
 

 

 

 

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 

 
 

KARTA INFORMACYJNA GATUNKU 
 
 

1. Informacje podstawowe 

 1) nazwa polska: Bożodrzew gruczołowaty 

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

 3) nazwa angielska: Tree of heaven 

 4) synonimy nazw (o ile są używane, maksymalnie dwie najczęściej stosowane) 

a) synonimy nazwy polskiej: Ajlant gruczołowaty 
Ajlant wyniosły 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Ailanthus glandulosa 
Toxicodendron altissima 

c) synonimy nazwy angielskiej: Copal tree 
Tree-of-heaven 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Simaroubaceae 

 7) pochodzenie (region): 

Gatunek rodzimy w Chinach i Wietnamie Północnym 

 8) występowanie w Polsce (tak/nie): TAK 

Jeśli TAK to:  

 

X w środowisku przyrodniczym X w uprawie i hodowli 
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 9) charakterystyka gatunku 

Bożodrzew gruczołowaty jest drzewem o wysokości 20-30 (33) m i średnicy pnia do 1 m. Rośnie szybko, 
w pierwszych latach 2-3 m rocznie. Żyje stosunkowo krótko, w Chinach maksymalnie 80-120 lat, w Europie 
znacznie krócej. Ma szeroką rozłożystą koronę, osadzoną na pniu, często rozwidlonym tuż nad powierzchnią 
gleby. Pień pokryty jest jasnoszarą, podłużnie płytko spękaną martwicą korkową. Pędy jednoroczne są grube 
z widocznym na przekroju różowym, gąbczastym rdzeniem. Na ich żółtawobrązowej lub oliwkowej powierzchni 
występują blizny liściowe, przetchlinki oraz gęsto ułożone, delikatne włoski.  

Liście są nieparzysto pierzasto złożone z 13-25 listków, ułożonych skrętolegle, rzadko naprzeciwlegle na osadce 
o długości (20) 40-60 (100) cm. Listki jajowatolancetowate o długości 7-12 cm i szerokości 2-4 cm. U ich 
podstawy występują 2-4 ząbki z gruczołkami, nazywanymi nektarnikami pozakwiatowymi, które po roztarciu 
nieprzyjemnie pachną. Liście rozwijają się późną wiosną i początkowo są barwy czerwonobrązowej, później 
przybierają barwę zieloną i takie często opadają. 

Kwiaty są małe, okrągłe, żółtozielone. Składają się z kielicha otoczonego pięcioma wyraźnymi płatkami, 
wewnątrz pokrytymi włoskami i gruczołkami, które podczas kwitnienia nadają im nieprzyjemny zapach 
i przyciągają owady zapylające. Kwiaty są zebrane w rozłożyste wierzchotkowate kwiatostany. Drzewa są 
dwupienne, czasami jednopienne. Kwiaty męskie mają 5-10 czynnych pręcików oraz sterylny słupek. Kwiaty 
żeńskie są zbudowane z 5-6 słupków oraz 5-10 sterylnych pręcików. Kwiatostany męskie są większe od 
kwiatostanów żeńskich. Na osobnikach męskich kwiaty rozwijają się 3-4 dni wcześniej niż na drzewach 
żeńskich. Owocem jest orzeszek otoczony wydłużonym skrzydełkiem. Szersza część skrzydełka jest mocniej 
śrubowato skręcona niż część węższa. Owoce pozostają na drzewach do następnego sezonu wegetacyjnego. 
Ich kolor zmienia się od zielonkawożółtego do czerwonawo-brązowego. 

W ujęciu liczb ekologicznych Ellenberga bożodrzew gruczołowaty można zdefiniować jako roślinę: 
światłolubną, ciepłolubną, umiarkowanie wilgociolubną, zasadolubną, wymagającą dość żyznego podłoża oraz 
znoszącą umiarkowane zasolenie podłoża. W skali hemerobii Kowarika gatunek ten lokuje się w grupie roślin 
zdolnych do zajmowania siedlisk silnie do bardzo silnie przekształconych. 

