
 

 

 

 

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 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRÓG PRZENOSZENIA 
 
 

I. Informacje podstawowe 

 1) nazwa polska: Kolcolist zachodni 

 2) nazwa łacińska: Ulex europaeus L. 

 3) szacunkowa wielkość populacji gatunku w środowisku przyrodniczym w Polsce: 

dane liczbowe: brak danych 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:  

ograniczony zasięg występowania – kategoria 3 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Kolcolist zachodni jest zimozielonym krzewem o wysokości 2-3 metrów. Rośliny rozrastają się tworząc gęste 
zarośla. Mogą żyć ok. 30 lat. Rozmnaża się generatywnie. Kwiaty 2-3 cm długości, o żółtej koronie, samo- lub 
owadopylne. Przy sprzyjających warunkach pogodowych kwiaty mogą się pojawiać przez cały rok. Owocem 
jest strąk, o długości ok. 2 cm zawierający 2-6 małych (2-4 mm długości) jajowatych, czarnych, ciemno-
brązowych lub ciemnofioletowych, błyszczących nasion o twardej, woskowej osłonce zapobiegającej 
natychmiastowemu kiełkowaniu. Nasiona posiadają duże, mięsiste elajosomy, dzięki czemu mogą być 
rozprzestrzeniane przez mrówki. Jednym z ważnych przystosowań gatunku do rozprzestrzeniania się jest 
długowieczny glebowy bank nasion. Osobnik może wytwarzać w ciągu roku zróżnicowaną liczbę nasion 
w zależności od wieku i stanu zdrowotnego, od kilku do kilkuset. Większość nasion opada zwykle na glebę 
w obrębie rośliny macierzystej, ale mogą być też wyrzucone do 5 m od rośliny. Pomimo, że nasiona nie 
pływają, mogą być także rozprzestrzeniane przez wodę. Gatunek jest odporny na wysokie temperatury, łatwo  
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odradza się po pożarach, jak również nasiona są przystosowane do kiełkowania po zadziałaniu wysoką 
temperaturą, a ponadto mają znaczną żywotność. Optymalne warunki siedliskowe dla kolcolistu zachodniego, 
to gleby piaszczyste terasów akumulacyjnych lub gleby gliniaste lżejsze, niezbyt wilgotne i słabo kwaśne. 

 

II. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)  

wynik oceny: 0,55 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

 2) wpływ gatunku na środowisko przyrodnicze, usługi ekosystemowe, gospodarkę i zdrowie człowieka 

a) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,55 

kategoria: średni 

opis:  
Kolcolist zachodni zagraża różnorodności biologicznej. Pojawianie się gęstych zarośli prowadzi do 
pogorszenia warunków świetlnych w zbiorowisku roślinnym. Obecność bakterii wiążących azot 
w brodawkach korzeniowych daje gatunkowi przewagę konkurencyjną, szczególnie na ubogich glebach, 
jednocześnie prowadząc do zmian jej właściwości chemicznych. Zmiana warunków abiotycznych 
uniemożliwia kiełkowanie i wzrost roślin rodzimych, właściwych dla określonego siedliska. Przegrywają one 
konkurencję z gatunkiem, co skutkuje przebudową ekosystemu. Ponadto gęste populacje krzewów kolcolista 
zachodniego stwarzają zagrożenie pożarowe dla cennych gatunków i siedlisk. 

b) wpływ na gospodarkę  

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Gatunek nie wpływa na rolnictwo ani poprzez konkurencję ani poprzez krzyżowanie się z gatunkami 
uprawnymi. Nie wykazuje się upraw w siedlisku zajmowanym przez kolcolist zachodni. Jednak potencjalnie, 
jeśli gatunek zarośnie obrzeża pól (w niektórych rejonach zasięgu wtórnego – poza Polską – bywa sadzony na 
żywopłoty, także wokół pastwisk), może wpływać na integralność upraw, choć nie będzie występował 
w samej uprawie. Nie natrafiono jednak na takie przykłady w literaturze. Brak danych na temat wspólnych 
patogenów gatunku i roślin uprawnych. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Gatunek nie wpływa negatywnie na zdrowie człowieka. Nie jest pasożytniczy, ani nie jest też gospodarzem 
czy wektorem patogenów/pasożytów ludzi. 

