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Jodła pospolita (Abies alba Mill.)
Nazewnictwo
Jodłą pospolita lub krótko jodła to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew (Abies alba
Mill.) z rodziny sosnowatych (Pinaceae). W starszych podręcznikach odnaleźć można i inne
nazwy łacińskie np., Pinus abies Dur., Abies pectinata D.C. lub Abies excelsa Link. W tabeli
1 zestawiono nazwy omawianego gatunku drewna, które według normy PN-EN 13556:2005
dotyczącej handlu drewnem w Europie ma przyporządkowany czteroliterowy kod ABAL.
Ze względu na szeroki rejon występowania jodły ma ona swoje określenia w językach
poszczególnych krajów w których rośnie (tabela1).
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna jodły pospolitej (Abies alba Mill.) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy
obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwa polskie
jodła pospolita, jodła, jodła biała
Nazwy angielskie
silver fir, European silver fir, common silver fir, Swiss pine
Nazwa francuskie
sapin blanc, sapin commun,
Nazwy niemieckie
Tanne, Edeltanne, Gemeine Tanne, Weißtanne
Nazwy stosowane w
jedle w Czechach, w Danii, abeto, pio albar, sapino w Hiszpanii, zilverspar w Holandii,
innych krajach:
eldegran w Norwegii, abeto w Portugalii, brad w Rumunii, jelka navadna w Słowenii,
ädelgran w Szwecji, jegenyefenyő na Węgrzech, abete bianco we Włoszech

Występowanie
Jodła pospolita jest trzecim (po sośnie zwyczajnej i świerku pospolitym) najliczniej
występującym gatunkiem iglastym w Polsce. Gatunek ten, zajmuje powierzchnię ok. 290
tysięcy hektarów co stanowi 3,1% powierzchni lasów w Polsce. Zasoby drewna jodłowego
na pniu szacowane są na 103 mln m3.
Jodła pospolita (Abies alba Mill.) występuje w środkowej i południowej Europie.
Północna granica zasięgu przebiega przez Turyngię, Saksonię i Łużyce. Jodła rośnie przede
wszystkim w lasach regla nawet do wysokości 2100 m n.p.m (w Polsce w Tatrach do
wysokości 1260 m n.p.m.), a także na terenach podgórskich i znacznie rzadziej nizinnych.
Głównym ośrodkiem rozsiedlenia jodły w Polsce są Karpaty. Jodła preferuje stanowiska
żyzne i wilgotne. Można ją spotkać w bardzo różnych zespołach i zbiorowiskach leśnych.
Gatunek ten wykształcił różne klimatypy i rasy glebowe (edafotypy).
a)

b)

c)

Ryc.1. Jodła pospolita (Abies alba Mill.): a) drzewo, b) kora, c) pędy i szyszki
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Jodłą pospolita to drzewo wiecznie zielone. Korona drzewa początkowo stożkowa,
stopniowo przekształca się w kolumnę z wierzchołkiem spłaszczonym na kształt bocianiego
gniazda. Gałęzie wyrastają raczej nieregularnie i są skierowane ukośnie w górę. Cechą
charakterystyczną jest silny, głęboki system korzeniowy. Obok korzenia palowego jodła
wykształca regularny wieniec złożony z korzeni bocznych, które zapuszczają w głąb pionowe
odgałęzienia kotwicowe. Jest to drzewo o prostym pniu osiągające wysokość w wieku 200 lat
nawet do 50 m przy średnicy w odziomku do 2 m. W pierwszych latach życia (do 15 – 20 lat)
wzrost jodeł jest dość powolny, a potem znacznie przyspiesza. Starsze drzewa znów
przyrastają wolno. Górną granicę wieku ocenia się na 600 lat (typowa wynosi ok. 250 lat).
Najokazalszymi jodłami pospolitymi w Polsce są: jodła z Baligrodu o obwodzie
519 cm i wysokości ponad 35 m oraz jodła z Hołcyny o obwodzie 434 cm i wysokości ponad
44 m.
