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Świerk pospolity (Picea abies (L.) Karst.)
Nazewnictwo
Świerk pospolity lub po prostu świerk to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew
(Picea abies (L.) Karst.) z rodziny sosnowatych (Pinaceae). W starszych podręcznikach
odnaleźć można i inne nazwy łacińskie np., Picea excelsa (Lam.) Link lub Abies picea Mill.
W tabeli 1 zestawiono nazwy omawianego drewna, które według normy PN-EN 13556:2005
dotyczącej handlu drewnem w Europie ma przyporządkowany czteroliterowy kod PCAB.
W krajach występowania świerka ma on swoje miejscowe określenia w językach
poszczególnych nacji (tabela1).
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy
obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwa polskie
świerk pospolity, świerk
Nazwy angielskie
Norway spruce, Baltic whitewood, Common spruce, European spruce
Nazwa francuskie
épicéa, épicéa common, Spain épicéa
Nazwy niemieckie
Fichte, Europäische Fichte, Gemeine Fichte
Nazwy stosowane w
smrk w Czechach, gran w Danii, picea lub abeto falso w Hiszpanii, spar w
innych krajach:
Holandii, gran w Norwegiii Szwecji, picea i espruce w Portugalii, eль w Rosji,
molid w Rumunii, smrek w Słowenii, lucfenyö na Węgrzech, abete we Włoszech

Wystepowanie
Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) jest drugim (po sośnie pospolitej)
najliczniej występującym gatunkiem iglastym w Polsce. Świerk jest gatunkiem panującym
lub współpanującym, zajmującym 6,3% lasów w Polsce. W Europie naturalnie występuje
w dwóch zasięgach:
- północnym, nordycko- bałtyckim, obejmującym północną Europę i część Azji, w których
panuje klimat kontynentalny;
- południowo - zachodnim, obejmującym górskie obszary alpejsko- bałkańskie oraz
hercyńsko - sudecko - karpackie, wyżynno-górskie i częściowo nizinne, przy czym obszar
alpejsko- bałkański rozdzielony jest od części hercyńsko- sudecko- karpackiej wąskim,
ale długim pasem bezświerkowym w nizinie Dunaju.
a)

b)

c)

Ryc.1. Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst): a) drzewo, b) kora, c) pędy i szyszki
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Na terenie Polski zaznacza się zasięg nordycko - bałtycki (północno-wschodni) oraz
hercyńsko - sudecko- karpacki (południowy) przedzielony bezświerkowym pasem
o szerokości 50 - 100 km nazywanym dysjunkcją środkowopolską. Od wielu lat świerk jest
sadzony sztucznie praktycznie na obszarze całej Europy (również we wymiennym wyżej
pasie odgraniczającym naturalne zasięgi).
Świerk pospolity to drzewo wiecznie zielone, rosnące w sprzyjających warunkach
do wysokości 45-50 m. Jedne z najwyższych świerków pospolitych rosną w Puszczy
Białowieskiej, nawet o wysokości do 52 m. Dorodny świerk ma prosty, smukły, cylindryczny
pień o średnicy zwykle przekraczającej 0,5 metra. Pień pokrywa dość cienka brązowawa,
drobno łuszcząca się kora. Korona jest najczęściej regularnie stożkowata i często sięgająca aż
do ziemi. Gałęzie rozmieszczone są okółkowo, zwykle prostopadle do pobocznicy pnia.
System korzeniowy jest rozległy i płytki (talerzowy).
Jest to roślina jednopienna, wiatropylna. Świerk pospolity jest gatunkiem silnie
polimorficznym, przez co tworzy mieszańce na granicach występowania, jak i wewnątrz
populacji. Ocenia się, że występuje ponad 140 odmian i form świerka, zarówno hodowlanych
jak i dekoracyjnych.
Ogólnie na terenie Polski wyróżnia się (na podstawie kształtu łusek nasiennych w
szyszkach) trzy główne odmiany świerka pospolitego a mianowicie: abies o łuskach
odwrotniejajowatych, płaskich bądź wypukłych; acuminata o łuskach wydłużonych,
odstających; alpestris o łuskach deltoidalnych, sztywnych.
Świerk należy do gatunków bardzo wrażliwych na zanieczyszczenia przemysłowe,
oraz przesychanie gleby. Obecnie ze względu na ocieplenie klimatu wiele drzewostanów
świerkowych choruje i zamiera. Niezależnie od tego zawleczony na niektórych obszarach
Ameryki Północnej świerk pospolity stał się na tyle ekspansywny, że został uznany
za gatunek inwazyjny.
Struktura
Budowa makroskopowa
Świerk to gatunek twardzielowy, ale o twardzieli niezabarwionej. Biel jest dość
szeroki obejmie co najmniej kilkanaście przyrostów rocznych.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy makroskopowe drewna świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Różnica między strefą bieli i twardzieli jest widoczna tuż po ścięciu pnia
(wilgotniejsze drewno bieli jest ciemniejsze) - po wyschnięciu różnice barwne zanikają.
Ogólnie drewno jest jasne żółtawobiałe (niekiedy u drzew wyrosłych na glebach torfowych
ma słabo czerwony ocień). Drewno to zawiera wyraźnie zarysowane przyrosty roczne, o
niewielkim udziale drewna późnego. Szerokość słojów jest zmienna uzależniona
od warunków siedliskowych wzrostu drzew. Przejście między drewnem wczesnym a późnym
w obrębie pojedynczych słojów jest dość łagodne. W drewnie występują drobne, niezbyt
liczne przewody żywiczne widoczne w postaci szklistych wycieków (drobne kropki
na przekroju poprzecznym i wąskie smugi na przekrojach podłużnych). Świeżo przetarte
drewno wydziela żywiczny zapach. Promienie drzewne są bardzo drobne, widoczne tylko
na przekroju ściśle promieniowym. Sęki występują w okółkach (zwykle o zarysie kołowym
na przekroju stycznym) i mają ciemniejszą barwę od otaczającego drewna (zwykle
o szarawym odcieniu). Typowe wady drewna świerkowego to pęcherze żywiczne, twardzica
i drobne sęki rogowe.
Budowa mikroskopowa
Podstawowymi elementami tworzącymi strukturę drewna świerkowego są cewki –
udział od 94,5 do 96,5%. Są to cienkościenne cewki drewna wczesnego, oraz znacznie
grubsze cewki drewna późnego, spłaszczone w kierunku promieniowym. Ich długość zawiera
się w przedziale od 1,7 do 3,7 mm. Na przekrojach podłużnych i w ścianach cewek czasem
obecne są zgrubienia spiralne. Na ścianach promieniowych występują jamki lejkowate
otoczkowe ułożone po jednej na szerokości ściany.
a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

