
 

 

 

 

Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce  
wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających  

rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych  
w zakresie możliwości ich zwalczania 

oraz  
Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania  

lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych  
wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRÓG PRZENOSZENIA 
 
 

I. Informacje podstawowe 

 1) nazwa polska: Bożodrzew gruczołowaty (ajlant gruczołkowaty) 

 2) nazwa łacińska: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

 3) szacunkowa wielkość populacji gatunku w środowisku przyrodniczym w Polsce: 

dane liczbowe: 
Bożodrzew gruczołowaty został stwierdzony dotąd na około 100 stanowiskach. Liczebność populacji 
na stanowisku jest bardzo zróżnicowana, od pojedynczych osobników do populacji wieloletnich, składających 
się z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osobników. 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:  

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Bożodrzew gruczołkowaty jest szybko rosnącym drzewem; w pierwszych latach rośnie 2-3 m rocznie. Rozmnaża 
się zarówno generatywnie (przez nasiona) jak i wegetatywnie (przez odrosty korzeniowe i odrosty pędowe). 
Zdolność do rozmnażania generatywnego osiąga w wieku około 5 lat. Owocem jest orzeszek otoczony 
wydłużonym skrzydełkiem, w szerszej części śrubowato skręconym. Owoce pozostają na drzewach do 
następnego sezonu wegetacyjnego. W pełni rozwoju jest drzewem niezwykle płodnym, produkującym w Polsce 
ponad 200-300 tysięcy skrzydlaków. Oskrzydlone orzeszki mogą pokonać anemochorycznie (roznoszenie przez 
wiatr) krótkie dystanse, natomiast hydrochorycznie, unosząc się na wodzie, odległość nawet 1200 m. Nasiona 
charakteryzują się wysoką energią kiełkowania, wynoszącą w zależności od warunków zewnętrznych 60-90%. 
(dane dotyczą także Polski). Czynnikiem ograniczającym przeżycie we wczesnej fazie rozwoju jest niska 
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temperatura powietrza, utrzymująca się przez relatywnie długi okres zimowy. Bożodrzew gruczołowaty ma 
duże możliwości regeneracyjne i zdolności do tworzenia osobników klonalnych, dzięki wytwarzaniu odrostów. 
Powstają one zarówno w strefie korzeniowej jak i w przyziemnych partiach pnia. 

Bożodrzew gruczołowaty jest rośliną światłolubną i ciepłolubną, umiarkowanie wilgociolubną, zasadolubną, 
wymagającą dość żyznego podłoża oraz znoszącą umiarkowane zasolenie podłoża.  

 
 

II. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)  

wynik oceny: 1,00 

kategoria: bardzo inwazyjny gatunek obcy 

 2) wpływ gatunku na środowisko przyrodnicze, usługi ekosystemowe, gospodarkę i zdrowie człowieka 

a) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,30 

kategoria: mały 

opis:  
Jak dotąd bożodrzew gruczołowaty ma nieduży wpływ na naturalne środowiska poza obszarami miejskimi. 
Jego szkodliwość jest szczególnie widoczna na obszarach terenów zieleni w miastach. Skutecznie konkuruje 
o światło, wodę i sole mineralne z krzewami oraz roślinnością zielną w zasięgu jego korony. 

b) wpływ na gospodarkę  

wynik oceny: 1,00 

kategoria: bardzo duży 

opis:  
Bożodrzew gruczołowaty bardzo silnie oddziałuje na infrastrukturę budowlaną i techniczną oraz zieleń 
urządzoną. Wiąże się to z szybkim wzrostem pędów i korzeni, dużymi zdolnościami regeneracyjnymi, które 
wynikają z wytwarzania odrośli korzeniowych i pędowych, a także z łamliwości rozgałęzień pędu.  

