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Podczas realizacji projektu „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego 
przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wni-
kania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” pro-
wadzono prace badawcze i obserwacje związane z głównymi działaniami jakimi 
było zwalczanie barszczu Sosnowskiego oraz monitoring roślin inwazyjnych. 

W doświadczeniach skupiono się na najbardziej groźnym gatunku spośród 
roślin inwazyjnych jakim jest barszcz Sosnowskiego. Przeprowadzono szereg 
doświadczeń mających dostosować „dobre praktyki” zwalczania barszczu 
Sosnowskiego do warunków powiatu sanockiego. Wszystkie te obserwacje 
i doświadczenie zostały opisane w raportach z przebiegu prac z lat 2014 i 2015.

W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki najciekawszych tematów ba-
dawczych realizowanych w ramach projektu. Powinny one być zauważone 
przez osoby zajmujące się zwalczaniem barszczu Sosnowskiego w naszym 
kraju. Koncentrują się one wokół powszechnie stosowanej chemicznej metody 
zwalczania za pomocą coraz bardziej kontrowersyjnego herbicydu jakim jest 
Roundup. Pierwsza praca pokazuje zmiany jakim podlegają zbiorowiska, na 
których użyto tego herbicydu, zaś druga jest oryginalnym kontr pomysłem 
na zwalczanie bez potrzeby sięgania, po zabójczą dla innych roślin, zwierząt, 
bioty grzybów oraz szkodliwą dla ludzi gamę herbicydów zawierających glifosat.

W ramach projektu monitorowano występowanie 10 gatunków roślin in-
wazyjnych, które są niepożądaną grupą gatunków obcych, zachowują się 
agresywnie wobec gatunków rodzimych, wnikając w naturalne ekosystemy 
powodują ich przekształcenie lub degradację. Niektóre gatunki są obecne 
prawie na całym obszarze powiatu, a inne mają tu zaledwie kilka stanowisk. 
Jedne na dobre rozpanoszyły się już w powiecie, a drugie dopiero rozpoczynają 
swoją ekspansję. Kolejny artykuł w publikacji przedstawia jak na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat nastąpił wzrost liczby stanowisk roślin inwazyjnych na 
terenie powiatu sanockiego.



Powiat Sanok – Wola Piotrowa. Foto Marek Krajnik 



On 16 areas of 100 m2 each of them were compared phytosociological pho-
tos taken before and after two years of treatments to combat Sosnowsky’s 
hogweed with using Roundup 360 SL + Chikara. In each case, using this set 
of herbicides causes serious changes in a species composition. Many spe-
cies are disappearing much faster than combated Sosnowsky’s hogweed. On 
the herbicide fallow appear other types which are destabilizing the plants 
community. The degree of changes justifies stopping of using herbicides to 
continue combating of Sosnowsky’s hogweed. In this place are proposed to 
use mechanical methods or a new method developed by Artur Chorostyński.

W latach 2014-16 prowadzono na terenie powiatu sanockiego zwalczanie 
barszczu Sosnowskiego w ramach projektu „Program ochrony rodzimej flory 
powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich roz-
przestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery 
Karpaty Wschodnie”. Na 16-tu powierzchniach kontrolnych obserwowano 
zmiany jakie niosą ze sobą zabiegi zwalczania barszczu a w szczególności uży-
cie środka Roundup 360 SL + Chikara. Środek ten był używany we wszystkich 
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pracach związanych z chemicznym zwalczaniem barszczu na terenie powiatu 
sanockiego. Trzeba przyznać, że z jego pomocą osiągnięto skuteczność na 
poziomie 85%. Jednakże stosowanie Roundupu jest coraz częściej kwestio-
nowane przez wiele osób i instytucji w różnych krajach (Sopinska i inni 2000, 
McDuffie i inni 2001, Hardel 1999, De Roos i inni 2005, Wiąckowski 2009). 
Za główne niebezpieczeństwo uważa się jego wpływ na zdrowie człowieka 
(nowotwory, autyzm, choroba Alzheimera, niszczenie układu endokrynolo-
gicznego) oraz negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Zwraca uwagę 
nadmierne stosowanie tego środka w rolnictwie, częstokroć niezwiązane ze 
zwalczaniem chwastów. Stosuje się go na przykład tuż przed zbiorem do de-
sykacji (osuszania) rzepaku czy pszenicy (Paradowski 2015, 2016).

Prezentowana praca analizuje zmiany w składzie gatunkowym zbiorowisk 
na powierzchniach kontrolnych jakie zaszły podczas dwóch lat zwalczania 
obecnego na nich barszczu Sosnowskiego. Korzystając ze zdjęć fitosocjolo-
gicznych wykonanych przed zabiegami (Pałyński 2016 msk, Szyca 2016 msk) 
porównano je z wykonanymi obecnie, dokładnie w dwa lata później. Wyniki 
pokazują jedynie zmiany w składzie gatunkowym roślinności. Niewątpliwie 
towarzyszą im istotne zmiany w faunie, biocie grzybów i mikroorganizmach 
glebowych o czym donoszą prace wielu autorów (Goldsborough, Brown 1993, 
Chakravarty, Chatarpaul 1990, Busse i inni 2001, Hoffman 2005).

Do tej pory brak jest obserwacji i doświadczeń badających stopień efek-
tywności zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz jego bezpie-
czeństwo dla środowiska. Wskazuje się na konieczność przeprowadzenia 
badań w tym zakresie (Mędrzycki, Sachajdakiewicz 2014). Niniejsza praca 
jest przyczynkiem do tego tematu.

Na obszarze 44 ha zajętych przez barszcz Sosnowskiego wyznaczono 16 po-
wierzchni kontrolnych o powierzchni 100 m2 każda. Ich liczba oraz powierzchnia 
wynika z dwóch powodów. Po pierwsze: lokalizacja powierzchni kontrolnych 
obrazuje zróżnicowanie siedlisk, które zajmuje barszcz Sosnowskiego na 
terenie powiatu. Po drugie odzwierciedla różnorodność metod zwalczania 
barszczu przypisaną do każdej powierzchni uwzględniającą dobre praktyki 
w tym zakresie oraz uwarunkowania przyrodnicze wpływające na zastoso-
wane metody zwalczania.

Metody
badań
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Zestawienie zdjęć fitosocjologicznych  
dla powierzchni kontrolnej nr 7.

	

Nr zdjęcia: 7 Nr działki 1/2 Tymczasowa nazwa zespołu: łęg wierzbowy 

ATPOL:  FG1642 Region: Pogórze Bukowskie 
Miejscowość: Dolina 
Obręb ewidencyjny Zagórz-Dolina 

Zwarcie  
B 5% 
C 100% 

 
B 5% 
C 30% 

Wysokość:  
289 m n.p.m. 

Mark 857 Ekspozycja: - Powierzchnia: 100 m2 

N 49o32'15,4" 
E 022o14'58,2" 

Nachylenie:  0o 

 
Wyk: MS & JS & EB 
 

Data 

2014.08.11 2016.08.11 
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Heracleum sosnovskyi MANDEN. - Barszcz Sosnowskiego 4 4 +  
Petasites hybridus (L.) GAERTN., B. MEY. & SCHERB. – Lepiężnik różowy 2 2 +  
Helianthus tuberosus L. - Słonecznik bulwiasty (Topinambur) +  +  
Plantago major L. – Babka zwyczajna +  +  
Galinsoga ciliata (RAF.) S. F. BLAKE - Żółtlica owłosiona (Ż. włochata) +  1 1 
Rubus caesius L. – Jeżyna popielica +  +  
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Phalaris arundinacea L. – Mozga trzcinowata 1 2   

Cirsium oleraceum (L.) SCOP. - Ostrożeń warzywny 1 2 +  
Galium rivale (SIBTH. & SM.) GRISEB. - Przytulia (Marzanka) lepczyca (M. potokowa) 1 1 +  
Urtica dioica L. – Pokrzywa zwyczajna  1 1 +  
Impatiens glandulifera ROYLE - Niecierpek gruczołowaty (N. Roylego) +    
Polygonum lapathifolium L. – Rdest szczawiolistny +    
Brachypodium sylvaticum (HUDS.) P. BEAUV. - Kłosownica leśna +    
Phragmites australis (CAV.) TRIN. EX STEUD. – Trzcina pospolita 1 1   
Calystegia sepium (L.) R. BR. - Kielisznik zaroślowy +    
Dactylis glomerata L. - Kupkówka (Rżniączka) pospolita +    
Salix fragilis L. – Wierzba krucha  +    
Stellaria media (L.) VILL. – Gwiazdnica pospolita +    
Potentilla anserina L. – Pięciornik gęsi  +    
Ranunculus repens L. – Jaskier rozłogowy (J. rozesłany) +    
Stellaria nemorum L. – Gwiazdnica gajowa +    
Galium aparine L. - Przytulia czepna  +    
Festuca gigantea (L.) VILL. - Kostrzewa olbrzymia +    
Solidago gigantea AITON – Nawłoć późna (N. olbrzymia) +    
Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP. - Wierzbówka kiprzyca +    

G
at

un
ki

 n
ow

o 
pr

zy
by

łe
 

Veronica filiformis SM. – Przetacznik nitkowaty   +  
Epilobium parviflorum SCHREB.. – Wierzbownica drobnokwiatowa   +  
Echinochloa crus–galli (L.) P. BEAUV. – Chwastnica jednostronna   +  
Convolvulus arvensis L. – Powój polny   +  
Crepis conyzifolia (GOUAN) DALLA TORRE– Pępawa wielkokwiatowa    +  
Trifolium repens L.– Koniczyna biała   +  
Stachys palustris L.– Czyściec błotny   +  
Veronica persica POIR. – Przetacznik perski   +  
Echinocystis lobata (F. MICHX.) TORR. & A. GRAY– Kolczurka 
(Echinocystis) klapowana 

  +  

Arctium tomentosum MILL. – Łopian pajęczynowaty   +  
Lapsana communis L. S. STR. – Łoczyga pospolita   +  
Barbarea vulgaris R. BR. – Gorczycznik pospolity   +  
Taraxacum officinale F. H. WIGG. – Mniszek pospolity   +  
Marchantia polymorpha - Porostnica wielokształtna   3 3 
Mech czerwony   1 2 
Mech	zielony	 	 	 2	 3	

	



Na każdej powierzchni przed i po wykonaniu zabiegów wykonano zdjęcie fito-
socjologiczne metodą Braun-Blanqueta (Dzwonko 2007). Środek powierzchni 
kontrolnej oznaczono urządzeniem GPS i wykonano zdjęcia fotograficzne 
każdej powierzchni badawczej, przy okazji każdej wizyty kontrolnej. 

