
 

 

 

 

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: Partenium ambrozjowate 

 2) nazwa łacińska: Parthenium hysterophorus L. 

 3) nazwa angielska: Santa Maria feverfew 

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

a) synonimy nazwy polskiej: Roślimianek ambrozjowaty 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Parthenium pinnatifidum 
Argyrochaeta bipinnatifida 

c) synonimy nazwy angielskiej: ragweed parthenium 
Bastard feverfew 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Asteraceae 

 7) pochodzenie (region): 

Subtropikalne regiony Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej 

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

Jeśli TAK to:  

 

 w środowisku przyrodniczym  w uprawie i hodowli 
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 9) charakterystyka gatunku 

Partenium ambrozjowate jest aromatyczną, zielną rośliną roczną lub krótkotrwałą byliną. Łodyga jest 
wyprostowana i rozgałęziona, osiąga od 30 do 90 lub nawet 150-250 cm wysokości. Po wykiełkowaniu młoda 
roślina tworzy rozetę z głębokim korzeniem składającą się z kilku silnie podzielonych liści o długości 8-20 cm 
i szerokości 4-8 cm. W miarę rozwoju wytwarza łodygę z mniejszymi liśćmi. Liście i łodygi pokryte są krótkimi 
włoskami. Kremowo-białe kwiaty zebrane są w kwiatostany (koszyczki). W sprzyjających warunkach rośliny 
kwitną od 6 do 8 miesięcy. Owocem jest sucha i niepękająca, jednonasienna niełupka o długości ok. 2 mm, 
zaopatrzona w elementy ułatwiające rozprzestrzenianie się z wiatrem. Jeden osobnik może wytworzyć 
olbrzymią ilość płodnych niełupek, od 15000 do 25000, tworząc trwały glebowy bank nasion, których 
żywotność szacuje się na 6 lat. Cykl życiowy rośliny może trwać do 335 dni w niekorzystnych warunkach 
(suchych) lub do 86 dni w optymalnych warunkach. Partenium ambrozjowate wykazuje szeroki zakres 
tolerancji wobec m.in. temperatury, światła, suszy, zasolenia i pH podłoża. Preferuje klimat ciepły 
umiarkowany z suchą zimą i latem lub mokry przez cały rok, toleruje także klimat stepowy i tropikalny klimat 
sawanny z porą suchą. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

W zasięgu pierwotnym partenium ambrozjowate rośnie nad brzegami cieków wodnych, na terenach 
zalewowych i w prześwietlonych lasach. Powszechnie występuje na zdegradowanych i zaburzonych 
siedliskach, także na łąkach, otwartych terenach z roślinnością krzewiastą oraz na pastwiskach. Gatunek 
preferuje gleby zasadowe, gliniaste i żyzne, ale rośnie na różnych typach, w tym kwaśnych i obojętnych. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Partenium ambrozjowate wykorzystywane jest do produkcji kwasu szczawiowego, biogazu czy bioetanolu. 
W pierwotnym zasięgu roślina używana jest jako lek ziołowy w postaci wywaru z gotowanych korzeni, który 
wspomaga leczenie schorzeń jelitowych i skórnych. Roślina ma również potencjalne właściwości lecznicze ze 
względu na działanie przeciwnowotworowe oraz przeciwmiażdżycowe. Liście wykorzystywane są jako zielony 
nawóz w związku z zawartymi w nich związkami allelopatycznymi, które zmniejszają częstość pojawiania się 
szkodników w uprawach ryżu. Roślina jest także potencjalnie bogatym źródłem potasu. Z uwagi na posiadane 
substancje allelopatyczne może być stosowana jako źródło środków owadobójczych, herbicydów i fungicydów. 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): 1938* 

