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Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania  
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wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRÓG PRZENOSZENIA 
 
 

I. Informacje podstawowe 

 1) nazwa polska: Rozplenica szczecinkowata 

 2) nazwa łacińska: Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. 

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

dane liczbowe: 0 osobników 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:  

gatunek występuje w uprawach i hodowlach – podkategoria 01 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Rozplenica szczecinkowata to wieloletnia, kępkowa trawa (bylina), której źdźbła osiągają do 1,3 m wysokości. 
Gatunek preferuje miejsca nasłonecznione, jest odporny na okresowe susze i wysokie temperatury. Na terenie 
Polski okres kwitnienia gatunku przypada w pełni lata. W granicach naturalnego i wtórnego zasięgu gatunek 
rozmnaża się głównie przez nasiona, które są bardzo odporne na suszę i zachowują zdolność kiełkowania 
przez 6 lat. Produkcja nasion przez roślinę jest opisywana jako bardzo wysoka i aż 80% nasion jest określanych 
jako żywotne. Roślina może rozmnażać się również wegetatywnie poprzez fragmenty korzeni. Diaspory 
występują również w formie rozmnóżek (żyworodne rośliny potomne) wytwarzanych wprost na organizmie 
macierzystym, które są rozprzestrzeniane głównie przez wodę. W Polsce gatunek ten nie występuje w środowisku 
przyrodniczym, ponieważ w obecnych warunkach klimatycznych nie jest on zdolny do przetrwania zimy, stąd 
nie może się też rozmnażać ani generatywnie ani też wegetatywnie. Najlepiej rośnie w żyznej i przepuszczalnej, 
umiarkowanie wilgotnej glebie, ale występuje również na piaszczystym oraz kamienistym podłożu.  
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II. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)  

wynik oceny: 0,35 

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:  
Do tej pory nie stwierdzono w Polsce występowania, a tym samym wpływu gatunku na środowisko 
przyrodnicze. Przy założeniu, że gatunek rozprzestrzeniałby się na terenie kraju, w naszych warunkach 
klimatycznych, jego wpływ mógłby zaznaczać się na siedliskach suchych wzdłuż dróg, gdzie ta okazała roślina 
mogłaby wypierać gatunki rodzime. Potencjalnie roślina mogłaby również przeniknąć do siedlisk 
półnaturalnych, takich jak murawy kserotermiczne i murawy napiaskowe czy niezasolone wydmy 
nadmorskie. Biomasa wytwarzana przez roślinę zmniejsza dostępność światła do powierzchni gleby, 
zmniejsza również dostępność wilgoci do otaczających roślin oraz może zmieniać obieg składników 
odżywczych. W związku z powyższym, może to w negatywny sposób wpłynąć na lokalną bioróżnorodność 
tych siedlisk. 

b) wpływ na gospodarkę  

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Brak dostatecznych danych opisujących wpływ rozplenicy szczecinkowatej na uprawy gatunków roślin ważnych 
z ekonomicznego punktu widzenia. Ponieważ gatunek ten tworzy duże kępy oraz produkuje w trakcie sezonu 
wegetacyjnego wiele nasion, jego zdolności konkurencyjne są dość wysokie, jednak w obecnych warunkach 
klimatycznych Polski gatunek ten nie stanowi zagrożenia dla gospodarki lub jest ono małe. W Polsce nie ma 
również upraw roślin pokrewnych rodzajowi Pennisetum, więc gatunek nie ma żadnego wpływu na uprawy 
gatunków ważnych z ekonomicznego punktu widzenia. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Podczas bezpośredniego kontaktu z tą trawą, dzięki ostrym w dotyku liściom i opatrzonymi w ości 
kwiatostanami, może ona powodować podrażnienie skóry. Zaleca się, szczególnie podczas usuwania rośliny, 
nosić rękawice ochronne. Potencjalne zagrożenie może wywoływać pyłek tych traw w okresie ich kwitnienia, 
jednak jak dotąd brak danych dotyczących alergii na pyłek tej rośliny. 

d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,58 

kategoria: neutralny 

opis:  
Rozplenica szczecinkowata to trawa wykorzystywana jako roślina ozdobna. Uprawa na szerszą skalę mogłaby 
wpłynąć na estetykę terenu (funkcje estetyczne, ozdobne). Rozplenica szczecinkowata jest przez część 
społeczeństwa postrzegana jako atrakcyjny i pożądany element dekoracyjny środowiska przyrodniczego. 
Jednakże ze względu na brak tolerancji gatunku na ujemne temperatury na terenie Polski roślina, 
jako jednoroczna, będzie występowała tam gdzie człowiek świadomie ją posadzi. W związku z powyższym, 
obecnie brak stwierdzeń szkodliwego wpływu gatunku na usługi ekosystemowe (w tym zaopatrzenie, usługi 
regulacyjne i kulturowe). 
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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 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”. 

