Paweł Kozakiewicz, INDM SGGW w Warszawie,
http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl

Grusza pospolita (Pyrus communis L.)
Nazewnictwo
Grusza to drewno wytwarzane przez drzewa gruszy pospolitej (Pyrus communis L.)
z rodziny różowatych (Rosaceae) oraz z wielu odmian drzew sadowniczych. To znane
drewno ma wiele nazw w różnych językach europejskich. W tabeli 1 podano
najpopularniejsze nazwy uwzględniające również wytyczne normy PN-EN 13556:2005,
dotyczącej nomenklatury drewna zajadającego się w obrocie handlowym na rynku
europejskim, gdzie omawiane drewno ma czteroliterowy kod PYCM.
Tabela 1.
Najczęściej używane nazwy handlowe drewna gruszy - grubym drukiem podano obowiązujące nazwy według
normy PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
grusza pospolita, grusza
Nazwa angielska
pear, wild pear
Nazwa francuska
poirier
Nazwa niemiecka
Brinbaum, Holzbirnbaum, Wilder Birnbaum, Gemeiner Birnbaum
Nazwy stosowane w круша w Bułgarii, hrušeň w Czechach, peral w Hiszpanii, peer w Holandii, pereira w
innych krajach
Portugalii, păr w Rumunii, hruška na Słowacji, päron w Szwecji, armud ap w Turcji,
körte na Węgrzech, pero i perastro we Włoszech.

Pozyskanie
Pod względem wymiarowym grusza pospolita czasem zwana płonką lub ulęgałką,
osiąga wysokość ok. 12÷15 m (niekiedy do 20 m), wykształcając stosunkowo prosty pień
o średnicy w odziomku nawet do 0,5 m. Korona jest zwykle nisko osadzona – pień bez gałęzi
sięga wyżej niż do ok. 6 m. Są to drzewa dożywające w sprzyjających warunkach nawet
do 200 lat. Przykładowo według Pacyniaka [1992] najstarsza grusza w Polsce rosła
w miejscowości Nekla koło Wrześni (woj. wielkopolskie) i liczyła w 1992 roku 192 lata.
Drzewa odmian sadowniczych zwykle są przycinane celem odpowiedniego ukształtowania
korony i osiągają znacznie mniejsze rozmiary oraz wiek.
a)

b)

c)

Ryc.1. Grusza pospolita (Pyrus communis L.):
a) pojedyncze drzewo, d) kora na pniu, b) wiosenne kwiaty i liście
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Liście grusz są okrągławe, nieco owalne, sztywne, błyszczące, przebarwiając się
jesienią na rudy lub czerwonobrązowy kolor. Białe kwiaty rozwijające się wczesną wiosną
zebrane są w wielokwiatowe wierzchołki na krótkopędach. Kora jest ciemnoszara lub
szarobrunatna, głęboko spękana w charakterystyczne płytki.
Dzikie grusze są dość częste w polskim krajobrazie zasiedlając śródpolne miedze lub
skraje lasu (zwykle występują pojedynczo). Obszar występowania omawianego gatunku
obejmuje Europę środkową i południową oraz Azję zachodnią. Drewno gruszy jest dostępne
na rynku w niewielkiej ilości i pochodzi z grusz rosnących dziko lub z drzew sadowniczych.
Struktura
Budowa makroskopowa
Drewno gruszy ma mało urozmaicony rysunek. W drewnie tym widoczne są granice
przyrostów rocznych, zwykle dość szerokich. Niewielkie promienie drzewne można
zaobserwować na przekrojach promieniowych w postaci ciemniejszych plamek,
a na przekrojach stycznych są już niewidoczne. Równomiernie rozmieszczone naczynia
(drewno rozpierzchłonaczyniowe) są dostrzegalne dopiero pod lupą. Suche drewno nie
wydziela zapachu – jest praktycznie bezwonne. Barwa jest wyrównana na całym przekroju
poprzecznym pnia, zwykle pastelowo-różowawa przez czerwonobrunatną nawet do brązowej.
Niekiedy w drewnie obecne są też plamki rdzeniowe. Omawiane drewno jest na ogół
prostowłókniste.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna gruszy pospolitej (Pyrus communis L.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Typowe wady drewna gruszy to fałszywa twardziel lub obecność zgnilizn (najczęściej
są to zgnilizny wewnętrzne, odziomkowe). W przypadku obecności fałszywej twardzieli
barwa drewna ulega istotnej zmianie. Nieregularny obszar objęty fałszywą twardzielą ma
odcień brunatny i często ciemniejsze szaro brunatne linie (smugi). Podobnym do omawianego
drewnem, pod względem cech wizualnych i właściwości, jest drewno jabłoni (Malus sp.).
Budowa mikroskopowa
Na przekroju poprzecznym na szerokości poszczególnych przyrostów rocznych
rozmieszczone są równomiernie małe naczynia o średnicy ok. 0,05 mm. Naczynia
te występują najczęściej pojedynczo, znacznie rzadziej w zgrupowaniach po 2-3 sztuki.
2

