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SERVICE-TREE (SORBUS TORMINALIS) OF KALISKA FOREST 
DISTRICT

Abstract. A service-tree (Sorbus torminalis)  is a rare and perished species not only 
in Poland but also in the forests of Central Europe Natural renewing of service-tree 
is dependent on the access of light to posts of old specimens. Kaliska Forest District 
has carried out the recovery and reintroduction of the service-tree since  2005. On 
the 12 surfaces, observations on the plant growth are made.

WSTÆP
Jednymi z cenniejszych drzew ozdobnych w parkach, zieleni przydroýnej i 

w zadrzewieniach krajobrazowych sà jarzæby. Gùównà ozdobà tych drzew jest 
jesienne przebarwianie liúci i efektowne owoce. Znanych jest okoùo 80 gatunków 
rosnàcych na póùkuli póùnocnej, z czego 5 gatunków roúnie dziko w Polsce – Sorbus 
aria, S. aucuparia, S. chamaemespilus, S. intermedia i S. torminalis [Bugaùa 2000]. 
Majà stosunkowo maùe wymagania glebowe i charakteryzujà siæ doúã duýà 
wytrzymaùoúcià na niskie temperatury. Wiækszoúã jarzæbów ùatwo siæ krzyýuje 
miædzy sobà oraz z gatunkami pokrewnymi. Znane sà mieszañce miædzyrodzajowe 
które powstawaùy spontanicznie w warunkach naturalnych czy w uprawie 
[Czekalski 2002]. 

Gatunkiem rzadkim i ginàcym nie tylko w Polsce, ale takýe w lasach 
Europy Úrodkowej jest brekinia (Sorbus torminalis). W Polsce jarzàb ten jest objæty 
ochronà gatunkowà na mocy rozporzàdzenia Ministerstwa Leúnictwa i Przemysùu 
Drzewnego z dnia 6 czerwca 1995. Roúnie na terenie caùego kraju a gùównie w 
zachodniej i czæúciowo poùudniowej czæúci Polski [Szeszycki 2008], w 29 
rezerwatach przyrody oraz w Wielkopolskim i Drawieñskim Parku Narodowym 
[Bednorz 2001]. 

Brekiniæ, a szczególnie jej owoce, doceniano juý w Úredniowieczu i 
sadzono jà w ogrodach przyklasztornych i przy ulicach. Miaùy duýe znaczenie przy 
leczeniu biegunki i czerwonki, z czym wiàýe siæ jej nazwa gatunkowa pochodzàca 
od sùowa „tormina” – czerwonka [Piæknoú-Mirkowa i Mirek 2003]. Cennym 
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materiaùem stolarskim, o maùym zastosowaniu, byùo drewno o piæknej 
czerwonobràzowej barwie [Stecki 1949], które byùo duýà rzadkoúcià. 

Odnawianie naturalne brekinii jest uzaleýnione od dostæpu úwiatùa do 
stanowisk starych okazów. W tym celu naleýy usuwaã drzewa innych gatunków 
rosnàce w pobliýu jarzæbów matecznych, a wówczas bædà one obficiej owocowaã. 
Sùabe odnawianie skùoniùo autorów do wprowadzenia Sorbus torminalis w wybrane 
siedliska na terenie Nadleúnictwa Kaliska, w którym wystæpowaùa i wystæpuje w 
niewielkich iloúciach. Celem badañ byùo takýe prowadzenie obserwacji rozwoju 
mùodych roúlin w zaleýnoúci od miejsca lokalizacji. 

MATERIAÙ I METODY
Roúliny do sadzenia (2. letnie siewki) otrzymano z Nadleúnictwa 

Wejherowo i wysadzono na rok w szkóùce leúnej Nadleúnictwa Kaliska, w 
Miradowie. Pierwsze roúliny posadzono na miejsce staùe w 2005 roku w 
Leúnictwach: Kamienna Karczma w oddziale 117a, Sowidóù – 138f, Wirty – 20Ba i 
Borzechowo 13b. W roku 2007 posadzono dodatkowo w Wirtach: w oddziaùach 
20Fi, 37n i 37 p (w dwóch miejscach) oraz w leúnictwie Borzechowo (oddziaù 17g i 
48b) i Gaju (oddziaù 4a i 14c). Jarzæby wysadzono w wyznaczone miejsca w 
róýnych siedliskach, takich jak: las úwieýy (Lúw), las mieszany úwieýy (LMúw) oraz 
bór mieszany úwieýy (BMúw) gùównie na glebach oznaczonych jako piaszczysta i 
lekka (Glp), piasek luêny sùabo gliniasty (Pls), piasek sùabo gliniasty (Ps), piasek 
luêny (Pl) i piasek gliniasty (Pg). Najczæúciej byùy to miejsca o duýym 
nasùonecznieniu, po zræbie lub zacienione pod okapem drzewostanu gùównego 
(sosna, dàb, brzoza).  Roúliny po wysadzeniu na miejsce staùe úcióùkowano 
kompostem korowym w celu zabezpieczenia gleby przed wysychaniem i 
zachwaszczeniem. Pod koniec wegetacji na powierzchniach prowadzone sà 
pomiary przyrostu jednorocznego pædów wierzchoùkowych. Na poletkach w 
zaleýnoúci od jego wielkoúci wysadzono róýnà iloúã jarzæbów, ale do analizy 
statystycznej wyznaczono losowo 18 drzew (3 powtórzenia po 6 roúlin). 
Statystycznà analizà wariancji objæto roúliny z 10 stanowisk a nie z wymienionych 
wczeúniej 12. (nie badano statystycznie stanowisk w Borzechowie 13b i w Wirtach 
37n z uwagi na maùà liczbæ roúlin). Istotnoúã róýnic miædzy poszczególnymi 
powierzchniami badano za pomocà testu Tukeya w programie Statistica. W tabeli 1. 
podano úredni przyrost pædów u drzew rosnàcych na wszystkich stanowiskach. 
Obserwowano równieý ogólnà kondycjæ roúlin a szczególnie wybarwienie liúci i 
wystæpowanie chorób. 