Wielokrotnie obserwowano, że drzewo to niszczy infrastrukturę kanalizacyjną (deszczową), na skutek 
przerastania rur przez korzenie, płyty chodnikowe oraz nawierzchnie asfaltowe, podmurówki ogrodzeń, tynki 
budynków. Ponadto, osłabia lub uniemożliwia rozwój roślin i kompozycji tworzących zieleń miejską. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
W Polsce brak szczegółowych badań odnośnie wpływu bożodrzewu gruczołowatego na zdrowie człowieka. 
W opinii niektórych lekarzy pyłek podczas kwitnienia wywołuje reakcję alergiczną u dzieci. Ponadto, młode 
osobniki tego gatunku wytwarzają duże, rozrośnięte liście długości około 1 m, które przy kontakcie ze skórą 
powodują u niektórych małych dzieci reakcje alergiczne w postaci wysypki na skórze. 

d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,75  

kategoria: umiarkowanie pozytywny 

opis:  
Bożodrzew gruczołowaty pełni wielorakie usługi regulacyjne, takie jak: regulacja jakości powietrza 
(zatrzymywanie pyłów, pochłanianie zanieczyszczeń takich jak tlenki siarki i azotu, dwutlenek węgla, pary 
kwasów siarkowego, solnego i azotowego, metale ciężkie; wzbogacanie powietrza i gleby w wilgoć; chroni 
przed wiatrem; tworzy „wyspy chłodu i wilgoci”, zwłaszcza latem; reguluje stopień zacienienia; ogranicza 
hałas. Gatunek ten ze względu na swoje szczególne walory estetyczne i historię ma poważne znaczenie jako 
dostawca usług kulturowych: wpływa na estetykę przestrzeni; pozytywnie wpływa na zdrowie; stanowi 
inspirację dla artystów (malarstwo, fotografia); poprawia jakość miejsc rekreacji; wzmacnia psychologiczną 
więź ludzi z drzewami, z którymi wzrastali; jest świadkiem historii, szczególnie w przypadku drzew 
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kilkudziesięcioletnich; jest obiektem badań naukowych. Na obszarach masowego występowania bożodrzew 
gruczołowaty pełni również usługi zaopatrzeniowe, w szczególności jako źródło drewna. Ponadto wskazuje 
się również na jego miododajne znaczenie. 

 
 

III. Drogi przenoszenia 

Nazwy określające poszczególne drogi i opisy tych dróg zostały oparte na publikacji pn. Guidance for interpretation 
of CBD categories on introduction pathways (Harrower i in. 2018). 

1) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Ucieczka gatunków roślin ozdobnych z niekomercyjnych upraw ogrodniczych 
(np. z ogrodów przydomowych i działkowych, parków) 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje ucieczki roślin ozdobnych z uprawy w zamknięciu lub w warunkach kontrolowanych, gdzie 
zostały wprowadzone ze względów dekoracyjnych, z wyłączeniem ogrodnictwa komercyjnego

1
.  

Handel gatunkami roślin, które charakteryzują się efektownym pokrojem i barwą lub posiadają inne cechy 
pozwalające na ich wykorzystanie w kształtowaniu krajobrazu, doprowadził do przemieszczania gatunków tego 
typu na całym świecie w celu rozwoju i poprawy walorów obszarów zurbanizowanych (miejskich i wiejskich) 
w tzw. zieleni urządzonej, jak parki, skwery, zieleń przyuliczna, a także prywatnych ogrodów przydomowych 
lub działkowych. Droga ta dotyczy także gatunków znajdujących się w prywatnych kolekcjach hobbystycznych 
lub gatunków wykorzystywanych w kształtowaniu krajobrazu, np. do celów dekoracyjnych lub estetycznych, które 
mogą przypadkowo przedostać się do środowiska przyrodniczego. Omawiana droga dotyczy wyłącznie roślin. 
Kategoria ta nie obejmuje gatunków roślin lub innych organizmów związanych z akwarystyką i terrarystyką, 
które zaliczane są do kategorii „Ucieczka gatunków zwierząt domowych, gatunków akwarystycznych 
i terrarystycznych”. 

