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Brzoza europejska - brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth.)
i brzoza omszona (Betula pubescens Ehrh.)
Nazewnictwo
Drewno brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) jest zgrupowane w normie
PN-EN 13556:2005, łącznie z drewnem brzozy omszonej (Betula pubescens Ehrh.), pod jedną
wspólną nazwą handlową brzoza europejska (kod BTXX). Ma to uzasadnienie bowiem
drewno obu gatunków praktycznie nie różni się pod względem wyglądu i właściwości. Mniej
jednak wprowadzone normowo określenie “brzoza europejska” jest na tyle nowe, że jeszcze
nie upowszechniło się w rzeczywistym nazewnictwie i w wielu krajach Europy nadal używa
się sktórowego określenia brzoza, wyrażonego w języku danej narodowości (przykłady nazw
omawianego drewna w różnych krajach podano w tabeli 1). W starszych opracowaniach
wystepuje alternatywna nazwa brzozy brodawkowatej a mianowicie brzoza gruczołowata
opatrzona również inną nazwą łacińską Betula verrucosa Ehrh.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna brzozy – jako pierwsze, wytłuszczonym drukiem podano nazwy obowiązujące według
normy PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
brzoza europejska, brzoza, brzoza gruczołowata
Nazwy angielskie
European birch, birch, white birch, common birch
Nazwy francuskie
bouleau commun, bois à balais, bonillard, bouleau
Nazwy niemieckie
Gemeine Birke, Europäische Birke, Harzbirke, Birke, Schwedische Birke,
Hearbirke, Wessbirke
Nazwy stosowane w
abedul w Hiszpanii, brik w Danii, Berken w Holandii, björk w Szwecji , betulla
bianca we Włoszech, nyiria na Węgrzech, biodeiro, biodo w Portugalii,
innych krajach:
mesteacăcan w Rumunii

Występowanie i pozyskanie
W Polsce drewno brzozy pozyskuje się z następujących gatunków o znaczeniu
gospodarczym: brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth.) i brzoza omszona (Betula
pubescens Ehrh.).
Brzoza brodawkowata swoim zasięgiem naturalnym obejmuje prawie całą Europę.
Ponadto występuje w części Azji Mniejszej, na Kaukazie i w zachodniej Syberii. Sięga
na północ do 65° szerokości geograficznej. Brzoza brodawkowata preferuje siedliska suchsze.
Występuje pojedynczo lub w zmieszaniu z innymi gatunkami.
Drzewa liściaste stanowią 31,6% obszaru leśnego w Polsce, z czego brzoza stanowi
7,2% (667 tyś ha). Największe drzewostany brzozowe są w województwie opolskim oraz
warmińsko- mazurskim a najmniejsze w małopolskim. Zasoby drewna brzozowego na pniu
w Polsce wynoszą 126 mln m3 co stanowi 4,9% całkowitych zasobów drzewnych na pniu
w naszym kraju. Przeciętny wiek drzewostanów brzozowych wynosi 45 lat.
Pokrój drzew
Brzoza uważana jest za gatunek pionierski, szybko rosnący, odporny
na zanieczyszczenia przemysłowe. Drzewo w sprzyjających warunkach dorasta do 30 m
wysokości i 0,8 m średnicy w pierśnicy. Pień do wysokości ok. 12-15 m jest wolny od gałęzi.
Zwykle jest cylindryczny, niekiedy zniekształcony przy odziomku. Wymagania siedliskowe
są skromne, ale omawiany gatunek wymaga dużo światła. Żyje około 100 lat, ale znane są
znacznie starsze egzemplarze np., opisany okaz rosnący w Gdańsku Oliwie w wieku ponad
170 lat. Cechą charakterystyczną drzewa jest biała barwa kory wynikająca z zawartości
betuliny (pięciocykliczny diol należący do grupy triterpenów).
