
 

 

 

 

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: Klon jesionolistny 

 2) nazwa łacińska: Acer negundo L. 

 3) nazwa angielska: Box elder 

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

a) synonimy nazwy polskiej: jesioklon 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Negundo aceroides 
Negundo fraxinifolium 

c) synonimy nazwy angielskiej: Ash-leaved maple 
Manitoba maple 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Sapindaceae 

 7) pochodzenie (region): 

wschodnie i środkowe regiony Ameryki Północnej 

 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 

Drzewo dorasta do wysokości 10-15(20) metrów. Rośnie bardzo szybko, ale jest krótkowieczne – osiągać może 
wiek 75 lat (maksymalnie 100 lat). Szeroka i nieregularna korona pod naporem wiatru lub mokrego śniegu, 
a nawet własnego ciężaru łatwo się rozłamuje. Częstym zjawiskiem, gdy drzewa rosną w dużym zwarciu jest ich 
pochylanie się lub nawet upadek. Wówczas to na powalonych pniach z uśpionych pąków szpalerowo wyrastają 
pędy przybyszowe. Pędy roczne są ciemnozielone, pokryte sinym nalotem woskowym. Pąki osłonięte 2 łuskami 
biało orzęsionymi na brzegach. W czasie wegetacji pąki ukryte są w nasadach ogonków liściowych. Liście 
o długości 5-10 cm są nieparzystopierzaste, złożone z 3-5 jajowatolancetowatych jasnozielonych listków. 
Drzewo cechuje się szybkim wzrostem i wczesnym owocowaniem już w wieku 5 lat. Cechuje się dużą częstotliwością 
okresów nasiennych (1-4 lat). Kwiaty są rozdzielnopłciowe, wiatropylne zebrane w wielokwiatowe, zwisające 
pęczki. Kwitnie na przełomie marca i kwietnia. Owoce (skrzydlaki) barwy bladożółtej ze skrzydełkami odstającymi 
pod kątem ostrym i zakrzywionymi do środka dojrzewają we wrześniu i pozostają na drzewie do wiosny.  

Klon jesionolistny jest gatunkiem tolerującym szeroki zakres warunków środowiskowych, m.in. zmienne 
warunki wilgotnościowe. W dolinach rzecznych znosi krótkotrwałe zalewy powierzchniowe i jednocześnie jest 
wytrzymałym na suszę. Odznacza się dużą odpornością na niskie temperatury. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

Na terenie Ameryki Północnej obecność klonu jesionolistnego odnotowano przynajmniej w 22 zbiorowiskach 
roślinnych, w tym w zbiorowiskach bagiennych, w lasach łęgowych, liściastych świeżych, borach mieszanych, 
lasostepach, preriach i murawach kserotermicznych. Tak szerokie spektrum siedliskowe jest efektem dużej 
tolerancji na niedobór wody w glebie i zróżnicowany trofizm podłoża. Interesującym zagadnieniem jest to, że 
okazy żeńskie lepiej rosną na siedliskach wilgotnych i żyznych, z kolei tolerancja okazów męskich przesuwa się 
w kierunku siedlisk suchych i uboższych.  

11) zastosowanie gospodarcze 

W wieku XIX i XX, w Europie i w Polsce gatunek był często sadzony przy drogach, ulicach i w parkach oraz 
wykorzystywany do zakładania żywopłotów i osłon przed wiatrem. Dziś, choć znacznie rzadziej, nadal jest 
używany w nasadzeniach przydrożnych. Często uprawiane są kultywary ozdobne o pstrych lub żółtych liściach. 
Gatunek ten jest często wykorzystywany w rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł wydobywczy, 
np. w stabilizacji hałd i zwałowisk oraz w zadrzewieniach stanowiących strefę buforową wokół uciążliwych 
zakładów przemysłowych. 

Pyłek w okresie wczesnej wiosny jest cennym pożytkiem pszczelim. W Białowieży sprzedawany jest nawet 
specjalny miód klonowy na bazie pyłku z klonu jesionolistnego.  

Drewno bardzo rzadko jest używane do produkcji tanich mebli, na słupy, ogrodzenia i na opał. Ze względu na 
miękkość i gąbczastą strukturę drewno ma niską wartością energetyczną. Z powodu słabych parametrów 
technologicznych kłody (nieregularność, kruchość i miękkość drewna) gatunek nie zyskał uznania w gospodarce 
leśnej.  