Źródłem inwazji bożodrzewu gruczołowatego są stanowiska uprawy tego gatunku, prowadzone głównie w celach 
ozdobnych. Ze względu na szybki wzrost i osiągane rozmiary korony drzewo sadzone było przede wszystkim 
na terenach zieleni urządzonej w miastach. Aktualnie gatunek ten nie jest powszechnie wprowadzany do 
uprawy, choć nadal utrzymywany jest w kolekcjach ogrodów botanicznych i w arboretach, a w wielu miastach 
w zieleni urządzonej. Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 9. września 2011 r. 
wprowadzanie gatunku do uprawy jest zakazane. Warunki panujące w dużych miastach (tzw. „miejska wyspa 
cieplna”) sprzyjają dalszemu rozprzestrzenianiu się gatunku. Młode osobniki często kiełkują z nasion i zasiedlają 
spontanicznie najbliższe otoczenie dojrzałych, owocujących drzew. Część populacji jest także efektem 
rozmnażania wegetatywnego, które zachodzi przy pomocy odrośli korzeniowych i pędowych. Korzystne dla tego 
gatunku zmiany użytkowania ziemi w miastach oraz rozszerzanie zasięgów miejskich wysp ciepła, a także 
globalne zmiany klimatyczne sprzyjają dalszej inwazji gatunku, który przede wszystkim zajmuje zróżnicowane 
siedliska antropogeniczne na terenach zurbanizowanych, ale istnieje niebezpieczeństwo zdecydowanego 
przekroczenia granic terenów zurbanizowanych i przenikania do ekosystemów o charakterze naturalnym, 
szczególnie w dolinach rzecznych (potwierdzone np. z Wrocławia). Drzewo to już obecnie powoduje poważne 
zagrożenia dla infrastruktury budowlanej i technicznej w miastach, zaś w przyszłości może negatywnie wpływać 
na naturalną różnorodność biologiczną oraz siedliska naturalne. Zarządzanie zasobami tego gatunku w Polsce 
staje się nakazem chwili, tym bardziej, że ma on oprócz negatywnych wpływów także znaczenie pozytywne, 
szczególnie w zakresie usług regulacyjnych i kulturowych. 

Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka związane 
z przedostawaniem się bożodrzewu gruczołowatego tą drogą wiążą się z możliwością rozprzestrzeniania nasion 
gatunku na większe odległości i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2, w tym szczególnie istotne są dla 
gospodarki. 

                                                             
1 ogrodnictwo komercyjne – hodowla i uprawa roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych najczęściej na dużą 
skalę, charakteryzująca się znacznym nakładem środków produkcji, energii, budynków i kosztów, nastawiona na 
osiągnięcie zysków ze sprzedaży produktów uzyskanych w wyniku tej działalności. 
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szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

1 000 001-10 000 000 osobników (nasion) 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka wzrost liczebności szeroko rozpowszechnionego gatunku wysokiego ryzyka (wzrost: W4→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1 

2) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Ucieczka gatunków z ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicznego 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia 

Droga ta odnosi się do ucieczek z obiektów takich jak ogrody zoologiczne i botaniczne, gdzie zwierzęta i rośliny 
dzikich gatunków przetrzymywane są w zamknięciu, eksponowane publicznie, oraz mogą się rozmnażać lub być 
uprawiane. Ogrody botaniczne i zoologiczne od dawna umożliwiają prezentowanie wybranych gatunków roślin 
i zwierząt z całego świata, a w ostatnim czasie wykorzystywane są również w badaniach naukowych, ochronie 
przyrody oraz w celach wystawienniczych i edukacyjnych. Tak długo jak istnieją ogrody botaniczne i ogrody 
zoologiczne zdarzają się również przypadki ucieczek z tych obiektów. Mimo, że urządzenia zabezpieczające 
i specjalne protokoły w wielu nowoczesnych ogrodach zoologicznych i botanicznych powinny zapobiegać ucieczkom, 
mogą one nadal mieć miejsce, np. z powodu uszkodzenia systemów zabezpieczających lub wraz z wodą pochodzącą 
z czyszczenia akwariów poprzez kanalizację, nieodpowiedni system filtrujący lub naruszenie obowiązujących 
procedur. Dotyczy to w szczególności sytuacji ekstremalnych lub nietypowych, takich jak ekstremalne wydarzenia 
pogodowe (śnieżyca, powódź, pożar), trudności finansowe lub konflikty zbrojne. Ta kategoria odnosi się do 
wszystkich kolekcji flory i fauny, które są prezentowane publicznie, począwszy od dużych miejskich ogrodów 
botanicznych i zoologicznych, aż po mniejsze lokalne obiekty (np. przydrożne mini-zoo). Do tej kategorii należy 
zaliczyć również wszystkie obiekty hodowlane, konserwatorskie lub badawcze będące własnością lub wykorzystywane 
przez wymienione powyżej placówki, które mogą nie być prezentowane i udostępnione publiczności i nie znajdować 
się w tym samym miejscu, co główne ogrody botaniczne i zoologiczne. Ogromna różnorodność obiektów 
i wyspecjalizowanych instytucji charakteryzujących się analogicznymi rolami, określanych zbiorowo jako "ogrody 
zoologiczne" znacznie różni się w zależności od rodzaju pokazywanych zwierząt, co może wpływać na przypisanie 
im właściwej kategorii związanej z określoną drogą wnikania. Przykładowo ogrody zoologiczne mogą mieć 
zarówno charakter ogólny jak i wyspecjalizowany, w którym to przypadku mogą być nazwane według odpowiedniej 
specjalizacji, np. małpiarnia, papugarnia, safari park, muzeum żywych motyli, akwarium, oceanarium, delfinarium, 
park owadów, itp. Wszelkie inne ucieczki z kolekcji prywatnych, w tym cyrków, sklepów zoologicznych i wszelkich 
innych placówek, które nie spełniają definicji ogrodu botanicznego i zoologicznego (a także ośrodka rehabilitacji 
zwierząt), są ujęte w kategorii „inny rodzaj ucieczki z warunków kontrolowanych”.  

