
 

 

 

 

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: Trojeść amerykańska 

 2) nazwa łacińska: Asclepias syriaca L. 

 3) nazwa angielska: Broadleaf milkweed 

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

a) synonimy nazwy polskiej: – 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Asclepias grandifolia 
Asclepias illinoensis 

c) synonimy nazwy angielskiej: Common milkweed 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Apocynaceae 

 7) pochodzenie (region): 

Ameryka Północna: regiony środkowe, południowo- i północno-wschodnie USA oraz południowe i wschodnie 
regiony Kanady. 

 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 

Trojeść amerykańska to bylina o wysokości do 150–200 cm, rozrastająca się łanowo dzięki podziemnym 
kłączom. Łodyga jest owłosiona, z sokiem mlecznym, zawierającym ok. 10% kauczuku. Liście owalne, duże, 
skórzaste. Kwiaty różowe lub czerwonawe, z płatkami długości 6–9 mm, zebrane w baldachy. Na jednym 
pędzie z kwiatów rozwija się zwykle 4–6(do 10) owoców, w formie mieszków długości 5–12 cm. Nasiona 
długości 5–9 mm opatrzone jedwabistymi włoskami rozsiewane są przez wiatr. W jednym mieszku może 
znajdować się ok. 220 nasion. Przy średnich zagęszczeniach populacji równych 1-3 pędów/m

2
, populacje 

lokalne mogą produkować ok. 870 tys. nasion/ar. Rośliny kwitną od czerwca do sierpnia, nasiona uwalniane są 
w październiku i listopadzie. Kwiaty produkują duże ilości nektaru i przywabiają liczne owady, m.in. motyle, 
pszczoły, trzmiele, muchówki i mrówki. Ich "pułapkowa" budowa (lepkie szczeliny występujące w pylnikach) 
sprawia, że część drobnych owadów nie jest w stanie uwolnić się z kwiatów i w nich ginie. 

Trojeść amerykańska charakteryzuje się adaptacją do szerokiego zakresu warunków siedliskowych. Preferuje 
jednak lekkie i suche gleby. Może rosnąć na glebach zarówno zasadowych jak i kwaśnych; toleruje zasolenie. 
Najlepsze warunki do rozwoju zapewniają trojeści amerykańskiej stanowiska słoneczne lub o nieznacznym 
zacienieniu. 

Dzięki okazałym rozmiarom, zdolnościom do szybkiego rozrastania się na drodze wegetatywnej i tworzenia 
rozległych agregacji trojeść amerykańska jest w stanie skutecznie konkurować z rodzimymi roślinami oraz 
znacząco zmieniać kompozycję gatunkową oraz strukturę zbiorowisk roślinnych i ekosystemów, do których 
wnika. Produkcja dużych ilości nektaru, ale i kwiaty o budowie „pułapkowej” sprawiają, że interakcje tego 
gatunku z owadami zapylającymi, a pośrednio z innymi roślinami mają charakter niezwykle złożony. Mogą one 
wywierać zarówno korzystny, jak i negatywny wpłwy na populacje zwierząt i innych roślin oraz sieci powiązań 
paratroficznych w ekosystemach. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

W zasięgu naturalnym trojeść amerykańska rośnie na preriach, na piaszczystych, okresowo zalewanych 
brzegach rzek, łąkach, terenach rolniczych (na polach, w uprawach kukurydzy i soi, na pastwiskach i odłogach), 
a także na siedliskach ruderalnych, takich jak przydroża, nasypy kolejowe i nieużytki. Zajmuje stanowiska 
dobrze nasłonecznione, na glebach lekkich i przesychających. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Trojeść amerykańska ma bardzo wiele zastosowań użytkowych. Uprawiana była w Europie jako roślina włókno- 
i kauczukodajna. Włókna pędów wykorzystywane były do wyrobu papieru i sznurów. Włoski z nasion, które są 
wodoodporne, służyły do wypełniania opakowań, a w czasie II wojny światowej także do wyrobu kamizelek 
ratunkowych. Trojeść amerykańska jest rośliną nektarodajną, której uprawy mają duże znaczenie dla 
pszczelarstwa. Wydajność miodowa oceniana jest w Polsce na ok. 600 kg/ha. Poprzez korzystny wpływ na 
ugrupowania owadów (choć znane są także oddziaływania negatywne) obecność skupisk gatunku może 
dodatnio wpływać na skuteczność zapylania różnych roślin ważnych dla człowieka, zarówno uprawnych, jak 
i dziko rosnących. Ze względu na efektowny pokrój i przywabianie motyli trojeść bywa uprawiana jako roślina 
ozdobna. Współcześnie badane są możliwości zastosowania gatunku jako źródła biomasy energetycznej, 
z wykorzystaniem zarówno pędów, jak i nasion. Na obszarze naturalnego występowania jest rośliną leczniczą 
wykorzystywaną w tradycyjnej medycynie ludowej. Chociaż roślina zawiera trujące glikozydy, to korzenie, 
młode pędy i owoce po ugotowaniu bywają spożywane. 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): 1862  

