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Klon jesionolistny (Acer negundo L.)
Nazewnictwo
Koln jesionolistny to praktycznie jedyna polska nazwa drewna pozyskiwanego
z drzew Acer negundo L. z rodziny klonowatych (Aceraceae). Najpopularniejsze określenia
wobec omawianego drewna stosowane w wybranych krajach zestawiono w tabeli 1. Gatunek
ten nie jest ujęty w normie europejskiej PN-EN 13556:2005 dotyczącej nazewnictwa drewna
znajdującego się w obrocie handlowym w Europie.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna klonu jesionolistnego (Acer negundo L.) – wytłuszczonym drukiem podano najbardziej
popularne nazwy (które mogą stanowić propozycję do umieszczenia w normie PN-EN 13556).
Nazwa polska
klon jesionolistny
Nazwy angielskie
boxelder, common box, ash leafed maple
Nazwa francuskie
Erable négondo, erable á feuilles de frêne
Nazwa niemiecka
Eschen-Ahorn
Nazwy stosowane w
acero negundo we Włoszech, acre negundo w Hiszpanii, jawor negundovac w
innych krajach:
Chorwacji, американский клён w Rosji, boxelder, ash-leaved maple, ash maple,
boxelder maple, California boxelder, maple ash, negundo maple, western boxelder
w USA, Manitoba maple i elf maple w Kanadzie

Pozyskanie
Pierwotny, naturalny zasięg klonu jesionolistnego obejmował szeroki, zwarty obszar
we wschodniej części Ameryki Północnej: od Kanady do Florydy. Wyspowo gatunek ten
występował też w zachodniej części Ameryki Północnej oraz w Ameryce Środkowej.
Obecnie, za sprawą człowieka roślina została rozprzestrzeniona na znacznie większym
obszarze, zawleczoną ją również do Europy i Azji. Do Europy pierwsze okazy tego gatunku
trafiły już w 1688 roku. Początkowo był sadzony jako drzewo ozdobne w parkach i ogrodach
oraz wzdłuż ulic (dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza). Obecnie występuje praktycznie
na terenie całej Polski.
Klon jesionolistny preferuje głębokie, wilgotne gleby w dolinach rzecznych
(szczególnie licznie występuje w dorzeczu Missisipi i Ohio), jednak może również rosnąć
na bardziej suchych i piaszczystych terenach. Źle rozwija się jedynie na glebach zasobnych
w wapń. W Ameryce Północnej spotykany jest w wielogatunkowych drzewostanach razem
z topologami, wierzbami, tulipanowcami i innymi gatunkami klonów. Jest drzewem o małych
wymaganiach i dużej odporności na mrozy i suszę (chyba największej wśród klonów).
Wytrzymuje spadki temperatury nawet do – 30oC. Jego pączki i młode pędy pokryte
są ochronną warstwą wosków widoczną w postaci białego nalotu.
W młodości drzewka rosną szybko, jednak później tępo wzrostu wyraźnie maleje.
Ostatecznie dorosłe okazy osiągają zwykle wysokość 10-15 m, rzadziej 20 m. Osobniki
omawianego gatunku rzadko żyją dłużej niż 80 lat. W Polsce klon jesionolistny ze względu
na duże zdolności adaptacyjne, można uznać za roślinę ruderalną i inwazyjną (zasiedla brzegi
rzek, przydrożne rowy, różnego rodzaju nieużytki oraz tereny zurbanizowane. W lasach jest
raczej niechętnie widziany – traktuje się go jak chwast, która zagraża rodzimym gatunkom.
Klon jesionolistny ma pokrój drzewa lub dużego krzewu. Zwykle tworzy szeroką,
nieregularną, nisko rozgałęzioną koronę wspartą na jednym lub kilku pniach. Pokładające się
konary często wypuszczają pionowe pędy. Typowe wady tego drewna to: rozwidlenia, liczne
krzywizny, narośla oraz zgnilizny wewnętrzne. Dotąd nie traktowano klonu jesionolistnego
jako potencjalnego źródła surowca dla krajowego przemysłu drzewnego.

