
MUKULUNGU 

Botanické názvy: Autranella congolensis A.Chev., syn.:Mimusops Tetestui H.Lec. a M. congolensis De Wild. 

Čeleď: Sapotaceae 

Obchodní názvy: mukulungu (Čs.,Fr.,Hol.,Bel.,Něm.), autracon (USA) 

Místní názvy: elang (Kam.), mukulungu (Gab.,Kgo.Kins.), kungulu, m’fua (Kgo.Braz.), kabulungu, boso (Kgo. 

Kins.), mbanga (Ub.) 

Výskyt: Roztroušeně v rovníkovém pralese Afriky, převážně na jihu Konga, hlavně v Kassai. 

Popis: Velký, 30 až 35 m vysoký strom bez kořenových náběhů. Ve výši 150 cm nad zemí má až 200 cm tloušťky. 

Kmen je rovný, válcovitý, 20 až 25 m dlouhý. Průměrná tloušťka těžených kmenů je 50 až 80 cm. 

     Kůra je velmi tlustá, šedá nebo nahnědlá, hluboce podélně zbrázděná jako u starého dubu. 

Popis dřeva: Běl je 2 – 3 cm tlustá, šedá nebo šedorůžová, bezcenná. Čerstvé jádrové dřevo je červenorůžové. 

Ztemní na vínově červenou barvu. Je protkané výraznějšími tmavšími žilkami červené až hnědočervené barvy. 

     Struktura je velmi jemná, stejnoměrná a zpravidla rovnovlákná. Dřevo má dosti častou pestrou, plamenitou 

kresbu. Střídavá točivost je vzácná. 

Fyzikální vlastnosti: Váha čerstvé kulatiny je 1000 až 1200 kg/plm. Objemová vlastnost r15 =0,90 – 1,00. Dřevo 

je velmi tvrdé a těžké. Objemové sesýchání je 16%. Nasáklivost je malá. Je odolné proti ředěným kyselinám, 

zvláště kyselině sírové. Je nepropustné. 

Mechanické vlastnosti: Pevnost v tlaku, chybu a houževnatost je dobrá. Je špatně štípatelné. 

Technologické vlastnosti:  Sušení je pomalé a obtížné. Pro nebezpečí vzniku trhlin je nutno sušit jej pomalu. 

    Opracování je dosti obtížné a vyžaduje velkou pohonnou sílu. Při opracování některých kmenů se otupují 

nástroje a pily. Je nejlépe řezat ho ve vlhkém stavu. Na pásové pile je vhodná rozteč zubů 20 – 25 mm, rychlost 

18-22 m/s. Hoblování, broušení a obrábění je bez obtíží. Hoblované plochy mají krásný hedvábný lesk. Leštění si 

žádá více práce než u ostatních dřevin čeledi Sapotaceae. Piliny a brusný prach dráždí sliznice a mohou vyvolat 

záněty. Dosti těžko se natírá barvou a těžko se klíží. Obvyklé spoje se dají dobře zhotovit a jsou pevné. Je příliš 

tvrdé, aby se dalo sbíjet hřebíky, proto je nutno předvrtat otvory jako při použití šroubů.  

Trvanlivost: je výborná jak v kmenech, tak i v řezivu. Má vysokou odolnost jak proti plísním a hnilobě, tak proti 

termitům a šášni lodní. Je imunní proti dřevokaznému hmyzu.  

Použití: Jelikož dřevo hodně pracuje, lze ho použít jen úplně vysušené. Pak se hodí na stavební a nábytkové 

truhlářské práce, zvláště na venkovní silné tesařské konstrukce nebo na namáhané konstrukce vystavené každé 

nepohodě, jako vodní stavby, stupátka vagonů apod. Bylo použito úspěšně na mostní podlahy, lodní 

konstrukce, parkety silně namáhané, schody, prahy, zábradlí, též na karoserie a laboratorní zařízení. Specialitou 

jsou kádě na ředěné kyseliny. Ze čtvrcených kmenů s pestrou kresbou se získají krásné krájené dýhy. 

Obchod: Dováží se dosti pravidelně do zemí Beneluxu hlavně z Konga Kins. v kmenech 70 až 120 cm tlustých. 

V ostatní Evropě je dřevina poměrně málo známá a nevyzkoušená. Řezivo v Africe vyrobené nebylo dosud 

dovezeno. 

Poznámka: Dřevinu lze zaměnit s příbuznými dřevinami moabi a makoré, ale mukulungu je poněkud tmavší. 


