
 

 

 

 

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: Nawłoć wąskolistna 

 2) nazwa łacińska: Solidago graminifolia (L.) Elliott 

 3) nazwa angielska: Flat-topped goldenrod 

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

a) synonimy nazwy polskiej: nawłoć trawolistna 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Euthamia graminifolia 
Solidago polycephala 

c) synonimy nazwy angielskiej: Bushy goldenrod 
Grass-leaved goldenrod 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Asteraceae 

 7) pochodzenie (region): 

Ameryka Północna – obszar Kanady oraz północna i wschodnia część USA 

 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 

Nawłoć wąskolistna jest byliną, która osiąga wysokość od 0,5 do 1 m. W odróżnieniu od innych gatunków 
nawłoci występujących w Polsce np. nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis i nawłoci późnej S. gigantea ma 
charakterystyczny krzewiasty pokrój, ze względu na rozgałęzioną łodygę. Najczęściej występuje w postaci 
zwartych, jednogatunkowych łanów, a w początkowym okresie inwazji tworzy kępy. Posiada sztywną, 
wzniesioną łodygę, w górnej części rozgałęzioną. Liście wąskie, całobrzegie, bardzo liczne o długości 6-12 cm 
i szerokości 6-10 cm. Kwiaty, żółte, małe, brzeżne języczkowate, wewnętrzne rurkowate, zebrane w koszyczki 
osadzone na krótkich szypułkach. Kwiaty wykształcają się w liczbie 15-25 w jednym koszyczku. Koszyczki 
zgrupowane są w jednej płaszczyźnie, w kwiatostany przypominające baldach. Kwitnie od lipca do września 
(października). Owoce są niewielkie, mają postać niełupek z puchem kielichowym. Są rozsiewane przez wiatr 
(anemochoria) oraz zwierzęta (zoochoria). Roślina może rozmnażać się na drodze generatywnej produkując 
lekkie nasiona lecz rozrost populacji odbywa się głównie przeza pomocą kłączy. Gatunek występuje 
w miejscach dobrze lub umiarkowanie nasłonecznionych, na siedliskach mezo- lub eutroficznych, na utworach 
o różnym składzie granulometrycznym (piaski, gliny, gleby organiczne). Odpowiednie warunki siedliskowe 
spotykane są na całym obszarze Polski. Roślina jest tolerancyjna pod względem uwilgotnienia, jak również 
odczynu podłoża. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

W rodzimym zasięgu występowania nawłoć wąskolistna rośnie na nieużytkowanych łąkach i pastwiskach, na 
preriach, a także porzuconych polach uprawnych, przydrożach, brzegach lasów, przypłociach i na siedliskach 
zaburzonych przez człowieka. Jest gatunkiem o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej i występuje na 
siedliskach o różnej żyzności i uwilgotnieniu. Może występować również w miejscach zacienionych np. okrajki 
lasów. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Nawłoć wąskolistna nie posiada zastosowania gospodarczego. 
 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): 1885  

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

Nawłoć wąskolistna została najprawdopodobniej zawleczona do Polski wraz z ozdobnymi gatunkami drzew do 
nowo organizowanego arboretum w Lipnie koło Niemodlina na Dolnym Śląsku. Być może niezależnie gatunek 
ten był sprowadzony lub zawleczony do arboretum słynnej szkoły ogrodniczej w Prószkowie-Pomologii. 
Nasiona mogły być przypadkowo zawleczone wraz z materiałem szkółkarskim. Według niektórych źródeł 
gatunek został sprowadzony do Europy w XVIII w. jako roślina ozdobna. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Gatunek rozmnaża się głównie przez rozrost wegetatywny (kłącza), a także generatywnie, produkując dużą 
liczbę lekkich nasion opatrzonych puchem kielichowym. Energia i siła kiełkowania nasion nawłoci wąskolistnej 
jest zdecydowanie niższa, niż w przypadku dwóch innych północnoamerykańskich nawłoci wystepujących 
w Polsce: nawłoci późnej i n. kanadyjskiej. Jednak zdolność do rozrostu wegetatywnego i regeneracji 
z fragmentów kłączy jest bardzo wysoka. 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się  

• drogi wprowadzania zamierzonego: gatunek wprowodzony został jako roślina ozdobna, 

