
 

 

 

 

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: Kolczurka klapowana 

 2) nazwa łacińska: Echinocystis lobata (F. Michx.) Torr. & A. Gray 

 3) nazwa angielska: Wild cucumber 

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

a) synonimy nazwy polskiej: Echinocystis klapowana 
dziki ogórek 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Micrampelis lobata 
Sicyos lobata 

c) synonimy nazwy angielskiej: Balsam-apple 
Prickly cucumber 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Cucurbitaceae 

 7) pochodzenie (region): 

Wschodnia i środkowa część 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 

Kolczurka klapowana to jednoroczne, jednopienne pnącze, które w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego może 
dorastać do 8 m długości. Jako gatunek światłożądny wspina się po innych roślinach zielnych, krzewach 
i drzewach, znacznie ograniczając im dostęp do światła. Na łodydze znajdują się liczne, rozgałęzione wąsy 
czepne pochodzenia liściowego oraz jasnozielone, dłoniasto klapowane liście. Zarówno łodyga, jak i liście są 
krótko owłosione. Kwiaty są niepozorne rozdzielnopłciowe, o kielichu złożonym z 6 lancetowato-szydlastych 
ząbków oraz dzwonkowatej biało-zielonawej koronie składającej się z 6 lancetowatych, owłosionych łatek, ok. 
5 mm, długości. Kwiaty męskie zebrane są w wielokwiatowe wiechy, zaś żeńskie wyrastają po 1-2 w kątach 
tych samych liści, co kwiatostany męskie. Jest to roślina owadopylna, choć możliwe jest również 
samozapylanie. Owocem jest jajowata, mięsista torebka długości 2,5-5,0 cm, pokryta długimi, kolczastymi 
włoskami, pękająca na szczycie podłużnymi klapami. Torebka w miarę dojrzewania zmienia barwę z zielonej na 
zielonożółtą, a po wyschnięciu na szarobeżową. Wewnątrz torebki, w dwóch komorach, znajdują się po 2 
spłaszczone, ciemnobrązowe nasiona, wypadające z niej biernie. Kolczurka klapowana, w warunkach 
klimatycznych Polski, zaczyna kiełkować na przełomie kwietnia i maja. Kwitnie masowo od lipca do września. 
Pędy kolczurki zamierają i zasychają jesienią (październik), a owoce mogą utrzymywać się na uschniętych 
pędach nawet podczas zimy. Szybkie tempo wzrostu, duża ilość wytwarzanej biomasy i zdolność do porastania 
innych gatunków roślin są głównymi cechami ułatwiającymi konkurencję z innymi gatunkami roślin. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

W Ameryce Północnej w obrębie zasięgu pierwotnego kolczurka klapowana rośnie na siedliskach żyznych, 
w lasach łęgowych, zbiorowiskach ziołoroślowych, w dolinach rzek i na obrzeżach jezior. Rośnie często na 
glebach bogatych w substancje odżywcze ze zmienną wilgotnością, lekko kwaśnych, nie toleruje zasolenia oraz 
zalania w trakcie okresu wegetacyjnego. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Kolczurka klapowana jest wykorzystywana w ogrodnictwie jako szybko rosnące, ozdobne pnącze. Jest to również 
roślina miododajna. W ostatnich latach pojawia się wiele informacji o jej zastosowaniu w ziołolecznictwie. 
Wykazano m.in. działanie wydzielnicze, przeciwzapalne, żółciopędne, przeciwgrzybicze i przeciw pasożytnicze 
kolczurki. Podstawową substancją aktywną jest kukurbitacyna, znana od lat substancja charakterystyczna dla 
przedstawicieli rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae). 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym)  (rok/nie stwierdzono): 1933 

