
 

 

 

 

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: Słonecznik bulwiasty 

 2) nazwa łacińska: Helianthus tuberosus L. 

 3) nazwa angielska: Jerusalem-artichoke 

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

a) synonimy nazwy polskiej: Topinambur 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Helianthus tomentosus 

c) synonimy nazwy angielskiej: Topinambour 
Sunroot 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Asteraceae 

 7) pochodzenie (region): 

Ameryka Północna – część wschodnia, od Meksyku po obszar Wielkich Jezior  

 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 

Słonecznik bulwiasty (topinambur) jest byliną o wyprostowanych łodygach osiągających 2-3 m wysokości. 
Wytwarza podziemne rozłogi zakończone bulwami – wydłużonymi u form dziko rosnących i bardziej zaokrąglonymi 
u odmian uprawnych. Liście ogonkowe o blaszkach szeroko lancetowatych lub jajowatych osadzone są 
skrętolegle w dolnych partiach z rzadka szorstko owłosionych łodyg, a naprzeciwlegle w ich częściach górnych. 
Na rozgałęzieniach szczytowej części pędu rozwija się zazwyczaj kilkanaście kwiatostanów – koszyczków 
o średnicy 4-10 cm. Na zewnątrz koszyczka znajdują się żółte płonne kwiaty języczkowate (10-20) o długości 
25-40 mm, a wewnątrz, także żółte kwiaty rurkowate (powyżej 60). Korona kwiatów wewnętrznych jest 
mniejsza niż zewnętrznych – 6-7 mm. Z tych kwiatów, po zapyleniu, rozwijają się owoce – niełupki o długości 5-7 
mm, nagie lub owłosione na brzegach. Kwitnienie trwa od sierpnia do listopada. Przy chłodniejszych jesieniach 
słonecznik bulwiasty w ogóle nie zakwita. W naszych warunkach po pierwszych przymrozkach pędy nadziemne 
brunatnieją i zamierają, zanim niełupki w pełni się rozwiną, dlatego gatunek rozmnaża się wegetatywnie 
z zimujących w glebie bulw. Składniki zapasowe gromadzone w bulwach pozwalają na szybki wzrost pędów 
wiosną, wyprzedzający gatunki współwystępujące. Słonecznik bulwiasty preferuje nasłonecznione, ciepłe 
siedliska w aluwiach rzecznych z glebami gliniastymi lub piaszczysto-gliniastymi, zasobnymi w składniki 
pokarmowe, utrzymującymi wilgoć. Jest jednak rośliną tolerancyjną wobec warunków siedliskowych, odporną 
na wysokie temperatury i suszę. Występuje na całym niżu, w górach do wysokości 400 m n.p.m. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

Gatunek występuje na wilgotnych siedliskach w dolinach rzek: w strefach brzegów, także na łąkach i nieużytkach. 
Często rośnie na przydrożach. Ponadto spotykany jako chwast w różnych uprawach polowych. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Słonecznik bulwiasty jest rośliną uprawianą w celach pokarmowych ze względu na bulwy bogate w wielocukier 
inulinę, a w uprawie amatorskiej również jako roślina ozdobna. Zainteresowanie uprawą związane jest również 
z wykorzystaniem gatunku jako rośliny paszowej oraz jako surowca w przemyśle farmaceutycznym i przetwórczym. 
Z uwagi na tworzenie dużej biomasy, w ostatnim czasie rośnie zainteresowanie tym gatunkiem jako rośliną 
energetyczną. Duży udział w uprawie mają poletka łowieckie, gdzie słonecznik jest uprawiany w celu dokarmiania 
zwierząt, co jest rekomendowane przez Polski Związek Łowiecki. Rozwojowi uprawy amatorskiej sprzyja wzrost 
zainteresowania bulwami topinamburu w związku ze współczesnymi trendami kulinarnymi. Słonecznik bulwiasty, 
jako roślina miododajna, jest również obiektem zainteresowania pszczelarzy. 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): II połowa XIX wieku 

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

Poza pierwotnym zasięgiem występowania obejmujacym wschodnią część Stanów Zjednoczonych, słonecznik 
bulwiasty był także uprawiany na obszarze Ameryki Północnej, od południowej części Kanady po zachodnie 
wybrzeże USA. Gatunek został sprowadzony do Europy w początkach XVII w. i od tego czasu jest uprawiany. 
W Europie Środkowej odnotowany po raz pierwszy w 1627 r. W Polsce notowany prawdopodobnie jako roślina 
uprawiana od XVIII w. Natomiast brak szczegółowych danych, kiedy słonecznik bulwiasty zadomowił 
w środowisku przyrodniczym. Prawdopodobnie gatunek pojawił się poza uprawami w II połowie XIX w. 
w środkowej i południowej Polsce.  