Bożodrzew gruczołowaty jest wyjątkowo ekspansywnym gatunkiem w Europie południowej jak i zachodniej. 
W krajach ciepłych jak Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy czy Francja może stanowić duże zagrożenie dla 
naturalnych zbiorowisk roślinnych. Podobne zjawisko obserwuje się na południu Niemiec, gdzie bożodrzew 
gruczołowaty z gatunku typowo miejskiego przenosi się do środowiska naturalnego na obrzeżach lasów.  
Negatywny wpływ gatunku został udokumentowany z innych rejonów wtórnego zasięgu, np. z USA czy basenu 
Morza Śródziemnego, szczególnie z dolin rzecznych, gdzie szybko rosnące młode osobniki bożodrzewa 
gruczołowatego konkurują z roślinami rodzimymi o światło i przestrzeń, i formując zwarte zarośla 
zastępują/wypierają miejscową roślinność. Nawet pojedyncze drzewa, po osiągnięciu zdolności generatywnych 
stają się źródłami ekspansji. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

Występowanie bożodrzewu gruczołowatego, zarówno w zasięgu naturalnym jak i wtórnym, jest 
zdeterminowane przez długi i ciepły sezon wegetacyjny, regularne przymrozki i roczne opady powyżej 
500 mm. W Chinach gatunek ten rośnie w szerokim zakresie siedlisk naturalnych i przekształconych przez 
człowieka, na zróżnicowanych glebach: od kamienistych i ubogich po bogate gleby aluwialne. Większość z nich 
podlega naturalnym lub antropogenicznym zakłóceniom. W warunkach naturalnych bożodrzew gruczołowaty 
jest składnikiem nadrzecznych lasów liściastych. Rośnie razem z takimi gatunkami jak: morwa biała (Morus 
alba), grusza brzozolistna (Pyrus betulaefolia), szupin chiński (Sophora japonica), wiąz syberyjski (Ulmus 
pumila) i wiąz drobnokwiatowy (U. parviflora), wierzba babilońska (Salix babylonica) czy topole (Populus 
cathayana i P. tomentosa).  

11) zastosowanie gospodarcze 

Bożodrzew gruczołowaty od dawna był sadzony i zajmował znaczące miejsce w kulturze chińskiej. Już 
w 656 roku p.n.e. za panowania Dynastii Tang pisano o właściwościach leczniczych wywaru z jego liści i kory. 
Gatunek ten razem z szupinem chińskim (Sophora japonica) jest przede wszystkim wykorzystywany do 
zakładania lasów, gdyż drewno tych dwóch gatunków jest popularne w produkcji stolarskiej i wykorzystywane 
jako materiał opałowy. Największym producentem drewna z bożodrzewu jest Prowincja Chekiang 
w zachodnich Chinach. W Europie, w tym także Polsce, był sadzony jako drzewo o walorach ozdobnych na 
terenach zieleni, zarówno w parkach jaki i zieleni przyulicznej, a także wzdłuż dróg, z uwagi na dużą odporność 
na niekorzystne warunki jakie występują w środowisku miejskim (wysokie pH i zasolenie, susza, itp.). 
Zastosowanie miał również do rekultywacji terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych Polski zachodniej. 
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2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): 1931 

 2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie 

Bożodrzew gruczołowaty występuje w Polsce od początku XIX wieku, jednak przez około 130 lat znany był tylko 
z miejsc uprawy, będąc drzewem ozdobnym, a nawet strojnym. 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 nie tylko w ogrodach botanicznych i dendrologicznych, ale także na zieleńcach. 

