
 

 

 

 

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: Trojeść amerykańska 

 2) nazwa łacińska: Asclepias syriaca L. 

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

dane liczbowe:  

Dla gatunku zarejestrowano dotąd ok. 100 stanowisk rozproszonych na terenie kraju. Liczebność populacji na 
stanowisku jest zróżnicowana, jednak często ograniczona do niewielkiej liczby osobników (kęp) i niewielkich 
płatów. 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:  

ograniczony zasięg występowania – kategoria 3 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Trojeść amerykańska to bylina osiągająca do 150–200 cm wysokości, która rozmnaża się zarówno generatywnie 
jak i wegetatywnie. Rośliny wytwarzają duże ilości nasion opatrzonych puchem i rozsiewanych przez wiatr 
(anemochorycznie). Na jednym pędzie z kwiatów rozwija się zwykle 4–6 (do 10) owoców, w formie mieszków 
o długości 5–12 cm. Każdy z tych owoców mieści 150–425 nasion – przeciętnie 220 nasion/torebkę; 1450 
nasion/pęd. Nasiona osiągają długość 5–9 mm i są opatrzone jedwabistymi włoskami, co pozwala na ich 
efektywne rozsiewanie przez wiatr. Rośliny kwitną od czerwca do sierpnia, a nasiona uwalniane są w październiku 
i listopadzie. Większość nasion wypada po ok. 10 dniach od otwarcia torebek. Przy średnich zagęszczeniach 
populacji równych 1-3 pędów/m

2
 (do 60 tys. pędów/ha), populacje lokalne w jednym sezonie mogą produkować 

nawet ok. 87 mln nasion/ha. W sprzyjających warunkach nasiona cechują się wysoką (90%) zdolnością 
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kiełkowania, a żywotność zachowują nawet przez 5 lat. Już po trzech tygodniach od wykiełkowania młode 
rośliny są zdolne do dalszego rozprzestrzeniania się przez tworzenie odrostów z pąków na kłączu. Przeżywalność 
nasion i kiełkowanie ograniczane są jednak przez szereg czynników środowiskowych i biocenotycznych. 

Pomnażanie wegetatywne znacząco wspomaga rozmnażanie generatywne i następuje dzięki rozrostowi 
i fragmentacji podziemnych kłączy, których przyrost roczny może sięgać 3 m. Korzenie/kłącza mogą penetrować 
glebę na głębokość 3,8 m. Duża klonalna grupa Asclepias syriaca może liczyć kilka tysięcy łodyg, a powierzchnia 
płatów zwiększa się stopniowo postępując „zwartym frontem” (strategia typu "falanga").  

Trojeść amerykańska charakteryzuje się adaptacją do szerokiego zakresu warunków siedliskowych. Preferuje 
jednak lekkie i suche gleby. Może rosnąć na glebach zarówno zasadowych jak i kwaśnych; toleruje zasolenie. 
Najlepsze warunki do rozwoju zapewniają trojeści amerykańskiej stanowiska słoneczne lub o nieznacznym 
zacienieniu. 
 

 

II. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: mało inwazyjny gatunek obcy 

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

a) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,35 

kategoria: mały 

opis:  
Trojeść amerykańska jest w stanie znacząco zmieniać kompozycję gatunkową oraz strukturę zbiorowisk 
roślinnych i ekosystemów, do których wnika, dzięki cechom biologii, okazałym rozmiarom, zdolnościom do 
szybkiego rozrastania się na drodze wegetatywnej i tworzenia rozległych płatów. Konkurencja z innymi 
roślinami zachodzi zarówno na drodze bezpośredniej (konkurencja o przestrzeń), zacienianie niższych 
warstw runa, konkurencję o zasoby glebowe i wodę, a także opad dużych, skórzastych liści i tworzenie ściółki 
mogącej utrudniać kiełkowanie innych roślin. Poprzez masowe występowanie trojeść amerykańska zagraża 
różnorodności rodzimych gatunków, wnikając do siedlisk naturalnych i półnaturalnych występujących m.in. 
w dolinach rzecznych. Dość intensywne rozrastanie się populacji na zajętych stanowiskach w związku 
z tworzeniem systemu podziemnych kłączy pozwala na konkurowanie gatunku z gatunkami roślin rodzimych 
o przestrzeń, światło i zasoby pokarmowe. Duże populacje trojeści amerykańskiej mogą liczyć kilka tysięcy 
pędów. Gatunek ten wykazuje także działanie allelopatyczne, co może wpływać ograniczająco na kiełkowanie 
i wzrost innych gatunków roślin.  