WYNIKI
Na terenie Regionalnej Dyrekcji w Gdañsku jarzæby moýna spotkaã w 5 

Nadleúnictwach (Lubichowo, Wejherowo, Kwidzyñ, Starogard i Kaliska), gdzie 
roúnie w naturalnych stanowiskach [Szeszycki 2008]. Wedùug Bednorza [2004] w 
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Ryc. 1. Stanowiska naturalne i restytucji Sorbus torminalis w Nadleúnictwie Kaliska
Êródùo: Opracowanie wùasne.

Nadleúnictwie Kaliska brekinia roúnie w leúnictwie Borzechowo i Trzechowo. 
Naleýy jednak zauwaýyã, ýe dane te nie sà aktualne, poniewaý jarzàb ten roúnie w 
Borzechowie i Wirtach a leúnictwo Trzechowo obecnie nie istnieje i jest wùàczone 
do Borzechowa. Oddziaùami na których moýna spotkaã te drzewa sà: 36 i 37 w 
Wirtach, gdzie roúnie w otulinie Arboretum oraz oddziaùy 30, 55, 61 i 76 znajdujàce 
siæ w Borzechowie. Nowe powierzchnie zaùoýono gùównie w miejscach gdzie 
brekinia wystæpuje lub wczeúniej rosùa (ryc. 1). 

Analizujàc przyrosty pædów u brekinii na wszystkich powierzchniach 
zaobserwowano, ýe najdùuýsze pædy uzyskano na roúlinach rosnàcych w 
Borzechowie oddziaù 13b, w Wirtach 20Ba oraz w Kamiennej Karczmie na 
siedlisku lasu mieszanego i lasu úwieýego (tab. 1). Tak dùugie przyrosty sà 
prawdopodobnie wynikiem wczeúniejszego wysadzenia roúlin w terenie, choã 
porównujàc z roúlinami z Sowiegodoùu 138f, gdzie úredni przyrost pædów wynosiù 
tylko 11,7 cm, moýna mieã wàtpliwoúci czy tylko ten czynnik decyduje o dobrym 
wzroúcie. Brekinia w Sowimdole roúnie na terenie boru mieszanego úwieýego na 
piasku luênym i byã moýe wùaúnie podùoýe ma wpùyw na sùabszy rozwój roúlin.  

Przeprowadzajàc analizæ statystycznà tylko na 10 porównywalnych 
powierzchniach stwierdzono, ýe najdùuýsze pædy u roúlin (35,70 cm) uzyskano na 
terenie 20Ba w Wirtach (tab. 2, ryc 2). Jest to siedlisko lasu úwieýego na piasku sùabo 
gliniastym. Podobnie dùugie pædy byùy u roúlin w Kamiennej Karczmie (32,33 cm) 
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na siedlisku lasu mieszanego úwieýego. Najsùabsze wyniki uzyskano u roúlin 
rosnàcych w Sowimdole (o czym wspomniano wczeúniej), w Gaju 4a oraz w 
Wirtach 20Fi. Na podstawie tych wyników moýna przypuszczaã, ýe na rozwój 
roúlin ma z pewnoúcià wpùyw siedlisko i gleba, ale takýe i to, ýe brekinia po 
wysadzeniu na miejsce staùe potrzebuje dùuýszego okresu by zaczàã dobrze rosnàã. 
Wedùug Szeszyckiego [2008 za Wiczanowskim 2007] najodpowiedniejszym dla 
brekinii sà siedliska Lúw, co potwierdzajà wyniki uzyskane w prowadzonym przez 
autorów doúwiadczeniu (powierzchnia 3, 10 i 11). 

