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Budowa drewna 1 

Budowa drzewa 
Drzewo jest to roślina wieloletnia, której podstawową cechą jest wykształcenie trwałego 
(zdrewniałego) pędu głównego stanowiącego pień, z którego wyrastają pędy boczne tworzące 
koronę. Podziemną część drzewa stanowi system korzeniowy. Przyziemna zgrubiała część nazywa 
się szyją korzeniową. Przez nią system korzeniowy przechodzi w pień. Szyja korzeniowa jest 
szersza w stosunku do pnia i pełni ważną funkcję mechaniczną, gdyż zwiększa siłę oporu drzewa na 
działanie wiatru. Szyja korzeniowa zwęża się ku górze i z wiekiem drzewa wydłuża się, tworząc 
zgrubienie odziomkowe (odziomek) sięgając do różnych wysokości, na przykład ok. 5 m u buku, 
jodły i sosny oraz ok. 2 m u grabu i jesionu. Drzewa rosnące pojedynczo na otwartej przestrzeni 
mają zazwyczaj większe zgrubienie odziomkowe niż drzewa rosnące w zwarciu. Schemat budowy 
drzewa oraz nazwy jego części, z których uzyskiwane drewno ma największą wartość użytkową 
(strzała, kłoda, konary) jako materiał budowlany   przedstawione zostały na rys. 1. 

 

Rys. 1a. Schemat budowy drzewa (mw)  Rys. 1b. Nazwy części drzewa 

 Korona drzewa powstaje w wyniku rozgałęzienia pnia, począwszy od pewnej wysokości 
nad ziemią. Obejmuje ona konary oraz gałęzie wraz z ulistnieniem. Korona spełnia istotną rolę w 
życiu drzewa, gdyż w niej odbywają się procesy asymilacyjne i respiracyjne. Korony drzew 
rosnących w zwarciu są wysoko osadzone, a drzew rosnących luźno – nisko. 

 Pień wyrasta z szyi korzeniowej i może przybierać dwie różne formy, w zależności od 
sposobu ukształtowania korony. Jedną z jest strzała – jeśli pień przebiega w linii prostej do 
wierzchołka, a gałęzie korony ułożone są wokół niego mniej lub bardziej symetrycznie. Pień w 
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formie strzały jest charakterystyczny dla drzew iglastych i występuje np. u świerka, modrzewia, 
jodły, daglezji oraz wielu gatunków sosny. Długość strzały drzew iglastych w wieku 100-150 lat, w 
klimacie umiarkowanym, dochodzi do 50 m.  

Drugą formę pnia stanowi kłoda, czyli pień rozdzielający się na pewnej wysokości na konary, 
którego dalszy przebieg nie jest wyraźny. Kłoda jest formą pnia charakterystyczną dla drzew 
liściastych (wyjątek stanowi olsza mająca pień w formie strzały). Kłody drzew liściastych osiągają 
długość 20-30 m.  

Pień drzewa określa się jako pełny, jeśli jego kształt jest zbliżony do walca. Pod wpływem 
niekorzystnych obciążeń wywołujących zginanie pnia następuje lokalny rozrost tkanki drzewnej 
powodujący wydłużenie się przekroju poprzecznego pnia w kierunku zginania. Rdzeń przesuwa się 
ku obwodowi, a przekrój poprzeczny pnia przybiera kształt jajowaty, eliptyczny lub owalny. 

Tkanka drzewa w obszarze lokalnego rozrostu nazwana jest drewnem reakcyjnym. Zwiększa się 
przez to sztywność i wytrzymałość pnia w płaszczyźnie zginania. U drzew iglastych przekrój 
poprzeczny pnia wydłuża się w kierunku włókien ściskanych. Drewno reakcyjne w ściskanej części 
przekroju jest określane jako drewno kompresyjne lub naciskowe. U drzew liściastych przekrój 
poprzeczny pnia wydłuża się w stronę włókien rozciąganych. Drewno reakcyjne w rozciąganej 
części przekroju drzew liściastych jest określane jako drewno tensyjne lub napięciowe. Przykład 
owalnego przekroju poprzecznego pnia sosny pokazany jest na rys. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Schemat (model) drewna reakcyjnego – np. u sosny (mw) 

Kształt korony wraz z pniem tworzą charakterystyczną dla danego gatunku sylwetkę, określoną 
jako pokrój drzewa. 