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

Na teren Europy kolczurka klapowana została sprowadzona w sposób celowy jako roślina ozdobna. Miało to 
miejsce na przełomie XIX i XX w. W tym samym czasie nasiona tego gatunku zostały także zawleczone z transportem 
bawełny. Po raz pierwszy osobniki kolczurki klapowanej występujące poza uprawą stwierdzono na terenie 
Europy ok. 1904 r. Już w 1906 r. jej występowanie stwierdzono na terenie byłej Czechosłowacji, a w 1929 r. 
– na Ukrainie. W pierwszej połowie XX wieku liczne stanowiska gatunku odnotowano na terenie Austrii i na 
Węgrzech. Natomiast pierwsze doniesienia dotyczące jej stanowisk na terytorium Polski pochodzą z lat 30. XX 
wieku. Przyjmuje się, że na obszar Polski kolczurka dotarła z dwóch kierunków: z Niemiec i Ukrainy. Pierwsze 
notowania pochodzą z Gubina, gdzie uprawiano ją jako pnącze w ogródkach działkowych. Jako uciekiniera 
z uprawy stwierdzono ją w tej miejscowości na gruzowisku, w 1933 r. W latach czterdziestych gatunek był 
również notowany w kilkunastu miejscach w Krakowie, a ok. 1950 r. w okolicach Lublina. Gatunek ten, 
zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku był chętnie uprawiany w celach ozdobnych. Z upraw ogrodowych jego 
nasiona zostały zawleczone wraz z odpadami na składowiska odpadów, w tym także w dolinach rzecznych. 
Pierwsze populacje na brzegach rzek oraz przystosowanie gatunku do hydrochorii (wodosiewność, 
wykorzystywanie przez rośliny wody do rozprzestrzeniania nasion), umożliwiły jego rozprzestrzenienie na duże 
odległości, w stosunkowo krótkim czasie. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 
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4) sposób rozmnażania się 

Kolczurka klapowana rozmnaża się wyłącznie za pomocą nasion, które zachowują żywotność ponad rok. Posiada 
ona szereg przystosowań, dzięki którym może z łatwością kolonizować nowe obszary. Mięsiste ścianki owoców 
wypełnione są powietrzem, dzięki czemu mogą być transportowane przez wodę. Z kolei wysuszona torebka 
z częścią nasion może być przenoszona przez wiatr. Nasiona gatunku rozprzestrzeniają się grawitacyjnie lub 
transportowane są wraz z nurtem wody. Gatunek ten wyróżnia się znaczną płodnością (40-160 nasion na jedną 
roślinę) oraz dużą zdolnością do kiełkowania (do ok. 70%, wg niektórych źródeł nawet do 90%). Świeże nasiona 
znajdują się w fazie spoczynku bezwzględnego. Do jego przerwania niezbędna jest niska temperatura w zimie. 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: gatunek uprawiany jako roślina ozdobna i lecznicza, „ucieczka” z miejsc 
uprawy; 

● drogi wprowadzania niezamierzonego: transport wraz z płodami rolnymi z obszarów, gdzie występuje jako 
chwast w uprawach; 

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): gatunek często 
spontanicznie dziczeje z miejsc uprawy i rośnie na wysypiskach śmieci i przydrożach, stamtąd przechodzi do 
siedlisk półnaturalnych i naturalnych, głównie na brzegach wód, gdzie rozprzestrzenia się samodzielnie 
w wyniku transportu nasion przez wodę; 

 drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): nasiona mogą być przenoszone wraz 
z transportowaną ziemią, zwłaszcza podczas prac związanych z umacnianiem brzegów rzek, czy 
modernizacją wałów przeciwpowodziowych; istnieje możliwość rozprzestrzeniania gatunku w wyniku 
handlu nasionami i wytworzonym surowcem zielarskim. 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

