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WYBRANE GATUNKI INWAZYJNE WYSTĘPUJĄCE  
NA POGÓRZU DYNOWSKIM 

 

Streszczenie 

Gatunki obcego pochodzenia od wielu wieków sprowadzane były na teren Polski w celu upra-
wy, jako rośliny ozdobne czy pastewne. Większość z tych gatunków ogranicza swoje miejsce 
występowania do obszaru, w którym zostały wprowadzone. Jest to spowodowane niekorzyst- 
nym oddziaływaniem czynników środowiskowych i biologią danego gatunku. Istnieją jednak 
gatunki, które bardzo szybko aklimatyzują się do nowych warunków i intensywnie rozprze-
strzeniają, zajmując coraz większe obszary. Są to gatunki szczególnie ekspansywne, które  
w niekorzystny sposób wpływają na kondycję gatunków rodzimych występujących na tym tere- 
nie. Przedstawione poniżej gatunki wykazują się wyjątkową zdolnością do adaptacji w nowych 
warunkach, co przekłada się na ich sukces w zajmowaniu nowych siedlisk. 

Słowa kluczowe: gatunki inwazyjne, flora rodzima, rośliny naczyniowe, Pogórze Dynowskie 
 
 

SELECTED INVASIVE SPECIES OCCURRING  
DYNÓW FOOTHILLS 

 

Summary 
Foreign plant species over many centuries were imported into Poland for cultivation as or-

namental plants or forage. Most of these species limit their place of occurrence for the area,  
where they were introduced. This is due to the adverse effects of environmental factors and  
biology of the species. However, there are species with great ability of fast acclimatization to  
the new environment, which spread intensively and occupy more and more areas. These are 
particularly expansive species that adversely affect the health of native species occurring in the  
area. These so called invasive species have a unique ability to adapt to new conditions, which 
translates into their success in addressing new habitats. 

Keywords: invasive species, native flora, vascular plants, Dynów Foothills 

1. Wprowadzenie 

Inwazja gatunków to masowe, gwałtowne wkraczanie gatunku na niezdobyte 
stanowiska i nowe terytoria. Proces ten najczęściej jest efektem świadomego lub 
przypadkowego przenoszenia diaspor gatunków przez człowieka lub też innymi  
drogami, np. poprzez wodę, wiatr, zwierzęta. 

Gatunki synantropijne są to rośliny obcego pochodzenia, które wprowadzone  
do naturalnego środowiska zasiedlają się w nim z łatwością, po czym w dość szyb- 
kim tempie rozprzestrzeniają, opanowując coraz większe obszary. Część z nich była 
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sprowadzona celowo jako rośliny uprawne, część jako gatunki ozdobne, pozostałe 
natomiast migrowały przypadkowo różnymi drogami. W grupie gatunków synantro-
pijnych występują zarówno archeofity, czyli taksony przybyłe przed XV w., a także 
kenofity – taksony przybyłe po XV w.1 Wśród kenofitów szczególną ekspansywnością 
wykazują się gatunki zaklasyfikowane jako holoagriofity, które rozprzestrzeniają się 
głównie na siedliskach naturalnych, takich jak: lasy, zarośla, brzegi rzek i potoków oraz 
zbiorniki wodne. Nieco mniej ekspansywne są hemiagriofity i epekofity zajmujące  
przede wszystkim siedliska półnaturalne, a także przydroża i siedliska ruderalne.  
Gatunki te tworzą często zwarte agregacje, zajmując siedliska gatunków rodzimych. 

W opracowaniu zostaną przedstawione wybrane gatunki inwazyjne, które wy- 
stępują na terenie Pogórza Dynowskiego. Rośliny inwazyjne stanowią duże zagro- 
żenie dla flory rodzimej, głównie z powodu dużej konkurencyjności. Konieczne jest 
monitorowanie ich występowania oraz rozwoju, a także podejmowanie doraźnych 
środków ograniczających rozprzestrzenianie się tych gatunków. 

2. Teren badań 

Pogórze Dynowskie jest największym mezoregionem wśród zewnętrznych Pogórzy 
Karpackich2, jego powierzchnia wynosi 1840 km2. Jest położone między dolinami  
Wisłoka i Sanu. Pogórze Dynowskie graniczy od północnego wschodu z Przedgórzem 
Rzeszowskim, od południa z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską (Doły Jasielsko-Sanockie),  
od wschodu z Pogórzem Przemyskim, a od zachodu z Pogórzem Strzyżowskim (ryc. 1). 
 