W drewnie świerkowym obecne są również przewody żywiczne: pionowe,
rozmieszczone najczęściej w początkowej strefie drewna późnego i poziome znajdujące
się wewnątrz soczewkowatych promieni drzewnych. Promienie drzewne są niejednorodne,
głównie jednoszeregowe. Warstwy brzeżne promieni (od góry i od dołu) zbudowane są
z cewek poprzecznych o gładkich ścianach rozpoznawalnych po jamkach lejkowatych
otoczkowych. Wewnętrzne warstwy promieni tworzą komórki miękiszowe, które na tzw.
polach krzyżowych mają jamki piceoidalne.
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Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej drewna świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst): a - przekroju
promieniowy z cewkami drewna wczesnego i późnego, c - przekrój styczny z cewki i jednoszeregowymi
promieniami drzewnymi oraz promieniem wieloszeregowym z poziomym kanałem żywicznym (d), g – cewki
brzeżne, f - komórki miękiszowe promieni drzewnych (opracowano na podstawie Gregusa 1955)

Właściwości
Podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne drewna świerka pospolitego
przedstawiono w tabeli 2. Świerk należy zaliczyć do drewna lekkiego o porowatości ok. 70%.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
700 – 800 – 850
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
330 – 470 – 680
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
300 – 430 – 640
Porowatość
Co [%]
57 – 71 – 80
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
28
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,3
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,5 - 3,7
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,8 – 8,0
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
11,6 - 12,0
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
50 – 90 – 245
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek łókien
Rr ┴ [MPa]
1,5 – 2,7 – 4,0
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
30 – 50 – 80
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
50 – 78 – 140
Udarność
U [kJ/m2]
50 – 110
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
7,3 – 11,0 – 21,0
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
5,3 – 9,0 – 14,0
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,20 – 0,25
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
27 – 46
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Omawiane drewno charakteryzuje średnia stabilność wymiarowa, oraz typowa
dla gatunków strefy klimatu umiarkowanego wilgotność punktu nasycenia włókien.
Właściwości mechaniczne drewna świerkowego mimo niskiej gęstość są na dość dobrym
poziomie. Istotna jest tu szerokość przyrostów rocznych – drewno wąsko słoiste będzie
charakteryzowało się wyraźnie wyższymi parametrami mechanicznymi w porównaniu
do drewna szerokosłoistego.
Obróbka i zastosowanie
Świerk należy do łatwo suszących się rodzajów drewna. Wysycha szybko,
bez skłonności do paczenia, jednak istnieje niebezpieczeństwo powstawania pęknięć
desorpcyjnych. Drewno jest miękkie i ma dobre własności obróbcze pod kątem piłowania,
strugania, wiercenia i frezowania. Wpływ na jakość obróbki ma słoistość – świerk
o szczególnie szerokich przyrostach skrawa się nieco gorzej i ma tendencje do mechacenia
powierzchni (drewno trudne do polerowania). Omawiany materiał jest łatwy do łączenia
gwoździami i wkrętami jak również charakteryzuje się dobrymi właściwościami w procesie
klejenia. Drewno to dobrze się barwi, np. przy użyciu bejcy. Twardziel należy do strefy