Rozplenica szczecinkowata jest oferowana do uprawy w ogrodach prywatnych ze względu na walory ozdobne. 
Sklepy ogrodnicze posiadają w sprzedaży przede wszystkim jej odmiany ozdobne: Pennisetum setaceum var. 
"Rubrum" i "Eaton Canyon", które zwykle nie produkują nasion, stąd nie ma obawy, że „uciekną” z upraw i staną 
się zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego. Gatunek jest pożądany do uprawy w ogrodach ze względu na 
atrakcyjny wygląd. Roślina nie jest mrozoodporna i żeby przezimowała należy zapewnić jej dodatnią temperaturę 
zimą. Jednak trudno ocenić jak często rozplenica szczecinkowata jest uprawiana w prywatnych kolekcjach i jak 
wysokie jest prawdopodobieństwo, że gatunek mógłby być uwalniany tą drogą. Najczęściej uprawiane są 
wieloletnie, wolno rosnące gatunki kępowe i mrozoodporne: Pennisetum alopecuroides (syn. P. compressum, 
P. japonicum), i P. messiacum, zimujące w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej. 

Przypadkowe zawleczenie nasion Pennisetum setaceum do naturalnego środowiska może nastąpić poprzez 
np. wywóz kompostu lub podsiewanie trawy dla zwierząt. Uwolnienia nawet dużej liczby nasion nie spowoduje 
zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, gdyż gatunek (nawet jeśli wykiełkuje) prawdopodobnie nie przetrwa 
warunków zimowych 

Potencjalnie gdyby gatunek przystosował się do warunków klimatycznych Polski mógłby stanowić zagrożenia dla 
środowiska, usług ekosystemowych 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 

11-100 osobników (nasiona) 

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 średniego ryzyka – zwiększenie prawdopodobieństwa ucieczki do środowiska przyrodniczego gatunku 
średniego ryzyka poprzez zwiększenie jego dotychczasowej liczebności w uprawach lub hodowlach (zmiana 
kategorii rozprzestrzenienia: S01→S2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1 

                                                             
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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2) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Ucieczka gatunków roślin z komercyjnych upraw ogrodniczych 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia 

Kategoria ta obejmuje ucieczki gatunków z zamkniętych lub kontrolowanych komercyjnych upraw ogrodniczych, 
gdzie były uprawiane do celów innych niż rolnictwo, leśnictwo lub akwakultura czy marikultura. Z definicji 
ogrodnictwo może odnosić się do niemal każdej uprawy roślin, jednak kategoria ta odnosi się specyficznie 
do ucieczek roślin z wielkoskalowych, komercyjnych upraw roślin w kontrolowanych warunkach i w ograniczonym 
środowisku. Dotyczy ona zarówno komercyjnych upraw ogrodniczych, jak i roślin z takich upraw utrzymywanych 
przez prywatnych kolekcjonerów lub hobbystów. Droga ta opisuje ucieczki roślin z różnych obiektów zamkniętych, 
półzamkniętych czy otwartych wykorzystywanych w uprawach ogrodniczych (np. ze szkółek, tuneli, szklarni), 
do których dochodzi na skutek niedopełnienia procedur ochronnych czy ucieczki, do których dochodzi w trakcie 
transportu roślin do miejsc sprzedaży. 

