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Palisander baronii (Dalbergia baronii Baker)
Nazewnictwo
Dalbergia baronii Baker to gatunek rośliny z rodziny strączkowych (Fabaceae).
Nazwa rodzaju dedykowana jest szwedzkiemu przyrodnikowi i fizykowi Nilssonowi
Dalbergowi (1735 – 1821). Drugi człon nazwy łacińskiej rośliny pochodzi od nazwiska
angielskiego misjonarza i botanika Richarda Barona, który mieszkał i pracował
na Madagaskarze przez 35 lat (pod koniec XIX wieku). Ogółem skatalogował ponad
12 tysięcy gatunków madagaskarskich roślin, które systematycznie przesyłał
do Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Kew w Londynie (odkrył przy tym ponad 1000
nowych gatunków). Omawiany gatunek drewna palisandru nie jest ujęty w normie PN-EN
13556:2005 dotyczącej nazewnictwa drewna znajdującego się w obrocie handlowym
w Europie. Przyjmując analogiczne jak w wymienionej wyżej normie zasady tworzenia
kodów handlowych palisander baronii miałby oznaczenie DLBA.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna Dalbergia baronii Baker – wytłuszczonym drukiem podano najbardziej popularne
nazwy (które mogą stanowić propozycję do umieszczenia w normie PN-EN 13556).
Nazwy polskie
palisander baronii, poalisander madagaskarski
Nazwa angielska Madagascar rosewood
Nazwy francuskie palissandre rouge des Marais, voamboana, palissandre brun, palissandre de Madagascar,
Nazwa niemiecka Madagaskar Palisander
Nazwy stosowane voamboana, andramena, hazovola, hitsika, manary adaba, sovodrano, sovoka na
w innych krajach: Madagaskarze,
p
p ,
w Federacji Rosyjskiej,
Madagascar rosewood w USA

Występowanie i pozyskanie
Dalbergia baronii jest endemitem ze wschodniego Madagaskaru i praktycznie (poza
sporadycznymi nasadzeniami w Tanzanii) występuje tylko na wspomnianej wyspie. Jest
to jeden z ok. 40-u gatunków palisandrów rosnących na Madagaskarze i jednym z ok. 250
na całym świecie. Pozyskiwane drewno jest wysokiej jakości podobnie jak innych
madagaskarskich palisandrów z zachodniej i północnej części wyspy np.: Dalbergia davidii
Bosser & R.Rabev., Dalbergia pseudobaronii R.Vig. i Dalbergia tsaratananensis Bosser
& R.Rabev. Większość z tych drzew jest zagrożona i została ujęta w Czerwonej Księdze
gatunków zagrożonych opublikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody
(IUCN). Mimo to mawiane drewno jest nadal dostępne na rynku międzynarodowym,
ale w niewielkich ilościach (niewielkie rozmiarowo deski promieniowe z przetarcia
ćwiartkowego) i to za wysoką cenę, głównie do zastosowań specjalnych. Magadaskar
oficjalnie eksportuje ok. 1500 m3 drewna palisandrowego rocznie (ocenia się,
że w rzeczywistości jest go znacznie więcej). Przepisy celne zabraniają wywozu drewna
okrągłego z wyspy, dlatego musi być ono przerobione na miejscu przynajmniej do postaci
tarcicy np. belek. Nie zawsze jakość tej obróbki jest wysoka, prowadząc do istotnych strat.
Pokrój
Palisandry baronii to średniej wielkości drzewa dorastające do wysokości ok. 20,
maksymalnie 30 metrów, zaopatrzone zwykle w dość krótki pień o średnicy w podstawie do
ok. 80 cm (maksymalnie 100 - 140 cm), przechodzący dość szybko w liczne konary i gałęzie.
W podstawy pojawiają się sfalowania związane z napływami korzeniowymi. Pień pokrywa
biaława lub bladobrązowa, spękana kora. Młode gałązki są brązowe i owłosione. Owocami są
płaskie strąki zawierające od 1 do 3 nasion.
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Struktura
Budowa makroskopowa
Jest to gatunek o silnie zabarwionej twardzieli. Biel jest jasny biało-żółty a twardziel
brązowa z lekkim fioletowym odcieniem i charakterystycznymi ciemniejszymi smugami. Na
tle zmiennie zabarwionego drewna przyrosty roczne są praktycznie nie widoczne. Równie
trudno dostrzec równomiernie rozmieszczone naczynia i wąskie zgrupowania miękiszu, oraz
drobne promienie drzewne tworzące budowę piętrową. Tuż po ścięciu, świeże drewno
wydziela słodkawy zapach, który później zanika. Jest to drewno prostowłókniste i zwarte.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna palisandru baronii (Dalbergia baronii Baker):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Jest to drewno rozpierzchłonaczyniowe, makroporowe. Naczynia są rozmieszczone
głównie pojedynczo, rzadziej w grupach po 2 lub 3. Średnice naczyń są zróżnicowane o
średnicach od 0,140 do 0,370 mm. We wnętrzach naczyń brak wcistek, za to obecne są złogi
substancji niestrukturalnych. W ścianach poprzecznych równowymiarowych członów naczyń
występuje perforacja prosta a w silnie ujamkowanych ścianach podłużnych brak zgrubień
spiralnych.
Miękisz drzewny tworzy zgrupowania. Jest to miękisz skrzydełkowy miejscami
przechodzący w smugowy. Pasemka przebiegające w kierunku stycznym są wąskie i
zanikające. Strukturę pionową współtworzą grubościenne włókna drzewne, o małych
światłach.
Promienie drzewne są drobne, soczewkowate, kilku szeregowe, kilkunasto
warstwowe. Ułożone są regularnie tworząc wyraźny układ piętrowy. Wysokość promieni
drzewnych pokrywa się z długością członów naczyń. W komórkach miękiszowych obecne są
pryzmatyczne kryształki związków mineralnych.
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a)