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Ryc.1. Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth.):
a) drzewo, b) pień z charakterystyczną korą, c) jesienne liście

Struktura drewna
Budowa makroskopowa
Drewno brzozy ma strukturę rozpierzchłonaczyniową, mikroporową. Świeżo przetarte
drewno wydziela lekko kwaśny zapach, który szybko zanika. Gatunek ten naturalnie nie
wytwarza twardzieli, może pojawić fałszywa twardziel o nieregularnym zarysie
i niejednolicie wybarwiona z szarobrunatnymi smugami. Zdrowe drewno ma barwę białawokremowej z lekkim żółtawym lub czerwonawym odcieniem i z jedwabistym połyskiem.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna brzozy (Betula pendula Roth.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Przyrosty roczne są słabo widoczne (najlepiej na przekroju poprzecznym dzięki
występowaniu kilu warstw grubościennych i zarazem ciemniejszych włókien kończących
każdy słój). Drobne promienie drzewne można zobaczyć makroskopowo jedynie na przekroju
ściśle promieniowym. W drewnie brzozy brak budowy piętrowej. Często występują brunatne
plamki rdzeniowe o zróżnicowanej wielkości i przypadkowym rozmieszczeniu.
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Typowe wady drewna brzozowego to wspomniane plamki rdzeniowe, brunatna
fałszywa twardziel, a także zgnilizny i czarne sęki oraz zaciągi garbnikowe.
Podobnymi gatunkami drewna do omawianego pod względem wizualnym
i właściwości są inne brzozy: np.: brzoza dahurska (Betula dahurica Pall.), brzoza żółta
(Betula costata Trauttw.) i brzoza Schmita (Betula Schmidtii Regl.). Do drewna brzozowego
podobne jest również drewno klonowe (Acer sp.) oraz afrykańskie drewno awodire
(Turraeanthus africana (Welw. Ex C.DC.) Pellegr.).
Budowa mikroskopowa
Naczynia na przekroju poprzecznym rozmieszczone najczęściej są w grupach po 2-3
zorientowanych promieniowo, znacznie rzadziej pojedynczo lub w skupiskach po 4-7.
Średnica naczyń średnio wynosi ok. 0,095 m i jest niemal identyczna w strefie drewna
wczesnego i późnego. Udział objętościowy naczyń w drewnie waha się od 20 do ok. 30%.
Pionowy system strukturalny współtworzą liczne włókna i cewki włókniste o średniej
długości 1,2 mm i średnicy od 0,014 do 0,040 mm (ich udział wynosi ponad 60%). Miękisz
drzewny udziale około 2% jest równomiernie rozmieszczony na całym słoju (nie tworzy
większych struktur).
a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna brzozy (Betula pendula Roth.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Na przekroju promieniowym drewna (ryc.5b.) widoczne są szczegóły budowy naczyń.
W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje perforacja drabinkowa, natomiast
w ścianach podłużnych z licznymi jamkami, brak zgrubień spiralnych. Człony naczyń
są smukłe, o długości od 0,3 do 0,6 mm. W naczyniach brak jest wcistek.
Promienie drzewne są homogeniczne. Na przekroju stycznym widać ich smukły
kształt. Promienie są głównie szeregowe, z charakterystycznym przesunięciem nieco
wydłużonych komórek miękiszowych o pół wysokości w sąsiadujących szeregach. Udział
promieni drzewnych wynosi średnio ok. 10%.