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Gatunek rozmnaża się głównie wegetatywnie odrastając z bulw, fragmentów rozłogów, a także pędów 
nadziemnych. W warunkach polskich problematyczna jest kwestia rozmnażania płciowego. Rośliny kwitną, 
jednak nasiona z reguły nie są w pełni wykształcone i dlatego nie kiełkują. Być może w sprzyjających 
warunkach pogodowych możliwe jest wykształcenie nasion zdolnych do kiełkowania. 
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 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: uprawa gatunku jako rośliny pastewnej, pokarmowej (bulwy) i ozdobnej 
(kwiatostany), „ucieczka” z uprawy w wyniku rozprzestrzeniania bulw i rozłogów; 

● drogi wprowadzania niezamierzonego: wraz z przemieszczaną glebą, w której są bulwy i rozłogi lub 
fragmenty pędów; 

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): w rozprzestrzenianiu 
propagul wegetatywnych mogą brać udział zwierzęta jak również woda (rozprzestrzenianie w dolinach rzek); 

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): zwiększanie zasięgu upraw, 
rozprzestrzenianie wraz z przewożoną glebę, w której są bulwy i rozłogi. 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

Słonecznik bulwiasty jest szeroko rozprzestrzeniony na terenie całego kraju. Mapa występowania gatunku 
wykonana na podstawie dostępnych danych, przedstawia nierównomiernie rozmieszczenie stanowisk. Większe 
ich zagęszczenie widoczne jest w południowej i zachodniej Polsce, częściowo na Mazowszu, Kujawach i w 
Wielkopolsce. Stanowiska są najbardziej rozproszone na Pomorzu. Obraz rozmieszczenia może być związany z 
brakiem danych z obszarów o najmniejszym zagęszczeniu. Według danych Atlasu Rozmieszczenia Roślin 
Naczyniowych w Polsce (ATPOL), gatunek występuje na ponad 2400 stanowiskach, a w kartogramach o boku 10 
km, to ponad 990 jednostek. Gatunek może występować w postaci pojedynczych pędów, ale najczęściej w 
postaci wielkich powierzchniowo agregacji, od kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki silnie ekspansywne 

stopień pewności: duży 

opis: 
Pomimo braku udokumentowanych przypadków rozmnażania płciowego w warunkach Polski, słonecznik 
bulwiasty sprawnie rozprzestrzenia się, rozmnażając się wegetatywnie. Gatunek wykazuje duże zdolności 
regeneracyjne. Nawet niewielkie fragmenty rozłogów, bulw lub fragmentów łodyg, umożliwiają odnowienie się 
rośliny. Słonecznik bulwiasty rozprzestrzenia się na terenie kraju, przede wszystkim z uwagi na rosnącą liczbę 
rozproszonych upraw. Bardzo istotnym czynnikiem stymulującym dynamikę gatunku są liczne poletka 
łowieckie rozlokowane na terenie całego kraju. Innym tego rodzaju czynnikiem jest rosnące zainteresowanie 
słonecznikiem bulwiastym w uprawie amatorskiej, skąd może bardzo łatwo przedostawać się do środowiska 
przyrodniczego, chociażby w efekcie niewłaściwej utylizacji odpadów ogrodowych (usuwanie części zbytnio 
rozrastających się kęp). Na terenach zurbanizowanych, rozprzestrzenianiu się gatunku mogą sprzyjać prace 
ziemne, związane z inwestycjami budowlanymi, prowadzące do przemieszczania gleby zawierającej części 
wegetatywne. Ze względu na znaczną liczbę inwestycji w ostatnich latach, dynamika rozprzestrzeniania się 
gatunku, także wzrosła. Potwierdza to liczba zebranych po 2000 roku danych o stanowiskach, która jest 
dwukrotnie większa niż notowań w XX wieku. Można na tej podstawie wnioskować o tendencji wzrostowej. 
Jednak nie do końca można wyjaśnić, czy brak wcześniejszych (w XX w.) danych wynika z braku stanowisk 
słonecznika bulwiastego w środowisku przyrodniczym, czy z braku badań. 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Gatunek preferuje wilgotne aluwialne siedliska w dolinach rzecznych z glebami gliniastymi lub piaszczysto-
gliniastymi, zasobnymi w składniki pokarmowe. Słonecznik bulwiasty może pojawiać się w lukach drzewostanów 
lasów łęgowych oraz w strefach brzegów cieków. Gatunek może obficie występować na siedliskach połęgowych 
w nitrofilnych „welonowych” nadrzecznych zbiorowiskach wysokich bylin. Częsty jest również na ruderalnych 
siedliskach poza strefami aluwialnymi, m.in. wzdłuż szlaków kolejowych i dróg, a także w sąsiedztwie miejsc, 
gdzie jest uprawiany. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,65 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,59 
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kategoria: nie zmieni się 