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): 1899  

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

Na obszar Polski został celowo sprowadzony na początku XIX wieku. W wieku XIX i XX, w Europie był często 
sadzony przy drogach, ulicach i w parkach. W przeszłości testowano możliwość wykorzystania gatunku 
w leśnictwie. Najwcześniej jego obecność odnotowana została w kolekcjach arboretów w Krzemieńcu (1810 
rok) i Niedźwiedziu koło Krakowa (1813 rok). W Polsce z pewnością w drugiej połowie XIX wieku był też 
sadzony wzdłuż dróg. Biorąc pod uwagę informacje z krajów ościennych o spontanicznym obsiewaniu się klonu 
jesionolistnego (w literaturze przedmiotu brakuje analogicznych informacji z terenu Polski) sądzić należy, że na 
obszarze naszego kraju wymknął się z uprawy na przełomie XIX i XX wieku. Kolejne etapy spontanicznego 
rozprzestrzeniania się obserwujemy po roku 1950, kiedy proces ten nabrał inwazyjnego charakteru a głównymi 
szlakami rozprzestrzeniania się były doliny dużych rzek. 

Spontaniczne rozprzestrzenianie się gatunku w środowisku przyrodniczym na obszarze Polski było przede 
wszystkim warunkowane świadomym wprowadzeniem (sadzeniem przy drogach i w parkach).  
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Do Europy sprowadzony został w wieku XVII – po raz pierwszy posadzony został w Fulham w Anglii. Kilka lat 
później przywieziony został do Holandii (1690) i Niemiec (1699). W krajach ościennych, np. w Czechach 
pierwsza informacja o uprawie gatunku pochodzi z roku 1835, a informacja o pojawieniu się na wolności z roku 
1875. Do Brandenburgii gatunek sprowadzono w 1736 r., zaś pierwsza informacja o spontanicznym jego 
wystąpieniu pochodzi z roku 1919.  

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Rozmnaża się przede wszystkim generatywnie przez produkcję nasion wypełniających wnętrze orzeszków 
opatrzonych elementami lotnymi stąd owoce zwane są skrzydlakami. Podstawowym sposobem rozprzestrzeniania 
skrzydlaków jest wiatrosiewność. Skrzydlaki rozsiewane są z wiatrem na odległość co najmniej 50 m przy bardzo 
wietrznej pogodzie i obecności zmrożonego śniegu nawet na odległość kilku km. W dolinach rzecznych 
roznoszone są z nurtem wody, mogąc w niej przetrwać przez co najmniej 6 tygodni . Znane są też przypadki 
ich roznoszenia przez ptaki i wiewiórki. Za znaczące uznać należy niezamierzone roznoszenie skrzydlaków 
środkami komunikacyjnymi wzdłuż dróg i szlaków kolejowych.  

Drzewo zaczyna owocować już w wieku 5 lat. Cechuje się dużą produkcją diaspor: 30 000 nasion/kg.  

Drzewo łatwo regeneruje się po uszkodzeniach mechanicznych. Odsłonięte lub uszkodzone korzenie wytwarzają 
nowe pędy. Na powalonych pniach z uśpionych pąków szpalerowo wyrastają pędy przybyszowe.  

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

• drogi wprowadzania zamierzonego: gatunek uprawiany jako roślina ozdobna w parkach i ogrodach oraz wzdłuż 
dróg oraz wykorzystywana w nasadzeniach rekultywacyjnych, „ucieczka” z miejsc uprawy; 

• drogi wprowadzania niezamierzonego: niezamierzone roznoszenie diaspor może nastąpić przez podmuchy 
wiatru generowane ruchem pojazdów wzdłuż dróg i szlaków kolejowych. 

• drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): gatunek ten może 
spontanicznie się rozprzestrzeniać drogą powietrzną i wodną. Jako gatunek anemochoryczny, tj. rozsiewający 
się przy udziale wiatru, jego skrzydlaki (owoce) są rozprzestrzeniane na odległości do 50 m. W dolinach 
rzecznych ważną rolę odgrywa nurt rzeki, który może przenosić wraz z wodą nasiona na znaczne odległości, 
ponieważ nasiona mogą przebywać w wodzie do 6 tygodni.  

• drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): nasiona mogą być przenoszone wraz 
z przmieszczanym materiałem ziemnym zwłaszcza podczas prac związanych z umacnianiem brzegów rzek, 
czy modernizacją wałów przeciwpowodziowych oraz poprzez prace porządkowe: zbiór i przewożenie opadłych 
liści wraz ze skrzydlakami. 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

Klon jesionolistny jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym w Polsce. Zgodnie z bazą ATPOL (Atlas rozmieszczenia 
roślin naczyniowych w Polsce) występuje przynajmniej na 3500 stanowiskach w granicach 1379 kwadratów 
podstawowych 10 × 10 km. Szczególnie często występuje w pasie Polski środkowej (Wielkopolska, Mazowsze). 
Wydaje się, że skromniejsze zasoby klonu jesionolistnego na Pomorzu i Mazurach nie wynikają z uwarunkowań 
termicznych skoro na terenie Litwy i Łotwy, a więc na terenach o zimniejszym klimacie, gatunek ten postrzegany 
jest jako inwazyjny (por. ankietę gatunku), lecz z historii inwazji. Rozprzestrzenianie się gatunku postępowało 
głównie w dolinach dużych rzek. Poza dolinami rzek i potoków podgórskich, gdzie jest często obserwowany, 
sporadycznie występuje w wyższych partiach Bieszczad i Tatr. Liczebność poszczególnych populacji jest bardzo 
duża, często spotyka się liczące ponad 100 osobników. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki silnie ekspansywne 

stopień pewności: duży 

opis: 
Klon jesionolistny jest w Polsce gatunkiem obcym, trwale zadomowionym. Osiągnął status agriofita – czyli 
gatunku obcego przybyłego po 1500 r. występującego, poza siedliskami antropogenicznymi, także na siedliskach 
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naturalnych i półnaturalnych. Zaliczono ten gatunek do grupy mogących wywołać znaczące zmiany w strukturze 
fitocenoz. Gatunek stanowi duże zagrożenie dla miejscowej różnorodności biologicznej. Ze względu na duży 
potencjał rozprzestrzeniania diaspor (anemochoria, tj. rozsiewanie przez wiatr) oraz dużą tolerancję na zmienne 
warunki wilgotnościowe, może w szybkim tempie kolonizować siedliska antropogeniczne, jak i cenne pod 
względem przyrodniczym lasy łęgowe (zwłaszcza w dolinach rzecznych), grądowe oraz ekosystemy otwarte, 
np. murawy kserotermiczne. W dolinach rzecznych roznoszone są z nurtem wody, mogąc w niej przetrwać 
bardzo długo. W Polsce mógł być wprowadzony do uprawy już w drugiej połowie XVII wieku. Gatunek ten na 
obszarze Polski już przynajmniej 50 lat temu przełamał bariery, które uniemożliwiały jemu przeżycie i rozmnażanie 
się. Głównymi szlakami rozprzestrzeniania się gatunku były doliny dużych rzek. Wg bazy danych Atlasu 
rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (ATPOL) klon jesionolistny z wyjątkiem Pomorza, Mazur oraz Tatr 
i Bieszczad, gdzie występuje rzadziej, jest dziś gatunkiem pospolitym w Polsce; występuje przynajmniej na 3500 
stanowiskach w granicach 1379 kwadratów podstawowych 10 × 10 km. 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Klon jesionolistny toleruje szeroki zakres warunków środowiskowych. W dolinach rzecznych znosi krótkotrwałe 
zalewy powierzchniowe i jednocześnie jest wytrzymały na suszę. Łatwo też zasiedla układy antropogeniczne. 
Najlepsze warunki do rozwoju klonu jesionolistnego panują na siedliskach łęgowych w dolinach rzecznych, zaś 
poza dolinami na siedliskach grądowych. Jest częstym składnikiem zdegradowanych lasów i środowisk 
antropogenicznych (wyrobiska, hałdy, nieużytki porolne). 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,40 

kategoria: mało inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: nie zmieni się 