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

Od XVIII w. gatunek uprawiany był na obszarze Polski jako roślina włókiennicza, kauczukodajna, nektarodajna 
i ozdobna i zapewne już wówczas dziczał. Pierwsze opublikowane obserwacje ze stanu dzikiego pochodzą 
z drugiej połowy XIX w. (1862 r., Sapalski wg Rostafińskiego 1872). Uprawa trojeści amerykańskiej 
kontynuowana jest po czasy współczesne, głównie dla potrzeb pszczelarstwa, ale także jako rośliny ozdobnej 
i energetycznej. Wiele populacji w stanie dzikim bierze swój początek ze stanowisk w uprawie. Gatunek 
rozprzestrzenia się przez wiatrosiewne nasiona oraz przez rozrost podziemnych kłączy. Dotychczasowe 
rozmieszczenie i struktura przestrzenna populacji wskazują, że ekspansja rozwija się dzięki strategii typu 
"falanga", głównie poprzez rozrastanie się skupień na drodze wegetatywnej, inicjowanych przez rośliny celowo 
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lub nieintencjonalnie wprowadzane do środowiska przez człowieka. W sposób niezamierzony trojeść 
amerykańska może być zawlekana zarówno w postaci nasion, jak i fragmentów kłączy, wraz z odpadami 
roślinnymi z ogrodów, z ziemią podczas różnych prac rolnych, budowlanych lub drogowych. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Roślina rozmnaża się generatywnie, produkując duże ilości nasion opatrzonych puchem i rozsiewanych przez 
wiatr (anemochorycznie). Ma również duże możliwości rozmnażania wegetatywnego przez rozrost 
i fragmentację kłączy. Przy średnich zagęszczeniach populacji równych 1–3 pędów/m

2
 (do 60 tys. pędów/ha), 

z których każdy może zawiązywać 4–6(10) torebek z 150–425 nasion w każdej (przeciętnie 1450 nasion/pęd), 
populacje lokalne mogą produkować ok. 87 mln nasion/ha. Nasiona tworzą trwały bank glebowy. 
Przeżywalność nasion i kiełkowanie ograniczane są jednak przez szereg czynników środowiskowych 
i biocenotycznych. Przyrost roczny kłączy może sięgać 3m. 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: rośliny są wprowadzane do uprawy, głównie do celów pszczelarskich, 
a także ozdobnych i energetycznych. Uprawy zakładane są przez siew, jak i przez sadzenie odcinków kłączy;  

● drogi wprowadzania niezamierzonego: części roślin (odcinki kłączy i nasiona) mogą być przemieszczane 
w trakcie prac rolnych, budowlanych i drogowych, wraz z ziemią, materiałami organicznymi, zwierzętami, 
maszynami rolnymi i budowlanymi itp., zarówno drogami kołowymi, jak i wzdłuż linii kolejowych. O tego 
rodzaju drogach rozprzestrzeniania świadczą m.in. stanowiska w bezpośrednim sąsiedztwie autostrad i na 
nasypach kolejowych. Istnieje także prawdopodobieństwo zawleczenia nasion czy fragmentów kłączy 
z transportowanymi produktami rolnymi; 

