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Gwarea (Guarea cedrata (A. Chev.) Pellegr.)
Nazewnictwo
Gwarea to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew liściastych Guarea cedrata
(A.Chev.) Pellegr., (synonim Guaera alatipetiolata de Wild. lub Trichilia cedrata A. Chev.)
z rodziny miodlowatych (Meliaceae) – z tej samej co mahonie. W handlu międzynarodowym
najpopularniejsze są dwie nazwy omawianego drewna: guarea oraz bosse. Prócz tego
funkcjonuje wiele określeń lokalnych (tabela.1) ukształtowanych przez rdzenną ludność
zamieszkującą Afrykę Zachodnią oraz osoby, które trudniły się dostarczaniem tego drewna
na rynki krajów wysokorozwiniętych.
Według normy PN-EN 13556:2005 polska nazwa gwarea przyporządkowana jest do
drewna pozyskiwanego z dwóch gatunków drzew (poza wymienionym w tytule niniejszego
artykułu, również do Guarea laurentii de Wild.).
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna Gwarea (Guarea cedrata (A.Chev.) Pellegr.) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy
obowiązujące według PN-EN 13556:2005
Nazwa polska
gwarea, cedr afrykański
Nazwy angielskie
guarea, scented guarea, white guarea
Nazwy francuskie
bossé clair, Bossé blanc, Acajou bossé, Bossé
Nazwa niemiecka
Bossé
Nazwy stosowane w anakué, ibotou, krassain, krassé, m’bossa na Wybrzeżu Kości Słoniowej, divuiti w
innych krajach
Gabonie, bossi i kwabohoro w Ghanie, ebangbemva w Kamerunie, bosasa w
Demokratycznej Republice Kongo, akuraten i obobonufua w Nigerii

Pozyskanie
Drzewa Guarea cedrata (A.Chev.) Pellegr. występują w lasach deszczowych Afryki
(www.unep-wcmc.org/isdb/Taxonomy/). Szeroki obszar występowania tych drzew obejmuje
przede wszystkim Afrykę Zachodnią od Sierra Leone przez Liberię aż po południową Nigerię
i Kamerun, a także zachodnią Afrykę Środkową: Kongo, Zair, Uganda i Angola. Jest to tzw.
gwinejsko-kongijski i sudańsko-zambijski obszar florystyczny. Naturalne zagęszczenie
gwarea w lesie tropikalnym jest niewielkie, co w powiązaniu z dość intensywnym
pozyskaniem przyczyniło się to do słabej kondycji tego gatunku. Według danych na rok 1965
eksport drewna gwarea na Wybrzeżu Kości Słoniowej wynosił ok. 15 tys. m³ w postaci
okrągłej i ok. 0,3 tyś m³ w postaci tarcicy. Obecnie w Liberii i na Wybrzeżu Kości Słoniowej
(w krajach będących głównymi eksporterami drewna gwarea), gatunek ten na stanowiskach
naturalnych zagrożony jest wyginięciem i został objęty ochroną.
Drzewa Guarea cedrata (A.Chev.) Pellegr. osiągają wysokość nawet do 50 m
i średnicę odziomkową od 0,7 do 1,2 m. Pień jest prosty i smukły z gałęziami zaczynającymi
się dopiero na wysokości 15 – 28 m, co czyni go cennym surowcem tartacznym. Na starszych
drzewach pojawiają się krótkie napływy korzeniowe o „długości” ok. 2 m, licząc od podstawy
pnia. Kora ma grubość od 0,8 do 2 cm i niejednolity blado-szary kolor.
Struktura
Budowa makroskopowa
Gwarea to gatunek twardzielowy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Biel ma
średnią szerokość, tj. od 5 do 10 cm i barwę blado-różową (zwykle traktowany jako odpad).
Obecna w drewnie gwarea twardziel, charakteryzuje się znaczną zmiennością zabarwienia, od
jasno różowo-czerwonej do czerwono-łososiowej. Tuż po ścięciu jest jasna i stopniowo
ciemnieje pod wpływem światła oraz tlenu zawartego w powietrzu. Na barwę twardzieli mają
wpływ także warunki siedliskowe, w którym ta twardziel powstawała, czyli warunki wzrostu
drzew.
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Cechą charakterystyczną omawianego drewna jest mocny, aromatyczny, cedrowy
zapach, zbliżony do woni pomarańczowo-cytrynowej. Zapach ten jest szczególnie intensywny
tuż po ścięciu i przetarciu drewna. Z czasem stopniowo słabnie, ale przez długi czas jest
wyraźnie wyczuwalny.
Przyrosty roczne słabo rozróżnialne i dość wąskie. Naczynia widoczne są głównie na
przekroju stycznym w postaci drobnych rowków, nieco ciemniejszych od otaczającej tkanki
drzewnej. Promienie drzewne są niewielkie, głównie 2-, 3-szeregowe, widoczne tylko na
przekroju promieniowym. W drewnie tym obecny jest miękisz pasmowy widoczny gołym
okiem (na przekroju poprzecznym tworzy drobne, wąskie linie biegnące w kierunku
stycznym). W omawianym drewnie często występuje gniazdowy układ włókien, dzięki czemu
na przekroju promieniowym można zaobserwować jaśniejsze i ciemniejsze obszary (różnie
odbijające światło), które znacznie urozmaicają rysunek. Podobnymi rodzajami drewna do
gwarea są mahonie oraz cedr amerykański (Cedrela odorata L.).
a)