Pennisetum setaceum może przynosić korzyści ekonomiczne związane z handlem ogrodniczym. Jednak z uwagi 
na brak odporności na mrozy, gatunek jak dotąd jest rzadko oferowany w sprzedaży na terenie Polski. Najczęściej 
uprawiane są wieloletnie, wolno rosnące gatunki kępowe i mrozoodporne: Pennisetum alopecuroides 
lub P. messiacum, zimujące w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej lub jego odmiany ozdobne: 
Pennisetum setaceum var. "Rubrum" i "Eaton Canyon", które zwykle nie produkują nasion, stąd nie ma obawy, 
że „uciekną” z upraw i staną się zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Jednak trudno ocenić jak często 
rozplenica szczecinkowata jest oferowana w komercyjnych uprawach ogrodniczych i jak wysokie 
jest prawdopodobieństwo, że gatunek mógłby być uwalniany tą drogą. Potencjalnie możliwe rozprzestrzenienie 
nasion rozplenicy ta drogą nie spowoduje zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, gdyż gatunek (nawet jeśli 
wykiełkuje) prawdopodobnie nie przetrwa warunków zimowych. 

Gdyby gatunek przystosował się do warunków klimatycznych Polski mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska, 
usług ekosystemowych 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 

1-10 osobników 

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 średniego ryzyka – zwiększenie prawdopodobieństwa ucieczki do środowiska przyrodniczego gatunku 
średniego ryzyka poprzez zwiększenie jego dotychczasowej liczebności w uprawach lub hodowlach (zmiana 
kategorii rozprzestrzenienia: S01→S2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 

3) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Ucieczka gatunków z ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych 

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

Na podstawie informacji uzyskanej z ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce, występowanie (uprawę) 
Pennisetum setacem potwierdzono jedynie w dwóch placówkach: w Ogrodzie Botanicznym w Bolestraszycach 
(Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach) uprawiane są odmiany tej trawy, która nie rozprzestrzenia się 
na terenie ogrodu. Gatunek jest również obecny w kolekcji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu. Roślina została wprowadzono do uprawy przed 1989 rokiem. Obecnie zajmuje 
powierzchnię ok. 2m2. Silnie się rozsiewa i jest bardzo konkurencyjna, stąd na terenie ogrodu podejmowane są 
działania ograniczające jej rozprzestrzenianie. Nie jest jednak pewne czy gatunek ten jest poprawnie oznaczony. 
Prawdopodobieństwo uwolnienia nasion lub fragmentów kłączy opisywanego gatunku np. podczas nawałnic 
lub silnej burzy (z wodą w studzienkach ściekowych) tą drogą jest niewielkie. Uwolnienia nawet dużej liczby 
diaspor (nasion) nie spowoduje zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, gdyż gatunek (nawet jeśli wykiełkuje) 
prawdopodobnie nie przetrwa warunków zimowych. 

Gdyby gatunek przystosował się do warunków klimatycznych Polski mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska, 
usług ekosystemowych 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 

1-10 osobników (nasiona) 

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 średniego ryzyka – zwiększenie prawdopodobieństwa ucieczki do środowiska przyrodniczego gatunku 
średniego ryzyka poprzez zwiększenie jego dotychczasowej liczebności w uprawach lub hodowlach (zmiana 
kategorii rozprzestrzenienia: S01→S2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 

4) 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 
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z pojazdami mechanicznymi, a nie do gatunków, które mogą być powiązane z ładunkami, kontenerami, 
pojemnikami, opakowaniami, osobami czy bagażami przewożonymi przez pojazdy mechaniczne. 

W naszym kraju Pennisetum setacem jest uprawiany w ogrodach ale nie zimuje w gruncie. Bardzo niskie choć 
możliwe jest prawdopodobieństwo spontanicznej ekspansji rozplenicy na powierzchni pojazdów (owoce 
opatrzone szczecinkami mogą przyczepić się np. do powierzchni kół). Nasiona są wprawdzie bardzo odporne 
i zachowują zdolność kiełkowania przez 6 lat, ale w obszarach o łagodnych, niemroźnych zimach. Z uwagi na brak 
odporności gatunku na mrozy wnikanie rośliny tą drogą wydaje się mało skuteczne.  

Potencjalnie gdyby gatunek przystosował się do warunków klimatycznych Polski mógłby stanowić zagrożenia 
dla środowiska, usług ekosystemowych 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 

1-10 osobników (nasiona) 

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 średniego ryzyka – zawleczenie do środowiska przyrodniczego gatunku średniego ryzyka, który dotychczas 
występował tylko w uprawach lub hodowlach (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: S01→S2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 
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