Droga ta obejmuje także tak zwane "ułatwione ucieczki", podczas których pomagano gatunkom w ucieczce i/lub 
zostały one uwolnione z niewoli nielegalnie. 

Bożodrzew gruczołowaty występuje w Polsce od początku XIX wieku. Przez około 130 lat znany był tylko z miejsc 
uprawy, jako drzewo ozdobne. Pierwsze informacje o jego występowaniu pochodzą z Krakowskiego Ogrodu 
Botanicznego (1808 r.). Następne dane o nasadzeniach pochodzą m.in. z Niedzicy (1813), Podzamcza (1815), 
Konarzewa (1816), Warszawskiego Ogrodu Botanicznego (1820), Krzemieńca (obecnie poza granicami Polski, 
1821), Arboretum Kórnickiego (1858). W XX wieku gatunek ten był sadzony coraz częściej w ogrodach 
botanicznych i arboretach. W przypadku części ogrodów potwierdzono spontaniczne rozprzestrzenianie się za 
pośrednictwem licznie zawiązywanych nasion oraz przez odrosty korzeniowe. Nasiona lub fragmenty odrostów 
korzeniowych opisywanego gatunku, mogą przypadkowo wydostać się poza granice ogrodów botanicznych 
np. podczas nawałnicy lub silnej burzy (z wodą w studzienkach ściekowych) lub niesione z silnym podmuchem 
wiatru. Uwolnione w ten sposób poza kontrolowany obszar występowania w sprzyjających warunkach mogą 
wykiełkować na terenach poza ogrodem botanicznym skąd, jeśli gatunek nie będzie wyeliminowany przez 
np. służby zieleni miejskiej, może dokonać dalszej ekspansji.  

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się bożodrzewu gruczołowatego tą drogą wiążą się z możliwością rozprzestrzeniania 
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nasion gatunku na większe odległości i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2, w tym szczególnie istotne są 
dla gospodarki. 

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

10 001-1 000 000 osobników (nasion) 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka wzrost liczebności szeroko rozpowszechnionego gatunku wysokiego ryzyka (wzrost: W4→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 

3) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków na/w pojazdach (samochodach, pociągach itp.) 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Różnego typu środki transportu, jakimi są pojazdy mechaniczne (tj. samochody osobowe, furgonetki, samochody 
dostawcze, ciężarówki, pociągi, itd.) mogą być wektorem zawleczenia gatunków inwazyjnych i obcych. Osobniki 
gatunków inwazyjnych mogą ukrywać się w dowolnych dostępnych miejscach wewnątrz lub na powierzchni 
pojazdu, a pojazdy przemieszczając się ułatwiają zawleczenie gatunków inwazyjnych poza ich naturalny zasięg. 
Ta droga wnikania obejmuje wszystkie gatunki, które transportowane są jako „pasażerowie na gapę” w różnego 
typu pojazdach mechanicznych. Droga ta odnosi się do osobników gatunków obcych, które mogą być związane 
z pojazdami mechanicznymi, a nie do gatunków, które mogą być powiązane z ładunkami, kontenerami, 
pojemnikami, opakowaniami, osobami czy bagażami przewożonymi przez pojazdy mechaniczne. 

