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Bożodrzew (Ailantus altissima (Miller) Swingle)
– azjatyckie drewno
Nazewnictwo
Drewno bożodrzewu pozyskiwane jest z jednego gatunku drzew Ailantus altissima
(Miller) Swingle z rodziny biegunecznikowatych (Simarubaceae). Omawiany gatunek
drzewa jest wielorako nazywany: bożodrzew gruczołowaty, ajlant wyniosły, bożodrzew
chiński. Nazwa botaniczna ma swój pierwowzór w języku malajskim: „alianto”, co oznacza
drzewo z nieba lub sięgające niebios. Nazwy odnoszące się do samego drewna zestawiono
w tabeli 1. Gatunek ten jest ujęty w normie PN-EN 13556:2005, gzie ma przyporządkowany
czteroliterowy kod AIAL.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna bożodrzewu – jako pierwsze podano nazwy obowiązujące według normy PN-EN
13556:2005.
Nazwy polskie
bożodrzew, bożodrzew chiński, bożodrzew gruczołowaty
Nazwy angielskie
tree of heaven, ailanthus, varnish tree
Nazwy francuskie
ailante, verno
Nazwa niemiecka
Götterbaum
Nazwy stosowane w
alianto w Malezji, pohon surga w Indonezji, chouchunw Chinach, pajasen w
innych krajach:
Chorwacji, árbol del cielo, árbol de los dioses, malhuele, ailante w Hiszpanii,
auk tasis ailantas na itwie,
w osji,
na
Urainie

Występowanie i pozyskanie
Ojczyzną omawianego gatunku jest wschodnia Azja, a konkretnie Chiny. Bożodrzew
naturalnie występuje w północnowschodniej części tego kraju. Do Europy dotarł w 1740 roku
za sprawą francuskiego jezuity Pierre Nicholas d’Incarville, który wysłał nasiona tej rośliny
do swego przyjaciela botanika Bernanrda de Jussieu. Początkowo azjatycki przybysz, był
postrzegany jako piękne drzewo i sadzony w wielu miejscach (ogrody, parki, aleje,
przydrożne zadrzewiania), jednak później stracił na atrakcyjności ze względu
na potwierdzoną silną inwazyjność. Już na kilkuletniej roślinie pojawiają się nasiona,
a u podstawy płytki i rozległy system korzeniowy ze zdolnością do tworzenia silnych
i trudnych do usunięcia odrostów. Introdukowany gatunek szybko przedostał się
do naturalnych zbiorowisk leśnych, zagrażając rodzimej florze. Obecnie bożodrzew jest
spotykany niemal na wszystkich kontynentach. W USA, Australii i Nowej Zelandii został
uznany za chwast szkodliwy dla rodzimej flory i jest w niektórych rejonach systematycznie
usuwany, a przy okazji zagospodarowuje się jego drewno. Przykładowo w USA rocznie
pozyskuje się ok. 50 tysięcy m3 tarcicy tego gatunku (0,2% udziału na rynku tarcicy USA).
W Polsce w sposób udokumentowany posadzono pierwszy egzemplarz „strojnego
drzewa” w 1808 roku w ogrodzie botanicznym w Krakowie. Obecnie w naszym kraju gatunek
ten spotykany jest głównie na obszarach dużych miast jako drzewo parkowe. Decydują tym
cechy omawianego gatunku. Wprawdzie bożodrzew nie jest zbyt wytrzymały na mrozy,
ale jego wymagania glebowe są niewielkie i dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza oraz
silne nasłonecznienie i czasowe niedobory wody. Starsze drzewa produkują ailantynę, która
ma allelopatyczny wpływ na najbliższych sąsiadów tzn. hamuje wzrost innych roślin.
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Pokrój drzew
Jest to gatunek szybko rosnący ale jednocześnie krótkowieczny. Przeciętnie dożywa
do 50-70 lat (maksymalnie 100 lat). Tempo przyrostu jest szczególnie duże w pierwszych
latach, nawet do 2 metrów na rok. Drzewa osiągają wysokość do 20- 25 m i średnicę pnia
w odziomku ok. 0,6 m (sporadycznie do 1,2). Pień jest masywny, zwykle nisko ugałęziony
pokryty szarą korą z charakterystycznym wzorem płytkich, pionowych, białawych bruzd.
Typowa korona drzewa jest rozłożysta, okrągława. Same konary są nieregularnie rozstawione,
łukowato powyginane i jednocześnie kruche (podatne na złamania). Młode pędy są grube
i delikatnie omszone, pokryte potężnymi nieparzystopierzastymi liśćmi podobnymi
do jesionu, ale znacznie większymi, bo o długości nawet do 60 cm. Jest to gatunek
dwupienny kwitnący latem, przy czym osobniki męskie w okresie kwitnienia wydzielają
nieprzyjemny zapach. Na osobnikach żeńskich pojawiają się później owocostany w postaci
oskrzydlonych nasion.
a)

b)

c)