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Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej drewna brzozy brodawkowatej – opracowano na podstawie Gregusa
(1959): a) człony naczyń, b) włókna i cewki włókniste, c) miękisz drzewny d) komórki miękiszowe promieni
drzewnych

Właściwości
Według sześciostopniowej skali gęstości brzoza to drewno umiarkowanie ciężkie
(klasa III). Średnia gęstość dla stanu powietrznosuchego (dla drewna o wilgotności ok.12%)
wynosi 650 kg/m3.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna brzozy europejskiej
Oznaczenie
Wartość
Nazwa cechy lub właściwości
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
800 – 850 - 950
Gęstość drewna w stanie powietrznosuchym (W≈12%)
g12 [kg/m3]
510 – 650 – 830
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
460 – 610 – 800
Porowatość
Co [%]
46 – 59 – 69
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
33
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,6
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
5,3
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,8
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
13,7 - 14,2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
35 – 137 - 270
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien
Rr ┴ [MPa]
7,0
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
32 – 51 – 100
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
65 – 147 – 155
Udarność
U [kJ/m2]
45 – 100 – 130
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
12,0 – 14,5
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
14,5 - 16,5
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
37 – 49 – 63
Twardość Janki na przekrojach wzdłużnych
HJ wz [MPa]
25
Twardość Brinella na przekroju poprzecznym
HB pop [MPa]
49
Twardość Brinella na przekrojach wzdłużnych
HB wz [MPa]
23
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Omawiane drewno charakteryzuje się typową dla gatunków rozpierzchłonaczyniowych z klimatu umiarkowanego wilgotnością punktu nasycenia włókien (około
33 %) oraz średnimi wartościami skurczów. Brzoza jest drewnem średnio kurczliwym
o niskiej anizotropii skurczu (stosunek skurczu stycznego do promieniowego wynosi 1,5).
Ze średnią gęstością drewna brzozy związane są umiarkowane właściwości
mechaniczne. Przykładowo średnia wytrzymałość na ściskanie wynosi ok. 51 MPa,
a twardość Janki na przekroju poprzecznym 49 MPa. Atutem drewna brzozowego jest wysoka
wytrzymałość na zginanie 147 MPa i wysoka sprężystość – typowy dla tego drewna moduł
sprężystości wynosi aż 16,5 GPa.
Obróbka i zastosowanie
Suszenie drewna brzozy jest stosunkowo łatwe ze względu na otwartą strukturę (brak
twardzieli) i niewielkie skłonności do pęknięć i odkształceń desorpcyjnych. Drewno to jest
łatwe w obróbce ręcznej i maszynowej, prostowłókniste drewno daje gładkie powierzchnie
już po struganiu. Nadaje się do toczenia i robót snycerskich, a także dobrze się szlifuje
i poleruje. Pyły drewna brzozy zawierające kwas salicylowy mogą wywołać reakcję
alergiczną u osób uczulonych na ten związek. Drewno brzozy również dobrze się klei. Przy
łączeniu za pomocą wkrętów i gwoździ zalecane jest uprzednie nawiercanie. Dobrze
przyjmuje środki malarsko lakiernicze, łatwe do barwienia i nasycania. Drewno barwione
wgłębnie nadaje się do imitacji drewna egzotycznego w tym hebanu.
Drewno jest bardzo łatwe w nasyceniu środkami impregnującymi. Przy
zastosowaniach zewnętrznych zabieg ten jest konieczny z uwagi na najniższą naturalną
trwałość wobec grzybów, która według 5 stopniowej skali (wg PN-EN 350:2016-10) wynosi
5, co oznacza drewno nietrwałe (podatne na gnicie).
Historycznie drewno brzozy było używane między innymi na szpulki do nici, kołki
szewskie, podeszwy do drewniaków, karoserie samochodowe, sklejki lotnicze, narty, sanie,
drabiny, dyszle, cepy, brony, koryta, miski, tłuczki, łyżki i zapałki, a także beczki
do artykułów spożywczych, instrumenty muzyczne i łoża broni palnej.
Obecnie drewno brzozowe znajduje zastosowanie miedzy innymi w parkieciarstwie.
Podłogi z deszczułek posadzkowych i mozaiki przemysłowej w pomieszceniach o mniejszej
intensywności ruchu. Bardzo często używane jest w połączeniu z innymi kontrastującymi
kolorystycznie rodzajami drewna w ozdobnych parkietach a także intarsjach podłogowych.
Ostatnio coraz modniejsze staje się drewno brzozowe termowane o intensywnej brązowej
barwie.
Drewno brzozy jest używane w przerobie celulozowo-papierniczym oraz stanowi
dobry surowiec do produkcji sklejek i oklein. Jest też chętnie stosowane w meblarstwie.