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): samodzielna 
ekspansja gatunku za pomocą diaspor generatywnych: licznie zawiązywane nasiona, opatrzone aparatem 
lotnym, mogą być przenoszone na stosunkowo duże odległości z wiatrem; możliwości te mogą rosnąć w 
warunkach zjawisk ekstremalnych (silnych wiatrów, trąb powietrznych, które w ostatnich latach 
obserwowane są także w Polsce). Rozmnażanie wegetatywne realizowane jest przez rozrastanie się 
i fragmentację podziemnych kłączy; 

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): nie można wykluczyć całkowitego 
zaniechania podsiewania gatunku przez pszczelarzy, dla których jest ważną rośliną miododajną czy 
wprowadzania do uprawy w ogrodach przydomowych. W sposób niezamierzony trojeść amerykańska może 
być zawlekana zarówno w postaci nasion jak i fragmentów kłączy wraz z odpadami roślinnymi z ogrodów, 
z ziemią podczas różnych prac rolnych, budowlanych i drogowych. W rozprzestrzenianiu gatunku na duże 
odległości nadal istotną rolę może odgrywać sprzedaż internetowa. 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

ograniczony zasięg występowania – kategoria 3 

Trojeść amerykańska (Asclepias syriaca) posiada rozproszone stanowiska na terenie całej Polski. Ich genezę 
można wiązać z celowym wprowadzaniem gatunku do uprawy jako rośliny ozdobnej i miododajnej oraz 
z zawlekaniem diaspor gatunku (nasion, fragmentów kłączy) w efekcie niezamierzonych działań człowieka 
(najczęściej z transportem). Gatunek notowany był w Polsce jeszcze w XIX wieku. Od tego czasu liczba 
stanowisk wzrosła do blisko 100. Gatunek jest zadomowiony przede wszystkim na siedliskach 
antropogenicznych – przydrożach, terenach kolejowych i nieużytkach porolnych, w tym także na obszarach 
śród- i przyleśnych. Liczebność populacji na stanowisku jest zróżnicowana, jednak często ograniczona do 
niewielkiej liczby osobników (kęp) i niewielkich płatów. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki słabo ekspansywne 

stopień pewności:  średni 

opis: 
Głównym, inicjalnym źródłem ognisk ekspansji w Polsce są rośliny celowo wprowadzane do uprawy, 
w szczególności do celów pszczelarskich, a następnie rozprzestrzeniające się głównie na drodze wegetatywnej, 
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rzadziej poprzez nasiona. Pozostałości upraw i rośliny zdziczałe mogą utrzymywać się nawet przez ponad 50 
lat, w niektórych przypadkach nie zwiększając znacznie areału lokalnego gatunku. Tempo ekspansji jest nikłe, 
zważywszy na długą historię uprawy i dotychczasowe rozprzestrzenienie w kraju. W początkowej fazie rozwoju 
populacji lokalnych ekspansja trojeści jest silnie ograniczana przez konkurencję ze strony innych gatunków 
roślin, zwłaszcza niektórych traw. W związku z tym trojeść amerykańska jest w stanie skutecznie zasiedlać 
wyłącznie siedliska zaburzone, o rozluźnionej pokrywie roślinnej. Liczebność populacji na stanowisku jest 
zróżnicowana, jednak często ograniczona do niewielkiej liczby osobników (kęp) i niewielkich płatów. 

Pierwsze informacje dotyczące uprawy gatunku na obszarze Polski pochodzą z XVIII w., a występowania 
w stanie dzikim – z drugiej połowy XIX w., ale znaczny wzrost liczby stanowisk nastąpił dopiero w ciągu 
ostatnich 20–30 lat, sięgając w całym kraju liczby około 100. W ostatnich dwóch dekadach liczba znanych 
stanowisk zwiększyła się o ok. 1/3 ( ok. 30 stanowisk). Należy liczyć się jednak z gwałtownym, eksplozywnym 
wzrostem populacji po przekroczeniu pewnego progu zagęszczenia. 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Trojeść amerykańska jest przystosowana do dość szerokiego zakresu warunków siedliskowych. W zasięgu 
wtórnym występuje zarówno na siedliskach półnaturalnych, np. w dolinach rzecznych i na obrzeżach 
zbiorników wodnych, na wydmach, w widnych lasach, w murawach, a nawet na bagnach, jak i (częściej) na 
siedliskach zmienionych przez człowieka, jak obrzeża dróg, tereny kolejowe, nieużytki, opuszczone sady, 
winnice, uprawy i odłogowane pola, różnego typu nieużytki, szczególnie w miejscach piaszczystych, dobrze 
nasłonecznionych. W Polsce notowana jest w uprawach zbóż, na gruntach porolnych, w zbiorowiskach 
ruderalnych, ziołoroślach, na przydrożach i nasypach kolejowych, także na obszarach przy- i śródleśnych. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: mało inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,59 