W Polsce dotyczy to jednak nielicznej grupy gatunków występujących w rozproszeniu, w niewielkich 
populacjach, na tzw. "siedliskach marginalnych", w szczególności związanych z murawami ciepłolubnymi 
i kserotermicznymi (kod 6210) i innymi siedliskami występującymi na nieużytkach w krajobrazie rolniczym. 

Skupienia trojeści amerykańskiej, dzięki intensywnej produkcji nektaru i bardzo dużej atrakcyjności dla 
licznych gatunków zapylaczy w złożony sposób oddziałują na ugrupowania owadów, a pośrednio – na 
populacje innych roślin, w tym na ich sukces reprodukcyjny. Oddziaływania te mają zróżnicowane skutki, 
powodując: a) zwiększoną śmiertelność drobnych owadów, ginących w kwiatach pułapkowych trojeści, b) 
zwiększoną podaż pokarmu, co może wpływać na zwiększoną przeżywalność i wzrost populacji niektórych 
owadów zapylających, a przez to c) pośredni korzystny wpływ na liczbę owadów odwiedzających inne 
rośliny, ale i d) pośredni negatywny wpływ na szanse zapylenia i zawiązanie nasion przez inne rośliny, 
zarówno dziko rosnące, jak i uprawne. Brak danych o znaczeniu modyfikacji abiotycznych właściwości 
siedlisk powodowanych przez ten gatunek. 

b) wpływ na gospodarkę  

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 
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opis:  
Współcześnie gospodarcze znaczenie trojeści amerykańskiej związane jest przede wszystkim z uprawą tego 
gatunku jako rośliny nektarodajnej. Badane są także możliwości wykorzystania biomasy z upraw trojeści do 
celów energetycznych. 

Trojeść amerykańska występuje jako chwast upraw, choć nie należy do gatunków skutecznie konkurujących 
ze zbożami, okopowymi i innymi roślinami uprawnymi. Może jednak ograniczać plony zarówno przez 
konkurencję o zasoby, jak i przez oddziaływania allelopatyczne. Dotyczy to upraw zbóż, lucerny, kukurydzy, 
a także innych. Przykładowo, straty w plonach owsa na polach zachwaszczonych trojeścią mogą sięgać 20%. 
Poprzez skuteczną konkurencję o zapylaczy trojeść powoduje spadek plonów słonecznika, a zapewne 
i innych upraw. Dostępność nektaru, obficie wytwarzanego przez skupienia trojeści może mieć także 
pozytywne skutki dla rolnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa, powodując zwiększoną przeżywalność owadów 
zapylających i ich liczniejszą obecność na terenach rolnych. Roślina zawiera glikozydy, które mogą być 
toksyczne dla owiec, bydła, koni i drobiu. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,25  

kategoria: mały  

opis:  
Trojeść amerykańska jest rośliną leczniczą wykorzystywaną w tradycyjnej medycynie ludowej. Roślina 
zawiera trujące glikozydy, stanowi więc potencjalne zagrożenie dla ludzi w przypadku spożycia większych 
ilości rośliny w stanie surowym. Mimo to korzenie, młode pędy i owoce po ugotowaniu mogą być 
spożywane. Niektóre źródła podają, że gatunek ten wykazuje działanie alergiczne. 

d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,67 

kategoria: umiarkowanie pozytywny 

opis:  
Trojeść amerykańska jest rośliną nektarodajną, której uprawy mają duże znaczenie dla pszczelarstwa, 
a pośrednio także dla ogrodnictwa, sadownictwa i rolnictwa (dzięki wpływowi na ugrupowania owadów 
zapylających). Dawniej dostarczała włókien, kauczuku i puchu przydatnego do celów użytkowych. Atrakcyjne, 
pachnące kwiaty przywabiają liczne gatunki owadów, w tym motyli, których obecność w otoczeniu człowieka 
jest postrzegana pozytywnie. Rośliny odznaczają się dużymi walorami ozdobnymi, dzięki efektownym 
kwiatostanom i okazałym liściom. 

