
 

 

 

 

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: Barszcz perski 

 2) nazwa łacińska: Heracleum persicum Fischer 

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

dane liczbowe: 0 
Gatunek, w liczbie 6 osobników, występuje na terenie Warszawskiego Ogrodu Botanicznego, nie stwierdzono 
spontanicznego rozprzestrzeniania się rośliny. 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:  

gatunek występuje w uprawach i hodowlach – podkategoria 01 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Barszcz perski to wieloletnia bylina dorastającą do 3-4 m. Jest gatunkiem polikarpicznym, czyli wielokrotnie 
kwitnie w czasie swojego życia. Roślina rozmnaża się generatywnie, wytwarzając płodne nasiona, które mogą 
być przenoszone z wiatrem na odległość nawet powyżej 10 m od osobników macierzystych. Nasiona 
dojrzewają w krótkim czasie tworząc trwały glebowy bank nasion zachowujących żywotność w sprzyjających 
warunkach przechowywania nawet przez 15 lat. Jeśli rozmnażanie poprzez nasiona nie powiedzie się, gatunek 
może przetrwać dzięki rozmnażaniu wegetatywnemu. Części nadziemne zamierają jesienią, a roślina zimuje 
dzięki pączkom ukrytym pod powierzchnią gleby. Nie stwierdzono spontanicznego rozprzestrzeniania się 
Heracleum persicum w Polsce. Gatunek ten utrzymywany jest w kolekcji jednego ogrodu botanicznego 
w Polsce (w Warszawie). Rośliny znajdujące się w uprawie w ogrodzie botanicznym kwitną co roku i owocują 
ale dotąd nie zaobserwowano siewek. Heracleum persicum wykazuje liczne podobieństwa do barszczu 
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Mantegazziego H. mantegazzianum pod względem wymagań ekologicznych m.in. wilgotności, żyzności 
podłoża, nasłonecznienia i klimatu. Heracleum persicum toleruje klimat kontynentalny oraz chłodny i ciepły 
umiarkowany, z gorącym latem i mroźną zimą (do -3°C). 

 
 

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: 0,55 

kategoria: średni 

opis:  
Barszcz perski, analogicznie do innych kaukaskich barszczy, wywiera negatywny wpływ na środowisko i rodzimą 
bioróżnorodność. Skutecznie zmniejsza bogactwo gatunkowe, tworząc rozległe, gęste i jednogatunkowe 
agregacje, dzięki masowej produkcji nasion i trwałemu glebowemu bankowi nasion. Obecność barszczu 
perskiego w zbiorowiskach roślinnych znacznie obniża różnorodność gatunkową. Barszcz perski stanowi 
poważne zagrożenie dla rodzimego barszczu zwyczajnego (Heracleum sphondylium), który na obszarze Polski 
jest częsty. Krzyżówki barszczu perskiego z rodzimym gatunkiem barszczu prowadzą do powstania płodnych 
i żywotnych mieszańców. W związku z tym istnieje ryzyko lokalnego wyginięcia barszczu zwyczajnego. 
Hybrydyzacja między barszczami perskim i zwyczajnym występuje często przy braku barszczu Mantegazziego. 
Inwazyjne barszcze zastępują naturalną roślinność i zagrażają różnorodności biologicznej, w tym faunie 
związanej z rodzimymi roślinami, tworząc wzdłuż brzegów rzek charakterystyczne barszczowe krajobrazy. 
Rośliny wykorzystują mechanizm międzygatunkowej konkurencji. Na skutek zacieniania przez starsze rośliny, 
obumiera do 98% siewek barszczy i innych współwystępujących z barszczami gatunków roślin. Duża 
zawartość szkodliwych związków allelopatycznych w liściach gatunku, hamuje wzrost wielu roślin i zmienia 
właściwości fizyczno-chemiczne gleby. Obecność barszczu perskiego w pobliżu cieków i zbiorników wodnych 
prowadzi do erozji brzegów, poprzez ich zarastanie gatunek eliminuje rodzime rośliny stabilizujące podłoże 
oraz wpływa negatywnie na występujące tam zwierzęta. Obumierające liście barszczy mogą zmieniać 
chemiczne właściwości podłoża w rzekach, czyniąc je nieodpowiednim m.in. dla ryb łososiowatych podczas 
tarła. Do niepożądanych oddziaływań należy zmniejszanie areału łąk i pastwisk oraz przenikanie na obszary 
chronione. Z uwagi na to, że barszcz perski wielokrotnie kwitnie i owocuje w ciągu całego życia, 
w przeciwieństwie do pozostałych barszczy, uznaje się jego wpływ za silniejszy, a strategię reprodukcyjną 
za bardziej konkurencyjną. 

