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1. WSTĘP 

 
    Drzewa, mają zdolność do zmiany orientacji przestrzennej pnia głównego i gałęzi bocznych 
dzięki możliwości tworzenia tzw. drewna reakcyjnego (Gardiner i in. 2014), które występuje 
zarówno u drzew iglastych jak i liściastych, a jego działanie polega na wytworzeniu 
specyficznej asymetrii wymiarów, geometrii i naprężeń w strukturach anatomicznych organu. 
Między drzewami iglastymi i liściastymi istnieje zasadnicza różnica zarówno w strukturze 
drewna reakcyjnego jak i w sposobie jego działania. Drzewa iglaste tworzą tzw. drewno 
kompresyjne, które generuje naprężenia ściskające wzdłuż osi organu i występuje po stronie 
spodniej pochylonego pnia lub gałęzi bocznych (Timell 1986). Odwrotnie funkcjonuje tzw. 
drewno tensyjne, występujące u drzew liściastych, które wywołuje naprężenia rozciągające i 
tworzone jest po stronie górnej reorientującego się organu. Do jednych najbardziej 
charakterystycznych cech drewna kompresyjnego zalicza się, widoczny na przekroju 
poprzecznym owalny kształt komórek drewna (cewek) oraz zwiększony kąt ułożenia 
mikrofibryli celulozy w ścianach komórkowych tych cewek. Celem niniejszej pracy było 
zbadanie zmian w strukturze anatomicznej drewna podczas reorientacji pnia głównego w 
eksperymencie z pochylonymi młodymi drzewami świerka pospolitego, z wykorzystaniem 
unikatowej aparatury SilviScan, znajdującej się w Innventia, Wood and Fibre Measurement 
Centre, Stockholm. Aparatura ta pozwala na równoczesny pomiar następujących parametrów: 
średnica cewek, grubość ścian komórkowych, gęstość drewna, kąt mikrofibryli celulozy oraz 
moduł elastyczności. 
 
 
2. MATERIAŁ I METODY 
  
    Badania terenowe wykonano w Arboretum SGGW w Rogowie, gdzie założono 
doświadczenie z kilkuletnimi drzewach świerka pospolitego (Picea abies Karst.), posadzonymi 
ukośnie (pod kątem ok. 45 stopni) dla zaindukowania tworzenia drewna kompresyjnego, w 
procesie reakcji grawitropicznej, prowadzącej do reorientacji pnia głównego do pozycji 
pionowej. Po upływie 5-letniego okresu doświadczenia, górne partie pnia przyjęły orientację 
pionową, a pochylona pozostała jedynie dolna część pnia znajdująca się u podstawy w pobliżu 
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gleby. Do analiz struktury drewna pobrano próbki w postaci dysków wyciętych z trzech 
regionów pnia: (a) z pochylonej części dolnej, (b) ze strefy przejściowej oraz (c) z części 
górnej, która po 5 latach przyjęła pozycję pionową. W badaniach analizowano strukturę 
drewna, na podstawie pomiarów przy użyciu SilviScan (Innventia) oraz obserwacji 
wykonanych mikroskopem optycznym OLYMPUS oraz SEM w SGGW w Warszawie. 
 
 
3.WYNIKI 
 
   W ciągu pięcioletniego okresu doświadczenia stwierdzono, że wraz z postępującym wiekiem 
kambium (tkanki twórczej drewna pnia) następowało zwiększenie szerokości rocznych słojów 
drewna. Towarzyszyło temu zwiększenie się średnicy promieniowej cewek natomiast grubość 
ściany komórkowej nie wykazywała wyraźnych zmian. W wyniku tych dwóch procesów 
następowało zmniejszanie się gęstości drewna. Wraz z postępującym wiekiem tkanki twórczej 
obserwowano także różnice w wielkości kąta mikrofibryli (MFA) oraz wartości modułu 
elastyczności (MOE), które stwierdzano głównie w górnych partiach pnia. Porównanie 
parametrów struktury drewna  w tych samych słojach rocznych z dolnej i górnej strony 
pochylonego pnia wskazuje, że reakcji grawitropicznej towarzyszyło zwiększenie MFA z 
dolnej strony pochylonego pędu, gdzie tworzyło się drewno kompresyjne (CW – compression 
wood). Najmniejsze wartości MFA notowano natomiast w części górnej, odpowiadającej 
strefie tzw. drewna przeciwległego (OW – opposite wood). Zwiększonym wartościom MFA 
towarzyszyły obniżone wielkości MOE. Interesujących informacji dostarczyły także 
obserwacje mikroskopowe, które ujawniły, że w tzw. drewnie juwenilnym, występującym w 
młodych partiach pnia, nie zawsze występują wyraźne różnice morfologiczne cewek, z 
wierzchniej i spodniej strony pnia. W szeregu przypadkach cewki CW nie wykazywały 
charakterystycznego, dla tego typu drewna, zaokrąglonego kształtu na przekrojach 
poprzecznych, ale posiadały, typowe dla CW, zwiększone wartości MFA i zmniejszone 
wielkości MOE 
 
 
4.WNIOSKI 

    Kąt nachylenie mikrofibryli (MFA) w ścianach komórkowych drzew iglastych, jest 
najważniejszym czynnikiem generującym naprężenia zdolne do reorientacji pni.  Na wielkość 
reakcji geotropicznej pnia, zmieniającej przestrzenną orientację pnia, decydujący wpływ ma 
jednak nie bezwzględna wielkość MFA, ale różnice między wartościami tego parametru, w 
danym słoju rocznym drewna, z górnej i spodniej strony pochylonego pnia. 
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