Echinocystis lobata występuje na terenie prawie całego kraju, szczególnie liczne skupiska jego stanowisk 
znajdują się w części wschodniej, południowo-wschodniej i centralnej Polski, a także w Karpatach i na ich 
przedpolu. Najmniej stanowisk obecnie znanych jest z Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur. Jednak może to, 
przynajmniej częściowo, wynikać z braku dokładnych danych z tych obszarów. Kolczurka klapowana najczęściej 
spotykana jest w dolinach dużych rzek i ich dopływów, wzdłuż których jej stanowiska mogą układać się w ciągi 
liniowe. Taka sytuacja dotyczy np. niektórych odcinków dolin Biebrzy, Bugu, Warty, Wisły i Odry. Większe 
skupienia stanowisk gatunku widoczne są także w dużych miastach (np. Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, 
Białystok) i wokół nich. Wynika to z faktu, iż w inwazji gatunek ten wykorzystuje doliny rzeczne, a jednocześnie 
jest nadal często uprawiany w ogródkach przydomowych i działkowych. Jednocześnie część skupień stanowisk 
kolczurki odzwierciedla stopień zbadania określonego obszaru pod względem obecności gatunków 
inwazyjnych, co jest widoczne szczególnie w przypadku parków narodowych – Wigierskiego i Biebrzańskiego. 
Liczebność poszczególnych populacji może wykazywać duże fluktuacje w różnych sezonach wegetacyjnych. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki słabo ekspansywne 

opis: 
Kolczurka klapowana jest jednym z najszybciej rozprzestrzeniających się gatunków inwazyjnych na terenie 
Polski. Pierwsze dane na temat obecności gatunku sięgają lat 30-tych XX wieku. Pierwsze stanowiska poza 
uprawą znane są z połowy XX wieku. Z 7. stanowisk odnotowanych w pierwszej połowie XX wieku 
zaobserwowano wzrost do ponad 2000 w jego drugiej połowie. Inwazję w Polsce można więc uznać za 
„błyskawiczną”. Obecnie gatunek występuje na terenie całego kraju, duże skupiska stanowisk znajdują się 
w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, także w Karpatach i na ich przedpolu. W sprzyjających 
warunkach może szybko zasiedlać oddalone od siebie stanowiska. Wynika to m.in. ze specyficznych 
właściwości nasion i owoców. Część nasion wypada po otwarciu owoców, część dopiero po wysuszeniu owocu 
i zadziałaniu wiatru. Owoce mogą być po wysuszeniu przenoszone przez wiatr lub przez wodę. Możliwość 
przemieszczania nasion z prądem wody oraz szybkie tempo wzrostu, powodują, że z łatwością kolonizuje linię 
brzegową cieków i rozrasta się w dolinach rzecznych. Utrzymującą się tendencję w zwiększaniu zasięgu 
gatunku należy wiązać również z jego popularnością w uprawie, wzmocnioną współcześnie przez handel 
internetowy. 
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 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Kolczurka klapowana występuje zarówno na niżu, jak i w niższych położeniach górskich. Spotykana jest na 
siedliskach antropogenicznych, w pobliżu miejsc wcześniejszej uprawy, skąd rozprzestrzenia się dalej na 
siedliska półnaturalne i naturalne. Najczęściej jest składnikiem ziołoroślowych zbiorowisk okrajkowych z klasy 
Artemisietea, wiklin nadrzecznych (zespół Salicetum triandro-viminalis), lasów łęgowych (związek Alnenion 
glutinoso-incanae), a także zbiorowisk szuwarowych – szuwaru mozgowego (zespół Phalaridetum 
arundinaceae), trzcinowego (Phragmitetum australis) i mannowego (Glycerietum maximae). Pojawia się także 
w tzw. zbiorowiskach terofitów letnich (klasa Bidentetea tripartiti) na okresowo odsłanianych brzegach wód. 
Preferuje gleby bogate w substancje odżywcze, cechujące się dużą lub zmienną wilgotnością, lekko kwaśnych. 
Nie toleruje zasolenia oraz zalania w trakcie okresu wegetacyjnego. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,55 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: nie zmieni się 

