
 

 

 

 

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: Powojnik pnący 

 2) nazwa łacińska: Clematis vitalba L. 

 3) nazwa angielska: Old man's beard 

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

a) synonimy nazwy polskiej: – 

b) synonimy nazwy łacińskiej: – 

c) synonimy nazwy angielskiej: Evergreen clematis 
Traveller's joy 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Ranunculaceae 

 7) pochodzenie (region): 

Europa Zachodnia, Środkowa (bez Polski) i Południowa oraz północno-zachodnia Afryka, Azja Mniejsza, Krym 
i Kaukaz 

 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 

Roślina drzewiasta, bujnie i szybko rosnące pnącze, wspinające się po podporach, głównie po gałęziach drzew 
krzewów, do około 10-20 (30) m, owijające się ogonkami listków i osiami liści. Liście złożone z 3-5 listków, 3-10 
cm długości i 3-4,5 cm szerokości, zmienne, na brzegu zwykle ząbkowane lub trójklapowe albo całobrzegie. 
Kwiaty małe, ok. 2 cm średnicy, pachnące, z 4 płatkami ułożonymi "na krzyż", na zewnątrz gęsto owłosionymi, 
zebrane w wiechach, rozwijają się od czerwca do października. Owoce typu główkowatego owocu złożonego, 
składającego się z wielu owocków – niełupek zakończonych trwałą, pierzastą szyjką słupka, pełniącą funkcję 
aparatu lotnego. Długo pozostają na roślinach, zwykle do wiosny. Gatunek przede wszystkim anemochoryczny 
(wiatrosiewny), a jego nasiona mają dużą zdolność do kiełkowania i długą żywotność. Siewki rozwijają się 
najczęściej na siedliskach zaburzonych, wolnych od gęstej pokrywy roślinnej. Optimum ekologiczne powojnik 
pnący osiąga na stanowiskach ciepłych, na glebach świeżych, żyznych i średnio żyznych, obojętnych 
i zasadowych, mineralno-próchnicznych. Rośnie też na stanowiskach suchych, jak i podmokłych, w pełnym 
słońcu i w cieniu. Odpowiadają mu siedliska ruderalne, zwłaszcza w miastach, w związku z czym jest uważany 
za roślinę urbanofilną (preferującą warunki miejskie). 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

W południowej Europie powojnik pnący jest częstym składnikiem wielogatunkowych, ciepłolubnych lasów 
i zarośli, zwykle na szarych glebach leśnych lub zdegradowanych czarnoziemach. W obszarze submediterrańskim 
(przyśródziemnomorskim) występuje m.in. z takimi gatunkami, jak: grab wschodni Carpinus orientalis, 
chmielograb europejski Ostrya carpinifolia, klon francuski Acer monspessulanum, pistacja terpentynowa 
Pistacia terebintus, jesion mannowy Fraxinus ornus, dąb burgundzki Quercus cerris i wiśnia antypka Prunus 
mahaleb, a na Krymie, na wysokości 250-600 m – z dębem omszonym Quercus pubescens, klonem polnym 
Acer campestre, grabem wschodnim Carpinus orientalis, jarzębem domowym Sorbus domestica, dereniem 
jadalnym Cornus mas i jesionem ostroowockowym Fraxinus oxycarpa. W zachodniej Europie należy do stałych 
składników termofilnych i mezofilnych zbiorowisk zaroślowych występujących na żyznych glebach o odczynie 
obojętnym i zasadowym. Jest uważany za gatunek charakterystyczny dla klasy Rhamno-Pruntetea, która 
obejmuje różne zespoły zarośli krzewiastych, głównie śródleśnych i śródpolnych. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Gatunek łatwy w uprawie, wykorzystwany jako roślina ozdobna na terenach zieleni, a także jako element 
kolekcji w ogrodach botanicznych i arboretach, rozmnażany z nasion, sadzonek zielnych i zdrewniałych, 
powszechnie dostępny w handlu materiałem rozmnożeniowym, polecany jako doskonały krzew do pokrywania 
wysokich altan, parkanów, ścian budynków i pni starych drzew. Wspomaga dźwiękochłonność ekranów, 
absorbuje zanieczyszczenia pyłowe i gazowe oraz pełni funkcje estetyczne.W szkółkarstwie jest używany na 
podkładki dla powojników wielkokwiatowych, które są znacznie bardziej ozdobne i częściej nabywane oraz 
sadzone w ogrodach i na terenach zieleni. Te nie stanowią zagrożenia dla rodzimej różnorodności biologicznej. 
Powojnik pnący ma stosowanie w medycynie naturalnej, ze względu na właściwości antybakteryjne 
i przeciwgrzybicze. Jest składnikiem leków homeopatycznych. W niektórych krajach Europy młode pędy 
powojnika pnacego są spożywane, po krótkim gotowaniu. 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): 1847 