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. Oprócz bliskiego położenia obu tych miast 
i różnorodnych kontaktów, wskazują na to także dwie inne okoliczności: (1) współczesny bardzo wysoki stopień 
rozpowszechnienia gatunku we Wrocławiu, oraz (2) sprzyjające temu gatunkowi warunki klimatyczne, w tym 
warunki termiczne, opady i długość sezonu wegetacyjnego. W kolejnych dekadach drzewo to 
rozpowszechniało się w innych miastach i miasteczkach, stopniowo przesuwając zasięg wtórny gatunku na 
wschód, w kierunku doliny Wisły. Wydaje się, że na mechanizm inwazji tego gatunku składały się trzy czynniki: 
po pierwsze, wprowadzanie coraz liczniejszych drzew do uprawy w różnych punktach miast, po drugie, zmiany 
klimatyczne w obrębie dużych miast, których efektem było wyodrębnianie „miejskich wysp ciepła”, po trzecie, 
zmiany makroklimatyczne przejawiające się między innymi we wzroście temperatury powietrza oraz 
wydłużeniu sezonu wegetacyjnego. W ten sposób bożodrzew gruczołowaty rozprzestrzenił się na m.in. 
w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Na terenie aglomeracji śląskiej dodatkowym czynnikiem 
sprzyjającym dyspersji jest gęsta sieć korytarzy migracji, którymi są w szczególności linie kolejowe. Obserwacje 
przede wszystkim z okolic Wrocławia wskazują, że bożodrzew gruczołowaty przekroczył już nie tylko granice 
miasta, ale także granicę między siedliskami antropogenicznymi, które do niedawna niemal wyłącznie 
zajmował, a siedliskami o charakterze naturalnym. Pojawienie się tego drzewa w dolinach rzek w okolicy tego 
miasta otwiera zupełnie nowy etap w inwazji tego gatunku na terenie Polski, szczególnie niebezpieczny dla 
rodzimych zasobów różnorodności biologicznej. 

Historia wprowadzenia bożodrzewu gruczołowatego do Europy: 
Do Europy bożodrzew gruczołowaty został sprowadzony z Chin za sprawą francuskiego jezuity Pierre 
d’Incarville, który nasiona tego drzewa wysłał do Paryża w 1740 roku oraz powtórnie w 1743. Losy tych nasion 
nie są znane. Później Incarville wysłał kolejną partię nasion do Paryża z napisem „lakierowe drzewo”. Nasiona 
otrzymał Bernard de Jussien Planded, który podzielił je na dwie części: jedną pozostawił w Paryżu, a drugą 
wysłał do Anglii w roku 1751. Siewki bardzo dobrze zaadoptowały się do warunków panujących w Paryżu 
i w Londynie, a wyhodowane rośliny otrzymały różne nazwy: w Paryżu zarejestrowano je pod nazwą Rhus 
succedonea L., w ogrodach w Chelsea nadano im nazwę Toxicodendron altissima Miller, natomiast w Busbrigde 
nazwano je Rhus sinense foliis alatis. W literaturze botanicznej z połowy XVIII wieku wywiązała się dyskusja na 
temat nazwy tego gatunku, którą później spotęgował w 1782 roku Fredrich Ehrhard, który opublikował artykuł 
pt. „Mèmoire sur un nouveau genre d’arbre, Ailanthus glandulosa”z ilustracją). Nazwę rodzajową zaczerpnął 
z języka tubylców żyjących na Molukach, wyspach należących do archipelagu Malajskiego na Pacyfiku, gdzie 
rośnie gatunek zawsze zielony o nazwie Ailanthus integrifolia Lamk. Tubylcy nazywają go epitetem ailanto co 
znaczy niebiańskie drzewo. W 1916 roku Walter T. Swingle ze Stanowego Departamentu Roślin Przemysłowych 
studiował historię introdukcji bożodrzewu, oraz analizował specyficzny epitet nadany przez Philipa Millera - 
Toxicodendron i stwierdził, że jest to Ailanthus. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Z obserwacji własnych wynika, że bożodrzew gruczołowaty rozmnaża się zarówno generatywnie (przez 
nasiona) jak i wegetatywnie (odrosty korzeniowe i odrosty pędowe). Zdolność do rozmnażania generatywnego 
osiąga w wieku około 5 lat. W pełni rozwoju jest drzewem niezwykle płodnym, produkującym ponad 200-300 
tysięcy skrzydlaków, których średnia masa wynosi ok. 31 mg. Nasiona charakteryzują się wysoką energią 
kiełkowania, wynoszącą w zależności od warunków zewnętrznych 60-90%. Czynnikiem ograniczającym 
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przeżycie we wczesnej fazie rozwoju jest niska 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. 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: bożodrzew gruczołowaty został wprowadzony do środowiska 
przyrodniczego Polski głównie wskutek zamierzonych działań człowieka, polegających na wysadzaniu tego 
drzewa jako ozdobnego na terenach miejskich. Aktualnie nie jest powszechnie wprowadzany do uprawy, 
choć nadal utrzymywany jest w kolekcjach ogrodów botanicznych i w arboretach, a w wielu miastach 
w zieleni urządzonej. Nie można także wykluczyć celowego wprowadzenia gatunku przez człowieka, 
szczególnie w środowisku miejskim; 