Struktura
Budowa makroskopowa
Jodła to gatunek twardzielowy, ale o twardzieli niezabarwionej. Biel jest dość szeroki
obejmie co najmniej kilkanaście przyrostów rocznych. Różnica między strefą bieli
i twardzieli jest widoczna tuż po ścięciu pnia (wilgotniejsze drewno bieli jest ciemniejsze) po wyschnięciu różnice barwne zanikają. Drewno jodłowe to drewno jasne biało żółtawe,
bardziej matowe od świerkowego. Czasem ma odcień bardziej różowawy lub żółty.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna jodły pospolitej (Abies alba Mill.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Drewno to zawiera dobrze zarysowane przyrosty roczne, o niewielkim udziale drewna
późnego. Szerokość słojów jest zmienna uzależniona od warunków siedliskowych wzrostu
drzew. Słoje przyrdzeniowe są zwykle wąskie. Przejście między drewnem wczesnym
a późnym w obrębie pojedynczych słojów jest dość łagodne. W drewnie jodłowym brak jest
żywicy (przewody żywiczne są nieobecne). Sporadycznie mogą pojawić się w drewnie
przyrannym. Żywica w znacznej ilości obecna jest w korze. Świeżo przetarte drewno
wydziela dość nieprzyjemny zapach zjełczałego masła. Sęki występują mniej regularnie tj. nie
tworzą wyraźnych okółków Sęki na przekroju stycznym mają zarys kołowy. Ich barwa jest
ciemniejsza od otaczającego drewna ale są zwykle większe i jaśniejsze niż w drewnie świerka
pospolitego.
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Budowa mikroskopowa
Podstawowymi elementami tworzącymi strukturę drewna jodłowego są cewki – udział
od 88 do 92%. Są to cienkościenne cewki drewna wczesnego p kształcie wielobocznym na
przekroju poprzecznym oraz znacznie grubsze cewki drewna późnego o bardziej eliptycznym
kształcie, spłaszczone w kierunku promieniowym. Ich długość zawiera się w przedziale od
3,4 do 4,6 mm. Na przekrojach podłużnych w ścianach stycznych cewek obecne są nieliczne
jamki lejkowate. W ścianach promieniowych jamki te występują licznie i ułożone są po jednej
na szerokości ściany. Strukturę pionową uzupełniają nieliczne, rozmieszczone terminalnie
i pojedynczo komórki miękiszu drzewnego.
a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna jodły pospolitej (Abies alba Mill.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej drewna jodły pospolitej (Abies alba Mill.) - opracowano
na podstawie Gregusa (1955): a) przekrój promieniowy z cewkami drewna wczesnego i późnego, b) przekrój
styczny z cewki i jednoszeregowymi promieniami drzewnymi, c) tzw. pola krzyżowe na przekroju
promieniowym – jednorodny promień drzewny zbudowany z komórek miękiszowych na tle cewek drewna
wczesnego i późnego
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Poziomą strukturę drewna jodłowego tworzą promienie drzewne. Są to promienie
jednorodne, jednoszeregowe o zróżnicowanej wysokości (od kilku do kilkudziesięciu warstw
– średnio 10 warstwowe). Promienie zbudowane są wyłącznie z komórek miękiszowych.
Komórki te czasem zawierają kryształki szczawianu wapnia. Na tzw. polach krzyżowych
(na styku komórek miękiszowych promieni drzewnych z cewkami) występują jamki
taksoidalne. Udział promieni drzewnych w drewnie wynosi od 8 do 12%.
Właściwości
Podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne drewna jodły pospolitej zawarto
w tabeli 2. Jodła to drewno lekkie o porowatości ok. 70%. Omawiane drewno charakteryzuje
średnia stabilność wymiarowa, oraz typowa dla gatunków strefy klimatu umiarkowanego
wilgotność punktu nasycenia włókien. Właściwości mechaniczne drewna jodłowego 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.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna jodły pospolitej (Abies alba Mill.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
800 – 950
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
350 – 450 – 750
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
320 – 410 – 710
Porowatość
Co [%]
52 – 72 – 79
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
28
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,1
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,9 – 3,8
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,2 – 7,6
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
10,2 – 11,7
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
48 – 84 – 120
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek łókien
Rr ┴ [MPa]
2,3
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
31 – 41 – 59
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
47 – 73 – 118
Udarność
U [kJ/m2]
60
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
6,6 – 11,0 – 17,2
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
3,7 – 5,0 – 6,3
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,25 – 0,28
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
34
Twardość Janki na przekroju wzdłużnym
HJ wz [MPa]
18
Twardość Brinella na przekroju poprzecznym
HB pop [MPa]
18 – 30 – 57
Twardość Brinella na przekroju wzdłużnym
HB wz [MPa]
13 – 16
Uwaga: Właściwości mechaniczne oznaczono w drewnie powietrzno-suchym (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Jodła to drewno łatwe w suszeniu. Wysycha szybko, jednak istnieje
niebezpieczeństwo odkształceń i pęknięć desorpcyjnych. Drewno jest miękkie ale
jednocześnie włókniste co nie ułatwia obróbki. Aby uzyskać gładkie, niezmechacone
powierzchnie należy stosować ostre narzędzia. Typowe wady drewna jodłowego to twardzica,
pęknięcia łukowe. Pierwsza z wad zwiększa ryzyko odkształceń przy suszeniu a druga
ogranicza wydajność przy przetarciu.
