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Biel i twardziel
Niektóre gatunki drzew mają zdolność do wytwarzania twardzieli. Najstarsze słoje
roczne (znajdujące się najbliżej rdzenia) zmieniają swój skład chemiczny i są mechanicznie
izolowane (poprzez zamknięcie jamek lub wcistkowanie) od przewodzenia wody. Często
twardziel ma ciemniejszą barwę w porównaniu z pozostałym drewnem (drewnem bielu)
dzięki czemu może być odróżniona gołym okiem.
Twardziel pełni tylko rolę mechaniczną (wzmacnia pień) i jest to w naturalny sposób
zaipregnowana (za życia drzewa) część pnia o wyższej odporności na atak przez
mikroorganizmy i owady. Biel oprócz wzmacniania pnia, uczestniczy w funkcjach życiowych
rośliny np. przewodzeniu wody oraz gromadzeniu substancji odżywczych i z tego względu
jest zdecydowanie bardziej podatny na zgnilizny i żerowanie owadów. W skrajnym
przypadku, np. przy handlu drewnem egzotycznym zazwyczaj wąski biel taktowany jest jako
odpad (nieprzydatna do przerobu część pnia).
Zależnie od występowania twardzieli i jej zabarwienia wyróżnia się cztery grupy
gatunków drzew (rys.): drzewa o twardzieli zabarwionej (np. sosna, modrzew, daglezja, dąb,
grochodrzew, morwa, wierzba), drzewa z twardzielą częściowo zabarwioną (np. jesion, wiąz),
niezabarwioną (np. świerk, jodła) oraz drzewa beztwardzielowe (np. buk, brzoza, klon), które
naturalnie nie wytwarzają twardzieli (jako objaw chorobowy może w nich powstać tzw.
fałszywa twardziel). Fałszywa twardziel charakteryzuje się nie równomiernym zabarwieniem
(ciemne, brunatne, linie i smugi) oraz nieregularnym zarysem (nie pokrywającym się
przebiegiem słojów rocznych).
Porównanie bieli i twardzieli

Biel

Twardziel

Położenie
Strefa zewnętrzna drewna (przy obwodzie
Strefa wewnętrzna drewna (przy rdzeniu pnia)
pnia) obejmująca najmłodsze przyrosty
obejmująca najstarsze przyrosty roczne.
roczne.
Rola
Pełni funkcje wzmacniające, gromadzące
Pełni tylko funkcje wzmacniające
(substancje odżywcze) i przewodzące (wodę) (mechaniczne)
Budowa
- występowanie żywych, niezdrewniałych,
- zawiera tylko komórki martwe
komórek miękiszowych drewna i promieni
występowanie wcistek (wrostów komórek
łykodrzewnych zawierających ziarenka skrobi miękiszowych do naczyń i cewek),
(substancje odżywcze)
- zamknięcie wlotów jamek przez wygięcie
- otwarte jamki w ścianach komórkowych
zatyczek (torusów),
- przesycenie substancjami
zabezpieczającymi: oleje, gumy, żywice,
związki garbnikowe i barwiące, substancje
aromatyczne
Cechy
- lżejszy, bardziej miękki, mniej odporny na
- twardsza, cięższa, trudniej ulega rozkładowi,
atak mikroorganizmów, na ogół jaśniejszy
na ogół ciemniejsza
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a)

sosna
b)

jesion
c)

świerk
d)

buk

e)

buk
Schematy i fotografie przekrojów poprzecznych drewna okrągłego (pni):
a) z twardzielą zabarwioną, b) z twardzielą częściowo zabarwioną, c) z twardzielą niezabarwioną,
d) beztwardzielowe, e) z fałszywą twardzielą
Opracował Paweł Kozakiewicz
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