1

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

b)

c)

Ryc.1. Klon jesionolistny (Acer negundo L.): a) drzewo, b) pień z charakterystycznymi bulwiastymi naroślami,
c) owoce skrzydlaki

Struktura
Budowa makroskopowa
Klon jesionolistny to drewno rozpierzchło-naczyniowe, naturalnie nie wytwarzające
twardzieli. Drewno jest jasne, żółto-kremowe. Tuż po ścięciu wydziela intensywny zatęchły
zapach, który z czasem zanika. Naczynia nie są widoczne makroskopowo. Monotonny
rysunek drewna urozmaicają lekko zarysowane przyrosty roczne. Na przekroju ściśle
promieniowym da się zauważyć drobne promienie drzewne. W starszych drzewach często
obecna jest fałszywa twardziel, a drewno zawiera liczne przebarwienia w postaci szarozielonych lub brunatnych, nieregularnych smug i plam.
W rejonie naturalnego występowania drzewa często są porażane przez grzyby
z rodzaju Fusarium np. Fusarium negundi Sherb. Porażone drewno charakteryzuje się
obecnością wyraźnych czerwono-różowych przebarwień, których mechanizm powstawania
nie jest do końca wyjaśniony. Drewno z czerwonymi przebarwieniami jest bardziej cenione
niż surowiec o naturalnej, wyrównanej i zarazem monotonnej kolorystyce.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna klonu jesionolistnego (Acer negundo L.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Budowa mikroskopowa
Naczynia na przekroju poprzecznym rozmieszczone są równomiernie, głównie
pojedynczo lub w grupach po 2-3 (czasem 4-5) zorientowanych promieniowo. Poszczególne
przyrosty roczne kończą 2-4 warstwy silnie spłaszczone komórki. Występujący w drewnie
klonu jesionolistnego miękisz drzewny to miękisz rozproszony. Jest to miękisz włóknisty
składający się z 4 – 8 (a nawet 12) komórek ułożonych jedna nad drugą. Strukturę pionową
drewna współtworzą liczne włókna, które na przekroju poprzecznym mają owalny lub
okrągły kształt. Włókna te ułożone są w dość regularnych, biegnących promieniowo rzędach.
a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna klonu jesionolistnego (Acer negundo L.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej klonu jesionolistnego (Acer negundo L.) – opracowano na podstawie
Gregusa (1959): a) człony naczyń, b) włókna, c) miękisz włóknisty, d) komórki miękiszowe promieni
drzewnych
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W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje perforacja prosta. W strefie
drewna wczesnego naczynia mają gładkie ściany podłużne, a w strefie drewna późnego
pojawiają się od strony wewnętrznej delikatnie zarysowane zgrubienia spiralne. W ścianach
podłużnych członów naczyń występują też liczne jamki lejkowate otoczkowe bez torusów.
We wnętrzu niektórych naczyń obecne wydzieliny. W strefie fałszywej twardzieli we wnętrzu
naczyń mogą być obecne są wcistki.
Promienie drzewne są jednorodne zbudowane z komórek miękiszowych leżących.
Promienie drzewne są dość smukłe (10-30 warstwowe). Na szerokości promieni znajduje się
od 1 do 4 rzędów komórek miękiszowych (najczęściej 3 rzędy). Promienie jednoszeregowe
mają mniejszą wysokość w porównaniu do promieni wieloszeregowych. W drewnie tym nie
wstępuje budowa piętrowa.
Właściwości
Podstawowe właściwości drewna klonu jesionolistnego (Acer negundo L.)
przedstawiono w tabeli 2. Średnia gęstość omawianego drewna w stanie powietrzno suchym
wynosi ok. 525 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 waha się od 14,8
do 18,7 %). Średni skurcz liniowy w kierunku promieniowym wynosi 3,9 %, a w kierunku
stycznym 8,4 %. Wynika stąd, że klon jesionolistny należy do rodzajów drewna o stosunkowo
wysokiej anizotropii skurczu (stosunek skurczu w kierunku stycznym do skurczu w kierunku
promieniowym przekracza 2).
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna klonu jesionolistnego (Acer negundo L.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
800
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
480 – 525 – 570
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
430 – 465 – 520
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
35
Porowatość
C [%]
70
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,5 – 3,9 – 5,6
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,4 – 8,4 – 9,6