Ryc. 1. Granice Pogórza Dynowskiego na tle siatki ATPOL 

 
Źródło: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

(zmienione - opracowanie własne) 

                                                           
1 J. Kornaś, A. Medwecka-Kornaś, Geografia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 505–538. 
2 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 314–341. 
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3. Metodyka badań 
W badaniach zastosowano metodę kartogramu zgodną z założeniami „Atlasu 

rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”3,4. W wykazie stanowisk podana jest 
lokalizacja w siatce ATPOL o boku 2 x 2 km. Nomenklatura gatunków została przyjęta  
na podstawie pracy Mirka i in.5 Przy opisie gatunków zastosowano skróty: S część –  
część południowa, E część – część wschodnia, W część – część zachodnia, NW część  
– część północno-zachodnia. Badania na obszarze Pogórza Dynowskiego prowadzone  
były w latach 2000–2013, co umożliwiło zaobserwowanie przemian zachodzących we 
florze tego regionu. Przy gatunkach posiadających więcej niż 10 stanowisk podano 
wybrane stanowiska z jednostek kartogramu o boku 10 km, natomiast w przypadku 
gatunków posiadających mniej niż 10 stanowisk podano wszystkie stanowiska. 

4. Wyniki badań 
W wyniku prowadzonych badań na obszarze Pogórza Dynowskiego została stwier-

dzona duża grupa gatunków synantropijnych, wśród których zostały wyodrębnione 
gatunki charakteryzujące się dużą ekspansywnością. Drogą migracji tych gatunków  
są najczęściej doliny rzeczne i cieki wodne, a także większe szlaki komunikacyjne. 
Znaczącym wektorem rozprzestrzeniania gatunków inwazyjnych są również ptaki  
i zwierzęta leśne. 

Poniżej przedstawiono wybrane gatunki inwazyjne, które wykazują się najwięk- 
szą ekspansywnością i znacząco wpływają na florę rodzimą Pogórza Dynowskiego. 

Acer negundo L. (klon jesionolistny) – takson pochodzenia północnoamerykań- 
skiego, ma blaszkę liściową podobną do liści jesionu6. Drzewo do 10–15 m wysokie,  
o jednym lub kilku pochylonych pniach, często z naroślami. Korona szeroka, często 
asymetryczna. Liście nieparzystopierzaste, złożone z 5–7 listków (fot. 1). Kwiaty 
pozbawione okwiatu i dysku miodnikowego. Gatunek dwupienny. Owocem jest roz-
łupnia rozpadająca się na 2 orzeszki ze skrzydełkami7. Sprowadzony na przełomie  
XVIII i XIX w. do Ogrodu Botanicznego w Krakowie jako drzewo dekoracyjne8, po  
II wojnie światowej był już obserwowany na stanowiskach naturalnych9,10. Gatunek 

                                                           
3 A. Zając, M. Zając, red. (Eds.), Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. – Distribution Atlas of the 

Vascular Plants in Poland, Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 1–18. 

4 A. Zając, Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”, Wiadomości  Botaniczne  
22 (3), Kraków 1978, s. 145–155. 

5 Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa, A. Zając, M. Zając et al., Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist.  
– Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski, Biodiversity of Poland, Kraków 2002, s. 1–188. 

6 D. Chmura, Inwazyjne gatunki drzew mokradeł Polski: klon jesionolistny Acer negundo i jesion pensylwański Fraxinus 
pennsylvanica, [w:] Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski, 
Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2009, s. 119–122. 

7 B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne, Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa 2011, s. 302–318. 
8 J. Hereźniak, Amerykańskie drzewa i krzewy na ziemiach polskich, [w:] M. Ławrynowicz, A.U. Warcholińska  

(red.), Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce, Łódzkie Towarzystwo Naukowe „Szlakami 
Nauki” 19, Łódź 1992, s. 97–150. 

9 B. Tokarska-Guzik, The expansion of some alien plants species (neophytes) in Poland, [w:] L. Child, J.H. Brock,  
K. Prach, P. Pyšek, P.M. Wade & M. Williamson (red.), Plant Invasion – ecological threats and management 
solution, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands 2003, s. 147–167. 

