
Sosna czarna 
 
Niniejsze wytyczne przeznaczone są dla osób działających na rzecz zachowania zasobów 
genowych sosny czarnej, na drodze ochrony cennych źródeł leśnego materiału 
rozmnożeniowego oraz ich wykorzystania w praktyce gospodarki leśnej. Celem nadrzędnym 
tych działań jest ochrona różnorodności genetycznej gatunku w skali europejskiej. 
Przedstawione zalecenia powinny być postrzegane jako podstawa postępowania, 
przeznaczona do uzupełnienia i rozwoju w lokalnych, krajowych lub regionalnych warunkach. 
Wytyczne oparte są na dostępnej wiedzy na temat gatunku oraz powszechnie 
akceptowanych metodach ochrony leśnych zasobów genowych. 
 

Biologia i ekologia 
 
Sosna czarna (Pinus nigra Arnold) osiąga 30 m wysokości (rzadko 40-50 m), pień ma 
zazwyczaj prosty. Kora jest jasnoszara do ciemnoszarobrązowej, głęboko podłużnie 
bruzdowana u starszych drzew. Korona szeroko stożkowata u młodych drzew, u starszych 
parasolowata, zwłaszcza na płytkich glebach w terenach skalistych. Końcówki gałęzi 
delikatnie wzniesione u młodych drzew (u starszych tylko w wierzchołkowej części korony). 
Igły stosunkowo sztywne, 8-16 cm długości, 1-2 mm szerokości, proste lub zakrzywione, 
drobno ząbkowane. Kanały żywiczne położone centralnie. Pochewka igieł trwała, 10-12 mm 
długości. 
Sosna czarna jest jednopiennym i wiatropylnym gatunkiem iglastym, o nasionach 
roznoszonych przez wiatr. Kwitnie co roku, ale obfity urodzaj występuje co 2-4 lata. 
Dojrzałość płciową w naturalnym środowisku osiąga w wieku 15-20 lat. Kwitnie w maju. 
Kwiatostany żeńskie są czerwonawe, a męskie żółte. Zapłodnienie następuje 13 miesięcy po 
zapyleniu. Szyszki są „siedzące”, rozmieszczone horyzontalnie, 4-8 cm długości, 2-4 cm 
szerokości, żółtobrązowe lub jasnożółte, połyskliwe. Dojrzewają od września do października 
2 roku po zapyleniu, otwierają się w 3 roku. Zawierają 30-40 nasion, z których ok. połowa 
zdolna jest do kiełkowania. Nasiona szare, długości 5-7 mm, ze skrzydełkiem o długości 19-
26 mm. Kiełkowanie następuje bez stratyfikacji, ale stosowana ona jest często w szkółkach 
leśnych (30-60 dni stratyfikacji wilgotnej w temp. +5°C). Sosna czarna w naturalnych 
warunkach jest typowym gatunkiem obsiewającym. 
Większość podgatunków sosny czarnej (patrz Występowanie) rośnie w klimacie typu 
śródziemnomorskiego, z wyjątkiem P. n. nigra, typowego dla strefy umiarkowanej. Zakres 
warunków bioklimatycznych rozciąga się od wilgotnych (800-1000 mm rocznego opadu) - P. 
n. mauretanica i P. n. laricio, przez półwilgotne (600-800 mm) - P. n. pallasiana na Cyprze, 
po stepowe (400-600 mm) - P. n. pallasiana w Anatolii. 
Optymalny zakres wysokości dla sosny czarnej rozciąga się od 800 do 1500 m n.p.m. 
Obserwować można jednak jego znaczne zróżnicowanie: 350-1000 m we Włoszech (P. n. 
nigra) i wybrzeżu Chorwacji (P. n. dalmatica), 500-900 m we francuskich Pirenejach, 1600-
2000 m w Hiszpanii (P. n. salzmannii), 1000-1600 m na Korsyce (P. n. laricio), 1000-2200 m 
w Górach Taurus, 1400-1800 m na Cyprze (P. n. pallasiana) i 1600-1800 m w północnej 
Afryce (P. n. mauretanica). 
Sosna czarna może wzrastać na różnych glebach: wapiennych (P. n. mauretanica, P. n. 
dalmatica, P. n. pallasiana w środkowej Grecji), dolomitowych (P. n. nigra w północnych 
Włoszech i Austrii, P. n. salzmannii w Sewennach we Francji), kwaśnych (P. n. laricio, P. n. 
pallasiana w Anatolii, P. n. salzmannii we Francuskich Pirenejach) lub wulkanicznych (P. n. 
laricio na Sycylii). 
Sosna czarna jest gatunkiem światłożądnym, nietolerującym ocienienia, odpornym na wiatr i 
suszę. Tworzy drzewostany lite, rzadziej mieszane z innymi gatunkami sosen, jak np. z 
sosną pospolitą czy sosną hakowatą. 