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

Historia introdukcji powojnika pnącego do środowiska przyrodniczego w Polsce jest trudna do wyjaśnienia, 
albowiem jego europejskie stanowiska uważane za naturalne znajdują się w pobliżu granic kraju (Niemcy, 
Słowacja), w związku z czym nie można wykluczyć, iż został z nich przypadkowo zawleczony lub przybył bez 
udziału człowieka. Nie ma na to dowodów i wydaje się dość prawdopodobne, że gatunek nie trafił do Polski 
drogą samodzielnej ekspansji z krajów sąsiednich. Był w Polsce uprawiany już od XVI w. Jako roślina skutecznie 
u nas dziczejąca był notowany w połowie XIX w. Za pierwsze stanowisko powstałe spontanicznie uważa się 
tereny nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Stanowisko to podał Waga w 1847 r. Dotychczasowe obserwacje 
dowodzą, że gatunek w warunkach Polski ma dużą zdolność do spontanicznej ekspansji – dzięki rozmnażaniu 
generatywnemu za pomocą łatwo unoszonych przez wiatr niełupek zaopatrzonych w aparat lotny. 
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 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Gatunek rozmnażający się przede wszystkim generatywnie, nasiona mają dużą siłę i energię kiełkowania, którą 
zachowują przez długi okres, kiedy pozostają na roślinach aż do wiosny kolejnego roku. Kiełkowanie nasion nie 
wymaga specjalnych warunków zewnętrznych i jest zwykle dość efektywne. 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

• drogi wprowadzania zamierzonego: gatunek jest wprowadzany do uprawy jako roślina ozdobna;  

• drogi wprowadzania niezamierzonego: powojnik pnący może być introdukowany przez zastosowanie materiału 
rozmnożeniowego zanieczyszczonego nasionami lub fragmentami zdolnych do ukorzenienia się roślin. Jego 
nowe stanowiska mogą powstać także wskutek przemieszczanej gleby, gruntu, śmieci lub odpadów ogrodowych 
z częściami wegetatywnymi lub generatywnymi.  

• drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): roślina 
rozprzestrzenia się spontanicznie przede wszystkim na drodze anemochorii (wiatrosiewności), na odległość 
do ok. 100 m, a na dłuższe dystanse – na drodze hydrochorii (wodosiewności), a nawet zoochorii 
(zwierzęcosiewności). 

• drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): udział człowieka w przemieszczaniu się 
powojnika pnącego polega głównie na niezamierzonym przemieszczaniu jego propagul przy stwarzaniu 
warunków do jego spontanicznej ekspansji, m.in. ruderalizacji siedlisk i roślinności, fragmentacji środowiska 
leśnego i powiększaniu długości stref granicznych lasu, wytwarzaniu tzw. miejskich wysp ciepła, itp., a także 
na wykorzystywaniu gatunku jako rośliny ozdobnej. 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

Gatunek notowany głównie w regionach zachodnich (Wielkopolska, Kujawy, Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk), 
na Śląsku, w dolinie środkowej i dolnej Wisły oraz w rejonie Kielc i Częstochowy, niedostrzeżony w północno-
wschodniej części kraju. Jest prawdopodobnie częstszy niż wynika to z obecnej analizy występowania, która 
wymaga uzupełnienia. Przyjmuje się, że należy on w Polsce do grupy roślin z dużą liczbą stanowisk (ponad 100) 
i tendencją do wzrostu liczebności i zajmowania nowych stanowisk. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki słabo ekspansywne 

