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Modrzew syberyjski (Larix sibirica Ledeb.)
Nazewnictwo
Modrzew syberyjski to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Larix sibirica Ledeb.
z rodziny sosnowatych (Pinaceae).W literaturze spotykane są synonimy tego gatunku: Larix
decidua Mill. ssp. sibirica (Ledeb.) Domin., Larix russica (Endlicher) Sabine ex Trautvetter,
Larix sukaczewii Dylis, Larix archangelica Lawson, Pinus larix L. var. russica Endlicher.
W handlu międzynarodowym tym drewnem funkcjonuje wiele określeń – najpopularniejsze
przedstawiono w tabeli 1. Tytułowy gatunek mimo obecności w handlu międzynarodowym
nie został uwzględniony w normie PN-EN 23556:2005. Jest za to w niej ujęty modrzew
dahurski (Larix gmelinii (Rupr.) Kunzen.), który ma niefortunnie przyjęte nazwy handlowe w
języku angielskim, francuskim i niemieckim: Siberian larch, mélèze de Sibérie i Sibirische
Lärche, co powoduje zamieszanie i pomyłki. Jednoznaczny jest tylko czteroliterowy kod
modrzewia dahurskiego LAGM. Według tej samej zasady omawiany modrzew syberyjski
miałby kod LASI.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna modrzewia syberyjskiego (Larix sibirica Ledeb.) – wytłuszczonym drukiem podano
najbardziej popularne nazwy (które mogą stanowić propozycję do umieszczenia w normie PN-EN 13556).
Nazwa polska
modrzew syberyjski
Nazwa angielska
Siberian larch
Nazwa francuska
mélèze de Sibérie
Nazwa niemiecka
Sibirische Lärche
Nazwy stosowane w alerce siberiano w Hiszpanii, sibirinis maumedis na Litwie, szibériai vörösfenyő na
innych krajach:
Węgrzech, sibirlerk w Norwegii, siperianlehtikuusi w Finlandii, sibirisk lärk w Szwecji

Pozyskanie
Larix sibirica Ledeb. naturalnie występuje na znacznych obszarach leśnych
borealnych lasów Rosji: na zachodzie od 58° długości wschodniej do jeziora Bajkał
na wschodzie (119° długości wschodniej), od tundry na północy (70° szerokości północnej)
do Ajtału i Gór Sajańskich na południu (40° szerokości północnej). W górach sięga do górnej
granicy lasu (2200 – 2400 m). Spotyka się go na otwartych przestrzeniach na piaszczystych
i gliniastych glebach. W górach rośnie przede wszystkim u podnóża zboczy, czasem
pojedyncze egzemplarze mogą pojawić się na półkach skalnych.
Drzewa modrzewia syberyjskiego, w naturalnych siedliskach, wykształcają wąską,
symetrycznie stożkowatą koronę, z wyraźnie unoszącymi się gałęziami. Osiągają wysokość
30 – 45 m przy średnicy pnia 0,8 – 1 m. Drzewa rosnące bardziej na południu są bardziej
rozłożyste. Od modrzewia europejskiego różnią się przede wszystkim większymi szyszkami
o długości 2,5 – 3,5 cm i zazwyczaj dłuższymi igłami o długości do 4 cm. Igły są jasnozielone
z niebieskawym nalotem, osadzone w krótkopędach. Cechą wspólną wszystkich modrzewi
jest gubienie igieł na okres zimowy. Pnie są proste, przeważnie pojedyncze, o cylindrycznym
kształcie i widoczne aż do samego wierzchołka. Pokrywa je szarawo-brązowa, spękana kora.
Warunki klimatu umiarkowanego, typowego dla obszaru Polski, czyli dla nizin
środkowoeuropejskich, modrzew syberyjski znosi dość dobrze. Na wiosnę rozwijają się
zazwyczaj dwa tygodnie wcześniej od innych gatunków, a na początku jesieni jako pierwsze
zrzucają igły. W cieplejszym klimacie modrzewie syberyjskie narażone są atak ze strony
ochojników (mszyca z rodziny ochojnikowatych), a w wilgotnych miejscach podatne są na
atak przez raka modrzewiowego (zniekształcenie pnia w postaci zgrubień, powodowane przez
grzyby pasożytnicze i inne mikroorganizmy).
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Struktura
Budowa makroskopowa
Obecna w drewnie modrzewia syberyjskiego twardziel to tzw. twardziel zabarwiona
(różniąca się kolorystycznie od biało-kremowej, wąskiej strefy bielu). Świeżo przetarta ma
żółtawą barwę. Pod wpływem czynników atmosferycznych, w tym promieniowania
słonecznego ciemnieje i przyjmuje kolor złocisto-miodowy po czerwonawo-brunatny.
Drewno jest prostowłókniste, a słoje roczne wyraźnie zarysowane na wszystkich
przekrojach dzięki ostremu przejściu kolorystycznemu między ciemnobrunatnym drewnem
późnym kończącym dany słój, a jasnym drewnem wczesnym rozpoczynającym kolejny.
Modrzew syberyjski to drewno wąskosłoiste o znacznym udziale drewna późnego sięgającym
49%. Obraz sęków na przekroju stycznym jest zbliżony do okrągłego i nie tworzą one
okółków. Rysunek drewna uzupełniają drobne wycieki żywiczne, które na przekroju
poprzecznym widoczne są w postaci drobnych, ciemniejszych plamek, a na przekrojach
podłużnych delikatnie zarysowanych szklistych kreseczek.
a)