d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: neutralny 

opis:  
Opis wpływu gatunku na usługi ekosystemowe dotyczy danych z obszaru wtórnego zasięgu, szczególnie 
krajów Europy Zachodniej. Potencjalne nadmiernie rozrastające się populacje kolcolistu mogą z czasem 
powodować zmiany w uprawach leśnych terenów nadmorskich, szczególnie siedlisk psammofilnych (usługi 
zaopatrzeniowe). Potencjalne rozrastanie się kolcolistu może wpłynąć znacząco na wzrost zagrożenia 
pożarowego (usługi regulacyjne). Jego masowe występowanie mogłoby wpłynąć pozytywnie w czasie 
kwitnienia na walory krajobrazu (funkcje estetyczne). Cierniste krzewy mogą jednak ograniczać dostęp do 
terenów wykorzystywanych rekreacyjnie (usługi kulturowe). 
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III. Drogi przenoszenia 

Nazwy określające poszczególne drogi i opisy tych dróg zostały oparte na publikacji pn. Guidance for interpretation 
of CBD categories on introduction pathways (Harrower i in. 2018). 

1) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków z materiałami stosowanymi jako podłoże  
(z glebą, materiałem roślinnym – ściółką, sianem, słomą, trocinami, itp.) 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje transport masowych ilości i objętości materiałów stanowiących różnego typu podłoże, 
np. gleby, wiórów drzewnych i trocin, ściółki, słomy, torfu, itp., który jest potencjalnym źródłem wnikania do 
nowych środowisk i regionów obcych taksonów. Transportowane podłoże może być zanieczyszczone czy może 
zawierać różnego rodzaju drobnoustroje glebowe, patogeny czy grzyby. Zawleczenie z transportowanym 
podłożem nie obejmuje jednak patogenów i pasożytów drewna, opisywanych w osobnej kategorii dróg wnikania, 
tj. „zawleczenie gatunków z drewnem”. Nie należy też mylić tej kategorii z „zawleczeniem gatunków 
z materiałem szkółkarskim”, gdzie w transporcie i handlu materiałem szkółkarskim mogą być transportowane 
niewielkie ilości i objętości gleby czy innego typu podłoża zawierające osobniki obcych gatunków. 

Kolcolist europejski wytwarza nasiona, które w większości pozostają pod rośliną macierzystą, tworząc 
długowieczny glebowy bank nasion. Dlatego, opisywana droga przenoszenia, jest bardzo efektywna dla 
stanowisk gatunku położonych na siedliskach zaburzonych, antropogenicznych, takich jak nieużytki lub pobocza 
dróg. Taka sytuacja ma miejsce np. w Europie Zachodniej. Podczas prac ziemnych, a nawet podczas usuwania 
zarośli budowanych przez gatunek, może dochodzić do przeniesienia gleby oraz biomasy, w której znajdują się 
nasiona. Ze względu na długowieczność nasion, zagrożenie zawleczenia gatunku jest znaczące, ponieważ 
kiełkowanie nasion może następować sukcesywnie i nawet po kilkunastu latach od przemieszczania się 
zanieczyszczonego podłoża i biomasy, kiedy będą miały one dogodne warunki. Przeniesienie gatunku tą drogą 
w Polsce jest także możliwe, nie jest jednak znana skala tego zjawiska, tym bardziej, że jednocześnie brakuje 
także danych o rozmiarach lokalnych populacji tego gatunku. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się kolcolistu zachodniego tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 2 – 
Zawleczenie gatunków na/w pojazdach (samochodach, pociągach itp.), drogi nr 3 – Ucieczka gatunków roślin 
ozdobnych z niekomercyjnych upraw ogrodniczych (np. ogrodów przydomowych, działkowych, parków) i drogi 
nr 4 – Samodzielne rozprzestrzenianie się gatunków z obszarów położonych za granicą kraju, po ich wcześniejszej 
introdukcji na tych obszarach wskutek działalności człowieka i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

100 001-1 000 000 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg 
występowania był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1 

2) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków na/w pojazdach (samochodach, pociągach itp.) 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Różnego typu środki transportu, jakimi są pojazdy mechaniczne (tj. samochody osobowe, furgonetki, samochody 
dostawcze, ciężarówki, pociągi, itd.) mogą być wektorem zawleczenia gatunków inwazyjnych i obcych. Osobniki 
gatunków inwazyjnych mogą ukrywać się w dowolnych dostępnych miejscach wewnątrz lub na powierzchni 
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pojazdu, a pojazdy przemieszczając się ułatwiają zawleczenie gatunków inwazyjnych poza ich naturalny zasięg. 
Ta droga wnikania obejmuje wszystkie gatunki, które transportowane są jako „pasażerowie na gapę” w różnego 
typu pojazdach mechanicznych. Droga ta odnosi się do osobników gatunków obcych, które mogą być 
przenoszone z pojazdami mechanicznymi, a nie do gatunków, które mogą być powiązane z ładunkami, 
kontenerami, pojemnikami, opakowaniami, osobami czy bagażami przewożonymi przez pojazdy mechaniczne. 

Nasiona kolcolistu europejskiego mogą być zawlekane przez pojazdy mechaniczne m.in. w efekcie przylepiania 
się gleby z nasionami do opon samochodowych. Najbardziej efektywnie funkcjonuje ten sposób przenoszenia 
diaspor przy lokalizacji stanowisk wzdłuż dróg lub w pobliżu upraw, na które wjeżdżają maszyny rolnicze. 
Szczególnie łatwo są właśnie kolonizowane tereny otwarte, zaburzone o naruszonym podłożu. W przypadku 
każdej z dróg przenoszenia, bardzo istotne w rozprzestrzenianiu się mają cechy nasion, które mogą być 
przechowywane w glebowym banku nasion bardzo długo i kiełkować w optymalnych warunkach. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się kolcolistu zachodniego tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 1 – 
Zawleczenie gatunków z materiałami stosowanymi jako podłoże (z glebą, materiałem roślinnym – ściółką, 
sianem, słomą, trocinami itp.), drogi nr 3 – Ucieczka gatunków roślin ozdobnych z niekomercyjnych upraw 
ogrodniczych (np. ogrodów przydomowych, działkowych, parków) i drogi nr 4 – Samodzielne rozprzestrzenianie 
się gatunków z obszarów położonych za granicą kraju, po ich wcześniejszej introdukcji na tych obszarach 
wskutek działalności człowieka i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

10 001-100 000 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg 
występowania był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 

3) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Ucieczka gatunków roślin ozdobnych z niekomercyjnych upraw ogrodniczych 
(np. z ogrodów przydomowych i działkowych, parków) 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje ucieczki roślin ozdobnych z uprawy w zamknięciu lub w warunkach kontrolowanych, gdzie 
zostały wprowadzone ze względów dekoracyjnych, z wyłączeniem ogrodnictwa komercyjnego1.  

Handel gatunkami roślin, które charakteryzują się efektownym pokrojem i barwą lub posiadają inne cechy 
pozwalające na ich wykorzystanie w kształtowaniu krajobrazu, doprowadził do przemieszczania gatunków tego 
typu na całym świecie w celu rozwoju i poprawy walorów obszarów zurbanizowanych (miejskich i wiejskich) 
w tzw. zieleni urządzonej, jak parki, skwery, zieleń przyuliczna, a także prywatnych ogrodów przydomowych lub 
działkowych. Droga ta dotyczy także gatunków znajdujących się w prywatnych kolekcjach hobbystycznych lub 
gatunków wykorzystywanych w kształtowaniu krajobrazu, np. do celów dekoracyjnych lub estetycznych, które 
mogą przypadkowo przedostać się do środowiska przyrodniczego. Omawiana droga dotyczy wyłącznie roślin. 
Kategoria ta nie obejmuje gatunków roślin lub innych organizmów związanych z akwarystyką i terrarystyką, 
które zaliczane są do kategorii „Ucieczka gatunków zwierząt domowych, gatunków akwarystycznych 
i terrarystycznych”. 

 