stopień pewności: duży 

opis: 
Powojnik pnący należy zaliczyć do gatunków szeroko rozpowszechnionych, słabo ekspansywnych, czyli takich, 
które są wprawdzie dość pospolite, jednak wzrost liczby ich stanowisk jest mniejszy niż w przypadku 
drzewiastych gatunków silnie ekspansywnych, takich jak czeremcha amerykańska Padus serotina, klon 
jesionolistny Acer negundo czy dąb czerwony Quercus rubra. 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Powojnik pnący rozprzestrzenia się m.in. w lasach łęgowych w dolinach rzek, np. Odry i Wisły, w wąwozach 
pradolin, np. w rejonie rezerwatu "Bielinek nad Odrą" czy na stokach morenowych, np. w Wielkopolskim Parku 
Narodowym. W dolinie Wisły opanowuje zarośla i murawy kserotermiczne. Poza tym gatunek ten najczęściej 
wkracza na siedliska w różnym stopniu antropogenicznie przekształcone, zwykle o charakterze ruderalnym, 
jak: przydroża, przychacia, wysypiska śmieci, zaniedbane ogrody, ogródki działkowe, nasypy kolejowe, ruiny 
budynków, itp. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,70 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 
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10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,59 

kategoria: nie zmieni się 

opis:  
Gatunek ten jest już w pełni zadomowiony na prawie całym obszarze Polski, z wyjątkiem części północno-
wschodniej. W skali całego kraju nie należy się spodziewać wyraźnego wzrostu inwazyjności powojnika 
(a przynajmniej nie ma na ten temat wiarygodnych danych). Nie można jednak wykluczyć, że ocieplenie 
klimatu wpłynie, w pewnym stopniu na częstość stanowisk, a w konsekwencji na poszerzenie zasięgu, zarówno 
w kierunku północnowschodnim, jak i nieco wyżej w górach.  

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,70 

kategoria: duży 

opis:  
W Polsce dotychczas brak jest szczegółowych badań na temat wpływu powojnika pnącego na florę rodzimą. 
Można się jednak spodziewać, że roślina ta ze względu na silne właściwości konkurencyjne może, podobnie jak 
na innych obszarach jej występowania, oddziaływać na integralność ekosystemu poprzez zaburzanie jego 
czynników biotycznych. W wyniku intensywnego rozwoju może ograniczać dostęp innym roślinom nie tylko do 
składników odżywczych zgromadzonych w glebie, a przede wszystkim do światła, co skutkować będzie obniżoną 
wydajnością fotosyntezy. Szybki jej wzrost (nawet 3 m na rok), przy jednoczesnym licznym pojawie, powodować 
będzie tworzenie gęstego baldachimu, przez co może zagłuszać inne gatunki i w konsekwencji wpływać nie tylko 
na ich słabszy rozwój i zapylanie, ale także na ograniczenie liczebności ich populacji (zwłaszcza w przypadku 
gatunków nieznoszących zacienienia), a w skrajnych przypadkach do ich ustępowania z zajmowanego siedliska. 
Prowadzić to będzie do obniżenia różnorodności florystycznej danego siedliska. Gęste pnącze wspinając się po 
innych roślinach, może doprowadzać do ich uszkodzenia mechanicznego z powodu swego ciężaru. Ze względu 
na to, że powojnik pnący jest żywicielem pośrednim rdzy brunatnej pszenicy, a żywicielem ostatecznym obok 
pszenicy są również trawy dziko rosnące, gatunek ten stanowi dla tych roślin potencjalne zagrożenie. 

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

W Polsce gatunek stanowi zagrożenie dla niektórych siedlisk przyrodniczych objetych ochroną w ramach 
Dyrektywy Siedliskowej: 

- 6210 – Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea); 
- 9170 – Grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum);  
- 91F0 – Lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

W dotychczasowej literaturze nie ma danych na temat bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia, które 
stanowiłby powojnik pnący dla rzadkich, zagrożonych, czy chronionych gatunków. Nie można jednak wykluczyć, 
że poprzez negatywne oddziaływanie, stanowić on będzie niebezpieczeństwo dla niektórych populacji 
gatunków rodzimych z siedlisk przyrodniczych, w których może się rozprzestrzeniać. W związku z tym mogą być 
narażone takie gatunki jak:  