b)

c)

Ryc.1. Obrazy makroskopowe drewna modrzewia syberyjskiego (Larix sibirica Ledeb.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Drewno modrzewia syberyjskiego wykazuje cechy gatunkowe typowe dla wszystkich
modrzewi. Podstawowymi elementami tworzącymi strukturę drewna są cewki.
Są to cienkościenne cewki drewna wczesnego, mające na przekroju poprzecznym kształt
cztero- lub pięcioboczny oraz grubościenne cewki drewna późnego, spłaszczone w kierunku
promieniowym.
W porównaniu do modrzewia europejskiego drewno modrzewia syberyjskiego
wykazuje nieznaczne różnice w budowie anatomicznej. Cewki tworzące pionową strukturę są
nieco dłuższe w omawianym gatunku drewna. Średnia długość cewek drewna wczesnego
wynosi 2,7 – 4,9 mm, a cewek drewna późnego 3,1 – 4,9 mm. Drewno modrzewia
syberyjskiego charakteryzują również grubsze ściany cewek drewna późnego. W ścianach
promieniowych cewek występują liczne jamki lejkowate otoczkowe, które w cewkach drewna
wczesnego rozmieszczone są zazwyczaj parami na szerokości ścian. Strukturę pionową
uzupełnia nieliczny miękisz drzewny (miękisz rozproszony) i pionowe przewody żywiczne
o średnicy ok. 1 mm, występujące pojedynczo lub parami.
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a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy mikroskopowe drewna modrzewia syberyjskiego (Larix sibirica Ledeb.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Ryc.3. Elementy struktury mikroskopowej modrzewia syberyjskiego (Larix sibirica Ledeb.) – opracowano na
podstawie Gregussa (1955): a) cewki drewna późnego oraz miękisz drzewny na przekroju promieniowym, b)
wrzecionowaty promień drzewny z poziomym przewodem żywicznym c) miękisz drzewny, cewka i
jednoszeregowy promień drzewny na przekroju stycznym, d) przekrój promieniowy z niejednorodnym
promieniem drzewnym – na polach krzyżowych widoczne jamki piceoidalne