                                                             
1 ogrodnictwo komercyjne – hodowla i uprawa roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych najczęściej na dużą 
skalę, charakteryzująca się znacznym nakładem środków produkcji, energii, budynków i kosztów, nastawiona na 
osiągnięcie zysków ze sprzedaży produktów uzyskanych w wyniku tej działalności. 
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Kolcolist europejski ze względu na walory ozdobne (żółte, duże kwiaty) oraz funkcjonalne (pokrój, sposób 
wzrostu) sadzany był w ogrodach oraz jako roślina „na żywopłoty”. W Polsce gatunek występuje w środowisku 
przyrodniczym głównie na Pomorzu. Natomiast, stanowiska antropogeniczne, z nasadzeń ogrodowych pochodzą 
zwykle z innych rejonów Polski. Gatunek jest oferowany przez szkółki ogrodnicze. Brak danych na temat 
częstości sadzenia kolcolistu europejskiego w ogrodach przydomowych. Rozprzestrzenianie się gatunku tą drogą 
wspomagane jest wyrzucaniem nasion przez roślinę na kilka metrów od okazu macierzystego. Jednak raczej 
rzadko notowane są przykłady tej drogi przenoszenia. Przykładem może być „ucieczka” gatunku z parku 
podworskiego, przylegającego do rezerwatu „Choczewskie Cisy” na Pobrzeżu Kaszubskim. Należy wziąć po 
uwagę także możliwość przedostania się nasion gatunku do środowiska przyrodniczego wraz z usuwanymi 
fragmentami owocujących pędów, podczas ich deponowania przez nieodpowiedzialnych właścicieli ogrodów 
„za płotem” na dzikich wysypiskach odpadów. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się kolcolistu zachodniego tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 1 – 
Zawleczenie gatunków z materiałami stosowanymi jako podłoże (z glebą, materiałem roślinnym – ściółką, 
sianem, słomą, trocinami itp.), drogi nr 2 – Zawleczenie gatunków na/w pojazdach (samochodach, pociągach 
itp.) i drogi nr 4 – Samodzielne rozprzestrzenianie się gatunków z obszarów położonych za granicą kraju, po ich 
wcześniejszej introdukcji na tych obszarach wskutek działalności człowieka i są tożsame z wymienionymi 
w punkcie II.2. 

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

1 001-10 000 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg 
występowania był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 3 

4) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Samodzielne rozprzestrzenianie się gatunków z obszarów położonych za granicą kraju, 
po ich wcześniejszej introdukcji na tych obszarach wskutek działalności człowieka 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Gatunek obcy po wprowadzeniu do danego regionu za pośrednictwem człowieka, może rozprzestrzeniać się 
w sposób naturalny, bez dalszego udziału i pomocy ze strony ludzi, z danego regionu na otaczające regiony, co 
stanowi istotę tej kategorii. Jest to dyspersja gatunków obcych poprzez wtórne rozprzestrzenianie się 
z regionów, w których zostały one wprowadzone, do innych otaczających regionów (w których również gatunki 
te nie są rodzime). Granice, o których mowa, będą zazwyczaj granicami poszczególnych państw, ale mogą 
również odnosić się do granic wewnątrz państw i mieć zasięg terytorialny (szczególnie ma to miejsce 
w przypadku dużych państw, takich jak Rosja, USA, Australia, itp.). Kategoria ta obejmuje także gatunki obce 
wprowadzone jako zanieczyszczenie gatunków wędrownych (np. ptaków, ryb lub zwierząt kopytnych), które 
poruszają się bez udziału człowieka i mogą stanowić wektor obcych gatunków przenoszonych w futrze, na 
piórach lub na łapach. 

Brak informacji na temat zdolności kolcolista europejskiego do spontanicznego rozprzestrzeniania się w Polsce. 
Natomiast we wtórnym zasięgu w Europie Zachodniej podkreśla się, że podczas skręcania się strąka, nasiono 
może być wyrzucone na odległość nawet 5 m, choć większość spada pod krzew (pozostając w długoletnim 
glebowym banku nasion). Nasiona posiadają duże, mięsiste elajosomy, dzięki czemu mogą być 
rozprzestrzeniane przez mrówki, ale na stosunkowo niewielkie odległości. Ponadto nasiona kolcolista 
europejskiego mogą być przenoszone z prądem wody na duże odległości, choć nasiona nie mają zdolności 
pływania po powierzchni wody. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się kolcolistu zachodniego tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 1 – 
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Zawleczenie gatunków z materiałami stosowanymi jako podłoże (z glebą, materiałem roślinnym – ściółką, 
sianem, słomą, trocinami itp.), drogi nr 2 – Zawleczenie gatunków na/w pojazdach (samochodach, pociągach 
itp.) i drogi nr 3 – Ucieczka gatunków roślin ozdobnych z niekomercyjnych upraw ogrodniczych (np. ogrodów 
przydomowych, działkowych, parków) i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

101-1000 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego zasięg 
występowania był dotychczas ograniczony (wzrost: S3→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 4 
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