Jako częstą drogę przenoszenia diaspor nasion bożodrzewu gruczołowatego wymienia się transport samochodowy 
i kolejowy. W Polsce gatunek ten rozprzestrzenia się przede wszystkim na terenach zurbanizowanych, 
w szczególności w dużych miastach. Skala zajmowanych przez niego siedlisk jest dość zróżnicowana i obejmuje: 
siedliska ruderalne (place, gruzowiska, pobocza dróg, przypłocia, szczeliny między płytami chodnikowymi, 
szczeliny u podstawy murów, parkingi śródmiejskie, torowiska i place rozładunkowe), żywopłoty i zieleńce, 
rzadziej parki. Z tych miejsc licznie tworzone oskrzydlone nasiona mogą być przenoszone porywane 
podmuchami powietrza wraz z przemieszczającymi się pojazdami. Możliwości przenoszenia diaspor (nasion) 
gatunku tą drogą są duże, gdyż owoc (orzeszek) otoczony jest wydłużonym skrzydełkiem, co sprzyja 
rozprzestrzenianiu z podmuchem powietrza powodowanego przez np. przejeżdżające samochody oraz może 
ułatwiać nasionom ukrycie się na ich powierzchni (przyklejenie np. wilgotnych skrzydlaków do szyb i karoserii lub 
opon). W ten sposób bożodrzew gruczołowaty rozprzestrzenił się na m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie 
i Warszawie, ale także w wielu mniejszych miastach. Na terenie aglomeracji śląskiej dodatkowym czynnikiem 
sprzyjającym dyspersji jest gęsta sieć korytarzy migracji, którymi są w szczególności linie kolejowe. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się bożodrzewu gruczołowatego tą drogą wiążą się z możliwością rozprzestrzeniania 
nasion gatunku na większe odległości i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2., jednak szczególnie znaczenie 
mają dla gospodarki.  

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

10 001-100 000 osobników 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka wzrost liczebności szeroko rozpowszechnionego gatunku wysokiego ryzyka (wzrost: W4→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 3 
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4) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Samodzielne rozprzestrzenianie się gatunków z obszarów położonych za granicą kraju, 
po ich wcześniejszej introdukcji na tych obszarach wskutek działalności człowieka 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Gatunek obcy po wprowadzeniu do danego regionu za pośrednictwem człowieka, może rozprzestrzeniać się 
w sposób naturalny, bez dalszego udziału i pomocy ze strony ludzi, z danego regionu na otaczające regiony, 
co stanowi istotę tej kategorii. Jest to dyspersja gatunków obcych poprzez wtórne rozprzestrzenianie się 
z regionów, w których zostały one wprowadzone, do innych otaczających regionów (w których również gatunki te 
nie są rodzime). Granice, o których mowa, będą zazwyczaj granicami poszczególnych państw, ale mogą również 
odnosić się do granic wewnątrz państw i mieć zasięg terytorialny (szczególnie ma to miejsce w przypadku dużych 
państw, takich jak Rosja, USA, Australia, itp.). Kategoria ta obejmuje także gatunki obce wprowadzone jako 
zanieczyszczenie gatunków wędrownych (np. ptaków, ryb lub zwierząt kopytnych), które poruszają się bez udziału 
człowieka i mogą stanowić wektor obcych gatunków przenoszonych w futrze, na piórach lub na łapach. 

Najbardziej prawdopodobne źródła diaspor bożodrzewu gruczołowatego poza granicami Polski znajdują się 
w rejonie takich miast jak Berlin i Lipsk na terenie Niemiec, gdzie gatunek ten występuje od wielu lat w formie 
zwartych, spontanicznie powstałych drzewostanów. Istotną barierą dla takiej formy ekspansji na wschód 
Ailanthus altissima jest dolina Odry. Jest wysoce prawdopodobne, że pierwsze populacje spontaniczne mogły 
pojawić się na początku lat trzydziestych XX wieku na terenie Wrocławia, a ich źródłem mogły być stanowiska 
tego gatunku skupione w Berlinie, gdzie bożodrzew gruczołowaty występuje od 1797 roku. Samodzielna 
ekspansja gatunku może nastąpić za pomocą oskrzydlonych orzeszków, które mogą pokonać anemochorycznie 
(roznoszenie przez wiatr) krótkie dystanse, natomiast hydrochorycznie (przez wodę) nawet odległość 1200 m. 
Niewykluczone jest również przypadkowe przeniesienie nasion przez migrujące ptaki. Ailanthus altissima 
występuje także w Czechach i na Słowacji, gdzie ma status gatunku inwazyjnego, w tym na obszarach miast 
położonych w pobliżu granicy z Polską, skąd nasiona mogą być transportowane z wykorzystaniem wektorów 
takich jak wiatr czy woda. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się bożodrzewu gruczołowatego tą drogą wiążą się z możliwością rozprzestrzeniania 
nasion gatunku na większe odległości i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. Szczególnie niebezpieczne dla 
rodzimych zasobów różnorodności biologicznej może być zawleczenie tego drzewa na tereny dolin rzek.  

