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Krochmalna 3
Klon srebrzysty (Acer saccharinum L.) przy ul. Krochmalnej 3

„Rumieńce lata pobladły.
Liść złoty z wiatrem mknie.
I klonom ręce opadły,
i mnie...”
(Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Liście, 1926)

Gatunek: Jest to jeden z najbardziej ozdobnych gatunków klonów; w starszym wieku tworzy drzewa
o malowniczych konarach, ze zwisającymi gałęziami, ale jest krótkowieczny, żyje najwyżej do 100 lat.
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korona – szeroka, często zwisające, cienkie gałęzie;
kora – gładką, popielata, łuszczącą się podłużnymi płatami;
liście - o długości 8—14 cm, głęboko 5-klapowe; klapy silnie wydłużone i ostre, głęboko i podwójnie
piłkowane; dolna strona srebrzystobiała;
kwiaty - zielonkawe, bezpłatkowe, zebrane w pęczki na krótkich szypułkach; poligamiczne, obu - lub
rozdzielnopłciowe, a nawet dwupienne; kwitnie bardzo wcześnie w marcu, przed rozwojem liści;
nasiona - tzw. skrzydlaki długości 3,5—6 cm, skrzydełka zgięte sierpowato, orzeszki eliptycznie
wydłużone (zwykle tylko jeden dobrze wykształcony); owoce dojrzewają na przełomie maja i czerwca
lecz szybko opadają;
orzeszki – skrzydlaki, w trakcie spadania kręcą się wokół własnej osi i dzięki temu spowalniają
opadanie, umożliwia to rozsiewanie nasion nawet na odległość większą niż 2-3 wysokości samego
drzewa.

Występowanie: KKlon srebrzysty pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie rośnie w dolinach rzek
na piaszczystych, zalewowych brzegach wraz z wierzbami, dębem błotnym oraz jesionem czarnym.
W naturalnych siedliskach występuje głównie w strefie umiarkowanej półkuli północnej: Ameryka
Północna, głównie wybrzeże wschodnie; do Europy został sprowadzony w 1725 roku, zaś do Polski
na początku XIX wieku.

Nasze okazy: Szacowany wiek – kolejno 55 i 50 lat (najstarsze okazy mogą osiągać wiek 130 lat);
wysokość – 22 i 26 m (w ojczyźnie dorasta nawet do 40 m); obwód pnia na wysokości 1,3 m – 214 i 238
cm.

Warto wiedzieć: Nasiona klonu srebrzystego zawierają aż do 43% protein, gdy innych gatunków
jedynie od 10% do 14%; jeśli są zbyt gorzkie, wystarczy je ugotować raz albo dwa razy; możemy

również zbierać młode, zielone owoce klonu i konserwować je w occie.
Według horoskopu celtyckiego, osoby urodzone pod patronatem Klonu (10-20.IV i 14-20.X) są
zadbane, schludne i mają naprawdę dobry gust. Posiadają silną osobowość, a przy tym emanują
niezwykłą energią. Są indywidualistami, którzy zawsze coś planują i mają mnóstwo pomysłów, szkoda
tylko, że rzadko je realizują – zwykle wszystko pozostaje w sferze planowania.
Klony zachowują się w taki sposób, by nikogo nie urazić. Zawsze są taktowne i liczą się z opinią innych
ludzi, w dodatku potrafią w twórczy sposób wcielić w życie cudze rady, a że są z natury dość pracowite
i zorganizowane, nie ustają w wysiłkach rozwijania swoich umiejętności, szlifowania zalet
i eliminowania wad.
Sławni ludzie spod znaku Klonu: Katarzyna Medycejska, Adam Naruszewicz, Maja Berezowska,
Charles Chaplin, Oskar Wilde, Anna Jagiellonka, Leonardo da Vinci, Wincenty Pol, Hanna Krall, Marta
Eggerth, Lukrecja Borgia, Irena Eichlerówna, Rita Hayworth.
(źródło: www.encyklopedia.lasypolskie.pl, astroweb.pl
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