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:

Czeremcha amerykańska

2) nazwa łacińska:

Padus serotina (Ehrh.) Borkh.

3) nazwa angielska:

Black cherry

4) synonimy nazw (o ile są używane, maksymalnie dwie najczęściej stosowane)
a) synonimy nazwy polskiej:

czeremcha późna

b) synonimy nazwy łacińskiej:

Prunus serotina
Cerasus capolin

c) synonimy nazwy angielskiej:

Wild black cherry
Wild cherry

5) rodzaj organizmu:

rośliny naczyniowe

6) rodzina:

Rosaceae

7) pochodzenie (region):
południowo-wschodnia i środkowa część Ameryki Północnej oraz północne obszary Ameryki Środkowej (od
Meksyku do Gwatemali)
8) występowanie w Polsce (tak/nie):
Jeśli TAK to:

X

TAK

w środowisku przyrodniczym

X

w uprawie i hodowli

9) charakterystyka gatunku
Gatunek tworzy w Europie formy krzewiaste lub drzewa do 25 m wysokości. Korona luźna i wydłużona. Pnie
i pędy pokryte ciemnobrązową korą z licznymi białymi przetchlinkami (struktury we wtórnej tkance
okrywającej umożliwiające wymianę gazowa). Kora po roztarciu wydziela intensywny zapach przypominający
migdały. Ulistnienie skrętoległe. Liście pojedyncze, jajowate lub podłużnie lancetowate, brzegiem gęsto
piłkowane, zaostrzone, do 12-15 cm długości. Górna strona liścia ciemnozielona, gładka i błyszcząca. Po dolnej
stronie dojrzałych liści obecne rdzawe włoski u nasady nerwu głównego. Czeremcha amerykańska przystępuje
do reprodukcji generatywnej średnio w wieku 10 lat. Kwitnie pod koniec maja i w czerwcu. Najobficiej kwitną
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osobniki do wieku 30 lat, wytwarzając do kilku tysięcy kwiatów na 1 m korony. Kwiaty kremowo białe,
pięciokrotne, drobne (średnica do 8 mm), zebrane w luźne, rozpostarte lub wznoszące się walcowate grona
(po przekwitnieniu zwisające) o długości około 10-15 cm. Owoce, kuliste pestkowce (średnica do 1 cm),
z trwałymi działkami kielicha u nasady, dojrzewają na przełomie sierpnia i września zmieniając zabarwienie
z czerwonego na czarny. Rozprzestrzenianie owoców głównie grawitacyjne oraz przez ptaki. Możliwa
reprodukcja wegetatywna poprzez odrośla pędowe z pnia i szyi korzeniowej, w niewielkim stopniu z korzeni.
Czeremcha amerykańska nie jest gatunkiem długowiecznym, po przekroczeniu wieku 80-100 lat drzewa
zaczynają chorować i zamierać. Gatunek o niewielkich wymaganiach siedliskowych, najlepiej rozwija się na
stanowiskach dobrze naświetlonych. Dopasowuje tempo wzrostu swoich stadiów rozwojowych do ilości
docierającego światła.
10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia
W granicach naturalnego zasięgu czeremcha amerykańska tworzy gęste drzewostany o niewielkiej
powierzchni, ponadto jako gatunek współwystępujący, nieodporny na konkurencję, stanowi składnik lasów
sosnowych, liściastych oraz zadrzewień przydrożnych. Największe znaczenie produkcyjne ma w rejonie Wyżyny
Allegheńskiej, gdzie wraz z klonami stanowi odrębny typ lasu lub występuje jako domieszka w innych
zbiorowiskach. Sporadycznie zasiedla powierzchnie wylesione oraz wnika do siedlisk nadrzecznych. Rozległy
zasięg gatunku wiąże się z szerokim zakresem właściwości glebowych i warunków klimatycznych, w których
może rosnąć.
11) zastosowanie gospodarcze
Czeremcha amerykańska zawiodła jako gatunek o znaczeniu gospodarczym w leśnictwie. W Europie rośnie
szybko lecz przyjmuje nieregularny pokrój. Zamiast surowca do produkcji mebli o wysokich walorach
wytrzymałościowych i ciekawym rysunku słoi, który uzyskuje się w centrum swojego naturalnego zasięgu,
dostarcza drewna słabej jakości, o parametrach zbliżonych do drewna czeremchy zwyczajnej Padus avium czy
brzozy brodawkowatej Betula pendula. Zastosowanie czeremchy amerykańskiej dla poprawy bonitacji siedlisk
w lasach gospodarczych nie przyniosło zakładanych efektów a skutki spontanicznego rozprzestrzenienia się
stanowią zagrożenie dla rodzimych fitocenoz leśnych. Jako roślina miododajna dostarcza średnio 15 kg cukrów
oraz 22 kg pyłku z 1 ha. Owoce czeremchy amerykańskiej wykorzystywane są w przetwórstwie domowym lub
ziołolecznictwie, z jednego drzewa można uzyskać do 50 kg owoców.

