
KLON POSPOLITY ZWYCZAJNY 

 

 



Klon pospolity to drzewo średniej wielkości. Przyjmuje rozłożysty, wzniesiony, okrągły  

lub parasolowaty pokrój. Pień jest prosty, jednak z wiekiem staje się pomarszczony i popękany. 

Dorasta do 20-30 m wysokości osiągają nawet do 15 m szerokości. 

To bardzo popularne drzewo parkowe oraz osiedlowe. Ze względu na charakterystyczny 

wygląd liści jest bardzo łatwo rozpoznawalne . 

Jesienią klony przybierają piękne kolory, najpierw żółte, a później czerwone. 

 Kora 

U młodych drzew jasnoszara i gładka, po pewnym czasie staje się ciemnoszara do czarniawej, 

pokryta ładnym rysunkiem gęstych i niezbyt głębokich, pionowych bruzd. 

Liście 

Liście duże, w kształcie dłoni, pięcioklapowe, na długich ogonkach. Ostro zakończone brzegi. 

Jesienią przebarwiają się na żółto i na czerwono. 

Owoce 

Podwójne skrzydlaki z dużymi, płaskimi orzeszkami (różnica w stosunku do jawora!) 

 i szerokimi skrzydełkami długości 4-5 cm, ustawionymi pod kątem mocno rozwartym. 

Nasiona klonu są ciężkie, więc duże skrzydełko umożliwia im przemieszczanie się z wiatrem. 

Ze skrzydlaków klona dzieci często robią sobie „noski”, gdyż po wyjęciu nasiona skrzydełko 

można nakleić sobie na nos. Umożliwia to lepkie wnętrze po nasionku. 

 Klon kwitnie w kwietniu i w maju. Jego kwiaty wytwarzają dużą ilość nektaru, który przyciąga 

pszczoły i inne owady. 

Drewno klonów jest jasne, twarde i ciężkie . 

 Stosowane jest jako półfabrykaty; do wyrobu instrumentów muzycznych (mechanizmy pianin 

i fortepianów, boki i dna instrumentów muzycznych). Wykorzystywane na deszczułki 

posadzkowe, części maszyn, wyroby kołodziejskie, narzędzia, rękojeści, drobny sprzęt 

kuchenny, prawidła obuwnicze, obcasy, oprawy szczotek, ramiączka, zabawki, futerały i części 

sprzętu laboratoryjnego, wyroby snycerskie. 

Klon odporny jest na zanieczyszczenia powietrza, dlatego często znajduje zastosowanie  

na terenach miejskich i uprzemysłowionych. 

Właściwości prozdrowotne 

Pozyskiwany z klonu sok jest bogaty w minerały, kwasy organiczne, alkaloidy, lipidy czy 

garbniki. Zawiera witaminy z grupy B, żelazo, wapń, cynk, potas oraz magnez. Na jego bazie 

robione są różnorodne produkty spożywcze oraz kosmetyczne o właściwościach 

przeciwzapalnych, tonizujących i bakteriobójczych. 

Liść klonu jest narodowym symbolem Kanady, która uznawana jest za stolicę syropu 

klonowego. To tam produkuje i spożywa się go najwięcej. Wytwarza się go przez odparowanie, 

a następnie zagęszczenie wcześniej wspomnianego soku z kory klonu. Nawet po odparowaniu 

zachowuje większość swoich prozdrowotnych właściwości. 

Niegdyś Słowianie przypisywali klonom boskie znaczenie .  

Wierzyli, że drzewa te są opiekunami ludzi. Klon rosnący przy domu miał chronić przed złymi 

mocami, biedą oraz chorobami. 


