
 

 

 

  

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: Stokłosa spłaszczona 

 2) nazwa łacińska: Bromus carinatus Hook. & Arn. 

 3) nazwa angielska: California brome 

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

a) synonimy nazwy polskiej: Stokłosa łódkowata 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Ceratochloa carinata 

c) synonimy nazwy angielskiej: Mountain brome 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Poaceae 

 7) pochodzenie (region): 

Ameryka Północna – zachodnia część, od Alaski po Meksyk 

 8) występowanie w Polsce (tak/nie): TAK 

Jeśli TAK to:  

 

X w środowisku przyrodniczym  w uprawie i hodowli 
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 9) charakterystyka gatunku 

Trawa jedno- lub dwu, rzadziej wieloletnia, kępowa, dość duża – w Polsce wysokości (30) 60-80 (150) cm, 
przeważnie do 1 m. Liście ciemnozielone, płaskie, do 1 cm szerokości, do 30 cm długości, pochwa na brzegu 
najczęściej owłosiona. Wiecha duża, przeważnie ok. 15 cm długości, max. do 30 cm, silnie rozpierzchła. 
W zależności od stopnia zacienienia i wilgotności siedliska rozmiary mogą ulegać zmianie. Kłoski wyraźnie 
spłaszczone, po dojrzeniu jasno brązowawo-żółte, ok.2,5 cm długości, przeważnie 6-8 kwiatów w kłosku, 
plewka dolna 7 (9) nerwowa, jednobarwna, z krótką ością. Zaczyna kwitnienie w maju-czerwcu i w zależności 
od użytkowania może po wykoszeniu zakwitnąć do 4 razy w ciągu sezonu. Gatunek preferuje siedliska 
nasłonecznione i świeże, toleruje półcieniste, unika silnie zacienionych i suchych. Nie toleruje częstego 
i niskiego koszenia, wówczas zanika. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

Występuje w różnych siedliskach i dużym zakresie wysokości, od górskich i niżowych borów sosnowych 
i jodłowych, przez zarośla, po łąki górskie i niżowe oraz prerię, a także półpustynne zbiorowiska krzewiaste. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Gatunek wprowadzony jako trawa pastwiskowa, ze względu na słabą konkurencyjność w dobrze zachowanych 
łąkach eliminowany przez gatunki rodzime, obecnie nie jest wykorzystywany gospodarczo. Pośrednio ma wpływ 
na plonowanie roślin owadopylnych, zmniejszając przez eliminację pulę gatunków owadopylnych dostępnych 
na miedzach i przydrożach w krajobrazie rolniczym (zmniejszając bazę pokarmową zapylaczy). 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): 1911  

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

Pierwsze notowanie efemerycznego stanowiska stokłosy spłaszczonej pochodzi z 1911 r. Dokładne i pewne 
ustalenie kolejnych stanowisk tego gatunku w Polsce jest trudne, ponieważ był on błędnie oznaczany – jako 
Bromus unioloides. Pod taką nazwą był podawany m.in. z efemerycznych stanowisk w Gdańsku (1967), 
Szczecinie (1970), Wrocławiu (1976), dla części stanowisk weryfikacja nie jest możliwa ze względu na brak 
okazu zielnikowego. W latach 60. XX w. podjęto prace aklimatyzacyjno-hodowlane i wprowadzono świadomie 
gatunek do uprawy jako pastwiskowy (mieszanki traw pastwiskowych). Na początku lat 80. XX wieku odnotowano 
pierwsze spontaniczne stanowisko w Słomnikach (1982), pod prawidłową nazwą, lecz autor tego opracowania 
stwierdza, że bardzo prawdopodobne są wcześniejsze pojawy. Stokłosa spłaszczona szybko zaczęła zasiedlać siedliska 
ruderalne i spontanicznie rozprzestrzeniać się na słabo zaburzonych siedliskach półnaturalnych. Obecnie migruje 
głównie wzdłuż dróg i na terenach zurbanizowanych. Inwazja w Polsce najprawdopodobniej zaczęła się 
niezależnie w różnych częściach kraju – w latach 80. XX wieku była to popularna trawa paszowa, której areał 
upraw się zwiększał. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Gatunek bardzo intensywne rozmnaża się generatatywne, obserwuje się dużą produkcję żywotnych nasion, 
mogącą zachodzić kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego (rzadkie koszenie wywołuje ponowny zakwit 
i powoduje wzrost produkowanej liczby nasion). Mało wydajne jest rozmnażanie wegetatywne (rozrost kęp). 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