System korzeniowy ma za zadanie mechaniczne związanie drzewa z podłożem oraz 
pobieranie z gleby wodnych roztworów soli mineralnych i przekazywanie ich do pozostałych części 
drzewa. System korzeniowy może mieć różny zasięg i różny kształt w podłożu gruntowym. 
Wyróżnia się system palowy (np. dąb, lipa, modrzew, sosna, wiąz), system ukośny lub sercowaty 
(np. buk, jodła, klon) oraz system płaski lub poziomy (np. osika, świerk). Istnieje współzależność 
między wzrostem systemu korzeniowego i korony drzewa. Drzewa o rozłożystej koronie, rosnące 
pojedynczo na otwartej przestrzeni, mają znacznie większą masę korzeni niż drzewa rosnące w 
zwarciu, o koronie mniej rozwiniętej. Znaczne uszkodzenie korony drzewa wpływa na redukcję 
systemu korzeniowego i na odwrót, znaczne uszkodzenie korzeni hamuje wzrost nadziemnej części 
drzewa. System korzeniowy wraz z otaczającym go gruntem tworzą bryłę korzeniową, wewnątrz 
której zachodzą skomplikowane procesy między drzewem i podłożem gruntowym. W 
szczególności w bryle korzeniowej występują zmienne warunki wilgotnościowe oraz zmienia się 
masa korzeni. Zazwyczaj grunt w bryle korzeniowej jest przesuszony, a grunty pęczniejące, np. iły, 
w wyniku ich przesuszenia ulegają skurczowi. Parametry geotechniczne podłoża są zmienne i 
występują deformacje podłoża gruntowego. Kształt i zasięg bryły korzeniowej określają pole 
wpływu drzewa na podłoże gruntowe. Wielkość pola wpływu drzewa na podłoże jest wyznaczone 

Drewno kompresyjne 
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przez zasięg korzeni w kierunku poziomym i pionowym. Można przyjąć, że promień pola wpływu 
wynosi ok. 1,5 wysokości drzewa rosnącego w grupie. Głębokość pola wpływu może sięgać 
kilkunastu i więcej metrów.  

Budowla znajdująca się w polu wpływu drzewa może być narażona na uszkodzenia w 
wyniku deformacji podłoża gruntowego i oddziaływania korzeni na elementy budowli. 

Przydatność części drzewa dla przetwórstwa drzewnego 

Ze względów technicznych i użytkowych największą wartość ma drewno pochodzące z grubizny 
pnia stanowiącej odcinek od szyi korzeniowej do wysokości, gdzie pień ma średnicę ok. 7 cm (rys. 
1.). W szczególności cenny jest odziomek. Objętość grubizny drzew iglastych wynosi przeciętnie 
65–90%, a drzew liściastych 50–90% miąższości całego drzewa. Drewno z pnia służy do produkcji 
sortymentów klasycznych, w szczególności tarcicy konstrukcyjnej. Drewno z konarów i drewno 
gałęziowe pochodzące z korony może stanowić do 25% miąższości całego drzewa i może być 
surowcem do przetwórstwa drzewnego, np. do produkcji płyt wiórowych, pilśniowych itp. 

Korzenie wraz z pniakiem pozostające w ziemi po ścięciu drzewa nazywa się drewnem 
pniakowym lub karpiną. Karpina może stanowić do 30% miąższości drzewa i jest wykorzystywana 
w przetwórstwie drzewnym jako surowiec do produkcji płyt lub w przemyśle chemicznym. Wartość 
techniczna drzewa jest tym większa, im mniejszy jest udział drewna gałęziowego i karpiny w 
ogólnej masie drzewa. 

Makroskopowa budowa drewna 
Makroskopowa budowa drewna to zespół cech i elementów wyróżnionych w wyniku obserwacji 
gołym okiem trzech charakterystycznych przekrojów anatomicznych pnia: przekroju poprzecznego, 
przekroju podłużnego promieniowego (rys. 3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rys. 3. Model charakterystycznych przekrojów pnia (mw) 

 

Granicą widzialności dla oka ludzkiego jest 0,1 mm, zatem w budowie makroskopowej drewna 
wyróżnia się elementy o wymiarach większych od 0,1 mm. 