Wykonano też szereg zdjęć fragmentu powierzchni dających wyobrażenie 
o ilości i żywotności barszczu oraz jego zachowaniu po zastosowanych zabie-
gach. Dla każdej powierzchni sporządzono arkusz obserwacyjny, na którym 
zapisano wszelkie dane potrzebne do opisu zdjęcia fitosocjologicznego oraz 
położenie każdej powierzchni na ortofotomapie z naniesionym podziałem 
katastralnym. W adnotacjach ujęto stosowane zabiegi i daty ich wykonania. 

Porównano skład gatunkowy zdjęć fitosocjologicznych przed i po zabiegach 
zwalczania zaznaczając gatunki, które uległy eliminacji, które przetrwały oraz 
gatunki które pojawiły się na badanych powierzchniach. Wykonano analizę 
roślinności oraz oceniono zmiany jakie zaszły w niej na powierzchniach.

Już porównanie fotografii przed i po zabiegach daje obraz zmian na badanych 
powierzchniach. W różnym stopniu doszło do zaburzenia w składzie gatunko-
wym roślinności, z zawsze zdecydowaną ekstynkcją większości gatunków lub 
znacznym zmniejszeniem ich ilości. Przykładem może być porównanie zdjęć na 
powierzchni nr 7, wykonane w odstępie 2 lat. Miejsce runa zarośli wierzbowych 
zajął ugór herbicydowy z dominującym wątrobowcem Marchantia polymorpha.

Wyniki  
badań
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Powierzchnia nr 7. Fotografia po lewej z dnia 11 08 2014 r.  
oraz fotografia po prawej z dnia 11 08 2016 r.



Wielkość zmian jest zróżnicowana i zależy od sposobów zwalczania oraz 
użytkowania powierzchni. Brak zmian zanotowano na powierzchni nr 1, gdzie 
z powodu reżimu programu rolno-środowiskowego zabiegi ograniczono do 
jednorazowego koszenia po 15-tym sierpnia. Jest to więc powierzchnia kontro-
lna w stosunku do pozostałych. Największe zmiany nastąpiły na powierzchni 
nr 4, gdzie doszło do zupełnego wyniszczenia roślinności przez zabiegi zwal-
czania oraz użytkowanie jej części przylegającej do budynku gospodarczego. 
Na wszystkich powierzchniach doszło do eliminacji większości gatunków oraz 
znacznego zmniejszenia liczebności tych które przetrwały. Jednocześnie po-
jawiły się nowe gatunki, zajmując odkryte miejsca.
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Liczba 

gatunków 
zanikłych

0 18 10 13 17 23 19 12 23 10 12 14 15 18 11 15 230

Liczba 
gatunków
nowych

0 28 7 11 18 15 13 15 10 14 21 17 6 16 10 9 210

Przetrwało 37 16 5 3 18 5 5 9 8 13 6 8 11 8 5 8

% 100 47 33 19 51 18 21 43 26 57 33 36 42 31 31 35

Suma „zaniknięć” wynosi 230 i dotyczy ona 103 gatunków, zaś suma „nowych 
wejść” – 210 i obejmuje 113 gatunków.

Lista gatunków wyeliminowanych z powierzchni kontrolnych podczas za-
biegów zwalczania:
Achillea millefolium, Aegopodium podagraria, Agrimonia eupatoria, Agropyron 
caninum, Agropyron repens, Agrostis capillaris, Agrostis gigantea, Allium vineale, 
Anthemis arvensis, Anthriscus sylvestris, Arctium tomentosum, Arrhenatherum  
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Sumaryczne zestawienie ilości gatunków, które zanikły oraz gatunków,  
które się pojawiły oraz tych które przetrwały na powierzchniach.



elatius, Artemisia vulgaris, Bidens frondosa, Brachypodium sylvaticum, Bro-
mus inermis, Bromus secalinus, Calamagrostis epigejos, Calystegia sepium, 
Campanula patula, Carduus acanthoides, Centaurea jacea, Centaurea nigra, 
Chaerophyllum aromaticum, Chamaenerion angustifolium, Chenopodium 
album, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Cirsium oleraceum, Cirsium 
palustre, Cirsium vulgare, Clinopodium vulgare, Crepis biennis, Dactylis glo-
merata, Deschampsia caespitosa, Dipsacus sylvestris, Echinochloa crus-galli, 
Epilobium hirsutum, Equisetum arvense, Erigeron annuus, Eupatorium can-
nabinum, Euphorbia esula, Euphorbia serrulata, Festuca gigantea, Festuca 
pratensis, Galeopsis speciosa, Galium aparine, Galium mollugo, Galium rivale, 
Geranium palustre, Glechoma hederacea, Heracleum sosnowskyi, Heracleum 
sphondylium, Hypericum perforatum, Impatiens glandulifera, Lamium album, 
Lamium maculatum, Lapsana intermedia, Lathyrus pratensis, Linaria vulgaris, 
Lolium perenne, Lotus corniculatus, Lythrum salicaria, Medicago falcata, Medi-
cago lupulina, Melandrium album, Melilotus alba, Melilotus officinalis, Mentha 
longifolia, Myosoton aquaticum, Oxalis fontana, Pastinaca sativa, Petasites 
hybridus, Phalaris arundinacea, Phleum pratense, Phragmites australis, Plan-
tago major, Poa pratensis, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, 
Potentilla anserina, Ranunculus lanuginosus, Ranunculus repens, Rudbeckia 
laciniata, Rumex obtusifolius, Salix fragilis, Salix triandra, Solidago gigantea, 
Sonchus asper, Stachys palustris, Stachys sylvatica, Stellaria media, Stellaria 
nemorum, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Trifolium hybridum, Tri-
folium pratense, Trifolium repens, Urtica dioica, Valeriana officinalis, Veronica 
persica, Vicia cracca, Vicia sepium (pogrubiono gatunki obce).

Najczęściej eliminowane (4 x i więcej) były takie gatunki jak:
Mentha longifolia, Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Anthriscus sylve-
stris, Urtica dioica, Potentilla anserina, Agrostis gigantea, Rumex obtusifolius, 
Ranunculus repens, Medicago falcata, Artemisia vulgaris, Agropyron caninum, 
Tanacetum vulgare, Stellaria nemorum, Crepis biennis, Chaerophyllum aroma-
ticum, Calystegia sepium.

Gatunków które pojawiły się na powierzchniach stwierdzono 113:
Achillea millefolium, Aegopodium podagraria, Aethusa cynapium, Agrimonia 
eupatoria, Agropyron repens, Agrostis capillaris, Alchemilla sp., Alliaria petio-
lata, Anthemis arvensis, Apera spica–venti, Arctium tomentosum, Armoracia 
rusticana, Artemisia vulgaris, Barbarea vulgaris, Bidens frondosa, Brachypo-
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dium sylvaticum, Calamagrostis epigejos, Capsella bursa-pastoris, Cardamine 
flexuosa, Cardamine impatiens, Carduus acanthoides, Carex hirta, Centaurea 
jacea, Centaurium pulchellum, Chaenorhinum minus, Chaerophyllum aromati-
cum, Chamomilla suaveolens, Chenopodium album, Cichorium intybus, Cirsium 
oleraceum, Cirsium vulgare, Clinopodium vulgare, Convolvulus arvensis, Conyza 
canadensis, Crepis biennis, Crepis conyzifolia, Dactylis glomerata, Daucus carota,  
Echinochloa crus-galli, Echinocystis lobata, Epilobium hirsutum, Epilobium mon-
tanum, Epilobium parviflorum, Equisetum arvense, Equisetum palustre, Erigeron 
annuus, Fallopia convolvulus, Festuca gigantea, Filipendula ulmaria, Filipen-
dula vulgaris, Galeopsis speciosa, Galeopsis tetrahit, Galinsoga ciliata, Galium 
aparine, Galium mollugo, Geranium palustre, Geranium pratense, Geum urba-
num, Juncus inflexus, Juncus tenuis, Lapsana communis, Lapsana intermedia,  
Lathyrus pratensis, Leontodon autumnalis, Leucanthemum vulgare, Lolium pe-
renne, Lotus corniculatus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Matricaria 
maritima, Medicago lupulina, Medicago sativa, Mentha arvensis, Mercurialis 
perennis, Myosotis arvensis, Myosoton aquaticum, Oxalis fontana, Papaver 
rhoeas, Pastinaca sativa, Phragmites australis, Plantago lanceolata, Plantago 
major, Poa annua, Poa trivialis, Polygonum aviculare, Polygonum minus, Poly-
gonum lapathifolium, Potentilla anserina, Ranunculus repens, Rorippa palustris, 
Rumex obtusifolius, Scrophularia nodosa, Setaria pumila, Sisymbrium offici-
nale, Sonchus arvensis, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Stachys palustris, 
Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Trifolium hybridum, 
Trifolium repens, Tussilago farfara, Urtica dioica, Verbascum nigrum, Veronica 
chamaedrys, Veronica filiformis, Veronica persica. Vicia cracca, Vicia sepium, 
Vicia tetrasperma, Viola arvensis (pogrubiono gatunki obce).