 
Występowanie 
 
Zasięg sosna czarnej obejmuje ponad 3,5 miliona hektarów, od zachodniej Afryki Północnej, 
przez południową Europę, po Azję Mniejszą. Na skutek dużego (choć nieciągłego) zasięgu 
oraz dużej zmienności genetycznej i fenotypowej, uważana jest za gatunek zbiorowy. Mimo 



braku zgodności co do taksonomii, na terenach od Afryki Północnej po Krym wyróżnia się 6 
głównych podgatunków. 
Pinus nigra mauretanica (Maire et Peyerimh.) Heywood zajmuje jedynie kilka hektarów w 
górach Rif w Maroku i górach Djurdjura w Algierii. 
Pinus nigra salzmannii (Dunal) Franco (syn: P. n. clusiana, P. n. pyrenaica) obejmuje 
rozległe obszary w Hiszpanii (ponad 350 000 ha od Andaluzji do Katalonii oraz na 
południowych stokach Pirenejów), kilka izolowanych populacji występuje w Pirenejach i 
Sewennach we Francji. Nazywana bywa sosną pirenejską. 
Pinus nigra laricio (Poiret) występuje na Korsyce (sosna korsykańska) na ponad 22 000 ha, 
na Kalabrii (gdzie uznawana jest również za P. n. l. calabrica, sosnę kalabryjską) oraz na 
Sycylii. 
Pinus nigra nigra (syn: P. n. austriaca Höss, P.n. nigricans Host, sosna austriacka) 
występuje od Apenin we Włoszech, poprzez Alpy Julijskie i Starą Płaninę, po północną 
Grecję, obejmując ponad 800 000 ha. 
Sosna dalmatyńska, Pinus nigra dalmatica (Vis.) Franco, występuje na kilku wyspach na 
wybrzeżu Chorwacji oraz na południowych stokach Alp Dynarskich. 
Pinus nigra pallasiana (Lamb.) Holmboe zajmuje rozległe obszary, głównie w Grecji i Turcji 
(2,5 miliona ha, 8% powierzchni leśnej), sięgając daleko na zachód, prawdopodobnie aż do 
Bułgarii. Można ją również spotkać na Cyprze i Krymie. Nazywana bywa sosną krymską. 
 

Znaczenie i zastosowanie 
 
Sosna czarna jest jednym z najważniejszych ekonomicznie, rodzimych gatunków iglastych 
południowej Europy. Wzrost w młodości jest stosunkowo szybki. Powszechnie uprawiana 
jest poza naturalnym zasięgiem. Drewno ma trwałe, bogate w żywicę, łatwe w obróbce. P. n. 
laricio ceniona jest w budownictwie i produkcji więźby dachowej z powodu prostych pni i 
cienkich gałęzi, mały udział drewna twardzielowego, uzyskiwany przy prawidłowej 
pielęgnacji, sprawia, że jest idealnym surowcem dla stolarstwa i meblarstwa. Podobne 
zastosowanie ma sosna kalabryjska, mimo, że jest bardziej gałęzista. Drewno P. n. nigra ma 
niższą jakość, stąd jego wykorzystanie ograniczone jest do niższej klasy drewna 
budowlanego i produkcji opakowań. Przeciętna produkcyjność monokultur sosny czarnej na 
żyznych glebach wynosi 8-20 m3/ha/rok. W naturalnych warunkach produkcyjność wynosi 6-
10 m3/ha/rok, na najbardziej suchych siedliskach spada do poniżej 3 m3/ha/rok. 
Sosna austriacka, z uwagi na zdolność dobrego wzrostu na otwartych powierzchniach oraz 
w ekologicznie trudnych warunkach, była intensywnie wykorzystywana w programach 
odnowieniowych w XIX i wczesnym XX w., np. dla stabilizowania osuwisk i rekultywacji 
terenu w południowych Alpach oraz dla utrwalania wydm i jako osłona przed wiatrem w Anglii 
i USA. Obecnie P. n. laricio jest najważniejszym gatunkiem odnowieniowym w południowej 
Anglii, jak również w niektórych rejonach Francji (np. w dolinie Loary). 
Sosna czarna ceniona jest również w parkach z powodu walorów krajobrazowych 
(pojedyncze drzewa lub ich grupy) oraz w obszarach miejskich i przemysłowych w związku z 
odpornością na zanieczyszczenia. Jest ona jednym z najczęściej wprowadzanych drzew 
ozdobnych w USA. Inne zastosowania to m.in. drzewka świąteczne, materiał opałowy i 
słupy. 
Sosna czarna podlega Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 1999/105/WE z dnia 22.12.1999 r. 
w sprawie obrotu LMR - przed sprzedażą nasion na potrzeby odnowieniowe należy spełnić 
określone minimalne wymagania. 
 