W przekroju poprzecznym, wykonanym prostopadle do kierunku włókien, można 
zaobserwować najwięcej cech i elementów charakteryzujących budowę pnia (rys. 4.). Wyróżnia się 

1 - poprzeczny 

2 - podłużny 
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następujące strefy ułożone koncentrycznie: rdzeń, twardziel, biel, miazgę (widoczną pod 
mikroskopem), łyko, tkankę korkotwórczą (widoczną pod mikroskopem) i korek z korowiną. W 
strefie twardzieli i bielu widoczne są współśrodkowe słoje przyrostów rocznych. 

Rys. 4. Przekrój przez pień drzewa. 

Drewno obejmuje przestrzeń między rdzeniem a miazgą, stanowiąc największą część 
objętości pnia. 

Rdzeń zbudowany jest z tkanki miękiszowej złożonej z komórek wypełnionych powietrzem 
lub treścią plazmatyczną i stanowi fizjologiczną oś pnia. W przekroju poprzecznym pnia rdzeń 
wyróżnia się w postaci ciemniejszej plamy zajmującej położenie centralne lub mimośrodowe. 
Wartości parametrów mechanicznych rdzenia są małe. Komórki rdzenia szybko ulegają rozkładowi. 
Obecność rdzenia wpływa ujemnie na wytrzymałość i trwałość drewna. W wysokowartościowych 
sortymentach drewna obecność rdzenia jest niedopuszczalna (wyjątek mogą stanowić elementy 
wycięte z pełnego pnia o dużych przekrojach, w których rdzeń zajmuje położenie centralne). 

Twardziel (drewno twarde) jest to wewnętrzna strefa drewna otaczającego rdzeń, zazwyczaj 
ciemniejsza, nie zawierająca żywych komórek. Twardziel nie spełnia funkcji fizjologicznych i nie 
przewodzi wody. 

Biel (drewno miękkie) stanowi żywą tkankę drewna o jasnej barwie, obwodowo otaczającą 
twardziel. Biel jest tkanką o dużej wilgotności, spełniającą funkcję przewodzenia wody, soli 
mineralnych i substancji wzrostowych w górę, od korzeni do koron, oraz jest miejscem 
gromadzenia substancji zapasowych (np. cukrów i skrobi) niezbędnych do życia drzewa w okresie 
spoczynkowym. 

Proces tworzenia twardzieli polega na zmianach strukturalnych, chemicznych, 
anatomicznych i fizjologicznych zachodzących w komórkach drewna, w wyniku których powstaje 
twardziel. 

Proces wytwarzania twardzieli rozpoczyna się w przyrdzeniowych warstwach drewna. 
Skutkiem tych przemian jest zanik przewodzenia wody w centralnej strefie pnia, spadek ciśnienia 
wody w przyrdzeniowych słojach bielu i zmniejszenie ich wilgotności. (...) 

Utlenianie substancji twardzielowych, szczególnie garbników i związków fenolowych 
powoduje ciemniejsze zabarwienie tkanki twardzielowej po ścięciu drzewa. 

Wilgotność bielu i twardzieli znacznie się różnią; twardzieli wynosi 30-60%, a bielu 80-
150%. Wyjątek stanowi drewno topolowe, w którym twardziel ma wilgotność większą, wynoszącą 
130-190%, a biel 80-160%. Nierównomierna zawartość wilgoci w bielu i twardzieli utrudnia proces 
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suszenia tarcicy iglastej w suszarniach. Stąd jest celowe wstępne suszenie na wolnej przestrzeni 
(tzw. sezonowanie). (...) 

W trakcie procesu twardzielowania wewnętrzne warstwy bielu przekształcają się w 
twardziel, której promień stopniowo zwiększa się. Szybkość twardzielowania wzrasta z wiekiem 
drzewa. 