b)

c)

Ryc.1. Obrazy makroskopowe drewna Gwarea (Guarea cedrata (A.Chev.) Pellegr.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy (obecny gniazdowy skręt włókien), c) przekrój styczny.

Budowa mikroskopowa
Drewno gwarea ma typową strukturę drewna rozpierzchło-naczyniowego ze strefy
tropikalnej. Stosunkowo niewielkie naczynia o średnicy od 0,095 do 0,180 mm występują
głównie w zgrupowaniach po 2-3, rzadziej pojedynczo. Średnia ilość naczyń na 1 mm2
przekroju poprzecznego waha się od 7 do 15 szt., a ich udział objętościowy od 22 do 25%
(www.delta-intkey.com). Część naczyń ma wcistki. W ścianach podłużnych członów naczyń
brak jest zgrubień spiralnych, a w ich ścianach poprzecznych występuje perforacja prosta.
Naczyniom towarzyszy miękisz paratrachealny. Jest to miękisz włóknisty składający się
zwykle 3 d 4 komórek miękiszowych ułożonych jedna nad drugą. W komórkach tych dość
często występują kryształki krzemionki. Udział miękiszu w drewnie gwarea wynosi od 13 do
19%. Istotnym elementem pionowego systemu strukturalnego są włókna drzewne o udziale
dochodzącym do 46%. Są to włókna o średniej długości od 08 do 1,5 mm.
Struktura pozioma jest tworzona przez ułożone nieregularnie (brak budowy piętrowej),
jednorodne promienie drzewne zbudowane z komórek miękiszowych leżących. Promienie są
dość drobne, głównie dwuszeregowe, rzadziej jedno- i trójszeregowe, składające się od 5 do
22 warstw komórek. W promieniach wieloszeregowych komórki miękiszowe z sąsiadujących
szeregów są przesunięte względem siebie o pół wysokości.
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b)

c)

