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Jabłoń dzika, jabłoń płonka (Malus sylvestris (L.) Mill.)
Nazewnictwo
Dawcą drewna jabłoni są drzewa jabłoni dzikiej (Malus sylvestris (L.) Mill.) oraz
wiele odmian drzew sadowniczych na bazie jabłoni domowej (Malus domestica) z rodziny
różowatych (Rosaceae). W tabeli 1 podano najpopularniejsze nazwy uwzględniające również
zapisy normy PN-EN 13556:2005, dotyczącej nomenklatury drewna zajadającego się
w obrocie handlowym na rynku europejskim. W powołanej wyżej normie omawiany gatunek
ma przyporządkowany kod MLSY.
Tabela 1.
Najczęściej używane nazwy handlowe drewna jabłoni - grubym drukiem podano obowiązujące nazwy według
normy PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
jabłoń dzika, jabłoń płonka
Nazwy angielskie
apple, wild crab, wild apple
Nazwy francuskie
pommier, pommier sauvage, egrasseau
Nazwy niemieckie
Apfelbaum, Holz-Apfel, Wilderapfel
Nazwy stosowane
skovabild i skovæble w Dani, jabuka w Chorwacji, jabloň lesní w Czechach,
w innych krajach
metsäomenapuu w Finlandii, manzano w Hiszpanii, wilde appel w Holandii, miškinė
obelisk na Litwie, maciera brava w Portugali,
,и и
и
w
Federacji Rosyjskiej, vildapel i vildäpple w Szwecji, vadalma na Węgrzech, salvatico
we Włoszech

Występowanie i pokrój
Naturalne rejony występowania jabłoni dzikiej to Europa i Azja Środkowa. Rośnie
w lasach łęgowych i mieszanych oraz w zadrzewieniach śródpolnych i zaroślach. Roślina
preferuje gleby głębokie, zasadowe, żyzne i próchnicze oraz stanowiska słoneczne do lekko
cienistych. Jest to gatunek jednopienny.
a)

b)

c)

Ryc.1. Jabłoń: a) pojedyncze drzewo, b) wiosenne liście i kwiaty, c) kora na pniu

Jabłoń dzika to niewysokie drzewo (wysokość do 10 m) przy średnicy pnia do 0,5 m
w odziomku o gęstej, nisko osadzonej, kulistej koronie. Pień jest krótki, prosty i zazwyczaj
cylindryczny. Gałęzie są wzniesione do góry lub rozpostarte na boki. Kora jest szarobrązowa,
szorstka, podłużnie spękana, łącząc się nieregularnymi taflami.
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Kwiaty o barwie białej do ciemnoróżowej pojawiają się na przełomie kwietnia i maja.
Kuliste, kwaśne owoce o średnicy od 2 do 4 cm dojrzewają we wrześniu i październiku. Mają
barwę żółtozieloną z czerwonym rumieńcem. System korzeniowy jest płaski i bogato
rozgałęziony. W pierwszych latach wzrost drzewa jest stosunkowo szybki a potem niemal
ustaje. Najstarsze okazy dożywają do ok. 70- lat.
Jabłoń dzika była ważnym drzewem owocowym już w czasach prehistorycznych
i jedną z najważniejszych form wyjściowych dla jabłoni domowej, selekcjonowana już
w czasach neolitu. Dawne odmiany jabłoni sadowniczych w porównaniu do obecnych
odznaczały się zdecydowanie większymi rozmiarami i z punktu widzenia możliwości
pozyskania użytecznego drewna stanowiły bardziej wartościowy surowiec. Współczesne
karłowate odmiany sadownicze podporządkowane maksymalizacji owocowania i łatwości
zbioru są intensywnie przycinane i osiągają znacznie mniejsze rozmiary oraz wiek.
Struktura
Budowa makroskopowa
Drewno jabłoni ma mało urozmaicony rysunek. Granice przyrostów rocznych
są sfalowane i stosunkowo dobrze widoczne jak na gatunek rozpierzchłonaczyniowy.
Niewielkie promienie drzewne można zaobserwować na przekrojach promieniowych
w postaci ciemniejszych plamek, a na pozostałych są przekrojach praktycznie są niewidoczne.
Równomiernie rozmieszczone naczynia są dostrzegalne dopiero pod lupą. Suche drewno
jabłoni nie wydziela zapachu i jest praktycznie bezwonne. Jest to drewno twardzielowe
o zabarwionej twardzieli. Barwa twardzieli jest wyrównana na całym przekroju poprzecznym
pnia, zwykle pastelowo-różowawa przez czerwonobrunatną do brązowoczekoladowej.
Niekiedy, szczególnie w starszych pniach obecne są czerwonawe smugi. Biel jest wąski,
różowy do jasnobrązowego. Czasem w drewnie obecne są plamki rdzeniowe. Drewno
po struganiu wykazuje lekki połysk.
Typowe wady drewna jabłoni to obecność zgnilizn. Najczęściej są to zgnilizny
wewnętrzne, odziomkowe. Podobnym do omawianego drewnem, pod względem cech
wizualnych i właściwości, jest drewno gruszy pospolitej (Pyrus communis L).
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna jabłoni :
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Budowa mikroskopowa
Małe naczynia o średnicy ok. 0,06 mm rozmieszczone są równomiernie na przekroju
poprzecznym drewna. Naczynia te występują w zgrupowaniach po 2-6 w promieniowych
rzędach lub nieregularnych skupieniach.
a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna jabłoni:
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej drewna jabłoni dzikiej – opracowano na podstawie Gregussa (1959):
a) człony naczyń, b) włókna, c) miękisz włóknisty (kolor zielony), d) komórki miękiszowe promieni drzewnych