Najczęściej pojawiały się (4 x i więcej):
Vicia cracca, Veronica chamaedrys, Trifolium repens, Plantago major, Conyza 
canadensis, Veronica filiformis, Thlaspi arvense, Plantago lanceolata, Matri-
caria maritima, Leontodon autumnalis, Lapsana communis, Galeopsis tetrahit, 
Echinochloa crus-galli, Convolvulus arvensis, Capsella bursa-pastoris.

Analiza nowoprzybyłych gatunków daje następujące wyniki: leśnych 15,  
łąkowych 60, polnych 33 oraz z innych siedlisk 5 gatunków. W puli gatunków 
nowoprzybyłych znalazło się 13 gatunków roślin inwazyjnych.
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Trzecia grupa roślin to rośliny które przetrwały zabiegi.  
Jest ich 61 gatunków.
Achillea millefolium, Aegopodium podagraria, Agropyron repens, Agrostis gi-
gantean, Alnus incana, Anthemis arvensis, Arctium tomentosum, Armoracia 
rusticana, Artemisia vulgaris, Avena fatua, Calystegia sepium, Carduus acan-
thoides, Carex hirta, Centaurea jacea, Chaerophyllum aromaticum, Cirsium 
arvense, Cirsium oleraceum, Cirsium vulgare, Convolvulus arvensis, Dactylis 
glomerata, Daucus carota, Deschampsia caespitosa, Echinochloa crus-galli, 
Echinocystis lobata, Equisetum arvense, Erigeron annuus, Galeopsis speciosa,  
Galinsoga ciliata, Galium aparine, Galium rivale, Geranium pratense, Gle-
choma hederacea, Heracleum sosnovskyi, Impatiens glandulifera, Lapsana 
intermedium, Lolium perenne, Mentha longifolia, Myosoton aquaticum, Ononis 
arvensis, Petasites hybridus, Phalaris arundinacea, Phleum pratense, Phragmi-
tes australis, Plantago major, Rubus caesius, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix 
triandra, Sambucus nigra, Setaria pumila, Solidago gigantea, Stellaria nemorum, 
Symphytum officinale, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Trifolium hy-
bridum, Trifolium repens, Urtica dioica, Veronica filiformis, Vicia cracca, Vicia 
sepium (pogrubiono gatunki obce).

Najczęściej przetrwały zabiegi (4x i więcej):
Artemisia vulgaris, Chaerophyllum aromaticum, Cirsium arvense, Erigeron an-
nuus, Heracleum sosnovskyi, Phleum pratense, Urtica dioica

Zwalczanie pojedynczego gatunku, w tym przypadku barszczu Sosnowskiego, 
spowodowało zanik 103 innych gatunków roślin naczyniowych właściwych ba-
danemu obszarowi gdzie były rozmieszczone powierzchnie kontrolne. Straty są 
więc ogromne. Co więcej, tylko na jednej powierzchni zanotowano eliminację 
zwalczanego barszczu Sosnowskiego (powierzchnia nr 4). Na pozostałych po-
wierzchniach mimo eliminacji osobników dorosłych doszło do pojawów barsz-
czu Sosnowskiego z glebowego banku nasion a w pojedynczych przypadkach 
przez odtworzenie rośliny z zachowanego korzenia wraz z szyjką korzeniową. 
Zauważyć należy znacznie obfitsze pojawy siewek barszczu Sosnowskiego na 
powierzchniach gdzie używano Roundup, ponieważ nie ma tam już natural-
nej konkurencji innych roślin. Nie dziwi pojawianie się gatunków inwazyjnych 
gdzie stosowano Roundup, gdyż takie fakty obserwowano już wcześniej np. 
łany przymiotna kanadyjskiego na poboczach torów kolejowych gdzie użyto 
tego specyfiku (Wiąckowski 2009).

Dyskusja
wyników
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Barszcz Sosnowskiego jest nadal obecny na wszystkich, za wyjątkiem jednej, 
powierzchniach kontrolnych. Wynika to z biologicznych właściwości tego 
gatunku a w szczególności z trwałości nasion w glebowym banku. Warto 
nadmienić przy tej okazji, że barszcz Sosnowskiego nie jest wyjątkiem. Jest 
jednak rekordzistą. Przetrwał aż na 15-tu powierzchniach. Zabiegi zwalczania 
przeżyły inne gatunki roślin. Analiza zdjęć fitosocjologicznych wykazuje 127 
przypadków przeżycia zastosowanych zabiegów obejmujących 61 gatunków. 
Powyższy wniosek potwierdza obserwacja przeżycia ponad 60 gatunków ro-
ślin na 1,5 ha powierzchni w Wisłoku Wielkim gdzie przez 3 lata prowadzono 
zwalczenie barszczu Sosnowskiego herbicydem Roundup (Szewczyk 2015).

Pojawienie się nowych gatunków nie jest w żadnym przypadku rekompensatą 
przyrodniczą, a kolejnym zaburzeniem w składzie gatunkowym istniejącego 
przed zabiegami zbiorowiska. Nowe gatunki z reguły pojawiają się w niewiel-
kiej ilości (+ w skali Braun-Blanqueta), co świadczyć może o początkowym 
stadium zajmowania terenu. Ich ekspansja może powodować dalsze zmiany 
na powierzchni badawczej. Należy więc kontynuować obserwacje na po-
wierzchniach kontrolnych.

Spośród wyeliminowanych roślin 90% to gatunki rodzime, zaś spośród nowo-
przybyłych jest ich 73%. Była więc to zamiana roślin rodzimych wpasowanych 
w siedliska na inne, spośród których jest 31% chwastów, w tym 13 gatunków 
roślin inwazyjnych (najczęściej i masowo Veronica filiformis). Zwalczając jeden 
inwazyjny gatunek stworzono warunki pojawu trzynastu innych inwazyjnych 
roślin. Powstały warunki do pojawienia się aż 113 gatunków wcześniej nie 
obserwowanych w tych siedliskach. W sumie w ciągu dwóch lat powstały 
głębokie zmiany w składzie gatunkowym powodujące zmianę charakteru ist-
niejącego tu wcześniej zbiorowiska. Ubytkowi tak wielu gatunków towarzyszy 
znaczne zmniejszenie liczebności tych, które przetrwały, co pogłębia zmiany 
które zaszły. Zmiany są głębokie i widoczne gołym okiem. Można je porównać 
do zmian popożarowych. Z faktu eliminacji aż 17 gatunków cztery razy częściej 
niż eliminacja barszczu Sosnowskiego, tym bardziej widać negatywne skutki 
użycia Rundupu do zwalczania tego inwazyjnego gatunku.

Z uwagi na bardzo groźne działanie glifosatu zawartego w Roundup-ie na 
praktycznie wszystkie elementy środowiska należy zdecydowanie zrezygno-
wać z jego użycia w kolejnych latach przy likwidacji pozostałych i pojawiają-
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cych się okazów barszczu Sosnowskiego. Glifosatowi zarzuca się degradację 
biologiczną gleb i niszczenie układów mikoryzowych (Chakravarty, Chatar-
paul 1990), a jego szkodliwa działalność dla mikroorganizmów utrzymuje 
się do 6 miesięcy (Busse i inni 2001, Wiąckowski 2009). Jest toksyczny dla 
wszystkich dziko żyjących organizmów, a jego masowe stosowanie stanowi 
istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska (Ho i inni 2003 
w Wiąckowski 2009). W Kalifornii glifosat jest trzecim najbardziej częstym 
czynnikiem powodującym zatrucia i choroby wśród rolników (Wiąckowski 
2009). Podsumowując, glifosat jest znacznie groźniejszy niż zwalczany za 
jego pomocą barszcz Sosnowskiego.

Zwalczanie barszczu będzie trwać w powiecie sanockim przez kilka lat, choćby 
ze względu na żywotność zmagazynowanych w glebie nasion. Z każdym rokiem 
powinno być go coraz mniej. Warto więc zastosować metody zwalczania nie aż 
tak inwazyjne dla środowiska jak dotychczas prowadzone zabiegi. Na uwagę 
zasługuje metoda opisana przez inż. Artura Chorostyńskiego z Sanoka w której 
użyto nawozu sztucznego jako substancji zwalczającej barszcz Sosnowskiego 
(Chorostyński 2016). Z metod chemicznych używających herbicydów zde-
cydowanie najbardziej godną polecenia jest metoda inż. Jana Pastwy, gdzie 
użyty herbicyd nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, zwierząt 
oraz innych gatunków roślin (Mędrzycki, Sachajdakiewicz 2014). Również 
metody mechaniczne są właściwe do usuwania barszczu i mogą przynieść 
bardzo dobre efekty. Są najbardziej bezpieczne dla środowiska (Dajdok i inni 
2014). Szczególnie polecaną metodą z tej grupy jest przecinanie korzenia po-
niżej szyi korzeniowej co zawsze skutkuje śmiercią rośliny (Nielsen i inni 2005). 

