
 

 

 

 

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: Kolcolist zachodni 

 2) nazwa łacińska: Ulex europaeus L. 

 3) nazwa angielska: Common gorse 

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

a) synonimy nazwy polskiej: – 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Ulex armoricanus 
Ulex compositus 

c) synonimy nazwy angielskiej: Furce 
Common gorse 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Fabaceae 

 7) pochodzenie (region): 

zachodnia część Europy, północno-zachodnia Afryka 

 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 

Kolcolist zachodni to wiecznie zielony krzew osiągający do 2-3 metrów wysokości. Młode siewki przez kilka 
miesięcy wytwarzają trzylistkowe liście przypominające liść koniczyny, później pozostają tylko w dolnej części 
pędu. Osobniki starsze mają liście zmodyfikowane, szydlaste, kłujące tj. przekształcone w zielone kolce 
o długości 1-3 cm. W kątach liści znajdują się krótkopędy przekształcone w ciernie. Kwiaty żółte, dość duże - 2-
3 cm długości o symetrii grzbiecistej i „motylkowej” budowie korony tj. największym płatku górnym (żagielek), 
dwóch dolnych płatkach zrośniętych w łódeczkę, a dwóch bocznych tworzących skrzydełka; kielich jest prawie 
do nasady rozcięty. Roślina zakwita wiosną, ale przy sprzyjających warunkach pogodowych kwiaty mogą się 
pojawiać przez cały rok. Owocem jest ciemnopurpurowo brązowy (w stanie dojrzałości), owłosiony strąk, 
o długości ok. 2 cm, zawierający 2-6 małych (2-4 mm długości), czarnych, ciemnobrązowych lub 
ciemnofioletowych, błyszczących, twardych nasion o kształcie jajowatym i pokrytych woskiem, który 
zabezpiecza je przed szybkim kiełkowaniem. Występując na obszarach zagrożonych pożarami, nasiona 
przystosowały się do kiełkowania po krótkotrwałym działaniu wysokiej temperatury. Liczba wykształcających 
się nasion uzależniona jest od warunków siedliskowych i od wieku rośliny np. w badaniach z Nowej Zelandii 
stwierdzono występowanie 500-600 nasion na 1 m

2
 rocznie. Stwierdzane były do 5 m od rośliny macierzystej, 

ale zwykle w odległości ok. 2 m. Oprócz rozmnażania generatywnego niewielką rolę odgrywa także 
rozmnażanie wegetatywne – tworzenie odrostów korzeniowych. Opisywany krzew zaliczany jest do 
długowiecznych, może żyć przez około 30 lat. Liczba nasion i trwałość glebowego banku nasion są głównymi 
cechami zapewniającymi gatunkowi charakter inwazyjny. Może tworzyć gęste zarośla; w Polsce najczęściej 
występuje pojedynczo lub w grupach po kilka okazów. W naturalnym zasięgu kolcolist zachodni występuje na 
większości typów gleb o pH 4-5, optymalnie na podłożu piaszczysto-gliniastym, umiarkowanie wilgotnym. 
Toleruje szeroki zakres warunków klimatycznych, a jego występowanie jest ograniczane przez temperatury 
spadające poniżej 0°C. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

W naturalnym zasięgu gatunek znajduje optymalnie warunki do rozwoju w miejscach nasłonecznionych na 
podłożu piaszczysto-gliniastym, umiarkowanie wilgotnym, o lekko kwaśnym lub kwaśnym odczynie. Występuje 
na na klifach i wydmach, brzegach lasów, pastwiskach i na siedliskach ruderalnych, w tym na poboczach torów 
kolejowych i nieużytkach.  

11) zastosowanie gospodarcze 

W granicach wtórnego zasięgu kolcolist zachodni znajduje zastosowanie jako roślina ozdobna, ze względu na 
efektowne żółte i wonne kwiaty. Jest rośliną polecaną na żywopłoty. W jego naturalnym zasięgu rozdrobnione 
rośliny były wykorzystywane jako pasza i ściółka dla zwierząt gospodarskich. Gatunek wskazywany jest także 
jako roślina energetyczna. Kolcolist zachodni jest rośliną miododajną, uważaną za ważne źródło pyłku dla 
pszczół wiosną. Roślina (m.in. esencje kwiatowe i ekstrakty z liści) wykorzystywana jest w kosmetologii, 
ziołolecznictwie i w diagnostyce medycznej. Ponadto wyciągi mogą być wykorzystywane do zwalczania 
szkodników.  

