są równe, a strugane gładkie z połyskiem. Pył powstający podczas obróbki może
wywoływać objawy alergiczne, a w szczególności podrażnienia skóry. Drewno Dalbergia
latifolia Roxb. dobrze się frezuje, klei i poleruje. Złącza frezowane są bardzo wytrzymałe,
podobnie jak i łączenia za pomocą gwoździ i wkrętów. Te ostatnie wymagają wykonania
uprzednich nawierceń. typowych wad omawianego drewna należą przebarwienia, zwłaszcza
następstwa barwnych reakcji przy zetknięciu drewna z żelazem.
Palisander to dobry materiał snycerski i do toczenia. Pełne atuty estetyczne uzyskuje
się poprzez umiejętną obróbkę wykańczającą, wymagającą starannego doboru środków
uszlachetniających. Nie wszystkie rodzaje powłok sprawdzają się w zastosowaniu do drewna
palisandrowego.
Według Scheffer’a i Morrell’a (1998) twardziel drewna palisandru indyjskiego mieści
się w 1 – 2 klasie naturalnej trwałości (w skali pięciostopniowej według PN-EN 350).
Oznacza to, że rozkład przez mikroorganizmy, a także ujemny wpływ czynników
atmosferycznych na to drewno jest niewielki. Zwiększanie trwałości poprzez nasycanie
środkami ochrony nie jest konieczne, ale nie powinno być pomijane, jeśli drewno ma być
zastosowane w warunkach zewnętrznych w kontakcie z gruntem.
Ze względu na dobrą charakterystykę wytrzymałościową i wysoką naturalną trwałość,
w krajach pochodzenia, omawiane drewno używane jest na elementy konstrukcyjne budowli
lądowych, a także w stolarce budowlanej w postaci drzwi czy okien. Dopełnieniem
zastosowań, na terenach pozyskania tego surowca są części sprzętu rolniczego i łodzi.
Drewno palisandra indyjskiego to materiał o wielorakim zastosowaniu. Ze względu na
dekoracyjny rysunek bardzo chętnie wykorzystywany jest w formie litej i oklein do produkcji
ekskluzywnych mebli. Dzięki atrakcyjnej barwie stanowi materiał wyposażenia wnętrz
w postaci schodów, boazerii i podłóg (deski, deszczułki parkietowe, mozaiki).
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Drewno to stosowane jest także w luksusowej stolarce wewnętrznej o dużej
wytrzymałości. Omawiany gatunek wykorzystuje się do wyrobu elementów toczonych
i giętych (laski, rączki od parasoli i in.). Używa się go również w modelarstwie, wyrobach
artystycznych takich jak: szkatułki, ramy obrazów, rzeźby i biżuteria oraz inne drobne
przedmioty codziennego użytku. Uzupełnieniem zastosowań palisandru indyjskiego są części
instrumentów muzycznych.
Informacje uzupełniające
Palisander indyjski ze względu na swój dekoracyjny rysunek oraz bogatą i intensywną
kolorystykę jest drewnem o wysokiej wartości handlowej. Pomimo tej „wady” jest to materiał
poszukiwany i chętnie wykorzystywany. Negatywnym skutkiem niesłabnącego popytu jest
nadmierna eksploatacja naturalnych zasobów gatunku. Wolno rosnące drzewa palisandrów
indyjskich nie równoważą wielkości pozyskania. Konsekwencją jest malejąca populacja
i umieszczenie omawianego gatunku w aktualizowanej corocznie Czerwonej Księdze
Gatunków Zagrożonych, publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej
Zasobów (IUCN). Dalbergia latifolia Roxb. widnieje tam w kategorii VU (vulnerable)
co oznacza gatunek, który może wymrzeć stosunkowo niedługo (przypisuje im się wysokie
ryzyko wymarcia w niedalekiej przyszłości). Aby zatrzymać niekorzystne tendencje,
w Indiach zakazano wywozu tego drewna w postaci okrągłej i w postaci tarcicy, co ma
doprowadzić do inwestycji obcego kapitału w lokalny przemysł drzewny i pośrednio
przyczynić się do zdobycia środków na prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.
Drzewa Dalbergia latifolia Roxb. dostarczają nie tylko cennego drewna, ale są też
źródłem substancji stosowanych w medycynie tradycyjnej. Wyciąg z kory używany jest
do leczenia biegunki, niestrawności, a także trądu. Garbniki zawarte w korze, w odpowiednio
przygotowanym naparze, pobudzają apetyt.
W ekologicznym rolnictwie liście palisandru indyjskiego są szczególnie cenione ze
względu na wysoką zawartość łatwo przyswajalnego przez rośliny azotu. Czasem są one
wykorzystywane przy przygotowywaniu naturalnych nawozów pod uprawy.
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