Istotną kwestią wynikającą z analizy zmian w roślinności na w/w powierzch-
niach jest stwarzanie w wyniku stosowania herbicydów miejsc pod rozprze-
strzenianie się gatunków inwazyjnych. Świadczy o tym obecność aż 13-tu 
gatunków inwazyjnych wśród nowoprzybyłych. Niektóre pojawiały się wiele 
razy a Veronica filiformis w dodatku zawsze masowo.

Rośliny inwazyjne zwiększają swoją obecność w powiecie sanockim. Widać to 
na wykresie ilustrującym przyrost ich stanowisk na podstawie analizy badań 
botanicznych w latach 1970–2015.
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Zdecydowanie nie należy stosować do likwidacji barszczu środka Roundup 
360 SL + Chikara w formie tradycyjnych oprysków, ze względu na jego total-
ne działanie w środowisku naturalnym i potwierdzane coraz częściej groźne 
działanie na zdrowie człowieka. 

Pojawiający się wciąż na powierzchniach gdzie prowadzono akcję zwalcza-
nia barszcz Sosnowskiego należy eliminować metodami nieinwazyjnymi dla 
środowiska.

Potrzebne są dalsze obserwacje badanych powierzchni, zwracające uwagę na 
przebieg sukcesji po zastosowaniu Roundupu. Powinno się zwrócić uwagę na 
gatunki nowo przybyłe a w szczególności na gatunki inwazyjne.

Wnioski
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Wykres	kumulacyjny	31	gatunków	inwazyjnych

Heracleum	sosnowskyi	Manden. Quercus	rubra	L.
Aesculus	hippocastanum	L. Echinocystis	lobata	(MICHX.	FIL.)	TORR.	ET	GRAY
Conyza	canadensis	(L.)	CRONQUIST Lapsana	intermedia	M.	B.
Solidago	gigantea	AITON Impatiens	parviflora	DC.
Impatiens	glandulifera	ROYLE Veronica	filiformis	SM.
Veronica	persica	POIR. Erigeron	annuus	(L.)	PERS.
Reynoutria	japonica	HOUTT. Robinia	pseudacacia	L.
Rudbeckia	laciniata	L. Bunias	orientalis	L.
Chamomilla	suaveolens	(PURSH)	RYDB. Juncus	tenuis	WILLD.
Helianthus	tuberosus	L. Onobrychis	viciaefolia	SCOP.
Amaranthus	retroflexus	L. Rumex	confertus	WILLD.
Oxalis	fontana	BUNGE Chaerophyllum	aureum	L.
Parthenocissus	inserata	(A.	Kern.)	Fritsch Vicia	grandiflora	SCOP.
Galinsoga	parviflora	CAV. Galinsoga	ciliata	(RAF.)	S.	F.	BLAKE
Lolium	multiflorum	LAM. Solidago	canadensis L
Polygonum	sachalinense	SHM.

Kumulacyjny przyrost stanowisk wybranych  
gatunków inwazyjnych w powiecie sanockim
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Na 16-tu powierzchniach po 100 m2 każda porównano zdjęcia fitosocjologiczne 
wykonane przed i po dwuletnich zabiegach zwalczania barszczu Sosnowskiego 
z użyciem środka Roundup 360 SL + Chikara. W każdym przypadku użycie 
tego zestawu herbicydów powoduje głębokie zmiany w składzie gatunkowym. 
Wiele gatunków zanika znacznie szybciej niż zwalczany barszcz. Na powstały 
ugór herbicydowy wkraczają inne gatunki destabilizując zbiorowisko. Stopień 
zmian uzasadnia zaniechanie użycia herbicydów do dalszego zwalczania 
barszczu Sosnowskiego. W to miejsce proponuje się zastosowanie metod 
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Powiat Sanok – Czaszyn. Foto Marek Krajnik 



The aim of the study was a preliminary assessment of the fight effectiveness 
against Sosnowski’s hogweed plants with using fertilizer „Perlka”. The study 
included two stages of the plants growth (juvenile and grown specimens), 
different doses of fertilizer and different ways of providing it to the interior of 
the stalk. Elements of the assessment were: the weight of fertilizer doses and 
influence the way of their providing over effectiveness. Fertilizer „Perlka” tur-
ned out to be an extremely effective preparation to combating of Sosnowsky’s 
hogweed. A dose of 5 grams of fertilizer provided to the cut stalk of a plant, or 
20 g provided to the stalk of a complete plant was a lethal dose for 100% of 
Sosnowsky’s hogweed plants, which are a subject of this experiment, witho-
ut having even the slightest harmful effect on the other neighboring plants.

Cyjanamid wapnia to podstawowy czynny składnik produkowanego i stosowa-
nego w Polsce do lat 60-tych ubiegłego wieku pierwszego sztucznego nawozu 
azotowego wytworzonego przez człowieka znanego pod nazwą „Azotniak”. Od 
kilku lat nawóz ten zsyntetyzowany jeszcze pod koniec wieku XIX przeżywa 
swoisty renesans, zarówno w Niemczech (gdzie został wynaleziony, i gdzie 

Artur Chorostyński

Zastosowanie nawozu sztucznego  
„Perlka” (cyjanamid wapnia) do  

zwalczania barszczu sosnowskiego  
(Heracleum sosnowskyi Manden.)

Using fertilizer „Perlka”  
(calcium cyanamide) to combat 

Sosnowsky’s hogweed (Heracleum 
Sosnowskyi Manden.)
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nadal jest produkowany pod nazwą „Perlka”), jak i w Polsce. Powrót do sto-
sowania w rolnictwie zawdzięcza swoim unikatowym cechom – uwalnia azot 
w sposób długotrwały – przez 6-8 tygodni i dostarcza glebie duże ilości wap-
nia – odkwasza ją. Jednak jego najbardziej wyjątkową na tle innych nawozów 
azotowych cechą jest to, że posiada bardzo silnie zaznaczone właściwości 
fitotoksyczne i fitosanitarne, jak również to, że jego odpowiednie stosowanie 
może w wymierny sposób zmniejszać ilość pasożytów roślinożernych zwierząt 
hodowlanych [www.perlka.de]. Fitotoksyczne właściwości cyjanamidu wapnia 
spowodowane są oddziaływaniem na rośliny jego początkowych produktów 
hydrolizy – cyjanamidu, który jest w naturze allelopatyną wydzielaną przez 
korzenie wyki kosmatej (Vicia villosa Roth sp. varia Host) [Charles M. Geddes 
et al., 2015] i dicyjanodiamidu. Mają one siłę porównywalną do wielu typowych 
herbicydów i od wielu lat były tematem badań oraz publikacji w literaturze 
rolniczej [Fajkowska i Kozaczenko 1955; Rondomański i Dobrzański 1974; 
Koch i Hurle 1978; Börner 1995]. Cyjanamid wapnia jest szczególnie polecany 
w uprawach warzyw, gdzie oprócz zasilania roślin w azot i wapń, wykazuje 
silne działanie fitotoksyczne na kiełkujące w pobliżu powierzchni gleby nasio-
na i siewki chwastów [Domańska i Kozaczenko 1969], a także do nawożenia 
i ochrony przed chwastami upraw rabarbaru [Matyjaszczyk i Dobrzański 2015]. 
Zastosowany w odpowiednim czasie i odpowiednich dawkach może ograni-
czyć zachwaszczenie upraw kapusty o ponad 50% [Dobrzański i Adamczewski 
2008]. Azotniak jest również szczególnie zalecany do stosowania na rolniczych 
terenach popowodziowych, gdzie ogranicza występowanie chorób, szkodników 
i chwastów [Dobrzański 2010]. W latach 2012-2013 został częściowo wyja-
śniony mechanizm fitotoksycznego działania cyjanamidu i udowodnione jego 
silniejsze oddziaływanie na rośliny dwuliścienne niż na jednoliścienne [Sołtys 
D. et al., 2012a, Sołtys D. et al., 2012b, Sołtys D. et al., 2013].
 
Celem badań była wstępna ocena skuteczności działania cyjanamidu wapnia 
w postaci nawozu sztucznego „Perlka” w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego 
(Heracleum sosnowskyi Manden.) na różnych etapach jego rozwoju.

Badania przeprowadzono w latach 2015 i 2016 w miejscowościach: Zagórz 
Dolina – gmina Zagórz, Płonna – gmina Bukowsko i Sanok – powiat sanocki, 
woj. podkarpackie. W roku 2015-tym na powierzchniach z masowo występują-
cym barszczem Sosnowskiego w Zagórzu Dolinie w dniu 6 lipca w 4 miejscach 
ścięto po 10 sztuk barszczu na wysokości 10 cm nad powierzchnią gleby. Do 
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wnętrza łodygi wsypywano azotniak kupiony pod nazwą handlową „Perlka” 
w postaci granulatu o wielkości granulek w zakresie od 0,8 do 3,5 mm i gęstości 
usypowej 1,00 g/cm3. Zastosowano dawki: 100g, 75g, 50g, 25g. W później-
szym terminie poczynając od 24 lipca dokonywano kontroli efektów zabiegu. 