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

1 001-10 000 osobników (nasion) 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka wzrost liczebności szeroko rozpowszechnionego gatunku wysokiego ryzyka (wzrost: W4→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 4 

5) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków z materiałami stosowanymi jako podłoże 
(z glebą, materiałem roślinnym – ściółką, sianem, słomą, trocinami, itp.) 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje transport masowych ilości i objętości materiałów stanowiących różnego typu podłoże, 
np. gleby, wiórów drzewnych i trocin, ściółki, słomy, torfu, itp., który jest potencjalnym źródłem wnikania do 
nowych środowisk i regionów obcych taksonów. Transportowane podłoże może być zanieczyszczone czy może 
zawierać różnego rodzaju drobnoustroje glebowe, patogeny czy grzyby. Zawleczenie z transportowanym 
podłożem nie obejmuje jednak patogenów i pasożytów drewna, opisywanych w osobnej kategorii dróg wnikania, 
tj. „zawleczenie gatunków z drewnem”. Nie należy też mylić tej kategorii z „zawleczeniem gatunków z materiałem 
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szkółkarskim”, gdzie w transporcie i handlu materiałem szkółkarskim mogą być transportowane niewielkie ilości 
i objętości gleby czy innego typu podłoża zawierające osobniki obcych gatunków 

Rozprzestrzenianie nasion bożodrzewu gruczołowatego może nastąpić poprzez transport materiałów stanowiących 
różnego typu podłoże. Droga ta może obejmować przenoszenie nasion z ziemią, piaskiem, ściółką lub skoszoną 
trawą i liśćmi. Zawlekanie nasion może nastąpić poprzez wywóz tych materiałów na składowiska odpadów, 
w tym także nielegalnych (na brzegach wód, lasów czy wzdłuż dróg). Dyspersja może nastąpić podczas prac 
budowlanych np. związanych z budową dróg, chodników, nasypów kolejowych, lub ścieżek rowerowych. Przez 
transport zanieczyszczonego podłoża, na nowe obszary, mogą zostać zawleczone liczne nasiona gatunku. 
Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się bożodrzewu gruczołowatego tą drogą wiążą się z możliwością rozprzestrzeniania 
nasion gatunku na większe odległości i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

1 001-10 000 osobników (nasion) 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka wzrost liczebności szeroko rozpowszechnionego gatunku wysokiego ryzyka (wzrost: W4→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 4 

6) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków przez podróżujących ludzi (w bagażu, na ubraniu, itp.) 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia 

Przemieszczanie się ludzi i ich bagażu/sprzętu w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych, badawczych, 
turystycznych itp. pomiędzy różnymi lokalizacjami (zarówno w skali lokalnej, krajowej, regionalnej jak 
i międzynarodowej) stanowi potencjalną drogę wnikania gatunków, które mogą stać się „pasażerami na gapę” 
i mogą zostać przeniesione do nowych lokalizacji znajdujących się poza zasięgiem ich występowania. Kategoria ta 
jest szczególnie ukierunkowana na turystykę, ale obejmuje wszystkie rodzaje przemieszczania się ludzi pomiędzy 
poszczególnymi regionami. 

Nasiona bożodrzewu gruczołowatego mogą zostać nieświadomie zawleczone przez ludzi podróżujących w celach 
turystycznych lub wypoczynkowych (na obuwiu, odzieży lub w bagażu) i tym sposobem zostać przeniesione na 
dalekie odległości. W przypadku bożodrzewu droga ta może mieć istotne znaczenie w przypadku zawlekania 
gatunku przez np. turystów odwiedzających miasta takie jak np. Wrocław, Szczecin, Poznań, Kraków i Warszawę, 
gdzie gatunek jest silnie rozprzestrzeniony. Nasiona bożodrzewu mogą być również przemieszczane przez osoby 
uprawiające sporty (np. bieganie, nordic walking) w miejscach, w pobliżu których występuje roślina. 
Rozprzestrzenienie gatunku tą drogą na dogodne siedliska (głównie antropogeniczne) może nastąpić poprzez 
zawleczenie nasion na butach i odzieży. Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, 
gospodarki i zdrowia człowieka związane z przedostawaniem się bożodrzewu gruczołowatego tą drogą wiążą się 
z możliwością rozprzestrzeniania nasion gatunku na większe odległości i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