10 B. Tokarska-Guzik, The establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland, Prace 
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2005, s. 1–192. 
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pospolity w południowej i środkowej Polsce, rzadziej występuje na Kujawach, Warmii  
i Mazurach oraz na Pomorzu11. 

Takson ten rozprzestrzenia się wzdłuż rzek, wchodzi w skład łęgów wierzbowo- 
-topolowych, porasta również przydroża, ugory, nasypy kolejowe oraz nieużytki.  
Gatunek wykazuje tendencję do szybkiego opanowywania terenu, zagrożenie może 
stwarzać głównie w ekosystemach leśnych, hemiagriofit. 
 

 

 
Fot. 1. Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

 
Miejsca występowania tego gatunku klonu na Pogórzu Dynowskim przedstawia  

się następująco: 22 stanowiska FF: 65 – Wola Rafałowska, 73 – Zawisłocze, 74 – Her-
manowa, 75 – Obszary, 75 – Hyżne, 76 – Dylągówka, 81 – Kobyle, 82 – Grodeczna,  
83 – Żarnowa, 84 – Sołonka, 85 – Piątkowa WN część, 88 – Ruszelczyce S część,  
93 – Przy Górze, 93 – Korczyna, FG: 03 – Budy Komborskie. 

Echinocystis lobata (F. MICHX.) TORR. & A. GRAY (kolczurka klapowana) – jest 
gatunkiem występującym na brzegach cieków wodnych oraz w zaroślach, często jest 
również sadzony w ogródkach przydomowych oraz na działkach jako roślina okrywowa. 
Roślina wytwarza długie pędy do (6–8 m długości, wyposażone w elementy czepne  
w postaci wąsów, pędy rosną bardzo szybko i tworzą zwartą, splątaną warstwę, którą 
oplatają inne gatunki roślin lub podpory typu siatki, płoty. Liście dłoniasto-klapowane, 
owocem jest jajowata torebka, pokryta miękkimi kolcami (fot. 2). W torebce znajdują  
się najczęściej 4 nasiona. Ścianki owocu są mięsiste, wypełnione wodą i powietrzem,  

                                                           
11 D. Chmura, Inwazyjne gatunki drzew mokradeł Polski: klon jesionolistny Acer negundo i jesion pensylwański Fraxinus 

pennsylvanica, [w:] Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, 
op. cit., s. 119–122. 
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co umożliwia unoszenie się na powierzchni wody12. Wyschnięte owoce i fragmenty  
rośliny są również z łatwością przenoszone przez wiatr. Gatunek wykazuje dużą  
tendencję do szybkiego rozprzestrzeniania się, hemiagriofit. 
 

 
Fot. 2. Kolczurka klapowana (Echinocystis lobata (F. MICHX.) TORR. & A. GRAY) 

Źródło: fot. J. Niedźwiecka 

 
W Polsce najczęściej jest spotykana w części południowo-wschodniej, głównie  

wzdłuż rzek i cieków wodnych. 
Na Pogórzu Dynowskim występuje bardzo licznie – występowanie stwierdzono  

w 207 jednostkach kartogramu, m.in. FF: 64 – Matysówka S część, 65 – Święty Roch,  
66 – Husów, 73 – Zawisłocze, 74 – Hermanowa, 75 – Błędowa Tyczyńska, 76 – Pu- 
łanki – leśnictwo Tarnawka, 77 – Łopuszka S część, 78 – Korzenie W część, 81 – Ko- 
byle, 82 – Wysoka Strzyżowska, 83 – Godowa, 84 – Wilczak E część, 85 – Piątkowa,  
86 – Siódmówka, 87 – Przedmieście Dubieckie, 88 – Babice, 89 – Bełwin, 92 – Łęki 
Strzyżowskie, 93 – Węglówka, 94 – Domaradz, 95 – Hłudno, 96 – Niewistka, 97 –  
Krążki Bachowskie W część, 98 – Karczma, 99 – Korytniki. 59 stan: FG: 04 – Brzozów,  
05 – Jabłonka, 06 – Hłomcza, 15 – Srogów Dolny, 16 – Mrzygłód. 