bardzo opornej w nasycaniu środkami ochrony drewna (podatność na nasycanie wg PN-EN
350:2016-10 w skali czterostopniowej wynosi 4).
Świerk pospolity to mało trwały gatunek drewna zarówno w stanie suchym jak
i mokrym. Naturalna trwałość drewna twardzieli wg PN-EN 350:2016-10 wobec grzybów (w
skali pięciostopniowej) wynosi 4 (drewno mało trwałe). Częściową ochronę stanowi
podwyższona zawartość żywicy i gęstość – często przy zgniliznach sęki najdłużej opierają się
destrukcji. Jednocześnie nie jest to gatunek drewna łatwy w nasycaniu (impregnacji),
szczególnie po wyschnięciu i zamknięciu jamek również w strefie bieli.
Ze względu na łatwość obróbki i dostępność drewno świerkowe ma szerokie
zastosowanie. Drewno to było i jest częstym materiałem konstrukcyjnym (obecnie w postaci
tarcicy sortowanej wytrzymałościowo lub elementów klejonych np.: CLT, KVH, Glulam.
Dawniej wytwarzano z niego słupy teletechniczne, stemple kopalniane i pale mostowe oraz
podkłady kolejowe a także budynki o konstrukcji zrębowej. Drewo to służyło również
do wyrobu beczek i kadzi, zapałek, kostki brukowej i ołówków. Współcześnie nadal jest
stogowane do produkcji gontów, stolarki budowlanej, mebli i oklein (głównie skrawanych
obwodowo) oraz drobnych przedmiotów użytkowych i wyrobów galanteryjnych, a także mas
celulozowych.
Drewno wąskosłoistych świerków z części odziomkowej stanowi cenny surowiec
rezonansowy. Drewno to charakteryzuje się wysokim tłumieniem przez promieniowanie oraz
niską opornością akustyczną (cechami pożądanym w płytach rezonansowych instrumentów
muzycznych).
Pod względem wizualnym oraz właściwości podobne drewno do drewna świerka
pospolitego pozyskiwane jest z innych gatunków świerków, między innymi: Picea glauca
Voss., Picea obovata Ledeb., Picea rubens Sarg., Picea sitchensis Carr., Picea omorica Purk.,
oraz Picea orientalias Link.
Informacje uzupełniające
Jednym z dawnych zastosowań świerków było pozyskanie kory garbarskiej. Pod
pojęciem kory garbarskiej rozumiano surowiec o dużej zawartości garbników (ponad 10%)
i bez dodatków innych substancji, które mogłyby zneutralizować ich działanie. W naszym
klimacie korę garbarską pozyskiwano głównie się ze świerka i dębu.
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W XVIII i XIX wieku "było to tak dalece opłacalne, że wystarczało aby las przynosił
dochód". Zakładano wtedy specjalne plantacje świerkowe, których podstawowym celem było
dostarczanie kory garbarskiej. Także w Polsce od początku XX wieku prowadzono specjalne
gospodarstwa odroślowe do pozyskania tego surowca. Rekordowe pozyskanie miało miejsce
w 1952 roku - ponad 16 tysięcy ton. Później produkcja ta stała się nieopłacalna z wagi na
słabnące zapotrzebowanie, by zupełnie jej zaprzestać w latach osiemdziesiątych XX wieku.
Współcześnie drewno świerkowe często poddawane jest tremowaniu. Proces ten
polega na wygrzewaniu tego drewna w temperaturze od 180 oC nawet do 220oC w atmosferze
beztlenowej (para przegrzana lub azot) w wyniku czego zmienia ono swoje właściwości. Poza
wyraźną zmianą barwy (ciemny brąz) następuje częściowa hydrofobizacja (zwiększenie
stabilności wymiarowej) oraz korzystne zwiększenie odporności na oddziaływanie czynników
abiotycznych. Skutkiem ujemny tremowania jest wydzielający się z drewna przez pewien
czas swąt spalenizny oraz trwałe obniżenie wytrzymałości dynamicznych (zwiększenie
kruchości drewna – tendencji do pękania i rozłupywania).
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