W dniu 6 czerwca 2016 roku w celu ustalenia najmniejszej granicznej dawki 
zapewniającej 100%-ową pewność zniszczenia korzenia barszczu kontynu-
owano badania w Zagórzu Dolinie z mniejszymi dawkami azotniaka: 20 g,10 g 
i 5 g zachowując identyczną jak w doświadczeniu z większymi dawkami ilość 
miejsc, sztuk barszczu i wysokość ścięcia ich łodyg. W dniach 17 czerwca, 7 
i 28 lipca oraz 11 sierpnia 2016 roku dokonano kontroli skuteczności zabiegu. 
W dniu 18 czerwca 2016 roku za pomocą azotniaka unieszkodliwiono sta-
nowisko barszczu Sosnowskiego zlokalizowanego w obrębie miasta Sanoka. 
Zastosowano dawkę 10 g wsypaną do ściętych łodyg kwitnących w pełni 
rozwiniętych osobników i 5 g lub mniejszą w przypadku osobników juwenil-
nych. Dokonano kontroli przeprowadzonego zabiegów terminach 4, 20 lipca 
i 2 sierpnia. W celu sprawdzenia działania azotniaka na w pełni wyrośnięte, 
kwitnące rośliny barszczu w miejscowości Płonna w dniu 14 lipca 2016 roku 
do wnętrza łodyg 10 roślin o wys. przekraczającej 2 m, przez wywiercony 
w dolnej części ich łodygi otwór wprowadzono dawki „Perlki” w ilości 20 g. 
W przypadku jednej rośliny, której wysokość przekraczała 3 m zastosowano 
40 g nawozu. Przeprowadzono także doświadczenie polegające na wtłoczeniu 
do jednej rośliny przez otwór w łodydze pasty sporządzonej z cyjanamidu 
wapnia i bezwodnej gliceryny pochodzenia roślinnego w ilości 20 g. 

W dniu 29 lipca 2016 roku sprawdzono skutki opisanych czynności. Sporządzo-
no dokumentację (w tym fotograficzną) skutków oddziaływania cyjanamidu 
wapnia zarówno na nadziemne części ściętych i kompletnych roślin barszczu, 
jak i podziemne ich części – wykopane korzenie. Udokumentowano fotogra-
ficznie również wpływ przeprowadzonych zabiegów na rośliny przebywające 
w najbliższym sąsiedztwie zwalczanych osobników barszczu Sosnowskiego. 

Cyjanamid wapnia jest zarejestrowany w krajach Unii Europejskiej i w Pol-
sce do stosowania w rolnictwie nie jako herbicyd lecz jako nawóz sztuczny 
o nazwie handlowej „Perlka”. Dostępny jest w dwóch postaciach: granulat 
o wielkości ziaren w zakresie od 0,8 do 3,5 mm i gęstości usypowej 1,00 g/cm3,  
i w postać pylistej – o wielkości ziaren w zakresie od 0,01 do 1,00 mm i takiej 
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samej jak postać granulowana gęstości usypowej. Do doświadczeń użyto 
nawozu granulowanego, który nie pyli w czasie aplikacji. Granulki nawozu po 
jego użyciu muszą mieć kontakt z wilgocią, która jest niezbędna do zapocząt-
kowania procesu jego rozkładu [www.perlka.de].

Mechanizm rozkładu (hydrolizy) cyjanamidu wapnia:
Z chwilą kontaktu cyjanamidu wapnia z wodą (parą wodną), zachodzi ciąg 
procesów chemicznych. W ich efekcie następuje rozkład nawozu na wodo-
rotlenek wapniowy Ca(OH)2, oraz cyjanamid H2CN2. Powstały w wyniku 
rozkładu cyjanamid ulega utlenieniu i zostaje przekształcony w mocznik 
CO(NH2)2, z którego azot następnie przechodzi w formę amonową NH4+ 
i saletrzaną (azotanową) NO3-. Jednocześnie z opisanym powyżej proce-
sem występuje także druga droga rozkładu. W pierwszym jej etapie two-
rzy się dicyjanodiamid (H2N)2C=N-CN, który spowalnia proces nitryfikacji, 
by później (drugi etap) ulec rozkładowi do mocznika. Poszczególne etapy 
rozkładu cyjanamidu wapnia uzależnione są głównie od wilgotności i tem-
peratury, gdzie niedobór wody (niska wilgotność) i temperatura poniżej 5°C 
opóźniają ten proces [www.perlka.de]. Pierwszy z końcowych produktów 
rozkładu cyjanamidu wapnia: wodorotlenek wapniowy podwyższa pH gleby 
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Fot. 1 Nawóz sztuczny “Perlka” (cyjanamid wapnia) 
 w postaci granulatu fot. M. Szewczyk 2015 r.



– chroniąc rośliny przed szkodliwym działaniem jonów aluminium i metali 
ciężkich. Natomiast drugi końcowy produkt jego rozkładu: azot w formie 
azotanowej polepsza zaopatrzenie roślin w ten podstawowy, niezbędny do 
ich życia składnik pokarmowy.

Mechanizm fitotoksycznego i fitosanitarnego działania cyjanamidu wapnia 
Podstawą fitotoksycznego i fitosanitarnego działania cyjanamidu wapnia są 
właściwości dwóch związków chemicznych będących przejściowymi pro-
duktami jego rozkładu: cyjanamidu i dicyjanodiamidu. Nie są one trującymi 
gazami ( jak cyjanowodór z którym są często mylone) mogącymi wydostać 
się z gleby, lecz ciałami stałymi, dobrze rozpuszczalnymi w wodzie – łatwo 
przechodzą do roztworu glebowego. Zarówno cyjanamid jaki dicyjanodiamid 
pozostają w roztworze glebowym do czasu swojego całkowitego rozkładu – 
pozostawiając po sobie w glebie jedynie (w formie amonowej i azotanowej) 
azot – jeden z podstawowych składników pokarmowych roślin. Zmniejszają 
one ilość wschodzących chwastów, wymiernie ograniczają w glebie liczeb-
ność ślimaków, a także znakomitej większości agrofagów glebowych (nicieni, 
pędraków, szkodliwych dla roślin grzybów i organizmów grzybopodobnych 
Plasmodiophora brassicae, Phytophthora, Pythium). Dodatkowo, cyjanamid 
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Rys. 1 Schemat rozkładu cyjanamidu wapnia  
(grafika własna na podstawie www.perlka.de)



wapnia jest dobrą pożywką dla pożytecznych mikroorganizmów glebowych, 
które stanowią naturalną konkurencję dla organizmów patogennych – szko-
dliwych dla roślin [www.perlka.de].

Toksyczność cyjanamidu wapnia i cyjanamidu dla zwierząt i człowieka (wg kart 
charakterystyki substancji chemicznych oraz publikacji Instytutu Medycyny Pracy 
i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego):

Cyjanamid wapnia – toksyczność ostra:
LD50 dożołądkowo – szczur – samce i samice – 765 mg/kg 
Cyjanamid – toksyczność ostra:
LD50 dożołądkowo – szczur – samce i samice – 125 mg/kg
Związki te działają również szkodliwie poprzez skórę i błony śluzowe.

Zgodnie z kryteriami klasyfikacji cyjanamid jest średnio toksyczny dla człowie-
ka. Wartość DL50 dla człowieka wynosi około 30 g. Do niedawna cyjanamid 
był stosowany (zamiast esperalu) jako lek w leczeniu odwykowym alkoholików, 
którym podawano go w dawce 50 ÷ 150 mg/dzień. 

Minimalna dawka cyjanamidu wapnia skutecznie niszcząca część podziemną 
barszczu Sosnowskiego (aplikacja dołodygowa do ściętej rośliny).

Wyniki: Na powierzchni poletka doświadczalnego, na którym 6 lipca 2015 
roku rozpoczęto doświadczenie wprowadzając do pustych w środku łodyg 
poszczególnych roślin barszczu Sosnowskiego, ściętych na wysokości 
10 cm nad powierzchnią gruntu, odpowiednio po 25 g, 50 g, 75 g i 100 g 
granulowanego nawozu sztucznego „Perlka”, w dniu 24 lipca 2015 roku na 
podstawie dokonanych obserwacji stwierdzono, że uzyskano 100% skutecz-
ność w zniszczeniu podziemnej części barszczu. Skuteczność osiągnięto 
nawet przy najmniejszej dawce cyjanamidu wapnia, na podstawie czego 
można przypuszczać, że śmiertelna dla korzenia tej niebezpiecznej rośliny 
dawka „Perlki” może być jeszcze mniejsza. Jednocześnie nie zaobserwo-
wano nawet najmniejszego szkodliwego działania cyjanamidu wapnia na 
rosnące w pobliżu liczne okazy innych gatunków – zniszczeniu uległ tylko 
barszcz Sosnowskiego.Rozpoczęte w dniu 6 czerwca 2016 roku w tej sa-
mej lokalizacji doświadczenie polowe z mniejszymi (20, 10 i 5 g) dawkami 
azotniaka dostarczyło w dniach 17 czerwca 7, 28 lipca i 11 sierpnia 2016 
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roku dowodów na to, że nawet najmniejsza 5 g dawka cyjanamidu wapnia 
zapewniła całkowite zniszczenie korzenia barszczu.