Helianthus tuberosus L. (słonecznik bulwiasty) – okazała bylina z podziemnym 
kłączem i podłużnymi bulwami. Osiąga wysokość do 200 cm, łodyga bruzdowana, kwia-
tostany typu koszyczek, kwiaty barwy żółtej (fot. 3), owocem są bocznie spłaszczone 
niełupki, nagie lub owłosione. Cała roślina szorstka w dotyku. Takson północnoamery-
kański sprowadzony do Polski jako roślina uprawna, cechuje się dużymi właściwościami 

                                                           
12 K. Grodzińska, Rząd Cucurbitales, Dyniowce, [w:] B. Pawłowski (red.), Flora Polska, Rośliny naczyniowe Polski  

i ziem ościennych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, nr 11, Warszawa–Kraków 1976, s. 271–279. 
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regeneracyjnymi, może odrastać z kłączy, bulw i pędów nadziemnych13. Słonecznik 
bulwiasty zajmuje siedliska wilgotne, porasta brzegi wód, zarośla, występuje też na 
siedliskach ruderalnych, na przydrożach, nieużytkach, wysypiskach śmieci i gruzu.  
Jest rośliną mało wymagającą, odporną na wysokie temperatury, suszę i mróz (bulwy 
zawierają inulinę, która umożliwia zimowanie w glebie). W większej części kraju ma 
status epekofita, miejscami jest agriofitem14. 
 

  

Fot. 3. Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.) 
Źródło: foodunderfoot.com/fall-newsletter-has-been-mailed-out-andsunchokes 

 

 
Na terenie Polski występuje na rozproszonych stanowiskach. 
Na obszarze Pogórza Dynowskiego występuje łanowo, tworząc często zwarte 

agregacje i wypierając gatunki rodzime. Spotykany jest wzdłuż dolin rzek i potoków, 
również na wilgotnych terenach na obrzeżach lasów i przydrożach. Stwierdzony na  
49 stanowiskach, FF: 65 – Malawa, 85 – Łubno, 86 – Szklary W część, 87 – Łazy 
Nienadowskie, 88 – Ruszelczyce S część, 89 – Resztówka, 97 – Słonne, 93 – Krasna,  
96 – Nozdrzec, 98 – Krzywcza S część, FG: 04 – Stara Wieś, 05 – Grabownica Sta- 
rzeńska, 06 – Krzemienna, 15 – Falejówka, 16 – Międzybrodzie. 

Heracleum sosnowskyi MANDEN. (barszcz Sosnowskiego) – bylina do 3 m wysoka, 
liście dolne ponad 1 m długie, górne nieco mniejsze, 2–3-krotnie pierzastodzielne.  
Kwiaty zebrane w okazałe baldachy średnicy do 50 cm (fot. 4). Owoce do 12 cm długie, 
rozpadające się na 2 rozłupki oskrzydlone na brzegu. Barszcz Sosnowskiego został  
celowo wprowadzony na obszarze północno-wschodniej i południowo-wschodniej  
Polski, jako roślina pastewna. Po zaniechaniu upraw nadal rozprzestrzenia się głównie 

                                                           
13 K. Bzdęga, T. Nowak, B. Tokarska-Guzik, Gatunki z rodzaju słonecznik Helianthus spp., [w:] Z. Dajdok,  

P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, op. cit., s. 100–104. 
14 B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne…, op. cit., s. 302–318. 
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wzdłuż dróg, rowów, kanałów i miedz15. W Polsce ma status epekofita, a lokalnie he-
miagriofita. 
 

 

Fot. 4. Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi MANDEN.) 
Źródło: http://beth-zza-okularow.blogspot.com/2012/06/barszcz-sosnowskiego.html 

 
Barszcz Sosnowskiego zawiera duże ilości związków kumarynowych, które powo-

dują uczulenia i trudno gojące się oparzenia skóry (nasilenie działania tych związków  
jest szczególnie duże w słoneczne, upalne dni). 

Występowanie na terenie Polski – rozproszony na całym terenie, największa liczba 
stanowisk notowana jest w południowej części kraju16. 