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Jodła to drewno trudne do polerowania i politurowania, natomiast łatwo je barwić.
Omawiany materiał jest łatwy do łączenia gwoździami i wkrętami jak również dobrze się klei.
W stanie suchym jest dość kruche i łatwe do rozłupania.
Jodła pospolita 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). Obumierające drzewa mogą być
atakowane przez różne grzyby np.: przez czyreń jodłowy (Phellinus hartigii (Allesch. &
Schnabl) Pat.).
Niestety twardziel jodły należy do opornej w nasycaniu środkami ochrony drewna
(podatność na nasycanie wg PN-EN 350:2016-10 w skali czterostopniowej wynosi 3-4), wiec
trudno podnieść naturalną trwałość w procesie impregnacji.
Atutem drewna jodłowego jest stosunkowo wysoka odporność na działanie kwasów i
zasad. Z tego względu używano tego drewna w bednarstwie oraz do wyrobu kadzi dla
przemysłu chemicznego. Dawniej z drewna jodłowego wytwarzano z niego słupy
teletechniczne i budowlane, maszty, stemple kopalniane i pale mostowe oraz gonty i kostkę
brukową a także tarcicę wagonową. Drewo to służyło również do wyrobu zapałek, skrzyń i
opakunkowej wełny drzewnej do produktów spożywczych a także piszczałek organowych i
rzadziej płyt rezonansowych w instrumentach muzycznych. Kora jodłowa była też
wykorzystana do pozyskiwania garbników.
Współcześnie drewno jodłowe jest nadal stosowane w budownictwie np. do produkcji
stolarki budowlanej (okna, drzwi, boazerie) a także do wyrobu mebli oraz drobnych
przedmiotów użytkowych i wyrobów galanteryjnych. Jest to również istotny surowiec do
produkcji mas celulozowych.
Pod względem wizualnym oraz właściwości podobne drewno do drewna jodły
pospolitej pozyskiwane jest z innych gatunków jodeł, między innymi: jodły wonnej (Abies
amabilis Forbes.), jodły balsamicznej (Abies balsamea Mill)., jodły kalifornijskiej (Abies
concolor Engelm.), jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.), jodły górskiej (Abies lasiocarpa
Nutt.), jodły wspaniałej (Abies magnifica Murray.), jodły szlachetnej (Abies procera Rehd.),
jodły syberyjskiej (Abies sibirica Ledeb.), jodły kaukaskiej (Abies nordmanniana Spach.).
Informacje uzupełniające
Drewno jodłowe to nadal ważny materiał konstrukcyjny stosowany w budownictwie.
Przedmiotem obowiązującej w Polsce normy PN-D-94021 dotyczącej iglastej tarcicy
konstrukcyjnej jest tarcica iglasta obrzynana, szorstka lub strugana o minimalnej grubości 22
mm i minimalnym polu przekroju poprzecznego 2000 mm2, wyprodukowana z drewna
sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.),
modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.), daglezji (jedlicy) zielonej (Pseudotsuga
menziesii (Mirb.) Franco) oraz jodły pospolitej (Abies alba Mill.). W zależności od jakości
drewna i jakości obróbki, iglastą tarcicę konstrukcyjną sortowaną metodą wizualną dzieli się
na trzy klasy: KW – klasa wyborowa, KS – klasa średniej jakości, KG – klasa gorszej jakości.
Przyporządkowanie klas jakości sortowania wizualnego poszczególnych gatunków tarcicy
iglastej do klas wytrzymałościowych (C) zawarte jest w załączniku krajowym Eurocodu 5
(PN-EN 1995-1-1:2010). W przypadku drewna jodłowego przyporządkowanie to jest
wyjątkowo niekorzystne: jodłowa tarcica KW to tylko C22, KS to C18 a KG to C14, podczas
gdy dla podobnego gęstościowo drewna świerkowego jest to C30, C24 i C18. Zachowawcze
przyporządkowanie polskiej tarcicy jodłowej wynika z braku badań tego drewna,
pochodzącego z różnych jej pochodzeń. Jest szansa, że w przyszłości ulegnie to zmianie.
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