b) wpływ na gospodarkę  

wynik oceny: 0,75 

kategoria: duży 

opis:  
Brak informacji na temat bezpośredniego wpływu barszczu perskiego na uprawy, chociaż zarejestrowano 
przypadki wnikania inwazyjnych barszczy w pola uprawne ziemniaków, czy zajmowania pastwisk. 
Analogicznie do pozostałych inwazyjnych barszczy, gatunek ten zarasta łąki, pastwiska, utrudniając zabiegi 
agrotechniczne. Jest niebezpieczny dla zdrowia zwierząt hodowlanych, ponieważ powoduje poparzenia, 
szczególnie jasnych części ciała. W soku barszczu perskiego znajdują się fotouczulające furanokumaryny, 
stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia zwierząt, powodujące ciężkie fotodermatozy (poparzenia) 
i inne objawy ogólnoustrojowe. Substancjom tym przypisuje się również właściwości kancerogenne. 
Skóra zwierząt dzikich wykazuje większą odporność na toksyczne działanie inwazyjnych kaukaskich barszczy. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 1,00 

kategoria: bardzo duży 
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opis:  
Inwazyjne kaukaskie barszcze, w tym barszcz perski, stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, 
głównie w rejonach turystycznych, rekreacyjnych, a także gęsto zabudowanych obszarach miejskich 
i podmiejskich oraz terenach rolniczych. Ich toksyczny sok zawiera furanokumaryny, które w kontakcie 
z ludzką skórą i w połączeniu z promieniowaniem ultrafioletowym, prowadzą do reakcji fototoksycznej, 
a w konsekwencji do powstania długo gojących się i bolesnych pęcherzy oparzeniowych. Równie 
niebezpieczne, szczególnie podczas upałów, jest przebywanie w pobliżu skupisk barszczy, gdyż unoszące się 
w powietrzu olejki mogą także powodować poparzenia skóry oraz dróg oddechowych. 

d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: umiarkowanie negatywny 

opis:  
Brak bezpośrednich danych na temat wpływu gatunku na usługi zaopatrzeniowe. Barszcz perski analogicznie 
do pozostałych inwazyjnych barszczy może powodować utrudnienia w dostępie do infrastruktury 
m.in. zarastanie terenów magazynowych, utrudnianie zabiegów agrotechnicznych, zmniejszanie areału łąk 
i pastwisk. Poprzez powtarzający się rozkład własnej biomasy może zmieniać właściwości chemiczne gleby, 
która staje się nieprzyjazna dla rodzimych roślin. Może tworzyć monokultury, prowadząc do erozji gleby. 
Gatunek stanowi ponadto zagrożenie na terenach rekreacyjnych i turystycznych w związku z posiadanymi 
właściwościami toksycznymi (powoduje oparzenia). Zaobserwowano przypadki poparzeń powodowanych 
przez barszcze kaukaskie rosnące w pobliży szlaków turystycznych. 

 
 

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: 

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. 

Barszcz perski występuje w Polsce jedynie na terenie Warszawskiego Ogrodu Botanicznego, skąd nie 
rozprzestrzenia się. Formą długodystansowej dyspersji nasion może być ich zawleczenie przez pojazdy. 
Nasiona barszczu perskiego mogą być przenoszone wraz z transportem drogowym na kołach samochodów 
osobowych, dostawczych, ciężarówek itp. oraz z transportem kolejowym. Droga ta może mieć istotne znaczenie 
w przypadku samochodów przyjeżdzających z krajów skandynawskich, które są zagrożone inwazją tego gatunku 
(występuje on na większości otwartych obszarów wokół miast). Po wprowadzeniu tą drogą z dużym 
prawdopodobieństwem barszcz perski może się zadomawiać, a następnie rozprzestrzeniać.  