Na Pogórzu Dynowskim stanowiska Heracleum sosnowskyi zostały stwierdzone  
w południowej części obszaru. Na większości stanowisk występowały nieliczne okazy, 
jedynie na dwóch stanowiskach znajdowała się duża liczba okazów, zwłaszcza mło- 
dych. Obecnie podejmowane są działania mające na celu monitorowanie i likwidację 
stwierdzonych stanowisk tego gatunku na obszarze całego kraju. Barszcz Sosnowskiego 
jest rośliną monokarpiczną, która zakwita tylko raz, w związku z czym najskutecz- 
niejszą metodą zwalczania jest mechaniczne niszczenie roślin przed zakwitnięciem  
i dojrzeniem owoców. 

                                                           
15 B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne…, op. cit. s. 302–318. 
16 M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from  

the northern Polish Carpathians, [w:] G. Brundu, J. Brock, I. Camara, L. Child & M. Wade (red.), Plant Invasions: 
Species Ecology and Ecosystem Management, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands 2001, s. 271–280. 
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Gatunek ten został odnotowany na Pogórzu Dynowskim na 9 stanowiskach:  
FF: 82 – Grodeczna, 82 – Brzeżanka, 92 – Wojkówka, 94 – Golcowa, Jasna Góra, 96  
– Nozdrzec, FG: 06 – Krzemienna, 06 – Krzemienna, 06 – Łodzina, 06 – Hłomcza. 

Impatiens glandulifera ROYLE (niecierpek gruczołowaty) – roślina dorastająca  
do 2,5 m wysokości, o podługowatych liściach brzegiem ząbkowanych i grzbiecistych 
kwiatach wielkości do 4 cm (fot. 5), zapylana przez pszczoły. Ma charakterystyczną 
budowę owoców (torebek), których klapy otwierają się przy lekkim nawet dotknięciu,  
co powoduje wyrzucanie nasion na odległość 5–6 metrów17. Sprzyja to szybkiemu 
rozprzestrzenianiu się rośliny. Gatunek porasta brzegi rzek, rowy, występuje także  
w zaroślach oraz w lasach, hemiagriofit. 
 

 
Fot. 5. Niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera ROYLE) 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

 
Występuje na terenie całej Polski, najwięcej stanowisk posiada na południu kraju18. 
Na Pogórzu Dynowskim gatunek bardzo pospolity, występuje na 381 stanowiskach, 

np.: FF: 64 – Matysówka S część, 65 – Lisi Kąt, 66 – Handzlówka, 73 – Zawisłocze,  
74 – Królka, 75 – Stary Borek, 76 – Husów, 77 – Łopuszka S część, 78 – Korzenie E  
część, 81 – Kobyle, 82 – Grodeczna, 83 – Żyznów, 84 – Lecka, 85 – Harta – Berlin,  
86 – Miasteczko, 87 – Nienadowa, 88 – Ruszelczyce, 89 – Maćkowice, 92 – Łęki 
Strzyżowskie, 93 – Wiśnia Góra, 94 – Orzechówka, 95 – Łubno, 96 – Niewistka, 97  
– Krążki Bachowskie W część, 98 – Krzywcza S część, 99 – Korytniki, FG: 03 – Górna  

                                                           
17 Z. Dajdok, Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, [w:] Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki 

roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, op. cit., s. 42–45. 
18 M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from the 

northern Polish Carpathians…, op. cit., s. 271–280. 
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Wieś, 04 – Wola Orzechowska, 05 – Ksawerów, 06 – Łodzina, 15 – między Trepczą  
a Srogowem Górnym, 16 – Międzybrodzie. 

Padus serotina (EHRH.) BORKH. (czeremcha amerykańska) – krzew lub drzewo  
do 15 m wysokie, liście jajowate, na górnej powierzchni ciemnozielone, błyszczące.  
Kwiaty czeremchy są drobne, białe, zebrane w grona do 14 cm długie. Owocem jest  
kulisty pestkowiec (10 mm) o barwie ciemnopurpurowej do czarnej (fot. 6). Gatunek  
o niewielkich wymaganiach siedliskowych. Wprowadzony został do uprawy w lasach  
i jako drzewo ozdobne. Rozprzestrzeniana głównie przez ptaki, występuje w lasach,  
nad potokami, na przydrożach i na trwałych nieużytkach. Gatunek sklasyfikowany  
jako holoagriofit. 