- wawrzynekwilczełyko (Daphne mezereum) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową;  
- ostnice: włosowata (Stipa capillata), powabna (S. pulcherrima), Jana (S. joannis) – w „Polskiej czerwonej 

księdze roślin” zaliczone do kategorii zagrożenia VU (narażone na wymarcie) i piaskowa (S. borysthenica) 
zaklasyfikowana w tym dziele do kategorii CR (krytycznie zagrożone); objęte ochroną ścisłą;  

czy pnączy, takich jak: 
- wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum) – gatunek objęty ochroną częściową); 

w tym także pospolitych:  
- chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną; 
- kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,50 
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kategoria: średni 

opis:  
Gatunek ten rozprzestrzeniając się w środowisku przyrodniczym Polski może wywierać średni wpływ na 
gospodarkę, gdyż jest gospodarzem patogenów szkodliwych dla roślin uprawianych, w tym m.in. dla drzew 
i krzewów owocowych oraz warzyw. Nadmierny jego rozrost, ograniczając dostęp światła, przyczynia się do 
słabszego rozwoju tych roślin, ponadto utrudnia zapylanie i zawiązywanie się owoców. Roślina ta, podobnie jak 
i w innych krajach europejskich, może uszkadzać małe drzewa i krzewy, a zatem stanowi zagrożenie dla plantacji, 
np. krzewów owocowych. Czynniki te powodują, że powojnik pnący może negatywnie oddziaływać na wielkość 
plonów. Stanowi też potencjalne zagrożenie dla wypasanych zwierząt gospodarczych w przypadku spożycia 
przez nich większych jego ilości, ponieważ zawiera toksyny, m.in. protoanemoninę, które mogą powodować 
zatrucia, a niekiedy przyczyniać się do śmierci. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Bezpośredni kontakt z tą rośliną może powodować u człowieka podrażnienie skóry. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: neutralny 

opis:  
Powojnik pnący na usługi ekosystemowe wpływa w sposób neutralny, ponieważ jego oddziaływania negatywne 
i pozytywne równoważą się. Jest on gospodarzem patogenów szkodliwych dla niektórych gatunków roślin dziko 
rosnących i uprawnych. Nadmierny jego rozrost i duża konkurencyjność może skutkować lokalnym zubożeniem 
różnorodności biologicznej. Toksyny w nim zawarte obniżają kondycję zdrowotną zwierząt wypasanych. Gatunek 
ten jednocześnie pozytywnie wpływa na usługi zaopatrzeniowe, gdyż wykorzystywany jest w medycynie 
naturalnej, ze względu na właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze.  

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Brak jest danych w literaturze na temat podejmowanych w Polsce działań służących eliminacji, kontroli lub 
izolacji powojnika pnącego. Szczątkowe informacje pochodzą z ogrodów botanicznych i arboretów. Spośród 17 
obiektów, w których występuje, w 9 rozprzestrzenia się spontanicznie, a w 8 jest zwalczany, w ramach zwykłych 
prac pielęgnacyjnych, poprzez wyrywanie siewek i mechaniczne usuwanie starszych osobników rosnących na 
drzewach i ogrodzeniach. Przy masowym występowaniu gatunku stosowanie metod mechanicznych jego 
zwalczania jest kosztowne i pracochłonne. Na murawach kserotermicznych, na których w ramach działań 
ochroniarskich prowadzony jest wypas owiec, w przypadku pojawienia się gatunku, może być on dzięki zwierzętom 
efektywnie ograniczany, a nawet eliminowany. Jednak ze względu na jego toksyczność, wypas powinien być 
ściśle kontrolowany, rotacyjny i stosowany głównie w okresie występowania młodych winorośli. Koszty 
infrastruktury (ogrodzenie) i utrzymania (suplementy diety, opieka weterynaryjna) mogą być niższe w porównaniu 
do innych metod zwalczania gatunku. Dotychczasowe doświadczenia prowadzone m.in. w Wielkiej Brytanii nad 
wykorzystaniem herbicydów w zwalczaniu powojnika pnącego, wskazują, że środki te mogą być dość skuteczne. 
Rośliny rosnące zwłaszcza na nieużytkach i w monokulturach mogą być zraszane np. glifosatem, imazapyrem, 
metsulfuronem, w okresie od późnej wiosny do późnego lata. Dobre efekty uzyskiwano w przypadku stosowania 
herbicydu miejscowo na powierzchnię cięcia, bezpośrednio po cięciu pędów. W obszarach niedostępnych 
zwalczanie chemiczne może być jednak zbyt kosztowne, a w obszarach szczególnie cennych przyrodniczo istnieje 
niebezpieczeństwo zniszczenia rodzimych gatunków roślin, nie tylko oplecionych pnączem, ale również 
rosnących w ich sąsiedztwie. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: W4 – gatunek wysokiego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, szeroko 
rozprzestrzeniony (czarna lista) 
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