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

Gatunek w Europie podawany był jak dotąd jedynie z Belgii i z Polski. W Belgii znaleziony w 1999 r. w porcie 
w Ghent w terminalu przeładunkowym zbóż i soi oraz w 2013 r. w Roeselar w sąsiedztwie zakładu 
produkującego paszę dla zwierząt domowych. W Polsce został po raz pierwszy odnotowany przez G. Wangrina 
w 1938 roku w Szczecinie, na wysypisku przy ul. Gdańskiej, gdzie obserwowano kilka roślin. Rok później 
obecność gatunku potwierdzono, przy czym odnotowano obecność tylko jednej rośliny* – stanowisko 
historyczne. W tym samym miejscu, gdzie wyrzucano odpady, zaobserwowano w towarzystwie gatunku inny 
efemerofit Tagetes minuta L. (Tagetes – aksamitka), który prawdopodobnie został zawleczony z nasionami 
roślin oleistych. Od lat 30-tych XX wieku gatunek nie był w Polsce notowany, brak danych o innych 
stanowiskach partenium ambrozjowatego w naszym kraju. Należy przypuszczać, że współcześnie nie występuje 
w Polsce. Nie można jednak wykluczyć okresowego pojawiania się osobników tego gatunku w Polsce. 
Partenium ambrozjowate może być mylone z roślinami z rodzaju Ambrosia, np. z inwazyjnym w Polsce 
gatunkiem ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia), szczególnie gdy rośliny znajdują się w stadium 
wegetatywnym posiadając jedynie rozetę liści. Potencjalnie może rozprzestrzenić się na nowe regiony świata. 
W Europie są to m.in. Francja, Włochy, Hiszpania i Portugalia. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

 tak  nie X nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

– 
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 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 
 ● drogi wprowadzania zamierzonego: nie są znane żadne drogi wprowadzania zamierzonego; 

● drogi wprowadzania niezamierzonego: poprzez import zanieczyszczonego ziarna stosowanego np. jako 
pokarm dla ryb w stawach, wraz z importem zanieczyszczonych zbóż czy podłoża wykorzystywanego 
w szklarniach i szkółkach, a także na ubraniach, butach, bagażach podróżnych turystów. Wzdłuż dróg i wokół 
budynków gatunek może być zawlekany poprzez transport gleby, piasku i żwiru w celach budowlanych 
z obszarów skolonizowanych przez gatunek do nowych obszarów; 

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (bez udziału człowieka): samodzielna ekspansja gatunku może 
zachodzić m.in. poprzez transport jego owoców z wodą lub wiatrem, poprzez np. huragany i powodzie, przy 
udziale ptaków i innych zwierząt; 

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): poprzez transport gleby, piasku i żwiru 
w celach budowlanych, z zanieczyszczonym sianem, materiałem siewnym, obornikiem, kompostem, a także 
przeniesione z pól na kołach pojazdów i maszyn rolniczych 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek nie występuje w Polsce – kategoria 0 

Parthenium hysterophorus współcześnie w Polsce nie występuje. Obserwowany był w Polsce tylko przed II 
wojną światową. G. Wangrin stwierdził jego występowanie w 1938 roku na wysypisku w Szczecinie, gdzie 
obserwował tylko kilka roślin. Rok później obecność gatunku potwierdzono, przy czym odnotowano obecność 
tylko jednej rośliny. W literaturze przedmiotu brak informacji o innych stanowiskach Parthenium 
hysterophorus w Polsce. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: nie dotyczy 

stopień pewności: – 

opis: – 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Partenium ambrozjowate wykazuje w zasięgu wtórnym szerokie spektrum siedliskowe. Rośnie na siedliskach 
zdegradowanych, zaburzonych, jak również nadrzecznych i zalewowych o znamionach naturalnych. Jest 
gatunkiem pionierskim, który może wkraczać na pastwiska, pola uprawne, do sadów, winnic, lasów, a także na 
tereny kolejowe, pobocza dróg i nieużytki. Może występować w uprawach roślin wieloletnich (np. lucerny czy 
koniczyny), a także w uprawach roślin jednorocznych (np. sorga, pomidora, cebuli, ogórka, arbuza, tytoniu, 
czosnku, bakłażana, fasoli, papryki, kukurydzy, pszenicy i innych zbóż). 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 1,00 

kategoria: bardzo inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,78 

kategoria: umiarkowanie wzrośnie 

opis:  
W zasięgu pierwotnym partenium ambrozjowate zajmuje regiony subtropikalne. Nieodpowiednie dla gatunku 
mogą wydawać się obszary z niewielkimi opadami rocznymi, poniżej 500 mm, jednak silne mechanizmy 
adaptacyjne rośliny, pozwalają tolerować stres związany z wilgotnością i zasoleniem. Gatunek wykazuje 
również duże zdolności adaptacyjne w odniesieniu do zmian klimatycznych. Zwiększenie zasięgu występowania 
partenium ambrozjowatego po ociepleniu klimatu potwierdziły analizy modeli klimatycznych CLIMEX, które 
wykazały, że gatunek może zagrażać krajom Morza Śródziemnego, Morza Czarnego oraz większej części 
wschodniej i północnej Europy. Zakładając, że w przyszłości temperatura wzrośnie o 1-2°C, 
prawdopodobieństwo, że gatunek pokona bariery związane z występowaniem w Polsce, umiarkowanie 
wzrośnie. 
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3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,70 