Słoje roczne powstają w wyniku przyrostu drzewa na grubość przez podział komórek miazgi 
tworzącej pierścień otaczający tkankę. Miazga jest tkanką żywą, zachowującą zdolność podziału 
przez okres życia drzewa. W naszej szerokości geograficznej drzewa żyją w cyklu rocznym, 
podzielonym na okres wegetacyjny – przypadający na miesiące wiosenne i letnie, oraz okres 
spoczynkowy – przypadający na jesień i zimę. Każdego roku w okresie wegetacyjnym komórki 
miazgi dzielą się w kierunku rdzenia i wytwarzają przyrost tkanki bielastej otaczający dokoła 
przyrosty z lat poprzednich. W wyniku tego podziału powstają słoje przyrostów rocznych, czyli 
słoje roczne. (...) W wyjątkowych przypadkach (pogodowych) mogą powstawać słoje pozorne 
(powstanie dwóch słojów w ciągu roku). (...) 

Miazga jest to żywa tkanka tworząca warstwę grubości jednej komórki, leżącą między 
drewnem a łykiem. Pokrywa ona równomiernie całą powierzchnię drewna w pniu, w korzeniach i w 
gałęziach z wyjątkiem ich najmłodszych części. Miazga jest tkanką twórczą, która przez podział 
komórek wytwarza nowe słoje bielu do wewnątrz oraz nowe warstwy łyka na zewnątrz pnia. 
Aktywność miazgi przypada na okres wegetacyjny drzewa. W tym okresie komórki miazgi są silnie 
uwodnione, przez co kora jest słabo związana z drewnem i można ją łatwo odrywać dużymi 
płatami. (...) Z chwilą gdy miazga przestaje być czynna, drzewo obumiera. 

Kora  jest wytwarzana przez miazgę i okrywa od zewnątrz pień. Kora składa się z łyka i 
tkanki korkowej. 

Łyko  powstaje w wyniku podziału miazgi w kierunku obwodowym i stanowi wewnętrzną 
warstwę kory pierścieniowo opasującą miazgę. W łyku można wyróżnić dwie warstwy. 
Wewnętrzna warstwa łyka (tzw. łyko funkcjonujące) jest złożona z żywych elementów sitowych, 
których podstawową funkcją fizjologiczną jest przewodzenie w dół związków organicznych 
wytworzonych w liściach w procesie asymilacji. Corocznie miazga wytwarza nowy przyrost łyka 
funkcjonującego grubości ok. 0,3 mm. Po okresie od roku do 2 lat łyko funkcjonujące obumiera i 
przekształca się we włókna łykowe, pełniące funkcje elementów mechanicznych. Grubość warstwy 
włókien łykowych wzrasta z wiekiem drzewa, jednak tylko do pewnego stopnia, gdyż jego 
zewnętrzne warstwy ulegają przemianie w tkankę korkotwórczą. 

Łyko niektórych drzew, np. lipy, wiązu i wierzby, przedstawia wartość użytkową. Z 1 m3 
drewna lipy można uzyskać ok. 30 kg łyka. Takie łyko nosi nazwę łubu i jest stosowane do 
produkcji plecionek, mat i powrozów. Palmowe włókna łykowe występują pod nazwą rafia i są 
wykorzystywane do celów przemysłowych. 

Korek  jest wytwarzany przez tkankę korkotwórczą i stanowi warstwę kory złożoną z 
komórek wypełnionych powietrzem i przesączonych substancjami woskowymi. Korek, podobnie 
jak drewno, przyrasta co roku na grubość. Warstwa korka jest nieprzepuszczalna dla wody. 
Zabezpiecza drzewo przed wysokimi wahaniami temperatury i chroni przed atakiem grzybów i 
owadów. 

Korowina  (martwica korkowa) jest zewnętrzna warstwą kory. Cienka i gładka korowina 
występuje u drzew młodych lub w górnych partiach starszych drzew. W miarę starzenia się drzewa 
w części odziomkowej tkanka korkowa zwiększa swą grubość i pęka. Korowina stopniowo łuszczy 
się i odpada od pnia. Grubość korowiny wzrasta z wiekiem i jest większa u dołu drzewa, np. u dębu, 
brzozy, topoli i sosny w części odziomkowej dochodzi do kilku centymetrów, a u modrzewia może 
osiągać 10 cm. Korowina jest jeszcze lepszym zabezpieczeniem drzewa przed czynnikami 
zewnętrznymi niż sam korek. Można przyjąć, że u drzew dojrzałych masa kory stanowi przeciętnie 
ok. 10% masy grubizny. 