Uwagi: Wszystkie osobniki barszczu Sosnowskiego pod wpływem azotniaka 
zamarły przybierając charakterystyczny zaczerniony kolor. Korzenie były 
martwe już po 18-tu dniach (2015 r. – dawki większe) i po 25-ciu dniach 
(2016 r. – dawki mniejsze) od zastosowania azotniaka. Na niektórych ro-
ślinach pojawiły się początkowo zielone pędy odbijające z szyi korzeniowej, 
agonalnie wytwarzające zredukowane kwiatostany lecz później wszyst-
kie zamarły. W wielu łodygach barszczu Sosnowskiego pozostało dość 
dużo nierozłożonego azotniaka. Wykopane korzenie były zupełnie martwe 
z rozmiękczoną strukturą tkanek korzenia. Zdrewniała na zewnątrz, pusta 
w środku łodyga barszczu Sosnowskiego stanowi prawdopodobnie nie 
przepuszczalną dla przejściowych, fitotoksycznych produktów hydrolizy 
cyjanamidu wapnia barierę zapobiegającą ich szkodliwemu działaniu na 
rośliny rosnące nawet w najbliższym sąsiedztwie. Wewnętrzna miękka 
i wilgotna powierzchnia łodygi barszczu stanowi optymalne dla rozkładu 
cyjanamidu wapnia środowisko – odbiera on wodę z korzenia – wysuszając 
go, jednocześnie wprowadzając do tkanek rośliny fitotoksyczne produkty 
swego rozkładu – odbywa się to ze względu na wyższe stężenie powstają-
cego wewnątrz łodygi barszczu roztworu nawozu w porównaniu do niższego 
stężenia roztworu w komórkach rośliny (zjawisko osmozy).
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Fot. 2 Wybrane łodygi barszczu Sosnowskiego po 18-tu dniach od  
potraktowania ich azotniakiem (25g; 50g; 75g; 100g) fot. M. Szewczyk
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Fot. 4 Wybrane łodygi barszczu Sosnowskiego potraktowane 5 g  
azotniaka po 11; 31; 52 dniach od aplikacji fot. M. Szewczyk

Fot. 3 Korzenie barszczu Sosnowskiego poddane działaniu  
azotniaka (po 18 dniach po aplikacji ) fot. M. Szewczyk



Rośliny juwenilne obumierały nawet po otrzymaniu do ściętej łodygi dawki 
azotniaka mniejszej od 5 g. W ich łodygach znaleziono nierozłożone granulki 
nawozu, z czego należy wnioskować, że tak jak w przypadku osobników doj-
rzałych, z wykształconym pędem kwiatostanowym skuteczna dawka cyja-
namidu wapnia może być mniejsza.

Skuteczność cyjanamidu wapnia w niszczeniu całych roślin barszczu So-
snowskiego (aplikacja dołodygowa do kompletnej rośliny).

Wyniki: w doświadczeniu polowym założonym w miejscowości Płonna w dniu 
14 lipca 2016 roku do wnętrza łodyg w pełni wyrośniętych, kwitnących 10 
roślin barszczu Sosnowskiego o wys. przekraczającej 2 m, przez wywiercony 
w dolnej części ich łodygi otwór wprowadzono dawki azotniaka w ilości 20 g 
(40 g do jednej rośliny o wys. większej od 3 m). Przeprowadzono także do-
świadczenie polegające na wtłoczeniu do jednej rośliny przez otwór w łodydze 
pasty zawierającej cyjanamid wapnia w ilości 20 g.
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Fot. 5 Skutki działania azotniaka na juwenilne rośliny barszczu  
Sosnowskiego po 19-tu dniach od aplikacji fot. A. Chorostyński
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Fot. 7 Skutki działania azotniaka (po 15-tu dniach od aplikacji) wprowadzonego “doot-
worowo” na barszcz Sosnowskiego fot. M.Szewczyk

Fot. 6 Skutki działania azotniaka wprowadzonego “dootworowo” na osobnika barszczu  
Sosnowskiego o wys. przekraczającej 3 metry po 15-tu dniach od aplikacji fot. M. Szewczyk



Obserwacje przeprowadzone w dniu 29 lipca 2016 roku potwierdziły skutecz-
ność destrukcyjnego działania cyjanamidu wapnia również w tych warunkach 
eksperymentu: łodygi roślin zbrązowiały i stały się bardziej ruchome w glebie 
(niektóre osobniki się przewróciły), liście uwiędły i uschły – rośliny barszczu 
obumarły. Azotniak wprowadzony w postaci wygodniejszej do aplikacji  pasty 
okazał się równie skuteczny jak ten w formie granulatu.

Uwagi: nawóz sztuczny „Perlka” również w tym przypadku okazał się 100% 
skuteczny w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego, przy czym na tym etapie 
eksperymentu nie ustalono minimalnej dozy azotniaka wystarczającej do znisz-
czenia całej rośliny (nie tylko jej podziemnej części). Można założyć, że w tym 
przypadku może być ona większa od 5 g ze względu na dyspersję fitotoksycz-
nych pierwotnych produktów rozkładu cyjanamidu wapnia w tkankach roślin 
o wysokości często przekraczającej 3 m. Sposób dozowania azotniaku przez 
otwór wywiercony w łodydze uwalnia wykonujących ten zabieg od konieczności 
ścinana całej rośliny, lecz prawdopodobnie wymusza konieczność stosowania 
większych od 5 g na roślinę dawek azotniaka, a na pewno wymaga wywiercenia 
otworu w jej łodydze i zastosowania innego sposobu wsypywania granulatu. 
Natomiast sporządzanie wygodnej do aplikacji pasty (o niepewnej trwałości 
w czasie przechowywania) z azotniaka i gliceryny jest czasochłonne i kłopotliwe.

Metoda zwalczania barszczu Sosnowskiego polegająca na wprowadzaniu na-
wozu sztucznego „Perlka” do wnętrza jego łodygi jest bez wątpienia metodą 
ekologiczną. Jest całkowicie selektywna – w sposób wybiórczy zwalcza się 
pęd kwiatostanowy barszczu Sosnowskiego powstały w wyniku naturalnej 
selekcji nasion i siewek z innymi gatunkami i z własnym gatunkiem. Nie nisz-
czy ona w przeciwieństwie do metod stosujących herbicydy roślin innych 
gatunków, czego konsekwencją jest wręcz eksplozyjny rozwój barszczu So-
snowskiego, który w niezakłóconych systemach musi w czasie kiełkowania 
konkurować z innymi roślinami i tą konkurencję niekiedy przegrywa. Metoda 
ta wydaje się być najbardziej przyjazną dla środowiska – w konsekwentnym, 
wielokrotnym i wieloletnim zastosowaniu sztucznego nawozu azotowego 
aplikowanego do łodyg kwiatostanowych barszczu Sosnowskiego w czasie 
początku ich kwitnienia możemy uwolnić lokalne fitocenozy od tej szczególnie 
niebezpiecznej i wyjątkowo ekspansyjnej rośliny, nie zaburzając ich składu 
gatunkowego i przy okazji wręcz polepszyć jakość gleby. Metodę tą należy 
stosować konsekwentnie przez kolejne pięć lat – taka jest jak podaje Klima 
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[Klima K., 2015a, Klima K., 2015b] żywotność nasion barszczu Sosnowskiego 
w glebie. Według Anny i Lecha Krzysztofiaków (informacja ustna) pojedyn-
cze nasiona barszczu Sosnowskiego przebywając w glebie mogą zachować 
zdolność do kiełkowania nawet przez10 lat.W 5-cio letnim okresie zwalczania 
barszczu przy użyciu azotniaka, zamiast zatruwać środowisko naturalne do-
datkowymi ilościami szkodliwych herbicydów właściwie będziemy nawozić 
glebę. Dołodygowe stosowanie cyjanamidu wapnia w zwalczaniu barszczu 
Sosnowskiego można również wykorzystać do eliminacji niewielkiej ilości 
osobników juwenilnych lub posiadających pęd kwiatostanowy, wyrastających 
na obszarach gdzie zastosowano oprysk herbicydami totalnymi. W powiecie 
Sanockim na 16 powierzchniach kontrolnych liczba tych roślin nie przekracza 
6 szt. na 100 m2 [Szewczyk M., 2015]. Znane od wielu lat bardzo silnie fitotok-
syczne działanie cyjanamidu wapnia na siewki i na kiełkujące nasiona, można 
wykorzystać do zwalczania barszczu Sosnowskiego na tym etapie rozwoju, 
poprzez mechaniczne rozrzucenie go w postaci pylistego nawozu „Perlka” na 
powierzchni poddanej inwazji tego gatunku. Alternatywnie można zastosować 
postać granulowaną tego nawozu mieszając go z glebą na głębokości 10-15 
cm, co powinno przyśpieszyć wschody nasion barszczu i ułatwić ich elimi-
nację. Niestety, bez wątpienia w przeciwieństwie do aplikacji dołodygowej 
powierzchniowe rozrzucanie azotniaka nie będzie metodą selektywną – znisz-
czeniu ulegną oprócz barszczu Sosnowskiego także inne rośliny, szczególnie 
rośliny dwuliścienne [Sołtys D. et al. 2012a]. Zastosowanie powierzchniowe 
cyjanamidu wapnia zamiast herbicydów wydaje się być uzasadnione jedynie 
w przypadku konieczności zniszczenia masowo wzrastających po zabiegach 
herbicydowych siewek barszczu Sosnowskiego, zapobiegnie to powstaniu 
efektu „armagedonu herbicydowego” (przeżywają tylko mszaki), i zasili gle-
bę w azot i wapń. Najbardziej ekonomiczną i efektywną metodą zwalczania 
roślin barszczu Sosnowskiego za pomocą azotniaka wydaje się być ścinanie 
ich na wys. ok. 10 cm nad ziemią za pomocą sierpa szwajcarskiego, maczety 
lub piły do drewna i wsypanie do ich łodygi 5 g cyjanamidu wapnia (lub mniej 