2. Inwazyjność
1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono):

1947

2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie
Czeremcha amerykańska została sprowadzona do Europy na początku XVII wieku, wzbogacając kolekcje
dendrologiczne we Francji i w Niemczech. Szybko stała się pożądaną rośliną ozdobną w parkach i ogrodach,
która spontanicznie rozprzestrzeniała się w pobliżu miejsc nasadzenia. W Polsce odnotowana po raz pierwszy
w kolekcji dendrologicznej S. Wodzickiego w miejscowości Niedźwiedź koło Krakowa w roku 1813. Wydaje się
jednak, że gatunek ten był obecny w granicach Polski nieco wcześniej. Przemawiają za tym dane odnoszące się
do wschodnich landów Niemiec, gdzie gatunek wprowadzono do uprawy w roku 1796 i po 30. latach od
introdukcji obserwowano pierwsze „ucieczki” z pierwotnych miejsc nasadzenia. Pod koniec XIX wieku
czeremcha amerykańska była sadzona na powierzchniach doświadczalnych, w celu uzyskania w krótkim czasie
wysokiej jakości drewna. Niepowodzenia wynikające z niezadowalających przyrostów i słabej jakości
technicznej drewna nie zniechęciły leśników do dalszych nasadzeń. Kolejny etap wprowadzania gatunku, który
przyjął masową skalę, rozpoczął się na początku XX wieku i dotyczył nasadzeń w podszycie siedlisk ubogich. Ich
celem było wzbogacenie biocenoz, polepszenie ich właściwości glebowych. Czeremcha amerykańska była
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również wprowadzana jako roślina osłonowa przed pożarami i wiatrami. Masowe introdukcje czeremchy
amerykańskiej w Holandii i Belgii miały miejsce w pierwszej połowie XX wieku, w Niemczech – od lat 30. do lat
80. W Polsce można przyjąć, że była głównie sadzona w latach 60., 70. i 80. XX wieku, choć nie ma dokładnych
danych co do terminów i zakresu tych prac.
3) rozmnażanie w przyrodzie Polski

X

tak

nie

nie dotyczy

4) sposób rozmnażania się
Dominuje rozmnażanie generatywnie. Osobniki w pełnym oświetleniu dojrzewają w wieku 4−7 lat, pod
okapem drzew kilkanaście lat później. Kwiaty są owadopylne. Około 15% kwiatów przekształca się w owoce,
z których 20% rozsiewają zwierzęta (endozoochoria) na odległości do 100 m od rośliny macierzystej. Pozostałe
owoce opadają (barochoria), nie dalej niż 5-10 m od źródła obsiewu. Nasiona charakteryzują się krótką
żywotnością, ograniczoną do 3−5 lat, większość z nich kiełkuje w pierwszym roku po zimowym spoczynku.
Siewki tworzą bank siewek. W zacienieniu, przy zahamowanym wzroście, mogą przetrwać przez kilka lat,
czekając na sprzyjające warunki świetlne. Rozmnażanie wegetatywne odbywa się głównie poprzez odrośla
pędowe. Odrośla korzeniowe występują sporadycznie.
5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się
● drogi wprowadzania zamierzonego: celowe introdukcje w leśnictwie i zieleni urządzonej, jako roślina
ozdobna, miododajna;
● drogi wprowadzania niezamierzonego: przypadkowe zawleczenie z zanieczyszczoną ziemią, w trakcie
niszczenia owocujących osobników;
● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): barochoria
(spadanie owoców na ziemię pod wpływem siły grawitacji), endozoochoria (rozsiewanie diaspor poprzez
przenoszenie ich wewnątrz organizmu zwierząt);
● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): celowe introdukcje w leśnictwie
i zieleni urządzonej, sadzona celowo jako roślina ozdobna, miododajna, przypadkowo zawleczona z ziemią
lub w trakcie niszczenia owocujących osobników.
6) stopień rozprzestrzenienia
gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4
Czeremcha amerykańska jest w Polsce gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym. Występuje na obszarze całego
kraju, najliczniej w jego centralnej i południowo-zachodniej części. Na początku XXI w., w Atlasie rozmieszczenia
roślin naczyniowych Polski (ATPOL), Padus serotina została wykazana w 1134 kwadratach (10×10 km), co
stanowi 31% powierzchni kraju. Aktualna mapa występowania gatunku wskazuje na lokalne rozprzestrzenianie
się czeremchy amerykańskiej wokół miejsc, gdzie została wprowadzona, oraz zwiększanie liczebności jej
populacji na obszarach podatnych na ekspansję. Liczebność gatunku na stanowisku jest zróżnicowana: od
pojedynczych osobników po bardzo liczne populacje.
7) dynamika gatunku
kategoria:

gatunki silnie ekspansywne

stopień pewności:

duży

opis:
Do połowy lat 50. XX w. czeremcha amerykańska występowała nielicznie, w części centralnej i południowozachodniej Polski, powiększając swój areał występowania wokół miejsc, gdzie została wprowadzona. W okresie
kolejnego półwiecza gatunek osiągnął stadium gwałtownej ekspansji, co było związane z masowym jego
wprowadzaniem do podszytu na ubogich siedliskach leśnych. Obecnie występuje na terenie całego kraju,
w mniejszym nasileniu w północno-wschodniej części kraju. Według oceny niektórych autorów czeremcha
amerykańska nie osiągnęła jeszcze maksimum zasiedlenia w Europie. Pomimo, że tempo rozprzestrzeniania się
czeremchy amerykańskiej jest stosunkowo niewielkie, od 2,5 do 22,5 m na rok w zależności od ekosystemu, to
bardzo duża liczba źródeł dyspersji i znaczna podatność siedlisk na jej wkraczanie powoduje, że uznano ją za
gatunek silnie ekspansywny.
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8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach
Czeremcha amerykańska występuje na glebach o szerokim spektrum żyzności i wilgotności. Głównie związana
jest z glebami piaszczystymi, o kwaśnym odczynie. Jednak najlepszy wzrost wykazuje na glebach
mezotroficznych – rdzawych, brunatnych, a unika gleb wilgotnych. Najczęściej spotykana jest na siedliskach
boru i lasu mieszanego świeżego (odpowiednio 42% i 36% powierzchni Lasów Państwowych zasiedlonych przez
gatunek), ze względu na wcześniejsze, celowe nasadzenia. W zdecydowanie mniejszym nasileniu obecna jest
w olsach, łęgach i grądach. Szczególnie dynamicznie rozprzestrzenia się w monokulturach sosny zwyczajnej.
Spontanicznie przenika poza obszary leśne i wkracza na suche wrzosowiska, wydmy śródlądowe, murawy
kserotermiczne. Ponadto rośnie na siedliskach przekształconych przez człowieka, takich jak nieużytki oraz
miejskie tereny zielone.
9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:

0,75

kategoria:

średnio inwazyjny gatunek obcy

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku
wynik oceny:

0,53

kategoria:

nie zmieni się

opis:
Szeroka amplituda wymagań ekologicznych czeremchy amerykańskiej wskazywałaby na brak wpływu zmian
klimatu na inwazyjność gatunku. Jednak badania czeremchy w warunkach miejskiej wyspy cieplnej
potwierdziły istnienie zależności pomiędzy wzrostem temperatury a rozprzestrzenianiem się gatunku.
W fitocenozach leśnych warunki sprzyjające dla wzrostu rodzimych gatunków liściastych będą wpływały
ograniczająco na populację czeremchy amerykańskiej, która jest wrażliwa na konkurencję i zacienienie. Z kolei
zaburzenia wielkopowierzchniowe i związane z nimi luki będą stymulowały szybszy wzrost, wcześniejsze
i obfitsze owocowanie tego gatunku. W związku z tym, że zmiany klimatu w pewnych aspektach będą sprzyjały,
a w innych ograniczały ekspansję czeremchy amerykańskiej wydaje się, że jej sumaryczny wpływ na środowisko
przyrodnicze się nie zmieni.