opis:  
Na zasoby oraz inwazyjność gatunku w Polsce decydujący wpływ mają warunki siedliskowe oraz sposób 
użytkowania ekosystemów. Aktualnie panujące warunki termiczne są optymalne dla gatunku. Zważywszy na 
jego szeroki zakres tolerancji termicznej – zakładany wzrost średniej temperatury rocznej o 1-2°C nie będzie 
miał bezpośredniego wpływu na zasoby gatunku w Polsce. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,40 

kategoria: mały 

opis:  
Klon jesionolistny wpływa na strukturę gatunkową i architekturę wnętrza lasu. Mechanizm jego wpływu polega 
głównie na alleopatii, czyli uwalnianiu do środowiska substancji toksycznych dla innych roślin. Eksperymenty 
nad allelopatią dowiodły, że ekstrakt z liści klonu w sposób znaczący ogranicza wzrost modelowej rośliny 
gorczycy białej Sinapis alba. Klon jesionolistny nie zacienia innych roślin bardziej niż rodzime klony ani rozkład 
liści pochodzących z tego gatunku nie wpływa mechanicznie na zahamowanie wzrostu innych roślin. Jego 
zdolność konkurencyjna wynika z dużej odporności na suszę i mróz, małych wymagań siedliskowych, dużej 
sprawności dyspersji diaspor, szybkiego wzrostu młodych okazów oraz plastyczności fenotypowej ułatwiającej 
dostosowywanie się rośliny do zmiennych warunków świetlnych lub wilgotności. To daje przewagę nad innymi 
rodzimymi gatunkami drzew. Najszybciej rozprzestrzenia się w dolinach dużych rzek, przenikając do lasów 
łęgowych. Wprawdzie klon jesionolistny jest mniej odporny na zalew powodziowy niż topole i wierzby, ale 
bardziej niż większość innych gatunków drzew liściastych. Jest gatunkiem mobilnym szybko zasiedlającym luki 
wyzwolone podczas powodzi. Typową cechą klonu jesionolistnego jest pochylanie się drzew lub nawet ich 
upadek. Wówczas z pnia wyrasta szybko gęsty szpaler przybyszowych pni. Schemat pokładania się i regeneracji 
zasypywanych przez namuł rzeczny pędów może wielokrotnie się powtarzać. Dochodzi nawet do sytuacji, gdy 
gęstwina pędów przybyszowych klonu jesionolistnego utrudnia odnawianie się topoli i wierzb. 
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 2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt) 

Gatunek największe zagrożenie stwarza dla następujących siedlisk: 
- 91E0 — Lasy nadrzeczne z olszą czarną Alnus glutinosa i jesionem wyniosłym Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae), 
- 91F0 — Nadrzeczne lasy mieszane z dębem szypułkowym Quercus robur, wiązami Ulmus laevis i Ulmus minor, 

jesionem Fraxinus excelsior lub Fraxinus angustifolia, występujące wzdłuż dużych rzek (Ulmenion minoris), 
- 9170 — Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). 

Rzadziej, ale też jest notowany i stanowi zagrożenie dla siedlisk otwartych: 
- 6210 — Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea). 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Są to głównie gatunki lasów łęgowych (wierzbowo-topolowych, olszowych, jesionowych i wiązowych), rzadziej 
muraw kserotermicznych:  

- aster gawędka (Aster amellus) – gatunek bliski zagrożenia w skali kraju, objęty ochroną ścisłą; 
- goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata) – gatunek narażony w skali kraju, objęty ochroną ścisłą; 
- miłek wiosenny (Adonis vernalis) – gatunek narażony w skali kraju, objęty ochroną ścisłą; 
- ożota zwyczajna (Linosyris vulgaris) – gatunek narażony w skali kraju, objęty ochroną ścisłą; 
- pajęcznica liliowata (Anthericum liliago) – gatunek narażony w skali kraju, objęty ochroną ścisłą; 
- zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris) – gatunek niezagrożony w skali kraju, objęty ochroną częściową; 
- tarczyca oszczepowata (Scutellaria hastifolia) – gatunek niezagrożony w skali kraju, nie objęty ochroną 

prawną; 
- topola biała (Populus alba) – gatunek niezagrożony w skali kraju, nie objęty ochroną prawną; 
- topola czarna (Populus nigra) - gatunek niezagrożony w skali kraju, nie objęty ochroną prawną; 
- wiązy: polny (Ulmus minor) i szypułkowy (U. laevis) – gatunki niezagrożone w skali kraju, nie objęte ochroną 