 
 

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 z upraw rolnych 
(w tym roślin wykorzystywanych do produkcji biopaliw)  

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje ucieczki roślin, które zostały sprowadzone w celach uprawy, również produkcji biomasy. 
Gatunki wykorzystywane na dużą skalę w rolnictwie oraz gatunki służące do produkcji żywności i lokalnych 
produktów żywnościowych są sadzone i uprawiane poza ich pierwotnym zasięgiem występowania. Podczas 
wprowadzania do stosunkowo ograniczonego i/lub kontrolowanego środowiska rolniczego wiele gatunków, 
poprzez rozprzestrzenianie się nasion, poszczególnych części lub całych osobników, wniknęło do nowych 
środowisk i siedlisk na całym świecie. Oprócz tradycyjnych upraw i produktów rolnych kategoria ta obejmuje 
również gatunki uprawiane jako surowce bioenergetyczne lub biopaliwa. 

Kategoria ta obejmuje rośliny, glony, grzyby i inne gatunki mikroorganizmów hodowanych w celu produkcji 
żywności i innych upraw rolnych, z wyjątkiem gatunków uprawianych głównie do produkcji drewna, które 
przynależą do innej kategorii. Omawiana droga obejmuje jednak gatunki drzew uprawiane w kontrolowanych 
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środowiskach w celu produkcji żywności i zasobów innych niż drewno, na przykład drzewa owocowe w sadach. 
Kategoria ta obejmuje również grzyby i inne gatunki mikroorganizmów, które są uprawiane do produkcji 
żywności takiej jak na przykład substytuty mięsa czy drożdże. Nie obejmuje ona natomiast wszystkich zwierząt 
lądowych hodowlanych lub wykorzystywanych do pracy, a także gatunków wodnych, które należą do innych 
kategorii. 

Trojeść amerykańska należy do gatunków produkujących duże ilości nektaru, bardzo atrakcyjnego dla wielu 
zapylaczy, w tym pszczół. Z tego względu jest często uprawiana przez pszczelarzy. Wydajność miodowa oceniana 
jest w Polsce na ok. 600 kg/ha. Uprawy pszczelarskie zakładane są zarówno z kłączy, jak i przez siew. Z miejsc 
uprawy roślina może przenikać na sąsiadujące siedliska (nieużytki, murawy, brzegi lasów). Celowe introdukcje 
gatunku jako rośliny miododajnej mają miejsce nadal mimo, że gatunek umieszczony jest w Rozporządzeniu 
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. Gatunek wprowadzany jest także do uprawy jako roślina energetyczna. Pod uprawy trojeści 
zajmowane są m.in. grunty porolne, śród- i przyleśne. W okresie II wojny światowej gatunek wprowadzano do 
uprawy jako roślinę kauczukodajną, m.in. na Podlasiu. Zdziczałe rośliny z ówczesnych upraw mogły utrzymywać 
się do schyłku XX w. Powinno to ograniczyć celowe wprowadzanie rośliny do uprawy. Jednak biorąc pod uwagę 
walory użytkowe rośliny nie można wykluczyć całkowitego zaniechania podsiewania gatunku głównie przez 
pszczelarzy. W sposób niezamierzony trojeść amerykańska może być zawlekana zarówno w postaci nasion jak 
i fragmentów kłączy wraz z odpadami roślinnymi z ogrodów, z ziemią podczas różnych prac rolnych w związku 
z tym zawlekanie trojeści tą drogą może mieć duże znaczenie w jej rozprzestrzenianiu się na nowe stanowiska.  

Zagrożenie dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia oraz gospodarki związane z przedostawaniem się 
gatunku tą drogą przedstawiono w punkcie II.2a-d. 

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

100 001-1 000 000 osobników (nasion)  

Brak danych ilościowych dotyczących przenoszenia trojeści amerykańskiej tą drogą. Wartość oszacowano biorąc 
pod uwagę stosunkowo ograniczoną liczbę stanowisk gatunku w Polsce oraz związane z tym niskie 
prawdopodobieństwo prowadzenia prac w miejscach występowania gatunku, które wiązałyby się z transportowaniem 
podłoża zawierającego propagule gatunku (nasiona i fragmenty kłączy).  