– wymaga to dalszych doświadczeń) ręcznie lub za pomocą dostępnego na 
rynku dozownika nawozów granulowanych Fertil Dispenser. Dozownik ten 
umożliwia (według zapewnień producenta) zasilenie regulowanymi w zakre-
sie od 2 do 25 g dawkami nawozu granulowanego od 600 do 1500 roślin na 
godzinę. W przypadku wdrożenia metody i zastosowania jej do zwalczania 
barszczu Sosnowskiego na wielkopowierzchniowych areałach tak wysoka 
wydajność dozownika uzasadniałaby wysoką cenę jego zakupu – ok. 1800 zł. 
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Do zwalczania pojedynczych stanowisk barszczu Sosnowskiego w przypadku 
ich nowych pojawów lub nielicznych osobników odrastających po zabiegach 
herbicydowych w zupełności wystarczające jest ręczne dozowanie objęto-
ściowe azotniaka za pomocą cylindrów pomiarowych (1cm3 to 1g nawozu). Na 
obszarach objętych programami rolno-środowiskowymi, gdzie zabronione 
jest wykaszanie roślin (z wyjątkiem pasów przy-drogowych) można zastoso-
wać aplikację cyjanamidu wapnia do łodygi barszczu Sosnowskiego poprzez 
wykonany w niej otwór – jest to, co sprawdzono równie skuteczna metoda 
eliminacji tej rośliny. Konieczne jest przeprowadzenie doświadczeń ustalają-
cych minimalną dawkę nawozu sztucznego „Perlka” potrzebną do zniszczenia 
korzenia barszczu zarówno dla rośliny ze ściętą łodygą jak i rośliny kompletnej 
z wykształconym pędem kwiatostanowym. Należy również opracować prosty 
i tani aplikator służący do wprowadzania regulowanych dawek tego nawozu 
do ściętych i kompletnych łodyg barszczu.

1. Cyjanamid wapnia pod postacią nawozu sztucznego „Perlka” w sprawdzo-
nych dawkach i sposobach aplikacji wykazał 100% skuteczność w nisz-
czeniu roślin barszczu Sosnowskiego. 

2. Azotniak stosowany dołodygowo działa całkowicie selektywnie – tylko 
na roślinę barszczu, nie wpływając negatywnie na rośliny rosnące w są-
siedztwie, nie powoduje powstania „ugoru herbicydowego”, co więcej, 
poza zniszczeniem roślin barszczu nie wpływa nawet w najmniejszym 
stopniu na zmianę składu florystycznego fitocenoz, w których został 
zastosowany. Końcowe produkty rozkładu cyjanamidu wapnia – azot 
w formie azotanowej (saletrzanej) i wapń w formie wodorotlenku wapnia 
zasilają glebę w niezbędne do życia roślin składniki pokarmowe i popra-
wiają jej odczyn pH.

3. Należy przeprowadzić doświadczenia wdrażające metodę likwidowania za 
pomocą nawozu sztucznego „Perlka” barszczu Sosnowskiego w różnych 
etapach jego rozwoju, w tym na wielkopowierzchniowych obszarach ob-
jętych jego ekspansją i na ich podstawie opracować metodykę zwalczania 
tej szczególnie niebezpiecznej inwazyjnej rośliny.

4. Zastosowanie powierzchniowe cyjanamidu wapnia zamiast herbicydów 
może być uzasadnione jedynie w przypadku konieczności zniszczenia 
masowo wzrastających po zabiegach herbicydowych siewek barszczu 
Sosnowskiego, zapobiegnie to powstaniu efektu „armagedonu herbicy-
dowego” i zasili glebę w azot i wapń.
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Celem badań była wstępna ocena skuteczności zwalczania roślin barszczu So-
snowskiego za pomocą nawozu sztucznego „Perlka”. W badaniach uwzględniono 
dwa etapy rozwoju roślin (juwenilne i osobniki dojrzałe), różne dawki nawozu 
i różne drogi jego dostarczania do wnętrza ich łodyg. Elementami oceny były: 
wielkość masy dawek nawozu i wpływ drogi ich aplikacji na efektywność dzia-
łania. Nawóz sztuczny „Perlka” okazał się być wyjątkowo skutecznym środkiem 
do zwalczania barszczu Sosnowskiego. Dawka 5 g nawozu dostarczona do wnę-
trza ściętej łodygi tej rośliny, lub 20 g do łodygi rośliny kompletnej była dawką 
śmiertelną dla 100% osobników barszczu Sosnowskiego będących przedmiotem 
tego eksperymentu, nie wywierając jednocześnie nawet najmniejszego szko-
dliwego wpływu na sąsiadujące z nim inne rośliny.
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Powiat Sanok – Brzozowiec. Foto Marek Krajnik 



An analysis of the increase for sites of the 10 most invasive plant species in 
the district of Sanok in 1970–2015. In the last decade there has been witnes-
sed a considerable increase in the amount of data on invasive plants in the 
district of Sanok. The main reason for the expansion is human activity. They 
threaten many species of native plants

Rośliny inwazyjne są problemem globalnym. Problemem który zdaje się 
narastać w ostatnich latach. Poniżej przedstawiono kumulatywny przyrost 
rekordów wybranych 10 gatunków inwazyjnych w latach 1970 – 2015 wraz 
z informacją o kraju ich pochodzenia, zasięgiem w Karpatach polskich, roz-
mieszczeniu w powiecie sanockim oraz zajmowanych stanowiskach. Mapki 
ich rozmieszczenia wraz z charakterystyką biologiczną i fotografiami, przed-
stawiono w atlasie rozmieszczenia roślin chronionych, zagrożonych, rzadkich 
i inwazyjnych (Szewczyk 2016). Podstawą do wykreślenia kumulatywnych linii 
przyrostu rekordów (stanowisk) jest regionalna baza wykonana dla powiatu 
sanockiego, Atlasu Rozmieszczenia Roślin Naczyniowych w Polsce (ATPOL). 
Ta największa w Polsce baza danych o rozmieszczeniu roślin zawiera dane 

Ewa Bujalska

Wzrost liczby stanowisk wybranych  
gatunków roślin inwazyjnych na terenie 
powiatu sanockiego w latach 1970–2015 

na podstawie danych florystycznych

An increase in the number of sites  
of selected species of invasive plants  
in the district of Sanok in the years 

1970–2015 based on floristic data
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florystyczne, zarówno z materiałów publikowanych, zebranych zielników jak 
i danych niepublikowanych (Zając & Zając 2001). Do tych ostatnich należą 
także dane florystyczne z licznych niepublikowanych prac inżynierskich 
wykonanych w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Sanoku (Iwona Czerkies, Dominik Dziubak, Adam 
Jastrzębski, Marek Krajnik, Katarzyna Orell, Jolanta Skoczołek, Krzysztof 
Skoczołek, Mariusz Sudoł, Sabina Szybka, Marek Woskowicz i inni). Kolejne 
prace są w toku. W pracach wymienionych autorów zwracano szczególną 
uwagę na gatunki roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych, jak również 
na rośliny inwazyjne. Niektóre prace inżynierskie obejmują tematyką tylko 
problem roślin inwazyjnych (Bożena Jochemczyk, Mirosław Pałyński, Jan 
Szyca, Maciej Kapral, Anna Tofil).

Porównując przyrost stanowisk roślin inwazyjnych i rodzimych istnieje możli-
wość określenia stopnia inwazyjności. Taką analizę dzięki wykorzystaniu tzw. 
regresji losowej, która pozwala obliczyć zmienność w tempie przyrostu między 
gatunkami roślin, można zauważyć w pracy doktorskiej Tomasza Kowalczyka 
(2015 msk), obejmującej po części powiat sanocki. Niniejsze opracowanie nie 
zakłada podobnej analizy. 

Do analizy wybrano 10 gatunków objętych monitoringiem w ramach projek-
tu „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami 
inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb 
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”, realizowanego 
przez powiat sanocki.

Przebieg krzywych na wykresie ilustruje wzrost liczby stanowisk poszcze-
gólnych gatunków w przedziałach pięcioletnich, w powiecie sanockim. Łatwo 
z nich odczytać kiedy po raz pierwszy odnotowano dany gatunek w powiecie 
i ile stanowisk było znanych w 2015 roku. Z reguły w pierwszych latach po 
odkryciu obecności gatunku inwazyjnego przyrost stanowisk jest powolny 
i dopiero z biegiem kolejnych lat tempo wzrasta. Oczywiście, na wzrost licz-
by stanowisk ma wpływ przede wszystkim intensywność badań terenowych, 
jednakże sygnalizują skalę obecności gatunku w terenie. 
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Pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja zachodnia.
Zasięg w Karpatach i na ich przedpolu: Rozmieszczony nierównomiernie, wyraźne 
rozprzestrzenia się wzdłuż szlaków komunikacyjnych zajmując siedliska ruderalne 
(Zając & Zając 2015).
Rozmieszczenie w powiecie sanockim: W dolinie Osławy dość często, poza tym na 
rozproszonych stanowiskach.
Zajmowane siedliska: Przydroża, łąki, nasypy kolejowe.

Pochodzenie: Kaukaz i tereny przyległe.
Zasięg w Karpatach i na ich przedpolu: Rzadki na przedpolu Karpat. Najczęściej spo-
tykany nad potokami i rzekami, na obszarach dawnych PGR-ów (Zając & Zając 2015).
Rozmieszczenie w powiecie sanockim: Zajmuje wielohektarowe powierzchnie w Płon-
nej, Karlikowie, Rakowej, Moszczańcu, Wisłoku Wielkim oraz w mniejszych ilościach 
na sąsiednich terenach. Występuje wzdłuż Osławy, Sanu i Wisłoka oraz wzdłuż dróg.
Zajmowane siedliska: Zarośla łęgowe, pola, ugory, miejsca ruderalne i przydroża.