• drogi wprowadzania zamierzonego: materiał siewny – trawa paszowa; 

• drogi wprowadzania niezamierzonego: przez sprowadzenie zanieczyszczonego nasionami materiału (mieszanek 
nasion), jego nowe stanowiska mogą powstać także wskutek przemieszczania gleby, siana, lub odpadów 
ogrodowych zawierających nasiona; 

• drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): spontaniczne przejście 
z upraw na sąsiednie tereny (przydroża, miedze) w wyniku przenoszenia nasion przez wiatr i zwierzęta; 
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• drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): ponieważ szczególnie widoczne jest 
rozprzestrzenianie się wzdłuż dróg (zarówno utwardzonych jak i polnych), nasiona najprawdopodobniej są 
przenoszone przez człowieka bezpośrednio (odzież, samochody, sprzęt rolniczy, przenoszona biomasa) 
i pośrednio (pęd powietrza za przejeżdżającymi samochodami, podrywający nasiona). 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

Stokłosa spłaszczona należy do gatunków szeroko rozprzestrzenionych w Polsce, głównie na obszarach rolnych 
i zurbanizowanych, gdzie wnika do zbiorowisk okrajkowych na poboczach dróg, na miedzach i obrzeżach upraw 
oraz nieużytkach. Obecna mapa rozmieszczenia stanowisk Bromus carinatus nie odzwierciedla w pełni sytuacji 
gatunku w kraju. Układ stanowisk wskazuje, że gatunek ten występuje przede wszystkim w zachodniej 
i południowej części Polski, jednak może to częściowo wynikać z jednej strony z mylenia tego gatunku z innymi 
stokłosami, a z drugiej z braku szczegółowych badań florystycznych w skali większych jednostek fizjograficznych. 
Przeprowadzenie takich badań może zmienić obraz występowania gatunku w określonym regionie, co widać 
m.in. na przykładzie wschodniej części Wielkopolski oraz Małopolski i Podkarpacia. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki silnie ekspansywne 

stopień pewności: duży 

opis: 
Gatunek rozprzestrzeniony na całym niżu Polski, liczba obecnie znanych stanowisk sięga już kilku tysięcy – tylko 
na samym Dolnym Śląsku znanych jest obecnie ok. 2 000 stanowisk. Liczebność populacji jest bardzo 
zróżnicowana – od kilku osobników do kilku tysięcy. Liczba stanowisk i liczebność lokalnych populacji ciągle 
rośnie, ze względu na migrację wzdłuż dróg; często po pewnym czasie powstają stanowiska ciągłe o liniowym 
charakterze. 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Występuje przede wszystkim na siedliskach zaburzonych, gdzie okrywa roślinna jest co pewien czas, lecz niezbyt 
często naruszana lub niszczona: nasłonecznionych lub częściowo zacienionych przydrożach, przychaciach, 
miedzach, niekoszonych trawnikach, wszelkiego rodzaju nieużytkach. Trawa ta rzadko była obserwowana na 
łąkach, skąd najczęściej szybko jest eliminowana przez rodzime gatunki. Jako takson światłolubny nie wnika 
w zbiorowiska leśne, trzymając się przydroży. 

 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:  
Czynniki klimatyczne nie ograniczają ekspansywności stokłosy spłaszczonej i ocieplenie klimatu nie będzie miało 
pozytywnego wpływu na jego rozmieszczenie i nie zwiększy stopnia jego inwazyjności. Teoretycznie może 
umożliwić wniknięcie gatunku w wyższe piętra roślinne, lecz w przypadku lasów reglowych głównym czynnikiem 
ograniczającym obecność stokłosy spłaszczonej nie jest obecnie temperatura, lecz zacienienie. Co więcej, 
w przypadku powtarzających się długotrwałych letnich okresów suszy może dojść do zmniejszenia liczby 
i liczebności populacji – z obserwacji wynika, że gatunek unika siedlisk suchych. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 
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opis:  
Stokłosa spłaszczona wpływa przede wszystkim na środowisko przyrodnicze terenów zaburzonych o charakterze 
otwartym. Zasiedla głownie przydroża i miedze oraz otoczenie ludzkich siedzib. Jej negatywne oddziaływanie 
jest najbardziej istotne w terenach rolniczych, gdzie powoduje istotny spadek lokalnej bioróżnorodności poprzez 
homogenizację zasiedlanych płatów i tworzenie praktycznie jednogatunkowych, zdominowanych przez stokłosę 
spłaszczoną, zbiorowisk roślinnych. To powoduje zubożenie bazy pokarmowej roślinożerców (zapylaczy, 
wyspecjalizowanych organizmów żerujących na innych niż trawy roślinach, roślinożernych małych kręgowców), 
za czym postępuje zubożenie puli drapieżników. 