prawną; 
- wierzba biała (Salix alba) – gatunek niezagrożony w skali kraju, nie objęty ochroną prawną. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Klon jesionolistny bardzo często tworzy zarośla blisko dworców, torowisk oraz na wałach przeciwpowodziowych 
i w pobliżu innych urządzeń hydrotechnicznych. Spontanicznie tworzące się zarośla klonu jesionolistnego 
mogą utrudniać utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w dolinach rzecznych i pozostałych elementów 
infrastrukturalnych w należytym stanie technicznym. Kolonizuje także tereny poprzemysłowe i nieużytkowane 
w miastach; siewki i młode drzewa rozwijają się na rumowiskach, murach i dachach budowli. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Pyłek klonu jesionolistnego ma właściwości alergogenne. Okres kwitnienia tego gatunku rozpoczyna się wczesną 
wiosną, przed rozwojem liści. Pyłek gatunku jest przenoszony przez wiatr, ale ziarna pyłku są cięższe niż pyłek, 
np. leszczyny pospolitej Corylus avellana. Dotychczasowe badania aerobiologiczne nad stężeniem pyłku tej 
rośliny w Polsce nie wskazują przekraczania ilości zagrażających zdrowiu. W przypadku klonu stężenie dobowe 
nie przekracza 50 ziaren pyłku w m

3
, przy czym w centrum miast stężenie to było znacznie większe niż w strefie 

peryferyjnej. Doniesienia z niektórych miast pokazują, że stężenie pyłku tego gatunku klonu może być większe 
niż u innych rodzimych klonów a porównywalne z klonem pospolitym Acer platanoides. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,75 

kategoria: umiarkowanie pozytywny 

opis:  
W zakresie usług ekosystemowych pyłek klonu jesionolistnego w okresie wczesnej wiosny jest cenionym 
pożytkiem pszczelim. Klon jesionolistny może też być wykorzystany jako roślina energetyczna. Drewno, ale 



- 6 - 

lokalnie, jest używane do produkcji tanich mebli i innych drewnianych produktów. Jeśli chodzi o funkcje 
regulacyjne, drzewo może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości powietrza ze względu na jego 
wysoką maksymalną szybkość fotosyntezy, która może przekroczyć 25 μmol CO2 m-2 s-1. W przypadku usług 
kulturowych pełni funkcje estetyczne, gdyż jest gatunkiem ozdobnym zwłaszcza jesienią, kiedy, liście zmieniają 
kolor na żółty. Osobniki rosnące osobno odznaczają się malowniczym pokrojem. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

W niektórych parkach narodowych, np. w Wielkopolskim Parku Narodowym, Biebrzańskim PN oraz 
Kampinoskim PN przeprowadzano akcje usuwania klonu jesionolistnego. Najskuteczniejsze okazały się metody 
mechaniczne polegające na ścinaniu pni drzew u nasady szyi korzeniowej. W ten sposób udało się 
wyeliminować klon jesionolistny z powierzchni ok. 10 ha w lasach miejskich Warszawy. W tej metodzie 
problemem jest powstawanie silnych odrośli z pni, zwłaszcza gdy drzewo rośnie na siedliskach wilgotnych. 
Uwzględniając ten fakt, skuteczniejszym sposobem jest wyrywanie drzew z korzeniami. Metoda ta była 
stosowana z powodzeniem w Wielkopolskim PN. Duże drzewa były wyrywane z użyciem ciężkiego sprzętu, 
natomiast małe, o średnicy nieprzekraczającej u nasady 7 cm, mogły być wyrywane ręcznie. W niektórych 
przypadkach stosowano metody chemiczne w tym oprysk herbicydami takimi jak triclorpyr, kwas 2,4-
dichlorofenoksyoctowy (2,4-D) z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych lub preparaty zawierające 
glifosat (np. roundap). W lasach miejskich Warszawy stosowano łączenie metod mechanicznych i chemicznych. 
Użycie środków chemicznych na uszkodzone pnie, zdarte z kory w celu ekspozycji kambium i tkanek 
przewodzących zwiększa efektywność wchłaniania i działania herbicydów. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

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