3. Oddziaływanie gatunku obcego
1) wpływ na środowisko przyrodnicze
wynik oceny:

0,75

kategoria:

duży

opis:
W ekosystemach leśnych podatnych na zmiany, takich jak lasy sosnowe na gruntach porolnych, zaburzone
bory i lasy mieszane, bory na siedlisku dąbrów, obecność czeremchy amerykańskiej przyczynia się do zmiany
czynników biotycznych i abiotycznych. Gęsty podszyt czeremchy amerykańskiej zacienia dno lasu a ściółka
z liści gatunku dodatkowo ogranicza ilość docierającego światła. Powoduje to zmniejszenie powierzchni
pokrycia przez runo i warstwę mszystą, wypieranie pospolitych zielnych gatunków światłolubnych oraz
ograniczenie naturalnego odnawiania się drzew i krzewów. Ponadto dekompozycja opadłych liści czeremchy
amerykańskiej zwiększa zasobność gleby w azot i fosfor. Zmiany te sprzyjają ustępowaniu roślin o niższych
wymaganiach pokarmowych i wkraczaniu gatunków siedlisk żyznych, w tym również roślin synantropijnych.
Współwystępujące rośliny runa, którym odpowiadają warunki świetlne i troficzne, przegrywają konkurencję
z czeremchą amerykańską, ze względu na mniej liczny bank siewek. Gatunek wpływa na przedstawicieli
rodzimej flory również poprzez oddziaływania allelopatyczne (wydzielanie do środowiaka substancji
chemicznych, które mogą mieć wpływ, zarówno szkodliwy jak i korzystny, na procesy wzrostu i rozwoju
gatunków współwystępujących). Zarówno związki wydzielane przez korzenie gatunku, jak i obecne w liściach,
mogą powodować zahamowanie kiełkowania siewek gatunków współwystępujących. Szczególnie niepokojące
jest pogorszenie się na skutek inwazji czeremchy amerykańskiej stanu zbiorowisk roślinnych będących
przedmiotem ochrony przyrody.
Okres zadomowienia czeremchy amerykańskiej w Polsce był wystarczający do zaakceptowania gatunku przez
rodzimych przedstawicieli patogenów, roślinożerców i zapylaczy. Czeremcha amerykańska stanowi istotny
element sieci troficznych w biocenozach.
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2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt)
Gatunek stwarza przede wszystkim zagrożenie dla następujących siedlisk:
- 4030 – Europejskie suche wrzosowiska;
- 9190 – Stare acidofilne dąbrowy z dębem szypułkowym Quercus robur na piaszczystych równinach;
- 91I0 – Eurosyberyjskie dąbrowy stepowe;
- 9150 – Środkowoeuropejskie nawapienne buczyny Cephalanthero-Fagion;
a także jest notowany w takich siedliskach jak:
- 2330 – Śródlądowe wydmy z otwartymi murawami ze szczotlichą Corynephorus i mietlicą Agrostis;
- 6120 – Suche napiaskowe murawy na wapiennym podłożu;
- 91T0 – Środkowoeuropejskie lasy sosny zwyczajnej Pinus sylvestris z porostami;
- 9160 – Subatlantyckie i środkowoeuropejskie lasy dębowe i dębowo-grabowe Carpinion betuli (grądy);
- 9170 – Lasy dębowo-grabowe Galio-Carpinetum (grądy).
3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie
Brak szczegółowych danych. Z uwagi na szerokie rozprzestrzenienie w kraju czeremcha amerykańska jest
gatunkiem stale obecnym na listach taksonów inwazyjnych występujących na stanowiskach gatunków rzadkich.
Przykładowo występuje na stanowiskach takich taksonów jak:
- zimoziół północny (Linnaea borealis) – gatunek narażony na wyginięcie VU, objęty ochroną częściową,
- sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis) – gatunek narażony na wyginięcie VU, objęty ochroną ścisłą,
- widlicz spłaszczony (Diphasiastrum complanatum) – gatunek narażony na wyginięcie VU, objęty ochroną
częściową,
- widłak goździsty (Lycopodium clavatum) – gatunek bliski zagrożenia NT, objęty ochroną częściową.
4) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,50

kategoria:

średni

opis:
W ekosystemach leśnych podatnych na inwazję gatunku gęsty podszyt czeremchowy ogranicza odnawianie
rodzimych gatunków drzew i krzewów. Wydaje się, że negatywny wpływ gatunku na odnawianie się rodzimych
drzew przynosi większe straty niż zysk z drewna czeremchy amerykańskiej. Ponadto nalot i podrost tego
gatunku pogarszają warunki wzrostu upraw leśnych i młodników. Obecność czeremchy amerykańskiej zwiększa
koszty utrzymania linii energetycznych, dróg leśnych i przywrócenia do użytkowania odłogów. Ponadto
gatunek jest wektorem patogenów grzybowych i żywicielem szkodników upraw sadowniczych.
5) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,00

kategoria:

bardzo mały

opis:
Pyłek czeremchy amerykańskiej nie znajduje się na listach pospolitych alergenów wziewnych. Liście, gałęzie,
kora i nasiona czeremchy amerykańskiej zawierają glikozydy cyjanogenne: prunazynę i amigdalinę. Związki te
po uszkodzeniu tkanek roślinnych są hydrolizowane do toksycznego cyjanowodoru. W Ameryce odnotowano
przypadki zatrucia dzieci, po zjedzeniu dużej ilości pestkowców oraz na skutek żucia gałązek lub picia herbaty
zrobionej z liści czeremchy amerykańskiej. W Europie przypadki zatrucia w wyniku spożycia gatunku nie są
znane. Owoce pozbawione pestek stosuje się w przetwórstwie domowym do wyrobu soku, galaretek i nalewek
oraz w ziołolecznictwie jako surowce o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbiegunkowym.
6) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,33

kategoria:

umiarkowanie negatywny

opis:
Czeremcha amerykańska dostarcza drewna słabej jakości, które jest wykorzystywane na opał lub wałek
użytkowy. Korzystny wpływ gatunku na usługi zaopatrzeniowe wynika ze stosowania owoców w przetwórstwie
domowym oraz w ziołolecznictwie. Ponadto gatunek jest rośliną miododajną.
Wpływ gatunku na usługi regulacyjne dotyczy podniesienia żyzności gleb leśnych, przy jednoczesnym
tworzeniu gęstego podszytu, który wpływa negatywnie na gatunki runa i odnawianie się lasu. Czeremcha
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amerykańska została zaakceptowana przez rodzimych roślinożerców i patogeny, co nie pozwala wykluczyć jej
wpływu na regulacje liczebności tych organizmów w biocenozach.
Zwarty podszyt gatunku zmienia walory krajobrazowe lasu, może utrudniać ruch turystyczny i rekreację.
Jednocześnie efektowne kwitnienie i wybarwienie jesienią liści zwiększa zalety dekoracyjne gatunku.

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego
gatunku
Opublikowane wyniki działań ograniczających ekspansję czeremchy amerykańskiej w Polsce dotyczą jedynie
kilku parków narodowych. Zastosowane mechaniczne metody zwalczania polegały na cięciu, wyrywaniu
i obrączkowaniu. Wycinka u nasady pnia okazała się być całkowicie nieskuteczna i stymulowała tworzenie
licznych pędów odroślowych. Przyczyniała się jedynie do opóźnienia owocowania. Dobre efekty uzyskano
stosując cięcie wysokie (0,5-1 m) w połączeniu z usuwaniem nowych odrośli w kolejnych latach oraz cięcia
poniżej szyi korzeniowej (śmiertelność 80−90%). Wyrywanie i karczowanie osobników było skuteczne, jednak
z uwagi na wysoką pracochłonność niemożliwe do zastosowania na dużych powierzchniach, a jedynie
w pierwszej fazie kolonizacji nowych stanowisk. Zastosowanie zabiegu mechanicznego polegającego na
obrączkowaniu (przerwaniu łyka), podobnie jak w przypadku cięcia, skutkowało wypuszczaniem odrośli przez
uszkodzone drzewa. Wykazano dużą skuteczność zwalczania chemicznego z użyciem glifosatu, stosowanego
w formie oprysku na młode rośliny oraz w zaciosy lub na świeżo ścięte pnie i pędy (metoda kombinowana).
Użycie środków chemicznych jest dopuszczone w uprawach leśnych, kontrowersyjne na terenach chronionych.
Z dobrymi rezultatami prowadzono również działania hodowlane, które polegały na ograniczeniu oświetlenia
dna lasu poprzez stosowanie podsadzeń gatunków rodzimych (buk pospolity Fagus sylvatica, dąb szypułkowy
Quercus robur, klon zwyczajny Acer platanoides). Przeciwdziałanie ekspansji czeremchy amerykańskiej jest
zadaniem trudnym, wymagającym konsekwencji i dużych nakładów finansowych.

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem
kategoria:

W4 – gatunek wysokiego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, szeroko
rozprzestrzeniony (czarna lista)
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