opis:  
Kolczurka klapowana uznawana jest w Polsce za w pełni zadomowiony, inwazyjny gatunek obcego 
pochodzenia (kenofit), który pokonał już bariery geograficzne, siedliskowe oraz reprodukcyjne i obecnie 
rozprzestrzenia się spontanicznie. Nadal bardzo często spotykany jest w uprawie jako ozdobne pnącze. 
Z miejsc uprawy samorzutnie dziczeje. Występuje na obszarach, gdzie średnia temperatura w czerwcu wynosi 
17-25°C, a w styczniu między +1 a -21°C. Dla skutecznego kiełkowania nasion kolczurki klapowanej niezbędna 
jest niższa temperatura zimą rzędu 5-10°C. Przewidywane zmiany klimatu mieszczą się w zakresie jej tolerancji 
i nie będą miały hamującego wpływu na zdolność do dalszego rozprzestrzeniania się. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,55 

kategoria: średni 

opis:  
Kolczurka klapowana zaliczana jest do grupy tzw. „transformers”, czyli roślin przekształcających opanowane 
zbiorowiska. Poprzez bardzo szybki wzrost i wspinanie się po roślinach zielnych, krzewach i drzewach, przyczynia 
się w znacznym stopniu do ograniczenia dostępu do światła innym roślinom. Dzięki temu może skutecznie 
konkurować o składniki pokarmowe, wodę i miejsce bytowania. Może mieć to niekorzystny wpływ na wzrost 
innych gatunków roślin i prowadzić do ich deformacji, osłabienia witalności i potencjału rozrodczego, a nawet 
zamierania całych osobników. Kolczurka klapowana, dzięki masowemu kwitnieniu i posiadaniu kwiatów 
atrakcyjnych dla zapylaczy, może powodować ukierunkowanie zapylania - omijanie i słabsze zapylanie innych 
roślin przez owady, co w konsekwencji może prowadzić do ograniczenia skuteczności rozmnażania się rodzimych 
gatunków roślin. Ponadto zarówno nasiona, jak i same rośliny posiadają własności allelopatyczne, przez co 
wpływają ograniczająco na kiełkowanie i wzrost innych gatunków. Na skutek oddziaływania wyżej wymienionych 
czynników, opanowane przez kolczurkę klapowaną zbiorowiska roślinne cechują się znacznie niższą różnorodnością 
florystyczną. Ponadto, siedliska opanowywane przez kolczurkę ulegają ujednoliceniu, w ich obrębie następuje 
utrata miejsc lęgowych, schronień oraz bazy pokarmowej dla wielu gatunków zwierząt. 

 2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt) 
- 6430 – Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne; 
- 3270 – Zalewane muliste brzegi rzek; 
- 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe, jesionowe; 
- 3150 – Starorzecza i naturalne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion i Potamion 
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3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

W dotychczas opublikowanych wynikach badań brak wskazania rzadkich, zagrożonych wymarciem, czy 
chronionych gatunków roślin, dla których kolczurka stanowi bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie. Z reguły 
podaje się dwa pospolite gatunki rodzimych pnączy: 

- chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną; 
- kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu gatunku na uprawy roślin w wyniku krzyżowania się kolczurki 
z gatunkami spokrewnionymi. Do tej pory była też jedynie sporadycznie notowana na polach bezpośrednio 
sąsiadujących z jej zbiorowiskami i w konsekwencji przyczyniała się do zagłuszania roślin uprawnych. Częściej płaty 
kolczurki klapowanej zajmowały fragmenty łąk i pastwisk sąsiadujące z opanowanymi przez nią brzegami wód. 
Może to mieć istotne znaczenie jeśli weźmie się pod uwagę, że kolczurka stanowi potencjalne zagrożenie dla 
zwierząt gospodarskich w przypadku spożycia większej ilości rośliny, ponieważ zawiera kukurbitacynę, która 
w większych dawkach może mieć działanie szkodliwe, wywołując biegunki i wymioty. Ponadto gatunek jest 
naturalnym gospodarzem dla wielu groźnych chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych porażających liczne 
gatunki uprawiane w Polsce – m.in. ogórka. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Kolczurka klapowana jest rośliną leczniczą zawierającą kukurbitacynę, która w większych ilościach może mieć 
działanie szkodliwe, wywołując biegunki i wymioty. Roślina stanowi więc potencjalne zagrożenie dla ludzi 
w przypadku spożycia jej większych ilości. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,33 