Należy jednocześnie zaznaczyć, że słabo udokumentowana historia introdukcji i źródła pochodzenia nasion mogą 
stanowić podstawę założenia, że gatunek prawdopodobnie występuje w Polsce, ale nie jest identyfikowany; 
wymaga to jednak potwierdzenia. 

Droga ta ma więc duże znaczenie dla wprowadzenia gatunku, który jest zagrożeniem dla różnorodności 
biologicznej a przede wszystkim dla zdrowia ludzkiego (punkt II. 2c). 

Występowanie gatunku na terenie Polski, w związku z przedostawaniem się tą drogą, mogłoby stanowić 
zagrożenia dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia oraz gospodarki; zagrożenia te przedstawiono 
w punkcie II.2a-d. 
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szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

11-100 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 wysokiego ryzyka – zawleczenie do środowiska przyrodniczego gatunku wysokiego ryzyka, który dotychczas 
występował tylko w uprawach lub hodowlach (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: W01→W2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1 

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

Formą długodystansowej dyspersji nasion barszczu perskiego może być także transport z sypkimi substratami, 
glebą czy sianem. Zakładając że gatunek występuje w Polsce, ale jest nieidentyfikowany, droga ta może 
obejmować przenoszenie nasion z ziemią lub piaskiem zawierającymi nasiona gatunku. Istnieje także 
prawdopodobieństwo dotarcia gatunku do Polski tą drogą z krajów skandynawskich. Dyspersja może nastąpić 
podczas prac budowlanych (np. związanych z budową dróg), które mogą prowadzić do nieumyślnego 
przeniesienia nasion barszczu. Ze względu na brak danych drogę oceniono jako potencjalnie prawdopodobną. 

Droga ta ma mniejsze znaczenie dla wprowadzenia gatunku niż opisana wyżej. Występowanie gatunku na terenie 
Polski mogłoby stanowić zagrożenia 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 

1-10 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 wysokiego ryzyka – zawleczenie do środowiska przyrodniczego gatunku wysokiego ryzyka, który 
dotychczas występował tylko w uprawach lub hodowlach (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: W01→W2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 
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3) 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 tzw. kaukaskich barszczy (b. Mantegazziego i b. Sosnowskiego), w tym barszczu perskiego mogą zostać 
nieświadomie zawleczone przez podróżujących na obuwiu, odzieży lub bagażu i w ten sposób przeniesione daleko 
poza zasięg występowania. Jeśli chodzi o barszcz perski droga ta może mieć istotne znaczenie w przypadku 
turystów przyjeżdzających z krajów skandynawskich, w których barszcz ten występuje. Gatunek może być 
rozprzestrzeniany tą drogą również przez odwiedzających ogrody botaniczne, w których roślina występuje 
i owocuje, choć w przypadku polskiej populacji w ogrodzie botanicznym w Warszawie mimo, że co roku kwitnie 
i owocuje nie zaobserwowano siewek. Po wprowadzeniu tą drogą z dużym prawdopodobieństwem barszcz 
perski może się zadomawiać, a następnie rozprzestrzeniać.  

Występowanie gatunku na terenie Polski, w związku z jego przedostawaniem się tą drogą, mogłoby stanowić 
zagrożenia dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia oraz gospodarki, które przedstawiono w punkcie 
II.2a-d. 

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

1-10 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 wysokiego ryzyka – zawleczenie do środowiska przyrodniczego gatunku wysokiego ryzyka, który 
dotychczas występował tylko w uprawach lub hodowlach (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: W01→W2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 

4) 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.  