Paweł Kozakiewicz, INDM SGGW w Warszawie,
http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl

W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje perforacja prosta, a w ścianach
podłużnych czasem pojawiają się zgrubienia spiralne. Na 1 mm2 przekroju poprzecznego
zwykle znajduję się ok. 200 naczyń. Ich udział w strukturze drewna wynosi ok. 27%.
Dominującym składnikiem (około 49%) są grubościenne włókna drzewne i cewki włókniste.
Długość tych komórek waha się od 0,8 do 1,4 mm a średnica od 0,015 do 0,030 nm
(Galewski, Korzeniowski 1958, Schweingruber 1990). Uzupełnieniem pionowej struktury
drewna jest miękisz drzewny, ale występuje on w rozproszeniu nie tworząc większych
struktur (udział w objętości drewna do 8%).
a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna gruszy pospolitej (Pyrus communis L.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej drewna gruszy pospolitej – opracowano na podstawie Gregussa
(1959): a) człony naczyń, b) włókna, c) miękisz włóknisty d) komórki miękiszowe promieni drzewnych
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Strukturę poziomą tworzą wąskie, 1÷3 szeregowe, jednorodne, promienie drzewne
(udział ok. 16%). Ich wysokość jest zmienna i waha się od kilku do kilkunastu warstw
komórek miękiszowych. Komórki miękiszowe promieni drzewnych oraz miękiszu drzewnego
często wypełnione są brunatną wydzieliną. Omawiane drewno nie ma budowy piętrowej
i wykazuje wyjątkowo wyrównaną budowę drewna wczesnego i późnego (małe
zróżnicowanie na szerokości przyrostów rocznych).
Właściwości
Charakterystykę właściwości fizycznych i mechanicznych drewna gruszy podano
w tabeli 2. Jest to drewno ciężkie (Krzysik 1978). Średnia gęstość drewna w stanie
powietrzno - suchym (drewno o wilgotności ok. 12%) wynosi ok. 740 kg/m3. Drewno gruszy
jest średnio kurczliwe - skurcz objętościowy wynosi ok. 14% i wykazuje typową anizotropię
skurczu wynoszącą ok. 2 – wartość charakterystyczna dla większości gatunków drewna ze
strefy klimatu umiarkowanego.
Gęste i zwykle prostowłókniste drewno ma korzystne właściwości wytrzymałościowe.
Przykładowo średnia wytrzymałość na zginanie, wynosi ok. 100 MPa, a wytrzymałość
na ściskanie wzdłuż włókien ok. 55 MPa. Drewno gruszy wykazuje tak jak i inne gatunki
wyraźną anizotropię właściwości mechanicznych. Średnio wytrzymałość na rozciąganie
wzdłuż włókien jest 14,5 razy większa od wytrzymałości na rozciąganie w poprzek włókien.
Średni moduł sprężystości oznaczony przy zginaniu statycznym jest nieco niższy ze wzglądu
na niewielką długość elementów strukturalnych i wynosi ok. 10 GPa. W drewnie tym zwraca
uwagę dość wysoka wytrzymałość na rozłupanie i twardość.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna gruszy pospolitej (Pyrus communis L.)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min.–śred.–max.
Gęstość drewna świeżego (tuż po ścięciu)
gw [kg/m3]
960 – 1070
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
690 – 740 – 800
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
650 – 700 – 760
Porowatość
C [%]
49 – 53 – 57
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,4
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,4 – 4,3 – 4,7
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
8,7 – 9,1 – 10,0
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
13,6 – 14,7