• drogi wprowadzania niezamierzonego: roślina została przypadkowo zawleczona wraz z ozdobnymi gatunkami 

drzew, z materiałem szkółkarskim,  

• drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): roślina może 
rozprzestrzeniać się dzięki produkcji dużej ilości lekkich nasion lub za pomocą kłaczy, 
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• drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): gatunek rozprzestrzenia się wzdłuż 
szlaków komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe, a także cieki wodne); w miejscach poddawanych 
nieregularnym zaburzeniom (koszenie, wydeptywanie); podczas prac remontowych na przydrożach dróg 
nieutwardzonych i leśnych, przy których kłącza i nasiona nawłoci mogą być roznoszone wraz z materiałem 
budowlanym. 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

ograniczony zasięg występowania – kategoria 3 

W drugiej połowie XX w. zwarty zasięg występowania nawłoci wąskolistnej ograniczony był do okolic Niemodlina 
na Śląsku Opolskim. Poza tym obszarem odnotowywane były pojedyncze, nieliczne populacje. W ostatnich 
latach zwiększyła się zarówno liczba stanowisk, jak i areał płatów roślinności z udziałem gatunku, zarówno 
w województwie opolskim, jak też na terenie sąsiedniego Górnego Śląska oraz w Małopolsce, a sporadycznie 
także w innych regionach. Współcześnie nawłoć wąskolistna rozprzestrzenia się w głównie na siedliskach 
antropogenicznych, na nieużytkach, porzuconych łąkach i przydrożach. Ze względu na nadal stosunkowo 
niewielką liczbę stanowisk gatunek zaklasyfikowano jako mający ograniczony zasięg występowania. Jednakże 
zdolności konkurencyjne, jak też wzrastająca liczba stanowisk, w tempie znacznie wyższym niż w XX w. wskazują, 
że gatunek powinien być ściśle monitorowany. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki słabo ekspansywne 

stopień pewności: duży 

opis: 
Nawłoć wąskolistna rozrasta się głównie wegetatywnie, przez kłącza oraz rozprzestrzenia się za pomocą 
lekkich nasion roznoszonych przez wiatr. Jest gatunkiem silnie konkurencyjnym, wypierającym inne gatunki. 
Procent kiełkujących nasion u gatunku w porównaniu z innymi gatunkami nawłoci jest niski, co ogranicza jego 
rozprzestrzenianie na dalekie odległości. Z kolei rozprzestrzenianie na bliskie odległości jest bardzo efektywne, 
bo roślina ma zdolność alokacji biomasy w kłączach i rozmnaża się na drodze wegetatywnej. W ostatnich 
latach zaobserwowano znaczący przyrost liczby jej stanowisk. W 2003 r. gatunek podawany był z 27 stanowisk 
(kwadraty 10 x 10 km

2
), w roku 2008 z 44 stanowisk. Powierzchnia zajmowana przez gatunek wzrosła w ciągu 

ostatnich lat z 3 km do 300 km
2
. 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Nawłoć wąskolistna w kolonizowanych miejscach zasiedla siedliska półnaturalne np. porzucone wilgotne łąki 
rzędu Molinetalia oraz młaki związku Caricion davallianae, porzucone pola uprawne, brzegi cieków wodnych. 
Odnotowano także stanowiska na przydrożach dróg leśnych i w nasadzeniach leśnych (sosnowych). Kolonizuje 
również siedliska synantropijne (przydroża, przypłocia, wyrobiska piaskowe, kamieniołomy, skarpy terenów 
kolejowych). 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,60 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: nie zmieni się 

opis:  
Wpływ klimatu na kolonizację nowych stanowisk przez nawłoć wąskolistną jest mało istotny. Roślina związana 
jest ze strefą klimatu umiarkowanego. Odpowiednie warunki istnieją na obszarze całego kontynentu, 
z wyjątkiem najbardziej północnych i południowych krańców. Jej potencjalny zasięg, określony na podstawie 
warunków klimatycznych na obszarze Europy jest większy niż aktualny. Cały niżowy obszar Polski jest dogodny 
pod względem klimatu dla nawłoci wąskolistnej. Obecnie gatunek jest zadomowiony głównie w pd-zachodniej 
części kraju. Podawany jest też z Górnego Śląska, a od niedawna także z Karpat. Może mieć z czasem 
modyfikujący wpływ na warunki siedliskowe. Gatunek pokonał już bariery związane z rozmnażaniem 
i rozprzestrzenianiem i stopniowo zwiększa liczbę stanowisk. Można przypuszczać, że z czasem jego zasięg 
rozszerzy się na inne regiony kraju, jednak nie będzie to miało związku ze zmianami klimatu.  
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3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,60 