 

 
Fot. 6. Czeremcha amerykańska (Padus serotina (EHRH.) BORKH.) 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

 
Występuje na terenie całego kraju poza częścią północno-wschodnią i południo- 

wo-wschodnią Polski19. 
Na Pogórzu Dynowskim stwierdzono występowanie tego gatunku na 6 stanowi-

skach: FF: 73 – Zaborów, 74 – Czerwonki, 74 – Lubenia, 74 – Obręczna, 82 – Kozłó- 
wek, 92 – Draby. Na wymienionych stanowiskach liczebność populacji tego gatunku  
jest duża i są to okazy obficie owocujące, w związku z czym w najbliższych latach 
liczebność stanowisk prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu. 

Quercus rubra L. (dąb czerwony) – wysokie drzewo od 25–50 m wysokości, liście 
jesienią przebarwiają się na czerwono. Roślina jednopienna, o kwiatach rozdzielnopł- 
 
                                                           
19 M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from the 

northern Polish Carpathians…, op. cit., s. 271–280. 
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ciowych. Owoce (żołędzie) szerokoowalne, do 3 cm długie. Gatunek sadzony w parkach  
i jako drzewo ozdobne, wprowadzony również do upraw leśnych (fot. 7). Odporny na 
warunki klimatyczne i siedliskowe. Jest konkurencyjny względem rodzimych gatun- 
ków dębów, ponieważ szybciej rośnie i wcześniej owocuje. Owoce dębu czerwonego są 
mniej chętnie zjadane przez dzikie zwierzęta niż owoce dębów rodzimych, co również  
ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności. Obecnie w Polsce gatunek ma status  
dość ekspansywnego epekofita, a na znacznym obszarze agriofita20. 
 

 
Fot. 7. Dąb czerwony (Quercus rubra L.) 

Źródło: wisplants.uwsp.edu 

 

Na Pogórzu Dynowskim Quercus rubra został odnotowany na 168 stanowiskach:  
FF: 73 – Wyżne, 74 – Lubenia, 81 – Kobyle Zagórze, 83 – Jawornik Niebylecki, 84  
– Sołonka, 85 – Ulanica, 92 – Wólka Bratkowska, 93 – Czarnorzeki, 94 – Zakarcz- 
ma, 95 – Doboszówka, FG: 04 – Turze Pole, 05 – Jabłonka, 06 – między Raczkową  
a Końskim, 15 – Falejówka, 16 – Międzybrodzie. 

Reynoutria japonica HOUTT. (rdestowiec ostrokończysty) – gatunek pochodzą- 
cy z Azji21. Wprowadzony został jako roślina miododajna22. Występuje w dolinach 
rzecznych, nad strumieniami, na brzegach lasów i zarośli, na nieużytkach miejskich  
i przydrożach, również często w pobliżu cmentarzy – stąd lokalna nazwa „trupie ziele”. 
Jest rośliną bardzo ekspansywną, osiąga duże rozmiary (3–4 metry wysokości), tworzy 

                                                           
20 B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne…, op. cit., s. 302–318. 
21 B. Tokarska-Guzik, K. Bzdęga, S. Tarłowska, K. Koszela, Gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp., [w:] 

Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, op. cit., s. 87 – 99. 
22 B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz, Cz. Hołdyński, Rośliny obcego 

pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, Warszawa 2012. 
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zwarte skupiska, zagłuszając wzrost i rozwój roślin zielnych oraz form krzewiastych  
(fot. 8). Po skoszeniu bardzo szybko odrasta. W Polsce ma status epekofita. 
 

 

Fot. 8. Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica HOUTT.) 
Źródło: fot. J. Niedźwiecka 

 
Rozpowszechniony na całej powierzchni kraju, największą koncentrację stanowisk 

spotyka się w Polsce południowej23. 
Na terenie Pogórza Dynowskiego stwierdzono 217 stanowisk, np.: FF: 65 – Lisi  

Kąt, 66 – Handzlówka, 73 – Babica, 74 – Debrza, 75 – Hyżne, 76 – Husów, 77 – Nowa  
Wieś, 82 – Kozłówek, 83 – Godowa Dolna, 84 – Wilczak W część, 85 – Piątkowa, 86  
– Siódmówka, 87 – Nienadowa Górna, 88 – leśnictwo Tuligłowy, 89 – Pod Łętownią,  
92 – Bratkówka, 93 – Czarnorzeki, 94 – Jasienica Rosielna, 95 – Przysietnica, 96 – 
Karolówka, 97 – Krążki Bachowskie W część, 98 – Bachów W część, FG: 04 – Jasionów,  
05 – Dydnia Wola, 06 – Hłomcza, 15 – Falejówka, 16 – Międzybrodzie. 