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
100
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien
Rr ┴ [MPa]
5,3 – 6,9 – 8,5
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
77 – 98 – 112
Moduł sprężystości przy zginaniu statycznym
EII [GPa]
8,0 – 9,9 – 13,5
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
41 – 54 – 60
Udarność
U [kJ/m2]
18 – 31 – 43
Wytrzymałość na ścinanie
Rc II [MPa]
9,0 – 10,8 – 13,2
Wytrzymałość na rozłupanie
RŁ [MPa]
1,1
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
51 – 66 – 70
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Drewno gruszy jak większość gatunków o wysokiej gęstości wymaga powolnego
suszenia, co w znacznym stopniu zabezpiecza je przez pękaniem i paczeniem się. Dobre
rezultaty daje suszenie konwekcyjne w temperaturze 50 – 70oC, a po tym procesie
sezonowanie. Po wyschnięciu drewno gruszy należy do stabilnych wymiarowo. Materiał ten
dobrze się klei. Kolejnym atutem jest stosunkowo łatwa obróbka ręczna i maszynowa. Już po
frezowaniu, i struganiu uzyskuje się gładkie powierzchnie.
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Dzięki wyrównanej budowie drewno gruszy doskonale nadaje się do toczenia,
rzeźbienia oraz po obróbce hydrotermicznej do skrawania pozwalającego na pozyskanie
oklein i obłogów. Dodatkowym atutem obróbki hydrotermicznej jest intensyfikacja i
wyrównanie barwy. Wspomnianą barwę można łatwo zmienić, bo grusza dobrze przyjmuje
barwniki i lakiery. Przykładowo po olejowaniu lub pokostowaniu uzyskuje się wysokiej
jakości powierzchnie kolorystycznie podobne do drewna mahoniowego, a po barwieniu
wgłębnym na czarno materiał imitujący drewno hebanu. Powyższe cechy zadecydowały o
popularności omawianego gatunku w meblarstwie, szczególnie w meblach w stylu
barokowym, biedermeier oraz empire.
Według kryteriów zawartych w normie PN-EN-350:2016-10 drewna gruszy jest
drewnem o niskiej naturalnej trwałości, dlatego przy chęci zastosowania w warunkach
zewnętrznych (narażenie na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych lub
kontakt z gruntem) wymaga impregnacji.
Historyczne użycie drewna gruszy było znacznie szersze niż obecnie. Drewno to
służyło do produkcji części maszyn np., pras i magli oraz rękojeści różnych narzędzi,
uchwytów i przyborów kreślarskich, a także było stosowane jako materiał wykończeniowy w
budownictwie okrętowym, na elementy instrumentów muzycznych i oprawy do przyrządów
optycznych. W XIX wieku używano go jeszcze do osad do hebli, do kół zębatych i śrub oraz
na elementy konstrukcyjne, łoża do broni palnej oraz formy do drukowania i drzeworyty.
Obecnie drewno gruszy zarówno w postaci litej jak i oklein służy do produkcji galanterii
drzewnej oraz intarsji często w kompozycji z innymi kontrastującymi kolorystycznie
gatunkami drewna, jak również do wytwarzania mebli.
Informacje uzupełniające
Grusza pospolita oprócz dawcy cenionego w meblarstwie drewna jest również jednym
z najważniejszych drzew owocowych świata. Była uprawiana już w starożytności, a w XVII
wiecznej Europie było już kilkaset jej odmian o różniących się wielkością i smakiem owoców
oraz okresem ich dojrzewania. Więcej na ten temat można odnaleźć między innymi w książce
„Dawne odmiany gruszy uprawiane w Polsce – Podręczny atlas” (Praca zbiorowa 2016).
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