
 

 

 

 

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: Partenium ambrozjowate 

 2) nazwa łacińska: Parthenium hysterophorus L. 

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

dane liczbowe: 0 osobników 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:  

gatunek nie występuje w Polsce – kategoria 0 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Partenium ambrozjowate jest rośliną roczną lub krótkotrwałą byliną. Siewka tworzy rozetę z długim 
korzeniem. Jednym z przystosowań biologicznych do rozprzestrzeniania się jest długość kwitnienia. Roślina 
może w sprzyjających warunkach kwitnąć 6-8 miesięcy, dzięki czemu ma szansę wytworzyć ogromną liczbę 
diaspor generatywnych w sezonie wegetacyjnym. Kwiaty zebrane są w kwiatostany typu koszyczek. Koszyczki 
występują na rozgałęzionych pędach osobnika. Owocem jest niełupka o długości do 2 mm opatrzona puchem 
kielichowym (diaspora generatywna), dzięki któremu jest przystosowana do rozprzestrzeniania przez wiatr 
(anemochorycznie). Liczba wytworzonych w sezonie wegetacyjnym przez jednego osobnika płodnych niełupek 
(15 000-25 000), potwierdza olbrzymie możliwości gatunku do rozprzestrzeniania się. Dodatkowo roślina 
tworzy glebowy bank nasion, którego trwałość szacuje się na 6 lat. Sukces kolonizacyjny gatunku przejawia się 
ponadto w szerokim zakresie tolerancji wobec czynników siedliskowych takich jak temperatura, światło, susza, 
zasolenie i odczyn podłoża. Ponieważ gatunek nie występuje w Polsce, a w Europie (w tym w Polsce) notowany  
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był dotąd sporadycznie (były to pojawy efemeryczne), nie ma danych dotyczących cyklu życiowego gatunku 
odnoszących się do warunków europejskich.  

 
 

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: 0,70 

kategoria: duży 

opis:  
Partenium ambrozjowate negatywnie wpływa na integralność ekosystemów poprzez zaburzanie czynników 
abiotycznych i biotycznych. Z uwagi na duże zdolności adaptacyjne do zróżnicowanych warunków 
siedliskowych, a tym samym szeroki zakres tolerancji wobec m.in. temperatury, światła, suszy, zasolenia 
czy pH podłoża, skutecznie konkuruje z rodzimymi gatunkami roślin na obszarach trawiastych, w lasach, 
na brzegach rzek, terenach zalewowych i obszarach antropogenicznych. Jako roślina allelopatyczna o dużym 
potencjale, zastępuje rodzimą roślinność w szerokim spektrum siedlisk prowadząc do zubożenia 
różnorodności gatunkowej. Występowanie gatunku skutkuje obecnością długotrwałego efektu toksycznego 
w środowisku glebowym, a zawarte w nim allelopatyczne związki wpływają hamująco na wiązanie azotu 
i bakterie nitryfikacyjne. Poprzez zarastanie pastwisk i obszarów trawiastych, zmniejsza procentowe pokrycie 
roślin stanowiących pokarm dla dzikich zwierząt, zagrażając w ten sposób największym migracjom zwierząt, 
np. na obszarze chronionym Masai Mara National Reserve w Afryce. Na podstawie przytoczonych danych 
należy wnioskować, iż pojawienie się gatunku w Polsce mogłoby spowodować w miejscach objętych inwazją 
spadek różnorodności biologicznej. Gatunek ten mógłby oddziaływać negatywnie na liczne gatunki rodzime 
występujące na zajmowanych przez niego siedliskach, m.in. na gatunki łęgowe, łąkowe i murawowe. 