Wiedza genetyczna 
 
Pierwsze skamieliny drzew zbliżonych do sosny czarnej pochodzą z miocenu (sprzed ok. 20 
milionów lat). Cykle zlodowaceń kształtujące okres czwartorzędu w Europie uznaje się za 
przyczynę obecnego nieciągłego jej zasięgu. Izolacja geograficzna nie stanowiła bariery dla 
rozprzestrzeniania się pyłku, dlatego wszystkie podgatunki w warunkach laboratoryjnych 
zdolne są do krzyżowania. Badania z wykorzystaniem morfologicznych i genetycznych 
markerów potwierdziły wspólne filogenetyczne pochodzenie wszystkich podgatunków sosny 
czarnej. Najbardziej odmiennymi i genetycznie unikalnymi w Europie są P. n. salzmannii i P. 
n. laricio, choć P. n. nigra dalmatica i pallasiana są do nich dość podobne. Poziom 
zmienności genetycznej wysoki jest także wewnątrz populacji. Badania cech adaptacyjnych 



wykazały duże wewnątrz- i międzypopulacyjne zróżnicowanie żywotności, pokroju oraz 
odporności na suszę, mróz i choroby. Składa się to na ogromną plastyczność adaptacyjną, 
faworyzującą sosnę czarną w projektach odnowieniowych szerokiego spektrum stanowisk. 
W połowie XX w. założono kilka niezależnych badań proweniencyjnych w Europie, USA i 
Nowej Zelandii. Pochodzenia z Korsyki i Kalabrii wykazały na glebach krzemionkowych 
najlepsze właściwości niemal pod każdym względem. Charakteryzują się one idealnym 
pokrojem pnia i formą ugałęzienia, największą produkcją masy i dużą odpornością na mróz i 
przymrozki późne (z wyjątkiem środkowo-północnych USA). Główną wadą było dziedziczne 
rozwidlanie się gałęzi (silnie skorelowane z występowaniem kilku cykli wegetacyjnych w roku 
oraz kątem ustawienia gałęzi). P. n. laricio na glebach krzemionkowych nie wykazuje 
dobrych właściwości i zastępowana jest wolniej rosnącą, ale bardziej tolerancyjną na wapń 
P. n. nigra. W suchym klimacie (np. w środkowej Anatolii w Turcji), sosna czarna wzrasta 
powoli. Programy selekcyjne w takich strefach skupiają się na poprawie wskaźników wzrostu 
i zwiększaniu odporności na suszę i mróz, na drodze selekcji wewnątrzpopulacyjnej. 
Wszystkie podgatunki sosny czarnej mają zdolność łatwej hybrydyzacji wewnątrzgatunkowej 
(kolejny dowód pokrewieństwa filogenetycznego), ale póki co nie doprowadziło to do 
włączenia nowych, cennych genotypów do programów selekcji. Międzygatunkowe 
krzyżowanie możliwe jest z sosna pospolitą (przy niskim poziomie przeżywalności 
potomstwa). 
Plantacje nasienne sosny czarnej zakłada się w kilku krajach Europy, we Francji np. 
założono jedną plantację sosny kalabryjskiej oraz dwie plantacje sosny korsykańskiej. 
Obecne doświadczenia w rozmnażaniu wegetatywnym obejmują mikropropagację zarodków 
zygotycznych i pąków, jak również embriogenezę somatyczną. Rozmnażanie na drodze 
szczepienia znane jest od 1820 r. - powszechnie stosowaną metodą jest szczepienie 
boczne. 
 