opis:  
Gatunek jest już zadomowiony na obszarze całego kraju i dlatego zmiany klimatyczne nic nie zmienią w tym 
zakresie. Ocieplanie się klimatu może jednak wpłynąć na tempo rozprzestrzeniania się gatunku. Związane z nim 
wydłużenie sezonu wegetacyjnego zwiększy prawdopodobieństwo wydawania przez słonecznika bulwiastego 
w pełni wykształconych i zdolnych do kiełkowania nasion. Rozwój kwiatów w koszyczkach wymaga 
odpowiednio wysokich temperatur. Pierwsze jesienne przymrozki powodują zatrzymanie procesu tworzenia się 
owoców. Nawet w łagodniejszym klimacie (np. na Węgrzech), udział w pełni rozwiniętych niełupek słonecznika 
bulwiastego jest bardzo niski, a tworzą się one tylko w najwcześniej rozwiniętych koszyczkach. Ponadto rozwój 
niełupek zachodzi z większą skutecznością u roślin rosnących na siedliskach suchych. Jeżeli przyjąć, że zmiany 
klimatu opóźnią jesienne przymrozki, to można oczekiwać, że rozmnażanie generatywne (przez nasiona) 
zwiększy tempo rozprzestrzeniania się gatunku. Brak jednak szczegółowych badań potwierdzających tę tezę, 
również ze względu na brak informacji o innych zmianach w klimacie, poza wzrostem temperatury. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,65 

kategoria: duży 

opis:  
Słonecznik bulwiasty posiada silne zdolności konkurencyjne, dzięki którym stopniowo eliminuje rośliny innych 
gatunków występujących pierwotnie na określonej powierzchni. Składniki zapasowe zgromadzone w bulwach 
pozwalają na szybki wzrost topinamburu wiosną, wyprzedzający rozwój innych, współwystępujących z nim 
gatunków. Gatunek wnikając do zbiorowisk roślinnych przerasta i zacienia występujące w nich gatunki, a także 
oddziałuje na nie allelopatycznie (poprzez wytwarzanie specyficznych związków chemicznych utrudniających 
rozwój innym roślinom), hamując ich kiełkowanie i wzrost. Zmienia tym samym zarówno warunki abiotyczne 
jak i biotyczne miejsc, w których występuje. Skutkiem tego jest wypieranie rodzimych gatunków i spadek 
różnorodności biologicznej biocenoz. Zidentyfikowano ponadto grupę patogenów/pasożytów, które mogą być 
przenoszone wraz z gatunkiem. Większość z nich nie była wprawdzie w Polsce notowana, ale potencjalnie ich 
występowanie jest możliwe. Słonecznik bulwiasty przyczynia się także do synantropizacji fauny, np. 
w peryferyjnych rejonach Wrocławia, skupienia słonecznika bulwiastego stanowią znaczącą bazę pokarmową 
dla licznie występujących w ostatnich latach dzików. 

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

- 91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe); 

- 91F0 – łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

- dzięgiel (arcydzięgiel) litwor nadbrzeżny (Angelica archangelica subsp. litoralis) – gatunek niezagrożony, 
objęty ochroną częściową 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 