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg występowania 
był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1 

2) 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 komercyjnego1.  

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, 

                                                             
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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które zaliczane są do kategorii „Ucieczka gatunków zwierząt domowych, gatunków akwarystycznych 
i terrarystycznych”. 

Głównym, inicjalnym źródłem ognisk ekspansji trojeści amerykańskiej w Polsce są miejsca jej celowego 
wprowadzania do uprawy, a następnie rozprzestrzeniania się głównie na drodze wegetatywnej. Trojeść 
amerykańska ze względu na swe właściwości dekoracyjne i możliwości wykorzystania jako rośliny użytkowej, 
zarówno w przeszłości jak obecnie, znajduje się w kręgu zainteresowań właścicieli ogrodów. Współcześnie trojeść 
amerykańska jest dostępna w handlu przede wszystkim jako roślina miododajna (znana i promowana jest jako 
tzw. „złoto pszczelarzy”); jest sprzedawana przez nieduże firmy i osoby prywatne, m.in. przez Internet. Ponadto 
rośliny, ze względu na atrakcyjne kwiaty o silnej woni, mogą być nadal sadzone w ogrodach w celach dekoracyjnych 
(do niedawna zalecane na rabaty, do ogrodów naturalnych, eksponowane w grupach, w celu zwabiania motyli). 
Umieszczenie Asclepias syriaca w Rozporządzeniu 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, tylko formalnie ogranicza jego zamierzone wprowadzanie. 
W rozprzestrzenianiu gatunku na duże odległości nadal istotną rolę może odgrywać sprzedaż internetowa, która 
w skali globalnej wzrosła, mimo wprowadzenia regulacji prawnych. Z miejsc uprawy roślina może przenikać na 
sąsiadujące siedliska (różnego typu nieużytki, murawy, brzegi lasów), wykorzystując swe cechy biologiczne 
(por. pkt. I.4), wpływając w małym stopniu na środowisko przyrodnicze (zagrożone są głównie murawy 
piaszczyskowe i kserotermiczne) i stwarzając przede wszystkim zagrożenie dla gospodarki (wpływ średni) 
(por. pkt. II.2). Fragmenty owocujących pędów czy kłączy mogą być usuwane z ogrodów wraz z innymi odpadami 
roślinnymi i trafiać bezpośrednio na siedliska półnaturalne. Znaczny wzrost liczby stanowisk w Polsce nastąpił 
dopiero w czasie ostatnich 20–30 lat, sięgając w całym kraju liczby około 100. Do oceny tej należy jednak 
podchodzić ostrożnie, a nawet liczyć się z możliwością gwałtownego, eksplozywnego wzrostu populacji po 
przekroczeniu pewnego progu zagęszczenia, jeśli źródła propagul będą nadal utrzymywane. Gatunek zaliczany 
jest do roślin inwazyjnych zagrażających niektórym siedliskom przyrodniczym Natura 2000, są to być głównie 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (typu 6120) oraz murawy kserotermiczne (typu 6210).  

Wprawdzie zainteresowanie właścicieli ogrodów i pasiek wprowadzaniem atrakcyjnych roślin o dodatkowych 
walorach użytkowych jest duże, jednak biorąc pod uwagę długą historię uprawy i dotychczasowe rozprzestrzenienie 
w kraju trojeści amerykańskiej tempo ekspansji tą drogą należy ocenić jako małe.  

Występowanie gatunku na terenie Polski stanowi zagrożenie dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia 
oraz gospodarki, które opisano w punkcie II.2a-d. 

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

100 001-1 000 000 osobników (nasion) 

Brakuje szczegółowych danych pozwalających wskazać dokładną liczbę osobników trojeści amerykańskiej, które 
przedostają się do środowiska przyrodniczego jako uciekinierzy z upraw. Podaną skategoryzowaną liczbę 
określono na podstawie dostępnych informacji uwzględniających zmianę liczby stanowisk gatunku w ostatnich 
latach (niewielki wzrost liczby stanowisk, szczególnie we wschodniej części kraju) oraz tempo powiększania się 
populacji lokalnych (rozmiary utrzymują się w dłuższym okresie czasu bez istotnych zmian; obserwacje własne). 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg występowania 
był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1 

3) 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 
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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 gatunków z warunków kontrolowanych (np. ze sklepów zoologicznych, z cyrków)”.  