Zagrożenia dla różnorodności genetycznej 
 
Sosna czarna nie jest gatunkiem zagrożonym, ale kilka śródziemnomorskich endemicznych 
populacji występuje na siedliskach podlegających Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 
21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
W ubiegłych 2 stuleciach intensywnie uprawiano sosnę czarną na terenie całej Europy, 
często z materiału z nieznanych lub odległych źródeł, nie posiadających obecnie 
dokumentacji historycznej. Skutkowało to prawdopodobnym mieszaniem rodzimych i obcych 
genów w całym zasięgu występowania gatunku. 
Do głównych szkodników należą zwójka sosnóweczka (Rhyacionia buoliana) i 
Thaumetopoea pityocampa, zwłaszcza w ciepłym i suchym klimacie, oraz grzyb Sphaeropsis 
sapinea, wywołujący zamieranie wierzchołków pędów sosny, aktywny szczególnie we Francji 
i w Turcji w latach 90 XX w. Inne szkodniki, jak osnuja sadzonkowa (Acantholyda 
hieroglyphica), borecznik sosnowiec (Diprion pini), smolik szyszkowiec (Pissodes validirostis) 
i Monophlebus hellenicus, aktywne są w Turcji. Ostatnio zgłaszane jest wzmożone 
występowanie czerwonej plamistości igieł sosny (Dothistroma septospora). 
Na obszarach gdzie sosna czarna jest gatunkiem rozpowszechnionym i ważnym dla 
gospodarki leśnej, czynniki w postaci pożarów lasu czy nielegalnych wyrębów powodują 
poważne szkody. Z kolei w miejscach gdzie występuje w małych, izolowanych populacjach, 
główne zagrożenie stanowią wszelkie czynniki mogące spowodować lokalne wymarcie 
gatunku, zarówno na drodze nielegalnej wycinki i pożarów, jak i przez hybrydyzację 
(zanieczyszczenie genetyczne) ze strony innych podgatunków sosny czarnej. Oryginalne i 
rzadkie odmiany, jak np. P. nigra var. pyramidalis czy P. nigra var. sheneriana w Turcji 
również podlegają tym zagrożeniom. 
 

Ochrona i wykorzystanie zasobów genowych 
 
Na skutek intensywnej uprawy sosny czarnej z wielu różnych pochodzeń, obecnie 
najważniejsza jest identyfikacja populacji autochtonicznych. Działania te powinny być 
prowadzone na poziomie międzynarodowym. W każdym kraju należy przeprowadzić 
inwentaryzację celem określenia geograficznego rozmieszczenia gatunku, statusu ochrony, 
zagrożeń i możliwych zastosowań. Działania hodowlane dostarczają cennych informacji, 
wyznaczając potencjalne regiony uprawy, zbioru nasion oraz przenoszenia gatunku. 



Działania ochrony in situ powinny być prowadzone oddzielnie w formie drzewostanów 
nasiennych oraz drzewostanów zachowawczych - obiekty takie mają różne cele, stąd nie 
muszą podlegać identycznemu zagospodarowaniu, co ma znaczenie zwłaszcza dla ochrony 
populacji marginalnych. Uznano, że międzynarodowa sieć obiektów in situ, obejmująca 100-
120 drzewostanów, powinna odpowiednio reprezentować naturalną, ekologiczną i 
genetyczną, różnorodność sosny czarnej. 
Z powodu łatwej wewnątrzgatunkowej hybrydyzacji sosny czarnej, egzotyczne lub 
udoskonalone odmiany nie powinny być sadzone w sąsiedztwie autochtonicznych i 
naturalizowanych drzewostanów. Dotyczy to w szczególności podgatunków o rozproszonym 
występowaniu, jak np. P. n. laricio, a wyjątkowe znaczenie ma dla podgatunków 
zagrożonych, jak np. P. n. salzmanii we Francji i P. n. mauretanica w północnej Afryce. Dla 
podgatunków tych oraz innych rzadkich odmian, pilna i niezbędna jest ochrona ex situ. 
Przykładem takiego działania było utworzenie w Turcji obiektu ochrony zasobów genowych 
dla rzadkiej P. nigra var. pyramidalis (1999 r.). 
Informacje dotyczące testowania pochodzeń i potomstwa, prowadzonego w całej Europie, 
powinny być gromadzone w bazach danych. Sieć obiektów badawczych może być 
wykorzystana do ochrony ex situ sosny czarnej. Dla jej wzmocnienia wybierać należy kolejne 
populacje marginalne, oraz, w miarę możliwości, zakładać z nich plantacje nasienne ex situ, 
celem odbudowy uszczuplonych zasobów. 
 