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

Dotychczas nie stwierdzono bezpośredniego wpływu na siedliska chronione w systemie Natura 2000. 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Gatunki, z którymi konkuruje stokłosa spłaszczona, są w większości częste i niezagrożone w Polsce, nie są także 
objęte ochroną prawną. Jest zagrożeniem dla niektórych wyspecjalizowanych chwastów, wypieranych z pól przez 
intensyfikacje upraw, a pojawiających się także na miedzach i przydrożach, m.in.:  

- ostróżeczka polna Consolida regalis – gatunek niezagrożony w skali kraju, zagrożony regionalnie, nieobjęty 
ochroną, 

- groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus – gatunek niezagrożony w skali kraju, zagrożony regionalnie, nieobjęty 
ochroną, 

oraz gatunków ciepłolubnych, które znalazły tam zbiorowiska zastępcze, m.in.: 
- szałwia łąkowa Salvia pratensis – gatunek niezagrożony w skali kraju, zagrożony regionalnie, nieobjęty 

ochroną. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Stokłosa spłaszczona nie jest istotną konkurencją dla gatunków uprawianych, teoretycznie jest gatunkiem 
konkurencyjnym dla upraw zbóż i kukurydzy (jako trawa nie jest eliminowana przez herbicydy służące ochronie 

tych upraw), jednak dotychczas nie zaobserwowano występowania gatunku na całych powierzchniach pól (jej 

udział zazwyczaj ogranicza się do wąskich pasów wzdłuż miedz i przydroży, gdzie rośnie główna populacja), 
a w przypadku wystąpienia w niezaburzonych uprawach nie obserwowano płatów z dominacją stokłosy 
spłaszczonej; nie przenosi specyficznych patogenów, mogących im zaszkodzić (stwierdzono występowanie 
patogenów obecnych także na rodzimych gatunkach traw rosnących w tych samych siedliskach) oraz nie 
hybrydyzuje z nimi. Istotny negatywny wpływ jest związany z eliminacją zapylaczy w obszarach rolniczych. 
W wyniku skutecznej inwazji na zaniedbane tereny może eliminować rośliny tworzące trawniki i (rzadziej) 
nasadzenia bylin ozdobnych w zieleni miejskiej 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 

opis:  
Gatunek ten nie wykazuje negatywnego oddziaływania na człowieka w wyniku fizycznego kontaktu z rośliną 
(wydzielane substancje lub struktury na elementach rośliny), lecz w przypadku intensywnego i powtarzanego 
kwitnienia może być dawcą pyłku, będącego silnym alergenem (podobnie jak u wszystkich traw). 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: umiarkowanie negatywny 

opis:  
Stokłosa spłaszczona jest zaliczany do gatunków, których zbiorowiska hamują dalszą sukcesję, nie dopuszczając 
do wykształcenia się na wieloletnich nieużytkach warstwy krzewów i drzew, a tym samym utrudniając 
polepszanie warunków mikroklimatycznych oraz walorów estetycznych i rekreacyjnych przestrzeni otwartych 
w obrębie miast. Ponadto eliminuje z miedz i przydroży gatunki dające pożytek owadom zapylającym, 
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drastycznie zmniejszając ich bazę pokarmową i powodując zmniejszanie się ich populacji, co może być 
odczuwalne także w uprawie roślin owadopylnych, jako mniej skutecznie zapylanie i przynosić niższe plony. 
Dodatkowo powstawanie jednogatunkowych płatów stokłosy spłaszczonej powoduje zanik barwnie kwitnących 
roślin i związanych z nimi owadów i ptaków, a to istotnie obniża wartość estetyczną obszarów rolniczych. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Dotychczas nie są znane przypadki zorganizowanych akcji na rzecz eliminacji stokłosy spłaszczonej w Polsce. 
Lokalnie była skutecznie usuwana (np. w okolicach Wrocławia) w wyniku regularnego, częstego i niskiego koszenia. 
Przy okazji wznowienia/wprowadzenia intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych trawników i przydroży przez 
okres kilku lat dochodziło do eliminacji gatunku. Należy jednak dodać, że koszenie wykonywane rzadko 1-3 razy 
w ciągu roku nie eliminuje gatunku, a wręcz przeciwnie – powoduje intensywniejsze kwitnienie i owocowanie. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

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