kategoria: duży 

opis:  
Partenium ambrozjowate negatywnie wpływa na integralność ekosystemów poprzez zaburzanie czynników 
abiotycznych i biotycznych. Z uwagi na duże zdolności adaptacyjne do zróżnicowanych warunków 
siedliskowych, a tym samym szeroki zakres tolerancji wobec m.in. temperatury, światła, suszy, zasolenia czy 
pH podłoża, skutecznie konkuruje z rodzimymi gatunkami roślin na obszarach trawiastych, w lasach, na 
brzegach rzek, terenach zalewowych i obszarach antropogenicznych. Jako roślina allelopatyczna o dużym 
potencjale, zastępuje rodzimą roślinność w szerokim spektrum siedlisk prowadząc do zubożenia różnorodności 
gatunkowej. Występowanie gatunku skutkuje obecnością długotrwałego efektu toksycznego w środowisku 
glebowym, a zawarte w nim allelopatyczne związki wpływają hamująco na wiązanie azotu i bakterie 
nitryfikacyjne. Poprzez zarastanie pastwisk i obszarów trawiastych, zmniejsza procentowe pokrycie roślin 
stanowiących pokarm dla dzikich zwierząt, zagrażając w ten sposób największym migracjom zwierząt, np. na 
obszarze chronionym Masai Mara National Reserve w Afryce. Na podstawie przytoczonych danych należy 
wnioskować, iż pojawienie się gatunku w Polsce mogłoby spowodować w miejscach objętych inwazją spadek 
różnorodności biologicznej. Gatunek ten mógłby oddziaływać negatywnie na liczne gatunki rodzime 
występujące na zajmowanych przez niego siedliskach, m.in. na gatunki łęgowe, łąkowe i murawowe. 

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

Z informacji literaturowych wynika, że partenium ambrozjowate na obszarach zasięgu wtórnego przenika na 
tereny chronione, do obszarów cennych przyrodniczo, m.in. do łęgów, wilgotnych łąk, suchych muraw, także 
na wydmy i piaszczyste wybrzeża. Pojawienie się i rozprzestrzenianie tego gatunku w Polsce może w dłuższym 
okresie czasowym stworzyć zagrożenie dla następujących siedlisk priorytetowych:  

- 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe,  
- 6120 – Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe,  
- 6410 – (Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe), 
- 2130 – (Nadmorskie wydmy szare). 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Z europejskiej części zasięgu wtórnego brak w literaturze informacji na temat gatunków dla których partenium 
ambrozjowate stanowi zagrożenie. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 1,00 

kategoria: bardzo duży 

opis:  
Partenium ambrozjowate niekorzystnie wpływa na rośliny uprawne, m.in. zarastając pola, które stają się 
nieodpowiednie do uprawy. Jego silne allelozwiązki hamują kiełkowanie i wzrost np. zbóż, warzyw i traw 
pastewnych. Straty w plonach sięgają nawet 90%. Gatunek hamuje zawiązywanie nasion i powstawanie 
owoców m.in. u fasoli, papryki, pomidora, kukurydzy. W uprawach sadowniczo-ogrodniczych notowano straty 
wynikające z allelopatii pyłkowej. Jest gospodarzem dla patogenów roślin i owadów będących szkodnikami 
roślin uprawnych. Oddziałując na zdrowie zwierząt negatywnie wpływa na produkcję zwierzęcą, jakość mleka 
i mięsa. Obecność gatunku generuje straty obniżając produkcję zwierzęcą. W dolinach rzecznych zalegająca 
martwa biomasa partenium ogranicza lub hamuje przepływ wody. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 1,00 