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

Asclepias syriaca jest często uprawiany w ogrodach botanicznych i arboretach w Polsce. Został potwierdzony 
w 2018 r. z 16 placówek, choć w większości przypadków w niewielkiej liczbie okazów. W kilku ogrodach 
rozprzestrzenia się spontanicznie i tam podejmowane są działania ograniczające. Nasiona oraz fragmenty kłączy 
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, gatunek może dokonać dalszej ekspansji. Zagrożenie 
dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia oraz gospodarki związane z przedostawaniem się gatunku tą 
drogą wydają się być ograniczone.  

Występowanie gatunku na terenie Polski stanowi zagrożenie dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia 
oraz gospodarki, które opisano w punkcie II.2a-d. 

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

10 001-100 000 osobników (nasion)  

Brak danych ilościowych dotyczących przenoszenia trojeści amerykańskiej tą drogą. Wartość oszacowano biorąc 
pod uwagę stosunkowo ograniczoną liczbę stanowisk gatunku w Polsce oraz związane z tym niskie 
prawdopodobieństwo prowadzenia prac w miejscach występowania gatunku, które wiązałyby się z transportowaniem 
podłoża zawierającego propagule gatunku (nasiona i fragmenty kłączy).  

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg występowania 
był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 

4) 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 
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z materiałem szkółkarskim”, gdzie w transporcie i handlu materiałem szkółkarskim mogą być transportowane 
niewielkie ilości i objętości gleby czy innego typu podłoża zawierające osobniki obcych gatunków. 

Droga ta wiąże się z różnorodnymi aspektami działalności człowieka, realizowanymi ze zróżnicowanym 
natężeniem/częstotliwością i w różnych skalach przestrzennych. W sposób niezamierzony trojeść amerykańska 
może być zawlekana zarówno w postaci nasion, jak i fragmentów kłączy, z ziemią podczas różnych prac rolnych, 
budowlanych lub drogowych. Brakuje jednak udokumentowanych danych potwierdzających jednoznacznie taką 
możliwość. Pośrednio o przenoszeniu gatunku tą drogą świadczą jego nowe stanowiska odnajdowane 
w miejscach w których prowadzone były prace budowlane czy remontowe. Zawleczenie gatunku może stworzyć 
zagrożenie głównie dla muraw piaszczyskowych i kserotermicznych.  

Zagrożenie dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia oraz gospodarki związane z przedostawaniem się 
gatunku tą drogą przedstawiono w punkcie II.2a-d. 

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

1 001-10 000 osobników (nasion) 

Brak danych ilościowych dotyczących przenoszenia trojeści amerykańskiej tą drogą. Wartość oszacowano biorąc 
pod uwagę stosunkowo ograniczoną liczbę stanowisk gatunku w Polsce oraz związane z tym niskie 
prawdopodobieństwo prowadzenia prac w miejscach występowania gatunku, które wiązałyby się z transportowaniem 
podłoża zawierającego propagule gatunku (nasiona i fragmenty kłączy). 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg występowania 
był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 3 

5) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków na/w maszynach lub urządzeniach 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia 

Przemieszczanie i import ciężkich maszyn i urządzeń, takich jak różnego typu pojazdy mechaniczne, sprzęt 
wojskowy i wszelkie inne materiały transportowane między lokalizacjami, np. w przypadku misji ratunkowych 
i ratowniczych, są potencjalną drogą wnikania dla gatunków obcych. Osobniki tych gatunków mogą być ukryte 
w małych przestrzeniach wewnątrz lub na zewnątrz transportowanego sprzętu, przez co mogą być trudne do 
wykrycia. Organizmy te mogą się dostać do wnętrza lub na transportowany sprzęt zarówno w rejonie, gdzie 
sprzęt był wcześniej używany, jak i w miejscach postoju czy miejscach parkowania czy magazynowania sprzętu. 
Droga wnikania definiowana jako „zawleczenie gatunków na/w maszynach lub urządzeniach” nie obejmuje 
taksonów stanowiących skażenie czy zarażenie gatunków transportowanych wraz z maszynami i ciężkim 
sprzętem. 