kategoria: średni 

opis:  
Gatunek może zakłócać integralność ekosystemów poprzez zaburzenia czynników biotycznych i abiotycznych. 
Nawłoć wąskolistna tworzy wielkopowierzchniowe agregacje (prawie jednogatunkowe płaty gatunku), które 
wpływają na szereg czynników biotycznych. Brak dokładniejszych badań na temat wpływu nawłoci wąskolistnej 
na ekosystemy, jednak ze względu na silne właściwości konkurencyjne można się spodziewać, że jej wpływ 
będzie zbliżony do dwóch pozostałych inwazyjnych gatunków nawłoci, tj: nawłoci kanadyjskiej i póżnej, które 
powodują spadek różnorodności biologicznej wśród roślin naczyniowych, ptaków i mrówek. Nawłocie powodują 
spadek liczebności i zróżnicowania zapylaczy i wpływają na relacje pomiędzy zapylaczami a miejscową florą. 
Nawłoć waskolistna blokuje także proces spontanicznej sukcesji na porzuconych polach. Gatunek może, 
podobnie jak inne gatunki nawłoci obcego pochodzenia, wpływać na zmianę właściwości chemicznych 
(zawartość materii organicznej, azotu, odczynu oraz zawartości potasu i manganu), a także mikrobiologicznych 
(biomasa, różnorodność, aktywność drobnoustrojów) gleb. 

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

Najbardziej zagrożonymi typami siedlisk przyrodniczych Natura 2000, do których wkraczają nawłocie są: 
- 6410 – Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe zw. Molinion; 
- 6430 – Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne;  
- 6510 – Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie zw. Arrhenatherion. 

Gatunek wnika również w zbiorowiska: 
- 7230 – Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie  
- czosnek kątowaty (Allium angulosum) – gatunek objęty ochroną częściową; 
- stokłosa groniasta (Bromus racemosus) – gatunek bliski zagrożenia NT, nieobjęty ochroną; 
- turzyca Hartmana (Carex hartmanii) – gatunek bliski zagrożenia NT, nieobjęty ochroną; 
- zimowit jesienny (Colchicum autumnale) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową; 
- kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis s.l.) – gatunek bliski zagrożenia NT, objęty ochroną częściową; 
- goździk pyszny (Dianthus superbus ssp. superbus) – gatunek narażony VU, gatunek objęty ochroną ścisłą, 

wymagający ochrony czynnej; 
- wilczomlecz błyszczący (Euphorbia lucida) – gatunek bliski zagrożenia NT, nieobjęty ochroną; 
- wilczomlecz błotny (Euphorbia palustris) – gatunek bliski zagrożenia NT, nieobjęty ochroną; 
- szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris) – gatunek krytycznie zagrożony CR objęty ochroną ścisłą, 

wymagający ochrony czynnej; 
- goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe) – gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą, wymagający 

ochrony czynnej; 
- mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) – gatunek bliski zagrożenia NT, objęty ochroną ścisłą, wymagający 

ochrony czynnej; 
- konitrut błotny (Gratiola officinalis) – gatunek narażony VU, objęty ochroną częściową; 
- kosaciec syberyjski (Iris sibirica) – gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą, wymaga ochrony czynnej; 
- sit ostrokwiatowy (Juncus acutiflorus) – gatunek narażony VU –, nieobjęty ochroną; 
- sit czarny (Juncus atratus) – gatunek narażony VU,, nieobjęty ochroną; 
- sit tępokwiatowy (Juncus subnodulosus) – gatunek narażony VU, objęty ochroną częściowś; 
- okrzyn łąkowy (Laserpitium prutenicum) – gatunek narażony VU, nieobjęty ochroną; 
- nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum) – gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą, wymagający 

ochrony czynnej; 
- starodub łąkowy (Ostericum palustre) – gatunek bliski zagrożenia NT, objęty ochroną ścisłą, wymaga 

ochrony czynnej; 
- tarczyca oszczepowata (Scutellaria hastifolia) – gatunek narażony VU, nieobjęty ochroną; 
- starzec wodny (Senecio aquaticus) – gatunek bliski zagrożenia NT, nieobjęty ochroną; 
- koniopłoch łąkowy (Silaum silaus) – gatunek bliski zagrożenia NT, nieobjęty ochroną; 
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- komonicznik skrzydlastostrąkowy (Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus) – gatunek bliski zagrożenia NT 
objęty ochroną częściową; 