b) wpływ na gospodarkę  

wynik oceny: 1,00 

kategoria: bardzo duży 

opis:  
Partenium ambrozjowate niekorzystnie wpływa na rośliny uprawne, m.in. zarastając pola, które stają się 
nieodpowiednie do uprawy. Jego silne allelozwiązki hamują kiełkowanie i wzrost np. zbóż, warzyw i traw 
pastewnych. Straty w plonach sięgają nawet 90%. Gatunek hamuje zawiązywanie nasion i powstawanie 
owoców m.in. u fasoli, papryki, pomidora, kukurydzy. W uprawach sadowniczo-ogrodniczych notowano 
straty wynikające z allelopatii pyłkowej. Jest gospodarzem dla patogenów roślin i owadów będących 
szkodnikami roślin uprawnych. Oddziałując na zdrowie zwierząt negatywnie wpływa na produkcję zwierzęcą, 
jakość mleka i mięsa. Obecność gatunku generuje straty obniżając produkcję zwierzęcą. W dolinach 
rzecznych zalegająca martwa biomasa partenium ogranicza lub hamuje przepływ wody. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 1,00 

kategoria: bardzo duży 

opis:  
Partenium ambrozjowate wywiera bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Powoduje u ludzi liczne 
problemy zdrowotne, takie jak astma, zapalenie oskrzeli, zapalenie skóry, katar sienny, alergiczne swędzenie 
skóry (podrażnienie), kaszel i krwotok. Pyłki roślin w kontakcie z ciałem powodują obrzęk i swędzenie jamy 
ustnej i nosa. Wykazano alergię krzyżową (w obu kierunkach) pomiędzy partenium ambrozjowatym, 
a ambrozjami (Ambrosia spp.). Ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia) jest już poważnym 
problemem alergicznym w Europie, dlatego nadwrażliwość krzyżowa z partenium ambrozjowatym mogłaby 
wzmocnić alergie. Rośliny z uwagi na szybkie tempo rozwoju mogą być uciążliwe na terenach ogólnie 
dostępnych dla ludzi np. nad brzegami rzek i strumieni. 
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d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,17 

kategoria: bardzo negatywny 

opis:  
Partenium ambrozjowate wpływa niekorzystnie na usługi ekosystemowe powodując straty w plonach roślin 
uprawnych. Oddziałując szkodliwie na zdrowie zwierząt wpływa na produkcję zwierzęcą, jakość mleka 
i mięsa. Gatunek może być postrzegany jako roślina użytkowa na potrzeby energetyczne. Jest stosowany jako 
lek ziołowy o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwmiażdżycowym. Z uwagi na allelozwiązki stanowi 
źródło środków owadobójczych, herbicydów i fungicydów. Negatywnie wpływa na usługi regulacyjne 
zmieniając właściwości fizyczno-chemiczne i biologiczne gleb. Pyłek jest wysoce uczulający, a obecność 
w powietrzu obniża jego jakość. Płaty partenium przyciągają owady zmniejszając szanse na zapylanie 
i wytworzenie owoców u rodzimych roślin. Wypierając rodzime gatunki zmienia warunki biotyczno-
klimatyczne zajmowanego obszaru. 

 
 

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 z nasionami lub materiałem siewnym 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Handel nasionami i materiałem siewnym przeznaczonym do uprawy roślin, warzyw i kwiatów, do produkcji 
przedmiotów ozdobnych, takich jak różnego typu ozdoby i biżuteria, nasionami wykorzystywanymi jako pokarm 
dla zwierząt czy do przetwarzania, prowadzony jest na skalę globalną. Zawleczenie z transportowanymi 
nasionami dotyczy transportu i rozprzestrzeniania gatunków wraz z nasionami i materiałem siewnym. Mogą to 
być gatunki będące patogenami czy pasożytami gatunków, których nasiona są transportowane, nasiona 
gatunków obcych wymieszane z transportowanym materiałem siewnym czy gatunki, które są troficznie 
lub abiotycznie związane z transportowanymi nasionami. Droga ta nie obejmuje gatunków, które są 
transportowane i rozprzestrzeniane wraz z nasionami czy produktami przeznaczonymi do spożycia przez ludzi. 