● drogi wprowadzania niezamierzonego: możliwości niezamierzonego zawleczenia (np. z transportem) są 
zdecydowanie mniejsze i niezbadane, ale wysoce prawdopodobne. Jako częstą drogę przenoszenia diaspor 
gatunku wymienia się transport samochodowy (nasiona) oraz zawlekanie diaspor (nasion, części 
wegetatywnych) z innymi roślinami ozdobnymi; 

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): samodzielna 
ekspansja gatunku za pomocą diaspor generatywnych - oskrzydlonych orzeszków, które mogą pokonać 
anemochorycznie (roznoszenie przez wiatr) krótkie dystanse, natomiast hydrochorycznie nawet odległość 
1200 m, unosząc się na wodzie; możliwe jest także rozprzestrzenianie się przez odrosty korzeniowe 
i pędowe.  

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): poprzez transport drogowy i kolejowy 
(przede wszystkim zawlekanie nasion wraz z prądami powietrza i pojazdach, a także w postaci diaspor 
wegetatywnych, czyli fragmentów odrośli pędowych i korzeniowych 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

Bożodrzew gruczołowaty (Ailanthus altissima) stwierdzony został w Polsce na około 100 stanowiskach, przy 
czym nie zawsze mamy pewność, że są to osobniki bądź populacje spontaniczne. Nie można więc wykluczyć, że 
z tego powodu liczba stanowisk jest zawyżona. Z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że rozmieszczenie tego 
gatunku nie było dotąd przedmiotem szczegółowych badań, więc liczba stanowisk może być większa niż 
zostało to udokumentowane. Większość stanowisk A. altissima rozmieszczona jest na zachód od Wisły, tylko 
nieliczne przekraczają tę granicę. Najczęściej bożodrzew gruczołowaty występuje w Wielkopolsce wraz 
z Ziemią Lubuską, na Dolnym Śląsku (w rejonie Wrocławia), na Górnym Śląsku i w okolicach Krakowa. Są to 
rejony, w których ze względu na bardziej sprzyjające warunki klimatyczne, jeszcze do niedawna drzewa tego 
gatunku były sadzone w celach ozdobnych. Pierwsze informacje o występowaniu gatunku pochodzą z początku 
XX wieku z Wrocławia i prawdopodobnie odnoszą się do stanowiska związanego z uprawą. Stanowiska 
z pewnością spontaniczne z reguły są zlokalizowane w pobliżu miejsc uprawy. Ponadto, widoczny jest silny 
związek występowania gatunku z obszarami zurbanizowanymi, a w szczególności z „miejskimi wyspami ciepła”. 
Liczebność populacji na stanowisku jest bardzo zróżnicowana, od pojedynczych osobników w początkowych 
fazach rozwoju do populacji wieloletnich, składających się z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osobników. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki silnie ekspansywne 