opis:  
Pozyskiwanie przez zwierzęta bulw, a zwłaszcza buchtowanie dzików, inicjuje erozję i może prowadzić do 
zniszczeń w strefie brzegów rzek, umocnień przeciwpowodziowych, poboczy dróg. Sposób wzrostu części 
podziemnych topinambura podkreśla się w aspekcie zagrożenia obiektów przeciwpowodziowych, szczególnie 
po zakończeniu wegetacji. Mniejsza ilość drobnych korzeni, po obumarciu, powoduje, że grunt, w którym rósł 
słonecznik jest podatny na erozję. Rośliny mogą również utrudniać poruszanie się lokalnymi drogami ze 
względu na pochylające się wysokie pędy, ograniczać dostępność obiektów, itp. Gatunek może być chwastem 
w różnych uprawach polowych (zboża, strączkowe, okopowe). Dla słonecznika bulwiastego zidentyfikowano 16 
prawdopodobnych pasożytów/patogenów mogących powodować także choroby u niektórych roślin 
uprawnych, np. u słonecznika zwyczajnego. Wiekszość z nich jednak nie była notowana w Polsce, 
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potwierdzono jedynie 3 gatunki grzybów, 1 gatunek owada i 1 gatunek nicienia. Brak jednak szczegółowych 
danych na temat ich wpływu na gospodarkę w związku z występowaniem słonecznika bulwiastego. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Brak doniesień o niebezpiecznym bezpośrednim oddziaływaniu słonecznika bulwiastego na zdrowie ludzi. Jako 
potencjalne zagrożenia można brać pod uwagę alergie pokarmowe po spożyciu surowych bulw. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: neutralny 

opis:  
Słonecznik bulwiasty jest bardzo pożyteczny w aspekcie usług zaopatrzeniowych. W uprawie i poza nią jest 
zaliczany do roślin pokarmowych i pastewnych ze względu na gromadzoną przede wszystkim w bulwach oraz 
w pędach i liściach inulinę. Wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym (w tym w mleczarskim – inulina jako 
pożywka dla bakterii, w żywności funkcjonalnej), kosmetycznym i farmaceutycznym. Zastosowanie w przemyśle 
kosmetycznym wiąże się z działaniem przeciwbakteryjnym, a w przemyśle farmaceutycznym m.in. z probiotycznym. 
Warto podkreślić ponadto znaczenie gatunku jako rośliny miododajnej. Można wskazać także przykład pośredniego 
wykorzystania słonecznika bulwiastego w usługach zaopatrzeniowych – zastosowanie przeciwgrzybiczego 
działania liści w naturalnym zabezpieczaniu przechowywanych owoców i warzyw. Wykorzystanie słonecznika 
bulwiastego jako odnawialnego źródła energii do produkcji biopaliw jest także jego bardzo ważnym 
zastosowaniem. 

Z kolei w odniesieniu do usług regulacyjnych, należy wymienić wzrost zagrożenia powodziowego w dolinach 
rzecznych, gdzie słonecznik występuje masowo. Zwierzęta poszukujące bulw mogą naruszać podłoże, inicjować 
erozję i tym samym osłabiać brzegi i wały przeciwpowodziowe. Jednakże w aspekcie usług regulacyjnych ma 
słonecznik bulwiasty także pozytywne znaczenie. Wykazano jego zdolności fitoremediacyjne (usuwanie z gleby 
substancji toksycznych jak metale ciężkie czy pestycydy) oraz przydatność do rekultywacji. Podobnie w przypadku 
usług kulturowych możemy odnaleźć i pozytywne i negatywne znaczenie słonecznika bulwiastego. W okresie 
kwitnienia gatunek ten wpływa korzystnie na estetykę krajobrazu, natomiast później skupienia zbrunatniałych 
pędów zdecydowanie obniżają wizualne walory, zwłaszcza terenów wykorzystywanych przez ludzi w celach 
rekreacyjnych. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Brak doniesień o szerzej zakrojonych działaniach na rzecz powstrzymywania rozprzestrzeniania się słonecznika 
bulwiastego na terenie kraju i jego eliminacji w miejscach już opanowanych. W skali lokalnej badane były 
możliwości zwalczania gatunku na stanowiskach w górnym biegu Nysy Łużyckiej z wykorzystaniem metod 
polegających na wykopywaniu i wyorywaniu bulw, koszeniu pędów i ich traktowaniu herbicydem, spasaniu 
młodych pędów oraz zastosowaniu metod biologicznych z użyciem patogenów grzybowych. Przeorywanie 
powierzchni połączone ze zbiorem bulw i pędów nadziemnych stosowane było również w Biebrzańskim Parku 
Narodowym. Za najbardziej efektywny sposób zwalczania słonecznika bulwiastego uznaje się łączne stosowanie 
koszenia ręcznego, spryskiwania herbicydem i koszenia mechanicznego. 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: S4 – gatunek średniego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, szeroko 
rozprzestrzeniony (lista ostrzegawcza) 
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