b)

c)

Fot.3. Obrazy mikroskopowe drewna palisandru baronii (Dalbergia baronii Baker):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna palisandru
baronii 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 średnio ok. 870 kg/m3. Drewno to charakteryzuje się stosunkowo niskimi
wartościami skurczów jak na wysoką gęstość.
Właściwości mechaniczne są wysokie, czemu sprzyja prostoliniowy układ włókien.
Przykładowo, średnia wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wynosi około 95 MPa,
a wytrzymałość na zginanie 170 MPa. Omawiane drewno ma moduł sprężystości rzędu
15 GPa oraz twardość wynoszącą ponad 100 MPa (twardość oznaczona metodą Janki
na przekroju poprzecznym).
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna palisandru baronii (Dalbergia baronii Baker)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1200
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
730 – 930 – 1000
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
700 – 900 – 970
Porowatość
C [%]
40
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,3 – 3,6 – 4,1
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
6,7 – 7,2 – 7,6
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
10,3 - 11,5
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
145 – 160 – 190
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
87 – 95 – 105
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
158 – 170 – 190
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
13,8 – 15,0 – 16,8
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
17,8 – 19,5 – 20,8
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
100 – 140
Twardość Brinella na przekroju poprzecznym
HB pop [MPa]
82 – 91 – 100
Twardość Brinella na przekrojach wzdłużnych
HB wz [MPa]
48 – 60 – 80
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Obróbka i zastosowanie
Drewno wymaga łagodnego i powolnego suszenia, aby uniknąć silnych spękań.
Palisander baronii obrabia się dość dobrze, dając już po struganiu gładkie, błyszczące
powierzchnie. Przecieranie wymaga odpowiedniego rozwarcia zębów pił i regulacji prędkości
posuwu. Po obróbce hydrotermicznej nadaje się do skrawania płaskiego. Łączenie za pomocą
łączników metalowych (gwoździe, wkręty) wymaga uprzedniego nawiercania. Pył powstający
podczas obórki może powodować uczulenia i podrażnienia skóry, oczu i układu
oddechowego. Materiał ten cechuje się średnią sklejalnością i przyjmowaniem środków
malarsko-lakierniczych.
Naturalna trwałość twardzieli tj. odporność na działanie grzybów oceniana jest na
średnią, jednak gatunek ten nie jest opisany normie PN-EN 350. Omawiane drewno ma
wysoką odporność na termity i jest jednocześnie bardzo trudno nasycalne impregnatami.
Drewno palisandru baronii ma zastosowanie do mebli gabinetowych, fornirowania,
intarsji oraz podłóg. Jest to jeden z ulubionych gatunków drewna używanego do wyrobu
instrumentów muzycznych, w szczególności gitar: podstrunniki, mostki i elementy pudeł
rezonansowych.
Dawniej zastawanie było znacznie szczersze, szczególnie w rejonach występowania.
Omawianego drewna używano na elementy budynków: gonty, elewacje, stolarkę a także do
wyrobu łodzi, nadwozi pojazdów i sprzętu precyzyjnego oraz trzonków narzędzi. Kolejna
grupa wyrobów to różnego typu galanteria: ozdoby, szkatułki, ramki, zabawki, misy i
podstawki. Ważną grupą wyrobów są regionalne rzeźby (tradycyjna sztuka grup etnicznych
Madagaskaru).
Podobne gatunki drewna do omawianego to inne palisandry madagaskarskie, w
szczególności Dalbergia monticola Bosser & R.Rabev. a także palisandry z innych części
świata: Dalbergia melanoxylon, Dalbergia spruceana, Dalbergia nigra, Dalbergia oliveri,
Dalbergia retusa, Dalbergia latifolia, Dalbergia Stevensonie, Dalbergia sissoo.
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