stopień pewności: duży 

opis: 
Bożodrzew gruczołowaty jest gatunkiem silnie ekspansywnym na terenie Polski, o czym świadczy: (1) liczba 
znanych stanowisk (ponad 100) i wysokie tempo ich przyrostu w ostatnich dziesięcioleciach; (2) rozległość 
zajmowanego obszaru, obejmującego w szczególności Pomorze Zachodnie, Wielkopolskę i Ziemię Lubuską, 
Dolny Śląsk, Górny Śląsk, okolice Krakowa, Łodzi i Warszawy; (3) wzrost liczebności i wielkości populacji, 
szczególnie w dużych miastach; (4) pokonanie bariery między siedliskami antropogenicznymi i siedliskami 
o charakterze naturalnym; (5) ujawnione na terenie Polski cechy historii życia, takie jak zdolności 
reprodukcyjne, możliwości rozwojowe siewek w różnych warunkach mikroklimatycznych i siedliskowych i inne.  
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 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

W obrębie zasięgu wtórnego bożodrzew gruczołowaty związany jest przede wszystkim z siedliskami 
antropogenicznymi, o różnym stopniu przekształcenia, a także – choć w mniejszym stopniu – z siedliskami 
o charakterze naturalnym. 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. Rzadziej występuje w dolinach rzecznych.  

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 1,00 

kategoria: bardzo inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,88 

kategoria: bardzo wzrośnie 

opis:  
Jednym z istotnych czynników determinujących zarówno rozmieszczenie naturalne jak i wtórne bożodrzewu 
gruczołowatego jest temperatura powietrza i jej pochodne, w szczególności długość sezonu wegetacyjnego. 
Jak wynika z dotychczasowych analiz dynamiki zasięgu wtórnego w Europie, przebieg wschodniej granicy 
występowania jest dość ściśle skorelowany z parametrami termicznymi powietrza, w szczególności ze średnią 
temperaturą roczną powietrza, kształtująca się na poziomie ok. 7-8

0
C. Obserwowany obecnie wzrost tempa 

i dynamiki ekspansji tego gatunku na wschód jest związany z ociepleniem klimatu i przesuwaniem w tym 
kierunku ograniczających go parametrów termicznych. Proces ten w szczególnie jaskrawy sposób ujawnia się 
w dużych miastach, gdzie nakładają się na siebie zmiany klimatyczne o charakterze globalnym ze zmianami 
lokalnymi, polegającymi na rozszerzaniu granic miejskich wysp ciepła. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) 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. 

 2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt) 

Bożodrzew gruczołowaty może stanowić zagrożenie dla obszarów poza aglomeracjami miejskimi w pobliżu 
rzek. Jego diaspory unoszą się z prądem wody i mogą obsiewać się w naturalnych zbiorowiskach roślinnych. 
Stwierdzono to na obszarze lasu rakoniewickiego w obrębie miasta Wrocław, gdzie stwarza zagrożenie dla: 

- 91F0 – Siedliska lasy łęgowe dębowo-jesionowo-wiązowe. 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Do chwili obecnej nie stwierdzono negatywnego wpływu bożodrzewu gruczołowatego na gatunki rodzime. 

 4) 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.  
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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. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
W Polsce brak szczegółowych badań odnośnie do 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. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,92 

kategoria: bardzo 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 duże znaczenie jako dostawca 
usług kulturowych: wpływa na estetykę przestrzeni; pozytywnie wpływa na zdrowie; poprawia jakość miejsc 
rekreacji. Na obszarach masowego występowania bożodrzew gruczołowaty pełni również usługi 
zaopatrzeniowe, w szczególności jako źródło drewna. Ponadto wskazuje się również na jego miododajne 
znaczenie. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Formalnym działaniem mającym wpływ na zahamowanie rozwoju potencjalnych źródeł inwazji bożodrzewu 
gruczołowatego jest wydanie Rozporządzenia 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. 2011 nr 210 poz. 1260). Na liście tej znalazł się m.in. 
bożodrzew gruczołowaty, co formalnie uniemożliwia sprzedaż sadzonek i używanie tej rośliny do obsadzania 
terenów zieleni. Trudno stwierdzić w jakim stopniu rozporządzenie to jest respektowane.  