Duýe znaczenie dla dobrego rozwoju roúlin ma nasùonecznienie. 
Porównujàc wyniki uzyskane na powierzchniach zaùoýonych w Wirtach w 
oddziaùach 37p (dwie powierzchnie) z oddziaùem 20Fi moýna zauwaýyã, ýe 
zapewnienie odpowiedniej iloúci úwiatùa jest bardzo istotne. Powierzchnia 20Fi jest 
o mniejszym nasùonecznieniu, na co ma wpùyw sàsiedztwo starych drzew - graby, 
buki i úwierki. 

Bugaùa [2000] uwaýa, ýe brekinia najlepiej roúnie na glebach ýyznych i 
wapiennych. Prowadzone doúwiadczenie jest na miejscach o glebach piaszczystych 
lub sùabo gliniastych. Analizujàc wyniki dla wiækszoúci powierzchni ten typ gleb 
jest odpowiedni dla rozwoju mùodych drzew brekinii. Obserwujàc roúliny w okresie 
wegetacji nie stwierdzono ýadnych uszkodzeñ przez szkodniki i grzyby. Mùode 
drzewa miaùy liúcie zdrowe, bez przebarwieñ i oznak np. parcha czy rdzy.  

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
Jarzàb brekinia jest drzewem o maùej zdolnoúci do naturalnego odnawiania 

z nasion, dlatego leúnicy powinni go wprowadzaã do lasów. Úcisùà ochronæ 
naturalnych stanowisk naleýy prowadziã równolegle z restytucjà i reintrodukcjà 
tego gatunku. W Nadleúnictwie Kaliska, jak wykazano powyýej, brekiniæ 

Tab. 1. Restytucja Sorbus torminalis w Nadleúnictwie Kaliska  

�ród³o: Opracowanie w³asne
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Tab. 2. Úredni przyrost roczny pædów u Sorbus torminalis w wybranych lennictwach

Liczba roúlin w powtórzeniu: 6 – Number of plants per replicate: 6
Wartoúci oznaczone tà samà literà nie róýnià siæ statystycznie miædzy sobà – Values marked 
with the same letter do not differ significantly from each Rother. 
Êródùo: Opracowanie wùasne.

Ryc. 2. Dùugoúã pædów Sorbus torminalis w zaleýnoúci od poùoýenia powierzchni 
doúwiadczalnej 
Êródùo: Opracowanie wùasne.

wprowadzano juý w 2005 roku i prace te sà kontynuowane z dobrym rezultatem. 
Na podstawie uzyskanych wyników moýna stwierdziã, ýe:
- dla mùodych roúlin odpowiednim jest teren dobrze nasùoneczniony;
- dobrym siedliskiem jest las úwieýy (Lúw); 
- brekinia moýe rosnàã na glebach piaszczystych i lekkich (Glp);
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- najdùuýsze przyrosty pædów uzyskano u roúlin rosnàcych od 2005 roku za 
wyjàtkiem  powierzchni 2);
- mùode drzewa sà zdrowe, a wybrane miejsca odpowiednie dla ich rozwoju. 
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STRESZCZENIE
Jednym z cenniejszych rzadkich i ginàcych gatunków nie tylko w Polsce, ale takýe 

w lasach Europy Úrodkowej jest brekinia (Sorbus torminalis). Roúnie na terenie caùego 
kraju, a gùównie w zachodniej i czæúciowo poùudniowej czæúci Polski. Odnawianie naturalne 
brekinii jest bardzo sùabe i uzaleýnione od dostæpu úwiatùa do stanowisk starych okazów. 
Celem badañ byùo wprowadzenia Sorbus torminalis w wybrane siedliska na terenie 
Nadleúnictwa Kaliska, w którym wystæpowaùa i wystæpuje w niewielkich iloúciach, a takýe 
prowadzenie obserwacji rozwoju mùodych roúlin w zaleýnoúci od miejsca lokalizacji. 
Nadleúnictwo Kaliska prowadzi restytucjæ i reintrodukcjæ brekinii od 2005 roku. Na 12 
powierzchniach, prowadzone sà obserwacje dotyczàce rozwoju roúlin. Na podstawie 
uzyskanych wyników moýna stwierdziã, ýe: brekinia dobrze roúnie na terenie dobrze 
nasùonecznionym, na glebach piaszczysto gliniastych, a dobrym siedliskiem jest las úwieýy 
(Lúw).

SUMMARY
One of the most valuable, rare and endangered species not only in Poland but also in 

the forests of Central Europe is a service-tree (Sorbus torminalis). It grows throughout the 
country, mainly in Western and Southern part of Poland. Natural renewing of service-tree is 
very weak and dependent on the access of light to the posts of old specimens. The purpose of 
the study was the introduction of Sorbus torminalis in selected habitats of Kaliska where it 
occurs in small quantities, as well as the observations of young plants development 
according to their location. Kaliska Forest District has carried out the recovery and 
reintroduction of the service-tree since 2005. On the 12 surfaces, observations on the plant 
growth are made g. On the basis of the results obtained, it can be concluded that torminalis 
grows well on sandy - clay soils, a good habitat is fresh, sunny forest (Lúw).
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