Ryc.1. Bożodrzew: a) drzewo, b) pień z charakterystyczną korą, c) wiosenne liście

Struktura drewna
Budowa makroskopowa
Drewno bożodrzewu to reprezentant struktury pierścieniowoaczyniowej. Jest
to gatunek twardzielowy. Biel jest wąski białawy, a wspomniana twardziel jasnożółta.
Przyrosty roczne są doskonale widoczne na wszystkich przekrojach dzięki obecności
zwartego pierścienia dużych naczyń zaczynających każdy słój. Na przekrojach poprzecznych
naczynia te widoczne są w postaci drobnych otworków, a na przekrojach wzdłużnych w
postaci liniowych wgłębień (bruzdek). Świeże drewno ma dość nieprzyjemny zapach.
Średniej wielkości promienie drzewne można zobaczyć makroskopowo na przekrojach
wzdłużnych. Na przekroju poprzecznym tworzą nitkowate linie podobnie jak u morwy.
Na przekroju promieniowym dzięki promienie drzewne tworzą wyraźne „lusterka” błyszczu.
Na przekroju poprzecznym rysunek w strefie drewna późnego wzbogacają przebiegające
łukowato pasemka miękiszu paratrachealnego. W drewnie bożodrzewu brak budowy
piętrowej. Cechą charakterystyczną jest obecność szerokiego rdzenia o średnicy ok. 1cm.
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a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna bożodrzewu (Ailantus altissima (Miller) Swingle):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Pod względem wizualnym do drewna bożodrzewu podobne są inne
pierścieniownoaczyniowe gatunki drewna, np.: paulownia (Paulownia sp.) lub szerokosłoiste
drewno jesionu (Fraxinus excelsior L.).
Budowa mikroskopowa
Duże naczynia w strefie drewna wczesnego, tworzą 1-3 rzędowy, zwarty pierścień.
Średnica członów naczyń drewna wczesnego wynosi ok. 0,23, a długość ok. 0,26. W strefie
drewna późnego drobne naczynia wraz z komórkami miękiszowymi tworzą nieregularne
zgrupowania przebiegające łukowato i stycznie.
a)

b)

c)

Ryc.4. Obrazy mikroskopowe drewna bożodrzewu (Ailantus altissima (Miller) Swingle):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Ryc.5. Elementy struktury mikroskopowej drewna brzozy brodawkowatej – opracowano na podstawie Gregusa
(1959) a) człony naczyń drewna wczesnego, b) człony naczyń drewna późnego c) cewki wazymetryczne,
d) włókna drzewne, e) miękisz drzewny, f) komórki miękiszowe stojące promieni drzewnych, g) komórki
miękiszowe leżące promieni drzewnych