kategoria: bardzo duży 

opis:  
Partenium ambrozjowate wywiera bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Powoduje u ludzi liczne 
problemy zdrowotne, takie jak astma, zapalenie oskrzeli, zapalenie skóry, katar sienny, alergiczne swędzenie 
skóry (podrażnienie), kaszel i krwotok. Pyłki roślin w kontakcie z ciałem powodują obrzęk i swędzenie jamy 
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ustnej i nosa. Wykazano alergię krzyżową (w obu kierunkach) pomiędzy partenium ambrozjowatym, 
a ambrozjami (Ambrosia spp.). Ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia) jest już poważnym problemem 
alergicznym w Europie, dlatego nadwrażliwość krzyżowa z partenium ambrozjowatym mogłaby wzmocnić 
alergie. Rośliny z uwagi na szybkie tempo rozwoju mogą być uciążliwe na terenach ogólnie dostępnych dla 
ludzi np. nad brzegami rzek i strumieni. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,17 

kategoria: bardzo negatywny 

opis:  
Partenium ambrozjowate wpływa niekorzystnie na usługi ekosystemowe powodując straty w plonach roślin 
uprawnych. Oddziałując szkodliwie na zdrowie zwierząt wpływa na produkcję zwierzęcą, jakość mleka i mięsa. 
Gatunek może być postrzegany jako roślina użytkowa na potrzeby energetyczne. Jest stosowany jako lek 
ziołowy o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwmiażdżycowym. Z uwagi na allelozwiązki stanowi źródło 
środków owadobójczych, herbicydów i fungicydów. Negatywnie wpływa na usługi regulacyjne zmieniając 
właściwości fizyczno-chemiczne i biologiczne gleb. Pyłek jest wysoce uczulający, a obecność w powietrzu 
obniża jego jakość. Płaty partenium przyciągają owady zmniejszając szanse na zapylanie i wytworzenie 
owoców u rodzimych roślin. Wypierając rodzime gatunki zmienia warunki biotyczno-klimatyczne zajmowanego 
obszaru. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

W krajach objętych rozprzestrzenianiem się partenium ambrozjowatego podejmowane są różnorodne formy 
przeciwdziałania inwazji tego gatunku. Jest to m.in. usuwanie siewek i młodych osobników, zapobieganie 
powstawaniu glebowego banku nasion. Nie jest jednak zalecane ręczne usuwanie roślin, które stanowi 
zagrożenie dla zdrowia ludzi na skutek reakcji alergicznych i powoduje, że dojrzałe nasiona spadając zwiększają 
powierzchnię inwazji gatunku. Za najbardziej skuteczną metodę uważa się kontrolowane zarządzanie wypasem 
na pastwiskach i utrzymywanie ich w dobrym stanie, z wysokim zagęszczeniem pokrywy roślinnej, szczególnie 
trawiastej, która skutecznie może ograniczać kolonizację partenium. Zalecane jest kontrolowane sprowadzanie 
materiału siewnego roślin uprawnych (stosowanie kwarantanny). Trwają poszukiwania naturalnych wrogów 
z grup owadów i patogenów grzybowych. W Australii wprowadzono do tej pory dziewięć gatunków owadów 
i dwa patogeny grzybowe jako klasyczne środki ochrony biologicznej. Łączenie efektów różnych środków 
kontroli biologicznej prowadzi do zmniejszenia zagęszczenia i wigoru partenium oraz przyczynia się do wzrostu 
produkcji traw, które ograniczają inwazję gatunku. Jednak stosowanie metod biologicznych jest dyskusyjne ze 
względu na ewentualne ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gatunków obcych do środowiska  
przyrodniczego. Środki chemiczne na dużych powierzchniach zajętych przez gatunek są nieopłacalne, ale także 
niekorzystne dla środowiska przyrodniczego. Na niewielką skalę stosowany w uprawach oprysk herbicydami 
przynosi korzystny skutek. Stosuje się także konkurencyjne rośliny (np. Cassia spp. i Tagetes spp.), które 
ograniczają rozrost partenium ambrozjowatego. Z uwagi na wieloaspektowy negatywny wpływ partenium na 
produkcję roślinną, hodowlę zwierząt, zdrowie ludzkie i różnorodność biologiczną, trudno zmierzyć ogólny 
wpływ ekonomiczny gatunku na gospodarkę. Jednak potencjalne koszty wynikające z jego zwalczania należy 
uznać za bardzo wysokie. W Queensland w Australii w latach 1990-1991 przeprowadzono badania w regionach 
dotkniętych inwazją partenium. Straty spowodowane zmniejszeniem liczby zwierząt hodowlanych, 
zmniejszeniem wzrostu żywca i kosztów odchwaszczania oszacowano na ok. 16,5 mln USD. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: W0 – gatunek wysokiego ryzyka, niewystępujący w Polsce (lista alarmowa) 
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