3

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

W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje perforacja prosta, a w ścianach
podłużnych sporadycznie mogą pojawić się zgrubienia spiralne. Dominującym składnikiem są
włókna drzewne i cewki włókniste. Uzupełnieniem pionowej struktury drewna jest miękisz
drzewny, ale występuje on w rozproszeniu nie tworząc większych struktur.
Strukturę poziomą tworzą wąskie, 1÷5 szeregowe, jednorodne, promienie drzewne
(nieco mniej liczne niż w podobnym drewnie gruszy). Są to promienie smukłe, ich wysokość
jest zmienna i waha się od kilku do nawet kilkudziesięciu warstw komórek miękiszowych.
Komórki miękiszowe promieni drzewnych oraz miękiszu drzewnego często wypełnione
są brunatną wydzieliną. Omawiane drewno nie ma budowy piętrowej i wykazuje wyrównaną
budowę drewna wczesnego i późnego (niewielkie zróżnicowanie na szerokości przyrostów
rocznych).
Właściwości
Podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne drewna jabłoni (uśrednione wartości
z kilku odmian) podano w tabeli 1. Jest to drewno stosunkowo ciężkie i gęste. Przekłada się to
na korzystne właściwości wytrzymałościowe, przy czym zwraca uwagę stosunkowo wysoka
wytrzymałość na zginanie, wynosząca średnio ponad 90 MPa, oraz twardość ok. 60 MPa. Jest
to drewno o dobrych właściwościach mechanicznych. Wysoka gęstość ma też swój
negatywny przejaw w postaci wysokiej wartości skurczów – jabłoń to drewno kurczliwe.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna jabłoni różnych odmian sadowniczych według danych
literaturowych (Warywoda 1957) i badań wykonanych w Katedrze Nauki o Drewnie
i Ochrony Drewna SGGW w Warszawie (Wilk 2010, Kruk 2015 Kossakowski 2015, Korczak 2016).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min.–śred.–max.
Gęstość drewna świeżego (tuż po ścięciu)
gw [kg/m3]
700 – 760 – 900
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
660 – 690 – 720
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
620 – 650 – 680
Porowatość
C [%]
55 – 60
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2 – 0,3 – 0,4
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
5,0– 5,5 – 6,2
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,8 – 10,1 – 13,3
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
12,8 – 16,1 –19,9
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
82 – 113 – 132
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien
Rr ┴ [MPa]
2,4 – 4,2 – 4,9
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
82 – 94 – 140
Moduł sprężystości przy zginaniu statycznym
EII [GPa]
8,5 – 9,4 – 11,0
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
52 – 65 - 72
Udarność
U [kJ/m2]
38 – 54 – 74
Wytrzymałość na ścinanie
Rc II [MPa]
10,2 – 14,6 – 22,3
Wytrzymałość na rozłupanie
RŁ [MPa]
0,51 – 0,74 – 1,02
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
63
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Drewno jabłoni wymaga powolnego suszenia, ze względu na skłonność
do powstawania pęknięć i paczenia się. Dobre rezultaty daje suszenie konwekcyjne
w temperaturze 50 – 70oC, a po tym procesie sezonowanie. Drewno ze względu
na wyrównaną budowę jest stosunkowo łatwe do obróbki ręcznej i maszynowej.
Przy frezowaniu, struganiu, szlifowaniu i polerowaniu uzyskuje się gładkie powierzchnie,
które można podać dalszej obróbce wykańczającej. Materiał ten również nadaje się
do toczenia, rzeźbienia oraz po obróbce hydrotermicznej do skrawania obwodowego
i płaskiego pozwalającego na pozyskanie fornirów i oklein.
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Parzenie drewna jabłoni zmienia jego barwę na intensywniejszą i uwydatnia rysunek.
Omawiane drewno jest łatwe w klejeniu. Daje się też łatwo barwić, politurować i malować.
Ocenia się że drewno jabłoni ma niską naturalną trwałość, jednak brak szczegółowych
danych na ten temat (konkretnych oznaczeń według kryteriów zawartych w normie PN-EN
350:2016-10). Przy chęci zastosowania omawianego drewna w warunkach zewnętrznych przy
narażeniu na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych lub kontakt z gruntem
wymaga solidnej impregnacji.
W ubiegłych stuleciach zastosowanie drewna jabłoni było znacznie szersze
niż obecnie, co wynikało z opisanej łatwości obróbki i dość intensywnej, trwałej, pastelowej
barwy. Historycznie drewno jabłoni wykorzystywano do produkcji przyborów kreślarskich
i mierniczych, a także na uchwyty (trzonki) różnych narzędzi. Drewno to było też używane
na elementy maszyn: koła pasowe i zębate, czółenka tkackie i prasy. Był to również surowiec
snycerski oraz materiał do wyrobu zabawek oraz mebli. Poza tym drewno jabłoni było
wykorzystywane do wędzenia mięsiwa, bowiem pali się powoli, równym płomieniem
wydzielając przy tym bardzo przyjemny aromat. Z samej kory pozyskiwano kiedyś
oliwkowozielony barwnik.
Obecnie drewno jabłoni jest wykorzystywane głównie do produkcji oklein oraz
intarsji, mających zastosowanie w meblarstwie. Drewna jabłoni nadal używa się na drobne
wyroby użytkowe i ozdoby.
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