2. Bunias orientalis L. – Rukiewnik wschodni 

1. Heracleum sosnowskyi MANDEN. – Barszcz Sosnowskiego
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Pochodzenie: Północne Chiny, Korea i Wyspy Japońskie.
Zasięg w Karpatach i na ich przedpolu: Na przedpolu Karpat pospolity przede wszyst-
kim na zachodzie. Wyższe położenia górskie zajmuje rzadko z uwagi na barierę klima-
tyczną. Rozprzestrzenia się wzdłuż rzek (Zając & Zając 2015).
Rozmieszczenie w powiecie sanockim: W północno-wschodniej części powiatu po-
spolicie, na pozostałej części (poza południem) rzadziej.
Zajmowane siedliska: Zarośla nadrzeczne, miejsca ruderalne, przydroża.

Pochodzenie: Himalaje.
Zasięg w Karpatach i na ich przedpolu: Występuje głównie w niższych położeniach 
w Karpatach obejmując swym zasięgiem Beskidy i Pogórze. Gatunek inwazyjny w zbio-
rowiskach lasów łęgowych i w różnego typu szuwarach, nad brzegami zbiorników 
wodnych, rzek i strumieni (Zając & Zając 2015).
Rozmieszczenie w powiecie sanockim: W północno-wschodniej części powiatu dość 
często, w rozproszonych stanowiskach na pozostałej części powiatu.
Zajmowane siedliska: Zarośla nadrzeczne, przydroża, miejsca ruderalne.

4. Reynoutria japonica HOUTT. – Rdestowiec (Rdest) ostrokończysty

3. Impatiens glandulifera ROYLE – Niecierpek gruczołowaty (N. Roylego)
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Pochodzenie: Wschodnia i środkowa Ameryka Północna.
Zasięg w Karpatach i na ich przedpolu: Na przedpolu Karpat rozproszony, częstszy 
na Pogórzu w jego wschodnim i zachodnim rejonie. Rozprzestrzenia się wzdłuż rzek 
(Zając & Zając 2015).
Rozmieszczenie w powiecie sanockim: Poza częścią południową pospolicie.
Zajmowane siedliska: Zarośla nadrzeczne, przydroża, łąki, miejsca ruderalne.

Pochodzenie: Azja Wschodnia, Sachalin.
Zasięg w Karpatach i na ich przedpolu: Rozproszone stanowiska, częściej w niższych 
położeniach. (Zając & Zając 2015).
Rozmieszczenie w powiecie sanockim: W północno-wschodniej części powiatu.
Zajmowane siedliska: Zarośla nadrzeczne, miejsca ruderalne, przydroża.

6. Rudbeckia laciniata L. – Rudbekia (Roztocznica) naga (regionalnie inwazyjny)

5. Reynoutria sachalinensis (F. SCHMIDT) NAKAI – Rdestowiec (Rdest) sachaliński 
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Pochodzenie: Ameryka Północna.
Zasięg w Karpatach i na ich przedpolu: Pospolicie na całym obszarze Karpat, częst-
sza w partii zachodniej. Często wzdłuż rzek i dróg. W górach rzadko, nie przekracza 
wysokości 750 m n. p. m. (Zając & Zając 2015).
Rozmieszczenie w powiecie sanockim: Niezbyt często w północnej i południowej 
części powiatu.
Zajmowane siedliska: Ugory, miejsca ruderalne, przydroża, zarośla nadrzeczne.

Pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja zachodnia.
Zasięg w Karpatach i na ich przedpolu: Głównie wschodnia część, tereny Pogórza 
Karpackiego, maksimum wysokości osiąga w Bieszczadach 690 m n. p. m. zajmuje 
zróżnicowane siedliska: łąki i zarośla nadrzeczne i tereny ruderalne (Zając & Zając 2015).
Rozmieszczenie w powiecie sanockim: Rozproszone stanowiska w całym powiecie.
Zajmowane siedliska: Pastwiska, przydroża, łąki.

8. Solidago canadensis L. – Nawłoć kanadyjska 

7. Rumex confertus WILLD. – Szczaw omszony (regionalnie inwazyjny)
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Pochodzenie: Kaukaz oraz północna część Azji Mniejszej.
Zasięg w Karpatach i na ich przedpolu: W Karpatach mamy dość dokładne dane 
o rozprzestrzenianiu się. W 1970 roku znanych było 38 stanowisk, obecnie w bazie 
ATPOL z tego terenu jest 461 stanowisk. Najbardziej na zachód wysunięte stanowiska 
to Pogórze Cieszyńskie i Beskid Śląski (Zając & Zając 2015).
Rozmieszczenie w powiecie sanockim: Pospolicie na całym obszarze za wyjątkiem 
kompleksów leśnych
Zajmowane siedliska: Trawniki, przydroża, łąki, rzadziej w uprawach polnych.

Pochodzenie: Ameryka Północna.
Zasięg w Karpatach i na ich przedpolu: Pospolita na przedpolu Karpat, na Pogórzu 
oraz w niższych położeniach Beskidu. W górach nieliczna, nie przekracza wysokości 
700 m n. p. m. (Zając & Zając 2015).
Rozmieszczenie w powiecie sanockim: Dość często w północnej i środkowej części 
powiatu.
Zajmowane siedliska: Ugory, miejsca ruderalne, przydroża, zarośla nadrzeczne.

10. Veronica filiformis SM. – Przetacznik nitkowaty (regionalnie inwazyjny)

9. Solidago gigantea AITON – Nawłoć późna (N. olbrzymia)



Globalny problem gatunków inwazyjnych dotyka również powiat sanocki, 
położony na styku Karpat Wschodnich i Zachodnich. Widać to poprzez pry-
zmat coraz liczniejszej obecności wybranych gatunków roślin naczyniowych 
zaliczonych do kategorii roślin inwazyjnych (Dajdok i inni 2014). 

Ilość stanowisk poszczególnych gatunków waha się od 9-ciu do ponad 230-
tu. Rzeczywista obecność gatunków w terenie jest znacznie większa niż to 
wynika z analizy danych z bazy ATPOL. Poznanie rozmieszczenia omawianych 
gatunków w powiecie sanockim zwiększyło się w ostatnich latach z uwagi na 
zaangażowanie wielu osób w poszukiwania florystyczne na Ziemi Sanockiej. 
Widoczne w wielu miejscach ugory, miejsca ruderalne, znaczny wzrost po-
wierzchni użytków zielonych oraz zaniechanie tradycyjnych upraw rolnych 
sprzyjają rozprzestrzenianiu większości omawianych gatunków. Spadek po-
głowia bydła i owiec które zjadając rośliny nie dopuszczały do wytwarzania 
nasion też ma swój udział w ekspansji inwazyjnych roślin. Na ekspansję wielu 
gatunków inwazyjnych mają również wpływ programy rolno-środowiskowe, 
w których koszenie możliwe jest dopiero po 15-tym sierpnia. Powoduje to 
wysyp nasion a tym samym rozprzestrzenianie się takich gatunków inwa-
zyjnych jak barszcz Sosnowskiego, nawłoć późna, rudbekia naga czy szczaw 
omszony. Kolejnym czynnikiem zwiększającym ekspansję roślin inwazyjnych 
jest znaczne zwiększenie transportu w ostatnich latach.

Wszystkie wymienione przyczyny są wypadkową wzrostu ilości stanowisk 
analizowanych w tej pracy gatunków roślin inwazyjnych. Widoczne jest to na 
wykresie zbiorczym (poniżej). W przypadku wielu gatunków, które zajmują 
łanowo znaczne obszary wiąże się to z zagrożeniem dla rodzimej flory a szcze-
gólnie dla gatunków chronionych i zagrożonych. Przykładem tak agresywne-
go zajmowania siedlisk półnaturalnych i naturalnych są następujące rośliny 
inwazyjne: barszcz Sosnowskiego, nawłoć późna, przetacznik nitkowaty, 
rdestowiec ostrokończysty, rudbekia naga

Dyskusja

42



 
Dajdok Z., Danelewicz W., Hołdyński C., Tokarska Guzik B., Urbisz B., Zając 
A., Zając M. 2014. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. GDOŚ. Warszawa.

Kowalczyk T. 2016. Flora roślin naczyniowych i stosunki fitogeograficzne Po-
górza Leskiego. Instytut Botaniki UJ. (msk).

Szewczyk M. 2016. Rośliny w powiecie sanockim – chronione, zagrożone, 
rzadkie i inwazyjne. Protected, endangered, rare and invasive plants in Sanok 
County. Powiat Sanocki. Sanok.

Zając A., Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych 
w Polsce, Wyd. Nakładem pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Bo-
taniki UJ, Kraków.

Zając A., Zając M. (red.) 2015. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach Polskich 
i na ich przedpolu. Distribution of kenophytes in the Polish Carpathians and 
their foreland. Instytut Botaniki UJ.

Przedstawiono analizę wzrostu liczby stanowisk 10-ciu najbardziej inwazyj-
nych gatunków roślin w powiecie sanockim w latach 1970–2015. W ostatnim 
dziesięcioleciu obserwuje się znaczny wzrost ilości danych o roślinach in-
wazyjnych na tym terenie. Główną przyczyną ich ekspansji jest działalność 
człowieka. Zagrażają wielu gatunkom roślin rodzimych.
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Wykres skumulowany 10 gatunków inwazyjnych



Powiat Sanok – Polany Surowiczne. Foto Marian Szewczyk  
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