Robinia pseudoacaccia L. (robinia akacjowa) – drzewo do 25 m wysokie, o niezbyt  
zwartej koronie i licznych odroślach korzeniowych. Gałęzie z cierniami pochodzenia 
przylistkowego. Liście do 25 cm długie, złożone, nieparzystopierzaste. Kwiatostany 
groniaste, do 20 cm długie. Kwiaty białe, wonne. Owocem jest brunatny, nagi strąk 
długości 10–14 cm, płaski, wąsko oskrzydlony wzdłuż szwu brzusznego (fot. 9).  
Gatunek północnoamerykański, często sadzony i dziczejący. Obecnie intensywnie 
rozprzestrzenia się, występuje na przydrożach, nieużytkach, w lasach i zaroślach.  
Gatunek ten szczególnie zagraża murawom kserotermicznym, ponieważ dzięki  
bakteriom symbiotycznym wiążącym wolny azot z powietrza, zasadniczo zmienia  
skład podłoża i powoduje wypieranie gatunków kserotermicznych i wkraczanie na  
ich miejsce pospolitych roślin azotolubnych24. 

                                                           
23 A. Zając, M. Zając., red. (Eds.), Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce…, op. cit., s. 448. 
24 B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne…, op. cit., s. 302–318. 
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Fot. 9. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacaccia L.) 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

 
Gatunek rozpowszechniony na terenie całej Polski, z wyjątkiem północno-wschod- 

niej części kraju25. 
Na Pogórzu Dynowskim stwierdzono robinię na 361 stanowiskach: FF: 65 – Wola 

Rafałowska, 66 – Handzlówka, 73 – Piekarówka, 74 – Lubenia, 75 – Jarząbki, 76 –  
Jawornik Polski, 77 – Jodłówka, 78 – Pruchnik Górny, 81 – Kobyle, 82 – Grodeczna,  
83 – Gąsiorówki, 84 – Gwoźnica Górna, 85 – Wyręby Mokre, 86 – Dynów, 87 – Pasieka,  
88 – Kramarzówka, 89 – Łętownia, 92 – Wojkówka, 93 – Węglówka, 94 – Płosina  
Górna, 95 – Wygoda, 96 – Nozdrzec, 97 – Krążki Bachowskie W część, 98 – Krzywcza  
S część, 99 – Korytniki, FG: 03 – Kombornia, Granice Dolne, 04 – Wola Orzechowska,  
04 – Jasionów, 05 – Brzozów, 06 – Witryłów, 15 – Pakoszówka, 16 – Międzybrodzie. 

Solidago gigantea AITON (nawłoć późna) – osiąga wysokość do 230 cm, ma 
lancetowate, zaostrzone liście o piłkowanym brzegu, wiechowate kwiatostany, dość  
długie do 20 cm. Kwiaty są żółte (fot. 10). Owocem jest owłosiona niełupka opatrzona 
puchem kielichowym, co znacznie ułatwia przenoszenie przez wiatr. Nawłoć została 
wprowadzona w XIX w. na tereny Dolnego Śląska jako roślina ozdobna, a po 50 latach 
zanotowano już 5,3 tysiąca lokalizacji tego taksonu26. Nawłoć występuje na stano- 
wiskach naturalnych i półnaturalnych, preferuje siedliska wilgotne, zasiedla tereny 
podmokłe, brzegi rzek, wilgotne lasy, zarośla, okrajki, groble, łąki oraz przydroża. Duże 
powierzchnie zajmuje również na trwałych nieużytkach. Jest to roślina miododajna. 

                                                           
25 M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from the 

northern Polish Carpathians…, op. cit., s. 271–280. 
26 B. Tokarska-Guzik, The establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland…,  

op. cit., s. 1–192. 
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Obecnie jest jednym z najbardziej agresywnych i najczęściej występujących gatunków 
obcego pochodzenia27. Gatunek klasyfikowany jest jako holoagriofit. 
 