1 001-10 000 osobników (nasion) 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka wzrost liczebności szeroko rozpowszechnionego gatunku wysokiego ryzyka (wzrost: W4→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 4 
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7) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Ucieczka gatunków roślin z komercyjnych upraw ogrodniczych 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia 

Kategoria ta obejmuje ucieczki gatunków z zamkniętych lub kontrolowanych komercyjnych upraw ogrodniczych, 
gdzie były uprawiane do celów innych niż rolnictwo, leśnictwo lub akwakultura czy marikultura. Z definicji 
ogrodnictwo może odnosić się do niemal każdej uprawy roślin, jednak kategoria ta odnosi się specyficznie do 
ucieczek roślin z wielkoskalowych, komercyjnych upraw roślin w kontrolowanych warunkach i w ograniczonym 
środowisku. Dotyczy ona zarówno komercyjnych upraw ogrodniczych, jak i roślin z takich upraw utrzymywanych 
przez prywatnych kolekcjonerów lub hobbystów. Droga ta opisuje ucieczki roślin z różnych obiektów zamkniętych, 
półzamkniętych czy otwartych wykorzystywanych w uprawach ogrodniczych (np. ze szkółek, tuneli, szklarni), do 
których dochodzi na skutek niedopełnienia procedur ochronnych czy ucieczki, do której dochodzi w trakcie 
transportu roślin do miejsc sprzedaży. 

Bożodrzew gruczołowaty znajduje się na liście w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9. września 2011 r. 
w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego 
mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. nr 210, poz. 1260), dlatego nie jest już 
przedmiotem handlu, jednakże gatunek ten nadal w wielu miejscach pozostaje w uprawie. Obecność owocujących 
osobników (zaczynają kwitnąć i owocować nawet dość młode drzewa) na terenach zamkniętych upraw ogrodniczych 
może spowodować rozprzestrzenienie się rośliny poza obszar nasadzenia. Możliwe zagrożenia dla środowiska 
przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka związane z przedostawaniem się 
bożodrzewu gruczołowatego tą drogą wiążą się przede wszystkim z możliwością rozprzestrzeniania nasion 
gatunku na większe odległości i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

101-1 000 osobników (nasion) 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka wzrost liczebności szeroko rozpowszechnionego gatunku wysokiego ryzyka (wzrost: W4→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 5 

8) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie z materiałem szkółkarskim 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje rośliny wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie, transportowane z lokalizacji 
na całym świecie w ramach komercyjnego handlu roślinnym materiałem szkółkarskim. Transport materiału 
szkółkarskiego stanowi drogę wnikania gatunków inwazyjnych i obcych, w tym patogenów (m.in. grzybów, 
bakterii) czy propagul roślin gatunków obcych. Droga ta obejmuje również przenoszenie organizmów wraz 
z materiałami wykorzystywanymi w hodowli szkółkarskiej, tj. wraz z glebą, torfem, ściółką, itp. otaczającymi 
korzenie transportowanych sadzonek. Przedmiotowa droga wnikania nie obejmuje natomiast przypadkowo 
zawleczonych nasion czy transportu samej gleby zanieczyszczonej nasionami czy propagulami gatunków 
inwazyjnych i obcych. Nie obejmuje ona również gatunków inwazyjnych i obcych patogenów i pasożytów, których 
transport i przemieszczanie opisywane jest w innej kategorii. 

Nasilająca się wymiana handlowa i wzrostowe tendencje sprowadzania nowych roślin do uprawy w celach 
ozdobnych sprzyjają zawlekaniu diaspor innych gatunków roślin, w tym niepożądanych tą drogą. Diaspory 
bożodrzewu (nasiona, części wegetatywne, czyli fragmenty odrośli pędowych i korzeniowych) mogą być 
zawlekane z innymi roślinami ozdobnymi np. w glebie otaczającej korzenie sadzonek. Brakuje jednak danych 
potwierdzających jednoznacznie tą możliwość. 
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Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się bożodrzewu gruczołowatego tą drogą wiążą się z możliwością rozprzestrzeniania 
się nasion i/ lub części wegetatywnych gatunku na większe odległości i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

101-1 000 osobników (nasion) 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka wzrost liczebności szeroko rozpowszechnionego gatunku wysokiego ryzyka (wzrost: W4→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 5 
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