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): ok. 1900 r 

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

Gatunek notowany w Polsce od początku XIX w., głównie na Śląsku i na Pomorzu (m. in. Uznam, Wolin, 
Przybiernów, Marianowo, Stargard, Szczecin, Hel, Gdańsk, Toruń, Lubin, Zgorzelec, Lwówek Śląski, Świerzawa, 
Wrocław, Trzebnica, Świdnica, Dzierżoniów, Wałbrzych, Świebodzice, Olesno, Gliwice, Ustroń). Najstarsze, 
udokumentowane stanowisko z uprawy pochodzi z 1806 r., kolejne informacje o występowaniu gatunku, 
zebrane na Pomorzu, obejmują przełom XIX i XX wieku i uwzględniają zarówno stanowiska z uprawy jak 
i „zdziczałe”. Kolcolist zachodni najczęściej spotykany jest na siedliskach antropogenicznych, na Pomorzu 
notowany był poza uprawą na siedliskach półnaturalnych (w murawach napiaskowych) jak i naturalnych (bór 
bażynowy); z terenów parków narodowych (Słowińskiego i Wielkopolskiego). Nie jest jasne jakie jest jego 
pochodzenie na tych stanowiskach, czy został tam wprowadzony celowo czy rozprzestzrenił się spontanicznie 
z miejsc uprawy. Gatunek jest obserwowany od lat na tych samych stanowiskach (np. w okolicach Marianowa 
na Pomorzu Zachodnim). Bardzo rzadko rozprzestrzenia się spontanicznie z miejsc uprawy. 
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 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Gatunek rozmnaża się generatywnie. Pąki kwiatowe rozwijają się w kątach kolców najczęściej późnym latem, 
gdy nowy wzrost ustaje i pędy twardnieją. Kwiaty są prawdopodobnie samozapylające lub zapylane przez 
owady poruszające się w ich wnętrzu. Nasiona posiadają twardą, woskową, nieprzepuszczającą wody pokrywę, 
co może zapobiegać natychmiastowemu kiełkowaniu i umożliwić stosunkowo trwałego rozwój glebowego 
banku nasion. Żywotność nasion określa się na kilka do kilkunastu lat w zależności od warunków siedliskowych. 
Mogą one być rozrzucone do 5 m od macierzystego krzewu, jednak większość spada bezpośrednio pod krzew 
macierzysty. Nasiona nie pływają, ale mogą być przenoszone na duże odległości przez wodę.  

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: gatunek jest sprzedawany jako roślina ozdobna;  

● drogi wprowadzania niezamierzonego: wprowadzanie wraz z transportem kołowym lub z transportem gleby 
zawierającej nasiona gatunku; 

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego: istnieje prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się przez 
przenoszenie strąków z nasionami przez wiatr lub zwierzęta; 

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego: gatunek wprowadzany do uprawy przez człowieka, skąd może 
rozprzestrzeniać się poza uprawę wraz z transportem kołowym lub z transportem gleby zawierającej 
nasiona. 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

ograniczony zasięg występowania - kategoria 3 

Gatunek występuje na pojedynczych stanowiskach, zarówno w siedliskach naturalnych, jak i  
antropogenicznych. Znanych jest kilkadziesiąt stanowisk tego gatunku. Nie rozprzestrzenia się w Polsce. 
Gatunek występuje również w ogrodach botanicznych oraz w uprawie jako roślina ozdobna. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria:  gatunki słabo ekspansywne 

stopień pewności: średni 

opis: 
Gatunek słabo ekspansywny. Brak gatunku w bazie danych ATPOL (Atlas Rozmieszczenia Roślin naczyniowych 
w Polsce) powoduje trudności określenia tendencji dynamicznych, dlatego wykorzystano dane publikowane 
z ostatnich 50 lat, obserwacje własne i zbiory zielnikowe. Na ich podstawie można stwierdzić, że średnio liczne 
populacje kolcolistu zachodniego rozrastają się w wolnym tempie. 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

W Polsce występuje na suchych i ubogich siedliskach: na brzegach borów sosnowych i na murawach 
napiaskowych oraz siedliskach antropogenicznych. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,55 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,53 

kategoria: nie zmieni się 
opis:  
Kolcolist zachodni jest już zadomowiony w Polsce. Prognozowane zmiany kl imatu (wzrost temperatury 
o 1-2°C), nie powinny wpłynąć na inwazyjność gatunku. Na podstawie danych z innych części zasięgu, można 
wnioskować, że w zakresie temperatury istotną kwestią w zadomowieniu i rozprzestrzenieniu się gatunku 
byłoby utrzymywanie się temperatury w okresie zimy powyżej 0° C. i jednocześny wzrost wilgotności 
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powietrza. Mniejsze znaczenie ma wzrost sumy opadów, jednak istotne jest, żeby utrzymywał się on na 
określonym, ale wyrównanym poziomie w całym sezonie wegetacyjnym - 650-900 mm. 
 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) 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 roslinnym. 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.  

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

W strefie nadmorskiej gatunek stwarza zagrożenie dla siedlisk przyrodniczych:  
- 2130 – Nadmorskie wydmy szare; 
- 2140 – Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri); 
- 2160 – Wydmy z zaroślami rokitnika Hippophaë rhamnoides; 
Inwazja gatunku może zagrażać ponadto siedliskom śródlądowym: 
- 4030 – Europejskie suche wrzosowiska; 
- 6120 – Suche napiaskowe murawy na wapiennym podłożu. 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 
Ze względu na zajmowane siedliska może on potencjalnie zagrażać populacjom następujących gatunków 
chronionych lub zagrożonych w Polsce, m.in.: 

- mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum) - gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą;  
- lnica wonna (Linaria odora) - gatunek zagrożony EN, objęty ochroną ścisłą;  
- kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens) - gatunek bliski zagrożenia NT, objęty ochroną częściową;  
- turzyca piaskowa (Carex arenaria) - gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową; 
- kacanki piaskowe (Helichrysum arenarium) - gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową; 
- wilżyna ciernista (Ononis spinosa) - gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową. 

 4) 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, 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. 

 5) 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. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,50 
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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). 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Nie ma danych z Polski o działaniach służących eliminacji i kontroli gatunku. W zasięgu wtórnym poza Europą 
stosowane są metody chemiczne, mechaniczne, wypalanie i wypas. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: S3 - gatunek średniego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, ograniczony zasięg 
występowania (lista ostrzegawcza) 
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Sobisz Z. 2015a. Flora naczyniowa parku podworskiego w Biebrowie (Wybrzeże Słowińskie) - obserwacja 
autora. 

Sobisz Z. 2015b. Rośliny inwazyjne wyspy Jersey - obserwacja autora. 
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