Rozprzestrzenianie się trojeści amerykańskiej może nastąpić wraz z przemieszczaniem się maszyn oraz ciężkich 
urządzeń mechanicznych. Rozprzestrzenianie ta drogą może nastąpić w trakcie prac związanych np. z używaniem 
sprzętu rolniczego na powierzchniach z występującym gatunkiem. Również stosowanie ciężkiego sprzętu 
w przypadku budowy autostrad czy trakcji kolejowych. W wyjątkowych przypadkach misji ratunkowych 
np. podczas powodzi może spowodować przeniesienie nasion a nawet fragmentów kłączy, na kołach lub układzie 
gąsienicowym pojazdów mechanicznych. Droga ta, w porównaniu z poprzednimi, ma mniejsze znaczenie dla 
wprowadzenia gatunku do środowiska przyrodniczego.  

Występowanie gatunku na terenie Polski stanowi zagrożenie dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia 
oraz gospodarki związane z przedostawaniem się tą drogą przedstawiono w punkcie II.2a-d. 

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

1 001-10 000 osobników (nasion) 

Brak danych ilościowych dotyczących przenoszenia trojeści amerykańskiej tą drogą. Wartość oszacowano biorąc 
pod uwagę stosunkowo ograniczoną liczbę stanowisk gatunku w Polsce oraz związane z tym niskie 
prawdopodobieństwo prowadzenia prac w miejscach występowania gatunku, które wiązałyby się z transportowaniem 
podłoża zawierającego propagule gatunku (nasiona i fragmenty kłączy). 
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ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg występowania 
był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 3 

6) 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. 

Nasiona i fragmenty kłączy trojeści amerykańskiej mogą być przemieszczane poprzez środki transportu zarówno 
drogami kołowymi (na oponach i karoserii samochodów osobowych itp.) jak i wzdłuż linii kolejowych (pęd 
powietrza przejeżdżającego pociągu może spowodować przedostanie się lekkich nasion np. na wagony, 
lokomotywę i zawleczenie gatunku na duże odległości). Po przedostaniu się na nowe tereny gatunek rozszerza 
potencjalny zasięg inwazji. O tego rodzaju wektorach rozprzestrzeniania świadczą m.in. stanowiska położone 
w bezpośrednim sąsiedztwie autostrad i na nasypach kolejowych. Gatunek może zostać rozprzestrzeniony tą 
drogą głównie na siedliska antropogeniczne (brzegi dróg, nasypy kolejowe) skąd może przeniknąć do muraw 
piaszczyskowych i kserotermicznych.  

Zagrożenie dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia oraz gospodarki związane z przedostawaniem się 
gatunku tą drogą przedstawiono w punkcie II.2a-d. 

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

101-1 000 osobników (nasion) 

Brak danych ilościowych dotyczących przenoszenia trojeści amerykańskiej tą drogą. Wartość oszacowano biorąc 
pod uwagę stosunkowo ograniczoną liczbę stanowisk gatunku w Polsce oraz związane z tym niskie 
prawdopodobieństwo prowadzenia prac w miejscach występowania gatunku, które wiązałyby się z transportowaniem 
podłoża zawierającego propagule gatunku (nasiona i fragmenty kłączy).  

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg występowania 
był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 4 

7) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków (z wyjątkiem pasożytów) na zwierzętach 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje wszelkiego rodzaju zawleczenia gatunków wprowadzanych nieumyślnie jako zanieczyszczenia 
zwierząt transportowanych przez człowieka. Zwierzęta są przewożone przez ludzi w różnych celach, głównie 
związanych z handlem, w tym m. in. w celach hodowlanych, wystawienniczych, sportowych, badań naukowych, 
konsumpcyjnych lub jako zwierzęta domowe. Materiał glebowy na kopytach lub łapach, nasiona roślin, bezkręgowce 
i inne zanieczyszczenia przemieszczane na ciałach zwierząt to typowe sposoby niezamierzonego wprowadzania 
wielu obcych gatunków. Droga ta odnosi się do zanieczyszczeń przenoszonych zarówno na, jak i w ciele zwierząt 
(np. transportowanych w układzie trawiennym, takich jak nasiona, owoce itp.), z wyłączeniem pasożytów/ 
patogenów. Droga ta obejmuje także przenoszenie zanieczyszczeń na martwych zwierzętach lub produktach 
zwierzęcych (np. futra, skóry, wełna, nawóz, itp.). Obejmuje ona również zanieczyszczenia materiału związanego 
z gatunkiem, wymaganego do zapewnienia jego dobrostanu podczas transportu, takiego jak woda, w której 
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gatunki wodne są transportowane; substraty (ziemia, siano, trociny, włókna kokosowe, itp.), stosowane 
w pojemnikach transportowych, jakakolwiek żywność/woda dostarczane podczas podróży. 