Nasiona barszczu perskiego mogą być używane jako przyprawa w kuchni perskiej. Ich zakup jest oferowany 
w Internecie. Niewykorzystane, mogą stanowić zanieczyszczenie odpadów z gospodarstw domowych, co może 
stanowić potencjalną drogę wprowadzenia gatunku do środowiska przyrodniczego Polski. Po wprowadzeniu 
gatunku tą drogą z dużym prawdopodobieństwem może się on zadomawiać, a następnie rozprzestrzeniać. 
Występowanie gatunku na terenie Polski, w związku z jego przedostawaniem się tą drogą, mogłoby stanowić 
zagrożenia dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia oraz gospodarki, które przedstawiono w punkcie 
II.2a-d. 
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szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

1-10 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 wysokiego ryzyka – zawleczenie do środowiska przyrodniczego gatunku wysokiego ryzyka, który 
dotychczas występował tylko w uprawach lub hodowlach (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: W01→W2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 

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. 

Zawleczenie nasion barszczu perskiego może nastąpić wraz z przemieszczaniem się maszyn oraz ciężkich 
urządzeń mechanicznych. Zakładając, że gatunek występuje w Polsce, ale jest nieidentyfikowany, 
rozprzestrzenianie tą drogą może nastąpić w trakcie prac związanych np. z używaniem ciężkiego sprzętu 
rolniczego na powierzchniach z występującym gatunkiem i w konsekwencji jego rozwlekanie. Dyspersja nasion 
rośliny może potencjalnie zachodzić podczas prac budowlanych (import lub przemieszczanie się maszyn 
związanych np. z budową dróg lub trakcji kolejowych); również stosowanie ciężkiego sprzętu w przypadku misji 
ratunkowych np. podczas powodzi czy pożarów (szczególnie w przypadku sprowadzenia takich maszyn z krajów 
skandynawskich) może spowodować przeniesienie nasion a nawet fragmentów kłączy, na kołach lub układzie 
gąsienicowym pojazdów mechanicznych. Ze względu na brak danych, drogę tą oceniono jako potencjalnie 
prawdopodobną, która jednak w porównaniu z poprzednimi ma mniejsze znaczenie dla wprowadzenia gatunku.  

Występowanie barszczu perskiego na terenie Polski w związku z jego przedostawaniem się tą drogą mogłoby 
stanowić zagrożenie dla środowiska, usług ekosystemowych, zdrowia oraz gospodarki, które przedstawiono 
w punkcie II.2a-d. 

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

1-10 – 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 wysokiego ryzyka – zwiększenie prawdopodobieństwa ucieczki do środowiska przyrodniczego gatunku 
wysokiego ryzyka, poprzez zwiększenie jego dotychczasowej liczebności w uprawach lub hodowlach (zmiana 
kategorii rozprzestrzenienia: W01→W2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 
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6) 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, 
które zaliczane są do kategorii „Ucieczka gatunków zwierząt domowych, gatunków akwarystycznych 
i terrarystycznych”. 

Barszcz perski Heracleum persicum jako gatunek ozdobny, nigdy nie był w Polsce przedmiotem handlu. Jednakże 
rośliny były masowo sadzone w Skandynawii, gdzie były i są uprawiane jako dekoracyjne rośliny ogrodowe. 
Inwazyjna natura i toksyczne właściwości gatunku uniemożliwiają jego wykorzystanie w ogrodnictwie. Trudno 
ocenić czy gatunek jest uprawiany w ogrodach przydomowych lub działkach w Polsce oraz jak wysokie jest 
prawdopodobieństwo, że mógłby być uwalniany tą drogą. Jeśli gatunek jest uprawiany wyłącznie na terenie 
ogrodu botanicznego w Warszawie prawdopodobieństwo wprowadzenia go do środowiska naturalnego tą drogą 
jest minimalne. Jednakże uwolnienia nawet niewielkiej liczby osobników (jeśli znajdą one odpowiednie warunki 
do przeżycia) mogą skutkować dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego.  

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

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

0 – 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 wysokiego ryzyka – zwiększenie prawdopodobieństwa ucieczki do środowiska przyrodniczego gatunku 
wysokiego ryzyka, poprzez zwiększenie jego dotychczasowej liczebności w uprawach lub hodowlach (zmiana 
kategorii rozprzestrzenienia: W01→W2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
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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