 
Fot. 10. Nawłoć późna (Solidago gigantea AITON) 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

 
W Polsce występuje na całym obszarze kraju, najwięcej stanowisk odnotowano  

w południowo-zachodniej i zachodniej części kraju28. 
Na terenie Pogórza Dynowskiego występuje licznie, zajmując duże powierzchnie 

wzdłuż dolin rzecznych, w otoczeniu zbiorników wodnych i na nieużytkach. Przyczyną 
powiększającej się liczby stanowisk jest między innymi zaniechanie upraw rolnych  
i odłogowanie pól. Gatunek ten występuje w 283 jednostkach kartogramu, m.in.: FF:  
64 – Matysówka S część, 65 – Święty Roch, 66 – Husów, 73 – Piekarówka, 74 – Her-
manowa, 75 – Błędowa Tyczyńska, 76 – Pułanki – leśnictwo Tarnawka, 77 – Łopuszka  
S część, 78 – Korzenie W część, 81 – Kobyle, 82 – Gbiska, 83 – Żyznów, 84 – Wilczak  
E część, 85 – Piątkowa, 86 – Siódmówka, 87 – Przedmieście Dubieckie, 88 – Babice,  
89 – Bełwin, 92 – Łęki Strzyżowskie, 93 – Bonarówka, 94 – Domaradz, 95 – Hłudno,  
96 – Niewistka, 97 – Krążki Bachowskie W część, 98 – Karczma, 99 – Korytniki, FG:  
04 – Malinówka Łazy, 05 – Jabłonka, 06 – Malówki, 15 – Falejówka, 16 – Dębna. 

Rudbeckia laciniata L. (rudbekia naga) – okazała roślina, niekiedy uprawiana dla 
celów dekoracyjnych, ma duże pierzaste liście i okazałe żółte kwiaty (fot. 11). Rośnie  
nad ciekami wodnymi, na brzegach lasów i w zaroślach nadrzecznych, w dolinach 
strumieni, na nieużytkach, na siedliskach ruderalnych, w rowach i na wilgotnych  
łąkach, hemiagriofit. 

                                                           
27 B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne…, op. cit., s. 302–318. 
28 M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from the 

northern Polish Carpathians…, op. cit., s. 271–280. 
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Fot. 11. Rudbekia naga (Rudbeckia laciniata L.) 
Źródło: fot. B. Gutkowska 

 
Takson występujący na terenie całego kraju z wyraźną koncentracją stanowisk  

w południowej części Polski oraz z niewielką w północno-wschodniej29. 
Na Pogórzu Dynowskim stwierdzono występowanie tego gatunku na 165 sta-

nowiskach, np.: FF: 65 – Magdalenka, 66 – Husów, 73 – Zaborów 74 – Hermanowa,  
75 – Brzezówka, 76 – leśnictwo Lipnik, 77 – leśnictwo Rączyna, 78 – Pruchnik Górny,  
82 – Oparówka, 83 – Baryczka, 84 – Barycz, 85 – Benedyktówka, 86 – Szklary, 87 –  
Pułanki, 88 – Średnia, 89 – Pod Łętownią, 92 – Łęki Strzyżowskie, 93 – Węglówka,  
94 – Podmagierówka, 95 – Nozdrzec, 96 – Niewistka, 97 – Krążki Bachowskie W część,  
98 – Przedchołowice, 99 – Korytniki E część, FG: 03 – Kombornia, Granice Dolne,  
04 – Malinówka, 05 – Potoki, 06 – Obarzym, 16 – Mrzygłód. 

5. Podsumowanie 

Gatunki przedstawione w niniejszym opracowaniu to taksony obcego pochodzenia, 
które charakteryzują się bardzo dużą ekspansywnością. Gatunki te należą do keno- 
fitów i miały stosunkowo krótki czas na specjalizację w zajmowaniu odpowiednich 
siedlisk. Jednakże z uwagi na to, że wykazują się dużą inwazyjnością, zdążyły trwale  
zająć wiele siedlisk naturalnych i półnaturalnych, zwiększając swój zasięg występo- 
wania. Wymienione taksony stanowią duże zagrożenie dla bioróżnorodności flory 
rodzimej, ponieważ tworzą rozległe zbiorowiska, eliminując tym samym występujące 
gatunki rodzime. 
 
 
 

                                                           
29 M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from the 

northern Polish Carpathians…, op. cit., s. 271–280. 
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