Średnica członów naczyń w strefie drewna późnego wynosi średnio 0,04 mm
a długość 0,37 mm. Charakterystyczną cechą jest obecność zgrubień spiralnych w ścianach
podłużnych członów naczyń. W ścianach poprzecznych naczyń występuje perforacja prosta.
System przewodzenia wody wspomagają cewki wazy metryczne. W drewnie występuje
miękisz włóknisty paratrachealny otoczkowy. Strukturę współtworzą, dominujące włókna
drzewne o średniej długości ok. 0,9 mm.
W drewnie obecne są promienie drzewne jednorodne i niejednorodne. Są to promienie
4-8 szeregowe o wysokości nawet do kilkudziesięciu warstw komórek. W promieniach
niejednorodnych warstwy brzeżne zbudowane są z komórek miękiszowych stojących
a środkowe komórek miękiszowych leżących. W drewnie brak budowy piętrowej.
Właściwości
Właściwości fizyczne i mechaniczne omawianego gatunku drewna przedstawiono
w tabeli 2. Średnia gęstość dla stanu powietrznosuchego (dla drewna o wilgotności ok.12%)
wynosi 540 kg/m3. Omawiane drewno charakteryzuje się typową anizotropią skurczu
(stosunek skurczu stycznego do promieniowego wynosi ok.2).
Ze stosunkowo niską gęstością drewna związane są umiarkowane właściwości
mechaniczne. Przykładowo średnia wytrzymałość na ściskanie wynosi ok. 42 MPa,
wytrzymałość na zginanie 73 MPa a wytrzymałość na rozciąganie 90 MPa.
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Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna bożodrzewu (Ailantus altissima (Miller) Swingle)
Oznaczenie
Wartość
Nazwa cechy lub właściwości
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
750 – 900
3
Gęstość drewna w stanie powietrznosuchym (W≈12%)
g12 [kg/m ]
470 – 540 - 600
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
430 – 500 – 550
Porowatość
Co [%]
67
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
28
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,9 – 4,4 – 6,1
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
8,5 – 8,8 – 10,8
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
12,5 - 17,1
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
50 – 90 – 145
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien
Rr ┴ [MPa]
2,3 – 3,9 – 5,3
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
26 – 42 – 48
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
58 - 73 - 97
2
Udarność
U [kJ/m ]
20 – 38 – 62
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
6,5 – 9,8 – 13,7
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,58 – 0,75 – 1,11
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
6,5 – 8,0 – 12,5
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
52 – 60 – 66
Twardość Janki na przekrojach wzdłużnych
HJ wz [MPa]
33 - 44-54
Twardość Brinella na przekroju poprzecznym
HB pop [MPa]
80
Twardość Brinella na przekrojach wzdłużnych
HB wz [MPa]
60-70
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Suszenie drewna bożodrzewu przebiega łatwiej i szybciej w porównaniu do drewna
dębowego, przy mniejszej podatności na powstawanie odkształceń. Drewno to jest łatwe w
obróbce ręcznej i maszynowej; prostowłókniste drewno daje gładkie powierzchnie już po
struganiu. Omawiany gatunek dobrze się szlifuje i poleruje. Drewno bożodrzewu również
dobrze się klei. Przy łączeniu za pomocą wkrętów i gwoździ zalecane jest uprzednie
nawiercanie z uwagi na niebezpieczeństwo rozłupu. Materiał ten również dobrze przyjmuje
środki malarsko lakiernicze.
Nie jest znana dokładna naturalna odporność drewna bożodrzewu na czynniki
biotyczne (gatunek nie jest opisany w normie PN-EN 350). Wydaje się, że odporność ta nie
jest wysoka i przy zastosowaniach zewnętrznych konieczna jest wgłębna impregnacja.
Typowe wady drewna bożodrzewu to pęknięcia czołowe, szeroki rdzeń i odchylone
włókna związane z krzywiznami pnia oraz różnego rodzaju barwice w tym zaszarzenia i
sinizny, doskonale widoczne w jasnym surowcu.
Drewno bożodrzewu znajduje zastosowanie przede wszystkim przy produkcji papieru
oraz w meblarstwie w postaci elementów litych i oklein. Jasne, prosto włókniste drewno
używane jest także do różnych wyrobów galanteryjnych: misy, dzbanki, podstawki. Mniej
wartościowy surowiec w krajach pozyskania stanowi materiał opałowy. Wydaje się ze jest to
surowiec znacznie o większym potencjale – gatunek drewna niedoceniany we współczesnym
przemyśle drzewnym.
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Informacje uzupełniające
Bożodrzew wykorzystywany jest w medycynie chińskiej (pierwsze wzmianki o jego
użyciu pochodzą z 656 roku p.n.e). Z kory, liści i owoców wykonywano odwary na rożne
dolegliwości, w tym używano go jako środek bakteriobójczy, wymiotny, stosowany również
w leczeniu malarii, astmy i czerwonki a nawet przeciw łysieniu. Przykładowo kora
bożodrzewu zawiera niewielkie ilości alkaloidów, garbniki, saponiny, związki kumarynowe
i gorycze. Liście bożodrzewu są wykorzystywane również w hodowli jedwabników,
co wpływa na parametry tworzonych jedwabnych nici oprzędu: są one grubsze i mocniejsze
ale o mniejszym połysku w porównaniu do nici tworzonych prze gąsienice karmione liśćmi
morwowymi.
Niestety bożodrzew może wpływać także negatywnie na organizm ludzki. Tworzony
w porze kwitnienia nieprzyjemny zapach i pyłek, na niektóre osoby działa alergizująco,
a bezpośredni kontakt z korą, nasionami lub liśćmi może wywoływać podrażnienia skóry.
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