Trojeść amerykańska może zostać zawleczona tą drogą przez zwierzęta gospodarskie (na kopytach lub sierści), 
które spasane są zanieczyszczoną paszą lub transportowane ze ściółką (słoma, siano) zanieczyszczoną nasionami 
gatunku. Asclepias syriaca jest chwastem upraw polnych m.in. zbóż i lucerny. Istnieje zatem prawdopodobieństwo 
zawleczenia jego nasion i/lub fragmentów kłączy z paszą dla zwierząt. Droga ma prawdopodobnie niewielkie 
znaczenie dla rozprzestrzeniania się rośliny. Brakuje jednak udokumentowanych danych potwierdzających 
jednoznacznie taką możliwość. 

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

101-1 000 osobników (nasion) 

Brak danych ilościowych dotyczących przenoszenia trojeści amerykańskiej tą drogą. Wartość oszacowano biorąc 
pod uwagę stosunkowo ograniczoną liczbę stanowisk gatunku w Polsce oraz związane z tym niskie 
prawdopodobieństwo prowadzenia prac w miejscach występowania gatunku, które wiązałyby się z transportowaniem 
podłoża zawierającego propagule gatunku (nasiona i fragmenty kłączy).  

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg występowania 
był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 4 

8) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków z żywnością 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Zwiększony obrót żywnością (roślinami uprawnymi i jadalnymi produktami roślinnymi), a także organizmami żywymi 
będącymi żywnością (np. organizmy spożywane jako żywe organizmy transportowane w celu przetworzenia ich na 
pokarm), są potencjalnym źródłem niezamierzonego zawleczenia gatunków obcych. Mogą to być m.in. zarodniki 
grzybów, owady, różne taksony organizmów pasożytniczych. Droga wnikania definiowana jako „zawleczenie gatunków 
z żywnością” dotyczy taksonów, które stanowią skażenie czy zarażenie gatunków lub produktów transportowanych 
w celu wykorzystania ich jako żywność dla ludzi. Droga ta obejmuje również spożywane nasiona roślin. 

Asclepias syriaca jest chwastem upraw polnych m.in. zbóż, soi, kukurydzy i lucerny. Istnieje zatem 
prawdopodobieństwo zawleczenia jego nasion i/lub fragmentów kłączy z transportowanymi produktami rolnymi. 
Brakuje jednak udokumentowanych danych potwierdzających jednoznacznie taką możliwość. 

Roślina rozmnaża się generatywnie, produkując duże ilości opatrzonych puchem nasion rozsiewających się 
z wiatrem. Jako roślina klonalna ma duże zdolności do rozmnażania wegetatywnego przez rozrost i fragmentację 
kłączy, których nawet niewielkie mogą dać początek nowym płatom roślin. W związku z tym trojeść rozprzestrzenia 
się w sposób spontaniczny opanowując kolejne tereny (okolice miejsc składowania i przechowywania płodów 
roślin okopowych, zbóż, paszy itp.). W związku z tym droga ta ma znaczenie dla wprowadzenia gatunku na nowe 
typy siedlisk. 

Rozprzestrzenienie gatunku stanowi zagrożenie dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia oraz gospodarki 
związane z przedostawaniem się tą drogą przedstawiono w punkcie II.2a-d 

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

101-1 000 osobników (nasion) 

Brak danych ilościowych dotyczących przenoszenia trojeści amerykańskiej tą drogą. Wartość oszacowano biorąc 
pod uwagę stosunkowo ograniczoną liczbę stanowisk gatunku w Polsce oraz związane z tym niskie 
prawdopodobieństwo prowadzenia prac w miejscach występowania gatunku, które wiązałyby się z transportowaniem 
podłoża zawierającego propagule gatunku (nasiona i fragmenty kłączy). 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg występowania 
był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 4 
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