kategoria: nie zmieni się 

opis:  
Gatunek jest już zadomowiony w Polsce, posiada dość liczne stanowiska rozproszone na terenie całego kraju, 
także w regionach o bardzo surowym klimacie. Przewidywane zmiany klimatu mieszczą się w zakresie jego 
tolerancji i nie będą miały wpływu na jego wprowadzanie i zadomowienie. Gatunek ten należy do roślin 
względnie ciepłolubnych, w związku z tym ocieplanie się klimatu prawdopodobnie umiarkowanie zwiększy 
szanse na jego dalsze rozprzestrzenianie się, może również nieznacznie pogłębić jego oddziaływanie na 
środowisko. W wyniku zmian klimatycznych można prognozować bardziej skuteczne rozprzestrzenianie się 
roślin wokół miejsc, w których były już zadomowione lub wprowadzone uprzednio. Dotychczasowe tempo 
zwiększania się populacji lokalnych i areału trojeści amerykańskiej jest jednak stosunkowo niewielkie, 
a inwazyjność gatunku jest silnie uzależniona od celowego wprowadzania gatunku na nowe stanowiska przez 
człowieka. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,35 

kategoria: mały 

opis:  
Trojeść amerykańska jest w stanie znacząco zmieniać kompozycję gatunkową oraz strukturę zbiorowisk 
roślinnych i ekosystemów, do których wnika, dzięki cechom biologii, okazałym rozmiarom, zdolnościom do 
szybkiego rozrastania się na drodze wegetatywnej i tworzenia rozległych płatów. Konkurencja z innymi 
roślinami zachodzi zarówno na drodze bezpośredniej (konkurencja o przestrzeń), zacienianie niższych warstw 
runa, konkurencję o zasoby glebowe i wodę, a także opad ściółki tworzonej przez duże, skórzaste liście, 
mogące utrudniać kiełkowanie innych roślin. Poprzez masowe występowanie trojeść amerykańska zagraża 
rodzimej różnorodności gatunkowej, wnikając do siedlisk naturalnych i półnaturalnych występujących m.in. 
w dolinach rzecznych. Dość intensywne rozrastanie się populacji na zajętych stanowiskach w związku 
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z tworzeniem systemu podziemnych kłączy pozwala na konkurowanie gatunku z gatunkami roślin rodzimych 
o przestrzeń, światło i zasoby pokarmowe. Duże populacje mogą liczyć kilka tysięcy pędów. Gatunek ten 
wykazuje także działanie allelopatyczne, co może ograniczająco wpływać na kiełkowanie i wzrost innych 
gatunków roślin.  

W Polsce dotyczy to jednak nielicznej grupy gatunków występujących w rozproszeniu, w niewielkich 
populacjach, na tzw. "siedliskach marginalnych", w szczególności związanych z murawami ciepłolubnymi 
i kserotermicznymi (typu 6210) i innymi siedliskami występującymi na nieużytkach w krajobrazie rolniczym. 

Skupienia trojeści amerykańskiej, dzięki intensywnej produkcji nektaru i bardzo dużej atrakcyjności dla licznych 
gatunków zapylaczy w złożony sposób oddziałują na ugrupowania owadów, a pośrednio – na populacje innych 
roślin, w tym na ich sukces reprodukcyjny. Oddziaływania te mają zróżnicowane skutki, powodując: 
a) zwiększoną śmiertelność drobnych owadów, ginących w kwiatach pułapkowych trojeści, b) zwiększoną 
podaż pokarmu, co może wpływać na zwiększoną przeżywalność i wzrost populacji niektórych owadów 
zapylających, a przez to c) pośredni korzystny wpływ na liczbę owadów odwiedzających inne rośliny, ale 
i d) pośredni negatywny wpływ na szanse zapylenia i zawiązanie nasion przez inne rośliny, zarówno dziko 
rosnące, jak i uprawne. Brak danych o znaczącej modyfikacji abiotycznych właściwości siedlisk przez ten 
gatunek. 