Partenium ambrozjowate nie występuje w Polsce, jednak odnotowywana na polskim rynku, powiększająca się 
stale oferta handlowa dotycząca produktów rolnych, sprzyja przenoszeniu gatunku tą drogą, zwłaszcza, 
że  dotyczy materiału siewnego w szerokiej gamie wykorzystania (rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo, 
przemysł spożywczy). Omawiany gatunek nie należy do roślin kwarantannowych, dlatego też gdyby materiał 
był sprowadzony wraz z jego niełupkami, partenium ambrozjowate zostałoby wprowadzone bez przeszkód 
na teren naszego kraju. W Polsce gatunek został po raz pierwszy odnotowany przez G. Wangrina w 1938 roku 
w Szczecinie, na wysypisku przy ul. Gdańskiej, gdzie obserwowano kilka roślin. Rok później obecność gatunku 
potwierdzono, przy czym odnotowano obecność tylko jednej rośliny. W tym samym miejscu, gdzie wyrzucano 
odpady, zaobserwowano w towarzystwie gatunku inny efemerofit Tagetes minuta L. (Tagetes – aksamitka), który 
prawdopodobnie został zawleczony z nasionami roślin oleistych. Od lat 30-tych XX wieku gatunek nie był 
w Polsce notowany, brak danych o innych stanowiskach partenium ambrozjowatego w naszym kraju. Nie można 
jednak wykluczyć okresowego pojawiania się osobników tego gatunku w Polsce. Partenium ambrozjowate może 
być mylone z roślinami z rodzaju Ambrosia, np. z inwazyjnym w Polsce gatunkiem ambrozja bylicolistna 
(Ambrosia artemisiifolia L.), szczególnie gdy rośliny są w stadium wegetatywnym. Prawdopodobieństwo 
zawleczenia potwierdza występowanie gatunku we wtórnym zasięgu jako chwastu upraw. Warto jednak 
podkreślić, że skala obecności gatunku w transportowanych nasionach może być ograniczona ze względu 
na prawdopodobieństwo usunięcia niełupek podczas czyszczenia materiału. Owoce posiadają puch kielichowy, 
dzięki któremu mogą być w łatwy sposób usuwane. Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, 
gospodarki, zdrowia człowieka i usług ekosystemowych związane z przedostawaniem się partenium 
ambrozjowatego tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 2 – Zawleczenie gatunków z materiałami 
stosowanymi jako podłoże, drogi nr 3 – Zawleczenie przez podróżujących ludzi, drogi nr 4 – Samodzielne 
rozprzestrzenianie się gatunków z obszarów położonych za granicą kraju, po ich wcześniejszej introdukcji na tych 
obszarach wskutek działalności człowieka i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 
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szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

101-1 000 

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 bardzo wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku 
wysokiego ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: W0→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. 

Gatunek może być przenoszony z podłożem wykorzystywanym w szklarniach i szkółkach. Przy założeniu, 
że gatunek występuje w Polsce, wymieniona droga przenoszenia może być wykorzystywana bardzo efektywnie 
przez gatunek. Prowadzone budowy zarówno szlaków komunikacyjnych jak i zabudowań sprzyja 
rozprzestrzenianiu się gatunku wraz transportowanym podłożem. Dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się 
do osiągnięcia sukcesu przez roślinę jest długotrwały glebowy bank nasion. Opisywana droga przenoszenia może 
mieć duże znaczenie społeczno-gospodarcze i może stanowić duże zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, 
gospodarki i zdrowia człowieka, w przypadku, gdyby gatunek ponownie pojawił się w Polsce.  

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, gospodarki, zdrowia człowieka i usług ekosystemowych 
związane z przedostawaniem się partenium ambrozjowatego tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 1 – 
Zawleczenie gatunków z nasionami lub materiałem siewnym, drogi nr 3 – Zawleczenie przez podróżujących ludzi, 
drogi nr 4 – Samodzielne rozprzestrzenianie się gatunków z obszarów położonych za granicą kraju, po ich 
wcześniejszej introdukcji na tych obszarach wskutek działalności człowieka i są tożsame z wymienionymi 
w punkcie II.2. 

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

11-100  

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 bardzo wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku 
wysokiego ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: W0→W2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 

 

 



- 5 - 

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. 