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
14,8 – 17,6 – 18,7
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
48 – 79 – 111
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
32 – 38 – 47
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
35 – 67 – 78
Udarność
U [kJ/m2]
43 – 88 – 135
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
4,3 – 6,0 – 7,3
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
8,8 - 9,6 – 11,0
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
27 – 29 – 33
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Stosunkowo niska gęstość drewna skutkuje przeciętnymi właściwościami
mechanicznymi, a częsta obecność krzywizny i związane z tym odchylenie włókien
w pozyskanych sortymentach tartych obniża wartości minimalne i zwiększa współczynniki
zmienności. Przykładowo wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien wynosi średnio 79
MPa, a wytrzymałość na ściskanie około 38 MPa. W porównaniu do właściwości statycznych
badane drewno charakteryzuje stosunkowo wysoka udarność, średnio 88 kJ/m2.
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Odchylone włókna negatywnie wpływają na właściwości sprężyste – średni moduł
sprężystości wynosi tylko 6,0 GPa. Ze względu na powyższe klon jesionolistny nie może
stanowić pełnowartościowego zamiennika krajowych gatunków drewna z drzew z rodziny
klonowatych (klonu pospolitego, klon polnego i klonu jaworu), które mają lepsze właściwości
techniczne (większą wytrzymałość).
Obróbka i zastosowanie
Omawiane drewno podczas suszenia ma skłonność do pękania, szczególniej od strony
czół. Po wysuszeniu jest dość łatwe w obróbce ręcznej i maszynowej. Ze względu
na „wyrównaną” strukturę na szerokości przyrostów rocznych nadaje się również do toczenia.
Klon jesionolistny zawiera substancję alergizującą tzw. bronchial. Z tego względu pył
powstający przy obróbce może powodować podrażnienia skóry, alergiczne zapalenie błon
śluzowych a nawet astmę oskrzelową.
Użycie łączników metalowych (gwoździe, wkręty) daje trwałe połączenia, nie jest
nawet wymagane uprzednie nawiercanie otworów. Również klejenie drewna klonu
jesionolistnego nie sprawia kłopotów. Drewno to dobrze przyjmuje barwniki i środki
malarsko-lakiernicze.
Ogólnie drewno klonu jesionolistnego 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 tanich mebli
oraz galanterii drzewnej (szczególnie surowiec porażony przez grzyby z rodzaju Fusarium
i tym samym zawierający czerwone przebarwienia). Wytacza się z niego różnego rodzaju
misy, talerze, kubki i dzbany a nawet urny. Stosowany jest również do wykonywania pudełek,
opakowań oraz zabawek dla dzieci w tym czarodziejskich różdżek. Inne zastosowania
to wytwarzanie mas celulozowych do produkcji papieru oraz węgla drzewnego. 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, a niewielkie
rozmiary pni z licznymi krzywiznami oraz stosunkowo niska wytrzymałość praktycznie
wykluczają je jako materiał konstrukcyjny.
Informacje uzupełniające
Na świecie znanych jest ponad 100 gatunków klonów. W Polsce rodzime są trzy
gatunki: klon pospolity, klon jawor i klon polny. Klon jesionolistny to roślina dwupienna
(zjawisko wyjątkowe w obrębie rodzaju). Kwiaty pojawiają się jako pierwsze już w kwietniu.
Liście są wyjątkowe bo niepodobne do liści innych klonów. Są one nieparzystopierzaste,
złożone z 3 do 5 (rzadziej 7) dużych częściowo klapowanych listków (przypominają liście
jesionu), co stanowi wyjątek wśród rodzaju klonowatych.
Owocem drzew klonowych są skrzydlaki. Każdy skrzydlak składa się z dwóch
połączonych ze sobą półprzezroczystych skrzydełek zawierających wydłużone orzeszki.
Skrzydełka te są rozchylone pod różnym kątem zależnym od gatunku klonu. U klonu
jesionolistnego tak jak u klonu jaworu jest to kąt ostry w odróżnieniu od u klonu pospolitego i
polnego gdzie skrzydełka rozwarte są szeroko, prawie pod kątem 180o.
Kora jest szaro-czarna z delikatnymi bruzdami. W miastach bardzo często jest silnie
obrośnięta przez zielenice (gatunki z rodzaju Pleurococus), które nadają jej zielony odcień.
Na pniu ze względu na uaktywniające się pączki śpiące często pojawiają się nowe pędy i
bulwiaste narośla.
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