 2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt) 

Gatunek zaliczany jest do gatunków inwazyjnych zagrażających niektórym siedliskom przyrodniczym Natura 
2000. W Polsce mogą to być głównie: 

- 6120 – Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe; 
- 6210 – Murawy kserotermiczne 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Brak udowodnionych danych o negatywnych wpływie trojeści amerykańskiej na populacje konkretnych 
rodzimych gatunków roślin występujących w Polsce, w tym na gatunki chronione i zagrożone wyginięciem. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 

opis:  
Współcześnie gospodarcze znaczenie trojeści amerykańskiej związane jest przede wszystkim z uprawą tego 
gatunku jako rośliny nektarodajnej. Badane są także możliwości wykorzystania biomasy z upraw trojeści do 
celów energetycznych. 

Trojeść amerykańska występuje jako chwast upraw, choć nie należy do gatunków skutecznie konkurujących ze 
zbożami, okopowymi i innymi roślinami uprawnymi. Może jednak ograniczać plony zarówno przez konkurencję 
o zasoby, jak i oddziaływania allelopatyczne. Dotyczy to upraw zbóż, lucerny, kukurydzy, a także innych. 
Przykładowo, straty w plonach owsa na polach zachwaszczonych trojeścią mogą sięgać 20%. Poprzez skuteczną 
konkurencję o zapylaczy trojeść powoduje spadek plonów słonecznika, a zapewne i innych upraw. Dostępność 
nektaru, obficie wytwarzanego przez skupienia trojeści może mieć także pozytywne skutki dla rolnictwa, 
sadownictwa i ogrodnictwa, powodując zwiększoną przeżywalność owadów zapylających i ich liczniejszą 
obecność na terenach rolnych. Roślina zawiera glikozydy, które mogą być toksyczne dla owiec, bydła, koni 
i drobiu. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Trojeść amerykańska jest rośliną leczniczą wykorzystywaną w tradycyjnej medycynie ludowej. Roślina zawiera 
trujące glikozydy, stanowi więc potencjalne zagrożenie dla ludzi w przypadku spożycia większych ilości rośliny 
w stanie surowym. Mimo to korzenie, młode pędy i owoce po ugotowaniu mogą być spożywane. Niektóre 
źródła podają, że gatunek ten wykazuje działanie alergiczne. 
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 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,67 

kategoria: umiarkowanie pozytywny 

opis:  
Trojeść amerykańska jest rośliną nektarodajną, której uprawy mają duże znaczenie dla pszczelarstwa, 
a pośrednio także dla ogrodnictwa, sadownictwa i rolnictwa (dzięki wpływowi na ugrupowania owadów 
zapylających). Dawniej dostarczała włókien, kauczuku i puchu przydatnego do celów użytkowych. Atrakcyjne, 
pachnące kwiaty przywabiają liczne gatunki owadów, w tym motyli, których obecność w otoczeniu człowieka 
jest postrzegana pozytywnie. Rośliny odznaczają się dużymi walorami ozdobnymi, dzięki efektownym 
kwiatostanom i okazałym liściom. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Dotychczas nie są znane bezpośrednie działania zmierzające do eliminacji populacji lokalnych i ograniczenia 
ekspansji gatunku na terenie Polski. 

W innych krajach (np. na Węgrzech) stosowane są mechaniczne, agrotechniczne i chemiczne metody 
zwalczania gatunku, o różnej skuteczności. Wykopywanie, wyrywanie pojedynczych pędów, jak i wykaszanie 
przed zawiązaniem owoców skutecznie mogą ograniczać rozsiewanie się roślin, nie są jednak w stanie 
powstrzymać ich wegetatywnego rozrastania się. Niewielkie płaty trojeści amerykańskiej można skutecznie 
zlikwidować dzięki wypasowi, zwłaszcza kóz. Skuteczne jest także stosowanie niektórych herbicydów, 
wprowadzanych zarówno punktowo (przy małych populacjach, na poszczególne pędy), jak i przez opryski 
wielkopowierzchniowe. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: S3 – gatunek średniego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, ograniczony zasięg 
występowania (lista ostrzegawcza) 
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