Ryc.2. Obrazy mikroskopowe drewna Gwarea (Guarea cedrata (A.Chev.) Pellegr.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy oraz właściwości fizyczne i mechaniczne drewna gwarea podane
są w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest to drewno lekkie (klasa III).
Średnia gęstość dla stanu powietrzno-suchego (dla drewna o wilgotności ok.12%) wynosi 580
kg/m3 (nieco wyższa od modrzewia europejskiego). Omawiane drewno charakteryzuje się
wilgotnością punktu nasycenia włókien (około 31%) typową dla krajowych iglastych
rodzajów drewna, oraz niskimi wartościami skurczów. Według klasyfikacji Monina (Krzysik
1978) gwarea należy do drewna mało kurczliwego - skurcz objętościowy wynosi średnio ok.
9,0%.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna gwarea (Guarea cedrata (A.Chev.) Pellegr.)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min – średnia – max
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
800 – 900 – 1000
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%) g12 [kg/m3]
550 – 580 – 650
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
520 – 550 – 595
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
31
Porowatość
C [%]
63%
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,08 - 0,014
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,0 – 3,6 – 4,2
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
4,5 – 5,3 – 5,9
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
7,6 – 9,0 – 10,2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
42 – 80 – 99
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
45 – 50 – 61
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
74 – 80 – 110
Udarność
U [kJ/m2]
27 – 41 – 71
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
9,2 – 11,8 – 14,4
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
8,0 – 11,8 MPa
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
1,3 MPa
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
41 MPa
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Średnia gęstość drewna związana jest z przeciętnymi właściwościami mechanicznymi.
Przykładowo średnia wytrzymałość na ściskanie wynosi 50 MPa. Ze względu na częstą
obecność gniazdowego skrętu włókien wysoką zmiennością mogą charakteryzować się:
parametry wytrzymałości na rozciąganie i zginanie wzdłuż włókien oraz parametry udarności
i modułu sprężystości. Przykładowo, wytrzymałość na rozciąganie drewna prosto włóknistego
wynosi prawie 100 MPa, a zawierającego gniazdowy skręt włókien poniżej 50 MPa.
Jednocześnie wada ta może wydatnie podnieść wytrzymałość na ścinanie (do 17 MPa) lub
rozłupanie (ponad 1MPa). Średnia twardość drewna gwarea oznaczona metodą Janki na
przekroju poprzecznym wynosi 41 MPa, a średni moduł sprężystości wzdłuż włókien
oznaczony przy zginaniu statycznym od 9,2 do 14,4 GPa
Obróbka i zastosowanie
Suszenie omawianego gatunku drewna nie jest trudne i warunkach klimatu
umiarkowanego przebiega dość szybko. Drewno nie wykazuje tendencji do powstawania
pęknięć i odkształceń desorpcyjnych. Dość niska gęstość sprzyja łatwości obróbki, jednak
zawartość krzemionki wymaga użycia narzędzi o większej twardości, a obecność
gniazdowego skrętu włókien wymusza obniżenie prędkości posuwu. Przy piłowaniu,
struganiu, a szczególnie szlifowaniu należy pamiętać o właściwym odpylaniu, bowiem pył
powoduje podrażnienia górnych dróg oddechowych i skóry.
Ze względu na duże średnice pni i łatwość łuszczenia po obróbce hydrotermicznej jest
to dobry materiał do produkcji sklejki. W postaci litej nadaje się do gięcia. Drewno to dobrze
się klei i daje mocne połączenia przy użyciu łączników metalowych. Przy użyciu gwoździ i
wkrętów należy pamiętać o niebezpieczeństwie przebarwień od metalu (drewno powinno być
suche). Przy uszlachetnianiu powierzchni zalecane jest woskowanie, ze względu na obecność
gumożywic.
Naturalna trwałość twardzieli drewna gwarea wobec grzybów według normy PN-EN
350:2016-10 wynosi 2 (w skali pięciostopniowej) co oznacza drewno odporne na ich atak.
Niestety znacznie słabiej plasuje naturalna odporność na owady (drewno mało odporne)
i trudno ją poprawić, bowiem twardziel jest bardzo oporna w nasycaniu impregnatami
(podatność na nasycanie wg PN-EN 350:2016-10 w skali czterostopniowej wynosi 4).
Ze względu na walory estetyczne i łatwość obróbki gwarea może mieć szerokie
zastosowanie. Jednak obecnie na zewnątrz stosuje się ten gatunek drewna dość rzadko, np. w
stolarce otworowej czy w szkutnictwie. W warunkach pomieszczeń zamkniętych spotykane
jest częściej, choćby w postaci mebli, materiałów podłogowych, galanterii drzewnej i rzeźb.
Inne specjalistyczne zastosowania to modelarstwo, produkcja pudełek do cygar i instrumenty
muzyczne oraz pudła rezonansowe głośników.
Informacje uzupełniające
W myśl postanowień normy PN-EN 13556:2005 drewno o nazwie gwarea
pozyskiwane jest z dwóch gatunków drzew Guarea cedrata (A.Chev.) Pellegr. oraz Guarea
laurentii de Wild. W Afryce rośnie jednak jeszcze jeden gatunek z rodzaju guarea będący
źródłem drewna użytkowego. Jest to jest Guarea thompsonii Sprague. Mimo bliskiego
pokrewieństwa drewno to jest znacznie cięższe (gęstość ok. 950 kg/m3 w stanie powietrznosuchym) i ciemniejsze (barwa czerwono-brązowa). Na rynku brytyjskim dla zaakcentowania
różnic pojawiły się określenia handlowe white guaera i black guarea. O ile powyższa
propozycja „białej” i „czarnej” gwarey jest logiczna i do zaakceptowania, to pewien sprzeciw
musi budzić nazwanie omawianego drewna „cedrowym mahoniem” (cedar mahogany).
Gwarea jest podobna do mahonii i ma zapach charakterystyczny dla cedrów, ale pozostałe
cechy są znacząco inne tak, więc przedstawiony zlepek słów zwyczajnie wprowadza w błąd.
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