- pełnik europejski (Trollius europaeus s. str.) – gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą, wymaga ochrony 
czynnej; 

- fiołek drobny (Viola pumila) – gatunek krytycznie zagrożony CR, nieobjęty ochroną. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
W Polsce nie ma udokumentowanych przypadków wpływu gatunku na zdrowie pojedynczego zwierzęcia lub 
produkcję zwierzęcą poprzez posiadane właściwości. Nawłoć wąskolistna nie pojawia się na polach ornych jako 
chwast upraw. Duży wpływ konkurencyjny nawłoci dotyczy wnikania do zbiorowisk łąkowych i wypierania 
rodzimych gatunków tych siedlisk, co prowadzi do obniżenia wartości paszowych łąk. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Nawłoć może powodować katar sienny u ludzi, jednak jej pyłek jest ciężki i lepki, przez co jest przenoszony 
przez owady lub zmywany przez deszcz w pobliżu rośliny. Rzadkie są przypadki, że przy suchej, bardzo wietrznej 
pogodzie, ilość pyłku w powietrzu może przeszkadzać wrażliwym osobom. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: umiarkowanie negatywny 

opis:  
Nawłocie mogą powodować zaburzenia usług zaopatrzeniowych poprzez zmniejszenie wartości produkcyjnej 
łąk i pastwisk. Inwazja nawłoci wpływa także na relacje pomiędzy dzikimi zapylaczami a miejscową florą. 
Z danych dotyczących biologii i ekologii gatunku, w tym danych pochodzących z innych krajów europejskich 
wynika, iż w przypadku masowego rozrastania się gatunku na łąkach i pastwiskach, może on negatywnie 
wpływać na zmniejszenie atrakcyjności turystycznej terenu poprzez obniżenie estetyki krajobrazu, co zaburza 
usługi kulturowe. Może to również obniżyć wartość danej działki rolnej, ponieważ usunięcie nawłoci z danego 
terenu, jak również odtworzenie bogatych florystycznie łąk generuje koszty. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Dotychczas w Polsce nie wykonywane były żadne celowe działania służące kontroli, eliminacji, czy izolacji 
gatunku,na obszarach nieużytków (kamieniołomy, piaskownie). Jedynym zabiegiem stosowanym w praktyce 
jest koszenie nieużytków oraz przydroży, gdzie występują nawłocie. Zabieg ten jednak nie jest ściśle 
nakierowany na zwalczanie nawłoci.  

Proponowane metody kontroli gatunku: 
metody mechaniczne – należałoby przetestować skuteczność metod służących eliminacji innych inwazyjnych 
gatunków z rodzaju nawłoć – Solidago.  
- koszenie – W przypadku nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis czy n. późnej S. gigantea skutecznym 

sposobem okazało się regularne koszenie (kilkakrotnie w ciągu roku lub, a gdy nie jest to możliwe to późnym 
latem). Ścinanie bowiem części nadziemnych wyraźnie zmniejsza ich wigor.  

- wyrywanie lub wykopywanie – w początkowej fazie ekspansji dobre rezultaty daje punktowe niszczenie roślin. 
- zwiększenie ocienienia – w przypadku, kiedy celem ochrony na danym obszarze nie są zbiorowiska roślin 

zielnych, można podejmować działania przyspieszające sukcesję roślin drzewiastych, których zwarcie zwiększa 
ocienienie i pogarsza warunki siedliskowe nawłoci.  

Jednakże, ze względu na odmienną biologię nawłoci wąskolistnej, polegającą głównie na rozprzestrzenianiu za 
pomocą rozłogów, nie nasion, skuteczność tych metod może być mniejsza. 
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5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

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