Niewielkie rozmiary niełupki partenium ambrozjowatego oraz obecność puchu kielichowego ułatwiają 
przemieszczanie się gatunku epizoochorycznie pomiędzy obszarami. Jednocześnie rozwijająca się oferta 
turystyczna zarówno w odniesieniu do lokalizacji jak i typu organizowanych wyjazdów (wyjazdy w miejsca 
dotychczas niedostępne, wyjazdy survivalowe) sprzyja możliwości przedostawaniu się gatunku opisywaną drogą. 
Pewne znaczenie mogą mieć wyprawy organizowane w celach badawczych, które mogą dotyczyć m.in. obszarów 
rolniczych, na których występuje partenium ambrozjowate jako chwast. Skala wymienionych wyjazdów jest 
stosunkowo niewielka. Dlatego aktualne znaczenie społeczno-gospodarcze i zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego, gospodarki i zdrowia człowieka jest niewielkie dla naszego kraju.  

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, gospodarki, zdrowia człowieka i usług ekosystemowych 
związane z przedostawaniem się partenium ambrozjowatego tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 1 – 
Zawleczenie gatunków z nasionami lub materiałem siewnym, drogi nr 2 – Zawleczenie gatunków z materiałami 
stosowanymi jako podłoże, drogi nr 4 – Samodzielne rozprzestrzenianie się gatunków z obszarów położonych za 
granicą kraju, po ich wcześniejszej introdukcji na tych obszarach wskutek działalności człowieka i są tożsame 
z wymienionymi w punkcie II.2. 

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

1-10 

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 bardzo wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku 
wysokiego ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: W0→W2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 3 

4) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Samodzielne rozprzestrzenianie się gatunków z obszarów położonych za granicą kraju, 
po ich wcześniejszej introdukcji na tych obszarach wskutek działalności człowieka 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Gatunek obcy po wprowadzeniu do danego regionu za pośrednictwem człowieka, może rozprzestrzeniać się 
w sposób naturalny, bez dalszego udziału i pomocy ze strony ludzi, z danego regionu na otaczające regiony, 
co stanowi istotę tej kategorii. Jest to dyspersja gatunków obcych poprzez wtórne rozprzestrzenianie się 
z regionów, w których zostały one wprowadzone, do innych otaczających regionów (w których również gatunki te 
nie są rodzime). Granice, o których mowa, będą zazwyczaj granicami poszczególnych państw, ale mogą również 
odnosić się do granic wewnątrz państw i mieć zasięg terytorialny (szczególnie ma to miejsce w przypadku dużych 
państw, takich jak Rosja, USA, Australia, itp.). Kategoria ta obejmuje także gatunki obce wprowadzone jako 
zanieczyszczenie gatunków wędrownych (np. ptaków, ryb lub zwierząt kopytnych), które poruszają się bez udziału 
człowieka i mogą stanowić wektor obcych gatunków przenoszonych w futrze, na piórach lub na łapach. 

Gatunek w Europie podawany był jak dotąd jedynie z Belgii i z Polski. W Belgii znaleziony w 1999 r. w porcie 
w Ghent w terminalu przeładunkowym zbóż i soi oraz w 2013 r. w Roeselar w sąsiedztwie zakładu produkującego 
paszę dla zwierząt domowych. Prawdopodobnie były to wyłącznie pojawy efemeryczne a roślina zawleczona 
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została z nasionami i paszą. Pojawienie się gatunku w określonym rejonie Europy może prowadzić do jego 
spontanicznego rozprzestrzeniania. Badania potencjalnego zasięgu wykazały, że gatunek ten ma sprzyjające 
inwazji warunki w państwach basenu Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, a najbliżej Polski na Węgrzech. 
Zakładając, że gatunek zadomowi się na tych obszarach jego nasiona mogą zostać zawleczone na piórach 
lub łapach migrujących ptaków. Obecnie prawdopodobieństwo zawleczenia gatunku tą drogą wydaje się być 
niewielkie.  

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, gospodarki, zdrowia człowieka i usług ekosystemowych 
związane z przedostawaniem się partenium ambrozjowatego tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 1 – 
Zawleczenie gatunków z nasionami lub materiałem siewnym, drogi nr 2 – Zawleczenie gatunków z materiałami 
stosowanymi jako podłoże, drogi nr 3 – Zawleczenie przez podróżujących ludzi i są tożsame z wymienionymi 
w punkcie II.2. 

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 bardzo wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku 
wysokiego ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: W0→W2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 3 
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