Obserwacja przekroju promieniowego pozwala na stwierdzenie, że promienie drzewne
są niejednorodne, zbudowane z dwóch różnych typów komórek. Komórki miękiszowe
z drobnymi jamkami ułożone są w warstwach wewnętrznych. Na polach krzyżowych w
miejscu przecięcia promieni drzewnych (komórek miękiszowych) z cewkami widoczne są
jamki typu piceoidalnego. Na pojedynczym polu krzyżowym znajduje się od 4 do 8 jamek.
Warstwy marginalne tworzą cewki brzeżne z jamkami lejkowatymi. Promienie drzewne są
jednoszeregowe, z wyjątkiem promieni drzewnych z poziomymi przewodami żywicznymi,
które mają kilka szeregów. Te ostatnie przyjmują na przekroju stycznym kształt
wrzecionowaty.
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Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna modrzewia
syberyjskiego (Larix sibirica Ledeb.) podano w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali
podanej przez Krzysika (1978) jest to drewno lekkie (klasa IV) o porowatości ponad 60%.
Średnia gęstość w stanie powietrzno – suchym (dla drewna o wilgotności ok.12%) wynosi
ok. 590 kg/m3. Omawiane drewno charakteryzuje typowa wilgotność punktu nasycenia
włókien (27%) oraz średnie wartości skurczów. Według klasyfikacji Monina (podanej przez
Krzysika, 1978) modrzew syberyjski należy do drewna średnio kurczliwego (klasa 2),
o umiarkowanej skłonności do paczenia – skurcz objętościowy mieści się w granicach 12,6 –
14,7%.
Właściwości mechaniczne drewna modrzewia syberyjskiego, w porównaniu
do modrzewia europejskiego, są korzystniejsze. Przykładowo, średnia wytrzymałość na
ściskanie wzdłuż włókien wynosi 65 MPa, a wytrzymałość na zginanie statyczne 112 MPa.
Ze średnią gęstością drewna związany jest umiarkowany moduł sprężystości (12,8 – 13,8
MPa).
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna modrzewia syberyjskiego (Larix sibirica Ledeb.)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
680
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
590
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
560
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
27
Porowatość
C [%]
63
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,4 – 0,5
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,2 –4,7 – 5,7
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
8,4 – 8,7 – 10,2
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
12,6 – 14,7
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
120,4 – 124,8 - 126,5
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
61,2 – 64,7 - 65,2
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
102,6 – 112,2 - 115,2
Udarność
U [kJ/m2]
40 - 73
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
12,8 – 13,6 – 13,8
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
9,3 – 9,6 - 10,2
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
36,2 – 39,9 – 47,8
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Modrzew syberyjski należy do łatwo suszących się gatunków drewna. Wysycha dość
szybko, z niewielkimi skłonnościami do paczenia się i z niedużym ryzykiem powstawania
pęknięć desorpcyjnych. Również w obróbce ręcznej i maszynowej nie przysparza trudności.
Uzyskiwane powierzchnie rzazów są gładkie, podobnie jak strugane i frezowane.
W literaturze brak informacji na temat szkodliwości pyłu powstającego w trakcie obróbki.
Połączenia omawianego gatunku drewna za pomocą łączników metalowych (gwoździ,
wkrętów) są trwałe, ale zalecane jest uprzednie nawiercanie ze względu na niebezpieczeństwo
rozłupu. Złącza klejone również charakteryzują się dobrą wytrzymałością. Drewno to dobrze
się przyjmuje powłoki malarsko-lakiernicze.
Według Evansa i innych (2008) odporność drewna twardzieli modrzewia
syberyjskiego, wobec grzybów mieści się w klasie 3 (w skali pięciostopniowej według
PN-EN 350), co oznacza drewno średnio trwałe. Niezabezpieczone odpowiednimi środkami
impregnującymi, jest narażone na rozkład przez grzyby, a także niszczącą działalność
ksylofagów.
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Drewno modrzewia jest trudne do nasycania impregnatami. Podatność
na nasycanie w skali czterostopniowej wynosi 4, co oznacza, że drewno jest praktycznie
nieprzepuszczalne dla cieczy impregnujących. Nawet przy nasycaniu ciśnieniowym drewno
absorbuje małą ilość środka, a wnikanie impregnatów w powierzchnie tego materiału jest
minimalne. Pomimo tych trudności, z uwagi na ograniczoną naturalną trwałość, zabieg
impregnacji jest konieczny wobec elementów konstrukcyjnych pracujących w warunkach
zewnętrznych m.in.: podkładów kolejowych, pali, legarów, deski tarasowej, podrozjazdnic,
mostownic itp. Inne zastosowania zewnętrzne drewna modrzewia syberyjskiego, szczególnie
popularne w Polsce, to szeroko rozumiana architektura ogrodowa w postaci pergol, altan czy
płotów. W ostatnich latach gatunek ten zyskał uznanie jako materiał przeznaczony
na elewacje zewnętrzne budynków oraz do produkcji okien w postaci tzw. kantówki.
Informacje uzupełniające
Decydującym czynnikiem o przydatności drewna modrzewia syberyjskiego
do produkcji tarcicy, a następnie półfabrykatów jest obecność i wpływ wad np.: sęki,
krzywizny, pęknięcia itp. Znaczna część drzewostanów modrzewiowych, rosnących w
niesprzyjających warunkach klimatycznych i glebowych (przeważnie we wschodniej Syberii),
wykazuje poważny stopień wadliwości m.in. zgnilizny, nadmierną zbieżystość i sękatość.
Modrzew syberyjski pochodzący z tych rejonów wykorzystywany jest przede wszystkim w
przerobie chemicznym.
Drzewa Larix sibirica Ledeb. dostarczają nie tylko drewna, ale są również źródłem
cennych substancji m.in. kora zawiera taninę (ok.20%), a igły poddane procesowi fermentacji,
spożywane są zimą w postaci sałatek. Zbiór igliwia należy przeprowadzać w określonych
porach roku tj. wczesną wiosną, gdyż właśnie w tym czasie zawiera najwięcej witaminy C.
W okresie letnim stężenie kwasu askorbinowego w igliwiu zmniejsza się o połowę.
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