kategoria: umiarkowanie negatywny 

opis:  
Kolczurka klapowana w umiarkowanie niekorzystny sposób wpływa na usługi ekosystemowe. Posiada 
niewątpliwe walory ozdobne oraz właściwości lecznicze. Jednocześnie jej wykorzystanie w ogrodnictwie 
przyczynia się do promowania obcych gatunków roślin ozdobnych, przez co obserwuje się zanikanie lokalnej 
różnorodności tradycyjnych ogrodów przydomowych i niekorzystne przemiany kulturowych przyzwyczajeń 
mieszkańców Polski. Uprawa tego gatunku zwiększa ryzyko jego przypadkowego wprowadzenia do środowiska 
przyrodniczego. Częstym skutkiem „ucieczki” jest trwała zmiana charakteru opanowywanych zbiorowisk 
i zubożenie ich różnorodności biologicznej. Opanowane zbiorowiska cechują się nie tylko niższą produkcją dóbr 
ekosystemowych, ale i ograniczoną zdolnością regulacyjną. Przykładowo, poprzez eliminację rodzimych 
gatunków roślin stabilizujących glebę, omawiany gatunek przyczynia się do okresowego zwiększenia erozji 
brzegowej dolin rzecznych. Z kolei duża biomasa obumierających pędów może doprowadzić do zmian 
natężenia przepływu wody oraz do eutrofizacji siedlisk. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Próby eliminacji kolczurki klapowanej były podejmowane w Polsce głównie na obszarów podlegających ochronie 
prawnej: w parkach narodowych, np. Wigierskim, Biebrzańskim, Borów Tucholskich oraz na obszarach Natura 
2000, np. PLH120090 Biała Tarnowska. Preferowanym sposobem zwalczania omawianego gatunku inwazyjnego 
jest coroczne, ręczne usuwanie lub koszenie roślin przed wydaniem nasion, najlepiej wiosną, gdy jego osobniki są 
najlepiej widoczne. Pozostałości roślin należy spalić lub zutylizować poza terenem chronionym. Zastosowanie 
metod chemicznych jest niewskazane ze względu na niebezpieczeństwo skutków ubocznych – zniszczenia 
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sąsiadujących (często oplecionych kolczurką) rodzimych gatunków roślin oraz duże ryzyko przedostania się 
pozostałości herbicydów do wody. Metoda mechaniczna (wyrywanie całych roślin) jest skuteczna, ale wymaga 
powtarzania. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w przypadku znacznego zaawansowania inwazji 
efektywność trwałej eliminacji gatunku z danego obszaru jest niewielka, dlatego w ramach tego typu działań należy 
zidentyfikować źródła dopływu nasion. Jeśli są one rozprzestrzenianie przez rzeki to w miarę możliwości pracami 
należy obejmować całe zlewnie. Ze względu na trudności z tym związane znacznie ważniejsze jest wdrażanie 
działań prewencyjnych w postaci edukacji ekologicznej, zwłaszcza lokalnych społeczności, ograniczenia handlu 
nasionami i sadzonkami roślin. Takie działania podejmowano w wymienionych wyżej parkach narodowych 
i przyniosły one pozytywne rezultaty poprzez wpływ na zwiększenie świadomości społecznej, co z kolei 
spowodowało usuwanie rośliny z ogródków i większą kontrolę jej wzrostu. Kolczurka może być również 
eliminowana podczas zabiegów usuwania innych inwazyjnych gatunków roślin np. z obszarów o dużej wartości 
przyrodniczej. Danych dotyczących aspektów ekonomicznych brakuje w literaturze przedmiotu.  

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

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