W Polsce nie odnotowano dotąd aktywnych form eliminacji bożodrzewu gruczołowatego. Obserwowano 
natomiast, że trudno skutecznie usunąć to drzewo z miejsc jego występowania, szczególnie kiedy tworzy duże 
populacje. Od pozostawionych, nisko ściętych pni odrastąją pędy korzeniowe i pędowe. Należy ponadto 
zwrócić uwagę na utrzymujący się przez co najmniej kilka lat tzw. glebowy bank nasion.  Zachowane pod 
powierzchnią ziemi nasiona w dogodnych warunkach mikroklimatycznych kiełkują. 

Bożodrzew gruczołowaty, szczególnie na obszarach masowego występowania, zwalczany jest przy pomocy 
wielu technik. Do najczęściej stosowanych należą: usuwanie ręczne, mechaniczne (wycinanie), przy pomocy 
środków chemicznych i biologicznych, a także wypalanie  i wypas.  Usuwanie ręczne dotyczy wyłącznie 
młodych osobników, ale jest mało skuteczne ponieważ siewki bardzo szybko wytwarzają rozbudowany system 
korzeniowy, z którego wyrastają licznie odrosty. Powszechnie stosowana metoda ścinania pni jest także mało 
skuteczna, ponieważ prowadzi do wytwarzania odrostów pędowych i korzeniowych, których usunięcie 
wymaga ponownej, wioelokrotnie powtarzanej ingerencji. Podobne reakcje wywołuje wypalanie. Dotychczas 
najbardziej efektywna okazała się kombinacja metody ręcznej, mechanicznej i chemicznej obejmująca: 
usuwanie ręczne młodych osobników (o wysokości poniżej 60 cm) i wyściółkowanie powierzchni, ścinanie 
wyższych pędów i potraktowanie ich nieselektywnym herbicydem z grupy fosfonianów (najczęściej 
glikosfatem) oraz wstrzykiwanie glikofosfatu do drzew o pierśnicy przekracającej 0,05 m, najlepiej pod koniec 
sezonu wegetacyjnego. Oddziaływanie herbicydu na młodsze osobniki (o mniejszej pierśnicy) jest mniej 
skuteczne. Niektórzy autorzy sugerują stosowanie mieszaniny herbicydów, np. pikloramu (pochodna kwasu 
pikolinowego) – działającego przez układ korzeniowy i triklopyru (pochodna pirydyny). W tym kontekście 
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należy zwrócić uwagę, że stosowanie niektórych herbicydów do zwlaczania roślin zielnych (np. diuronu 
i symazyny) sprzyja rozwojowi bożodrzewu gruczołowatego. Gatunek ten należy do 20 najważniejszych 
chwastów środowiskowych będących celem klasycznej kontroli biologicznej w Europie. Szczególnie skuteczny 
w tej metodzie okazał się jak dotąd preparat oparty na właściwościach patogennych grzyba o nazwie 
Cylindrobasidium laeve (Pers.) Chamuris., wprowadzany do ściętych pni drzewa.  

Ogólnie trzeba stwierdzić, że bożodrzew gruczołowaty jest bardzo odporny na wszystkie wymienione techniki 
i trudny do usunięcia, dlatego w każdym przypadku niezbędny jest monitoring skuteczności podejmowanych 
działań, a w szczególności: monitorowanie i kontrola pojawiających się odrośli pędowych i korzeniowych oraz 
siewek wyrastających z nasion zmagazynowanych w glebie. 
Ze względu na położenie geograficzne  oraz zbliżone do Polski warunki klimatyczne, najlepszym punktem 
odniesienia, skąd można czerpać wzorce postępowania z tym gatunkiem inwazyjnym, są Niemcy. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: W2 – gatunek wysokiego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, populacja/e 
izolowana/e (czarna lista) 
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