Ze względu na właściwości mechaniczne oraz dobre właściwości obróbcze i łatwość klejenia
drewno brzozowe jest wykorzystywane na elementy konstrukcyjne mebli.
Informacje uzupełniające
W drewnie brzozy, zwłaszcza w części odziomkowej pnia, czasem występuje zawiły
układ włókien i lokalne skupienia drobnych sęczków. Drewno takie, zwane oczkowym lub
czeczotowatym jest szczególnie cenione jako okleina i jako surowiec galanteryjny. Opisane
wyżej cechy są wrodzone u tzw. brzozy karelskiej (odmiany brzozy gruczołowatej
występującej w Finlandii i Karelii) i występują na całej długości pnia. Odchylenia włókien
mogą być też łagodniejsze, wówczas mówimy o brzozie kwiecistej.
Oprócz drewna ceniony jest także pozyskiwany wiosną sok brzozowy zwany "oskołą"
używany w krajach północnych do wyrobu piwa, octu, musującego wina oraz syropu. Sok ten
zawiera głównie fruktozę, liczne sole mineralne (potas, miedź, mangan, fosfor i wapń) oraz
witaminę B.
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Ryc.5.Drewno brzozy o szczególnym wyglądzie: a) brzoza z plamkami rdzeniowymi, b) brzoza czeczotowata,
c) brzoza kwiecista

Gładka biała kora brzozowa zwana "brzostą" służy do wyrobu dziegciu – oleistej,
zielonkawej, opalizującej substancji o intensywnym zapachu, otrzymywanej w procesie
suchej destylacji. Dziegciu używano jako leku i substancji impregnującej. Obecnie ma
zastosowanie między innymi jako produkt kosmetyczny. Kora brzozowa jest też doskonałym
materiałem na rozpałkę – polecanym do kominków.
Literatura
Kozakiewicz P., Mróz A., 2019: Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth.)
– europejskie drewno. Przemysł Drzewny Research & Development nr 4/2019 (26),
str. 72-77.
Galewski W., Korzeniowski A., 1958: Atlas najważniejszych gatunków drewna. Państwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Leśne.
Gregus P., 1959: Holzanatomie der europäischen Laubhölzer und Sträucher. Akadémiai Kiadó. Budapest.
Kozakiewicz P., 2007: Awodire (Turraeanthus africana (Welw.Ex C.DC.) Pellegr.) – drewno egzotyczne z
Afryki. Przemysł Drzewny nr 7-8 2007, s.65-68.
Kozakiewicz P., Pióro P., Noskowiak A., 2012: Atlas drewna podłogowego. Wydawnictwo Proffi-Press.
Warszawa.
Krzysik F., 1978: Nauka o drewnie. PWN. Warszawa.
Lachowicz H. 2015: Wieloczynnikowa analiza zmienności wybranych właściwości strukturalnych, fizycznych i
mecha-nicznych drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.). Rozprawy Naukowe i Monografie.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
PN-EN 13556:2005 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia stosowana w handlu drewnem w Europie.
PN-EN 350:2016-10 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Badanie i klasyfikacja trwałości
drewna i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych.
GUS 2018: Rocznik Statystyczny Leśnictwa. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa. – stat.gov.pl
Wagenführ R., 2007: Holzatlas. 6., neu bearbeitete und erweiteste Auflage. Fachbuchverlag Leipzig.
Warywoda A., 1957: Encyklopedia techniczna. Drzewa użytkowe w architekturze przestrzennej i przemyśle.
Krakowski Zespół Pracowników Naukowych. Krakowskie Zakłady Graficzne. Kraków.
Wroniszewska P., 2015: Rozkład gęstości w średniowymiarowym i wielkowymiarowym drewnie brzozy
brodawkowatej (Betula pendula Roth.). Praca doktorska wykonana w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony
Drewna , WTD, SGGW w Warszawie.

Opracował: Paweł Kozakiewicz 2020

6

