
USUWANIE NAWŁOCI 
W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU

NAWŁOĆ KANADYJSKA
Solidago canadensis L.

Nawłoć kanadyjska jest rośliną wieloletnią, należącą do rodziny astrowatych, pospolicie na-
zywana Drzewkiem Matki Boskiej. 

Pochodzi ona z Ameryki Północnej. Nawłoć kanadyjska jest jedną z najstarszych roślin 
ozdobnych sprowadzonych z Ameryki Północnej do Europy. W Anglii znana jest od 1645 r. Po-
czątkowo była uprawiana w ogrodach botanicznych, później rozpowszechniła się we wszelkich 
założeniach ogrodowych i parkach. Do uprawy w krajach Europy Środkowej trafiła w połowie  
XIX w., natomiast w Rosji uprawiana była już od końca XVIII w., po czym w drugiej połowie 
XIX w. zaczęła być notowana jako gatunek dziczejący. 

Współcześnie występuje jako gatunek zdziczały na rozległych obszarach Europy, od połu-
dniowej części Półwyspu Skandynawskiego do północnej Apenińskiego. Dalej na północy wy-
stępuje na rozproszonych stanowiskach, koncentrujących się w pobliżu terenów zabudowanych. 
W krajach Europy Środkowej jest szeroko rozpowszechniona.

W Polsce rośnie na większości terytorium w siedliskach naturalnych i synantropijnych. 
Prawdopodobnie rozprzestrzeniła się z uprawy roślin ozdobnych. Doskonale aklimatyzuje się  
i zaczyna wypierać gatunki rodzime.  
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MORFOLOGIA

Łodyga: wysokość do 1,5 m, wzniesiona, sztywna, pojedyncza, naga lub rzadko owłosiona, 
cienka, wewnątrz pusta.

Liście: skrętoległe, malejące ku górze. Na całym pędzie jest ich od 40 do 110. Blaszka liściowa 
jest lancetowata, na obu końcach zaostrzona, od spodu omszona, na brzegu ostro piłkowana,  
z dwoma wyraźnymi nerwami brzeżnymi.

Kwiaty: skupione po 5-14 w bardzo licznych koszyczkach (na jednym pędzie jest ich od ok. 
40 do 4600) w szerokopiramidalną wiechę z osią centralną i odgiętymi odgałęzieniami boczny-
mi. Listki okrywy są równowąskie i lancetowate, nierówne, tępe lub zaostrzone. Żółta korona 
ma długość 2,4-2,8 mm.

Owoce: niełupki o długości 0,9 do 1,2 mm, krótko omszone, z puchem kielichowym, długo-
ści 2-2,5 mm.

BIOLOGIA

Gatunek rozmnaża się wegetatywnie dzięki kłączom oraz za pomocą nasion. Rośliny zakwi-
tają każdego roku, począwszy od pierwszego roku życia. Poszczególne klony są długowieczne  
i mogą osiągać wiek stu lat. 

Kwitnienie zaczyna się w lipcu i może trwać aż do października. Najbardziej intensywne 
jest od połowy sierpnia do końca września. Owady zapylające kwiaty wabione są dużą ilością 
nektaru i pyłku, intensywnym, słodkim zapachem i intensywnym, żółtym kolorem okazałych 
kwiatostanów. Zapylaczami są różni przedstawiciele muchowatych, bzygowatych, pszczołowa-
tych, mrówkowatych, grzebaczowatych, wojsiłkowatych i pleszakowatych. Warunkiem powsta-
nia nasion jest zapłodnienie krzyżowe.

Na jednej łodydze może powstać ponad 10 tysięcy nasion. Lekkie i drobne nasiona rozprze-
strzeniane są przez wiatr. Przy jego prędkości wynoszącej 5 m/s rozsiewane są w odległości od 
0,3 m do 2,4 m od rośliny macierzystej. Poza tym do rozprzestrzeniania rośliny przyczynia się 
człowiek, wyrzucając pędy po przekwitnieniu lub, przemieszczając ziemię zawierającą kłącza  
i nasiona.

SIEDLISKO

Występuje na porzuconych pastwiskach i polach, ogrodach, sadach i nieużytkach, na przy-
drożach i innych terenach przekształconych przez człowieka, w pobliżu terenów zabudowanych, 
poza tym na obrzeżach lasów oraz w zbiorowiskach bylin na brzegach rzek, rowach melioracyj-
nych, mokrych łąkach, plantacjach wikliny. Preferuje gleby aluwialne.

Na silnie zachwaszczonych stanowiskach (po 6-8 latach odłogowania) masa pędów nadziem-
nych może wynosić średnio 3,55 t/ha, natomiast kłączy i korzeni 9,55 t/ha.
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NAWŁOĆ PÓŹNA
Solidago serotina Ait.

Nawłoć późna jest rośliną wieloletnią należącą do rodziny astrowatych. Naturalnie występuje 
w Ameryce Północnej, gdzie jej zasięg obejmuje rozległe obszary Stanów Zjednoczonych i Ka-
nady. 

Gatunek został introdukowany do Europy w XVIII w. jako roślina ozdobna. Pierwsza dane  
o tym gatunku pochodzą z 1758, r., kiedy to roślina została sprowadzona do ogrodu botanicz-
nego w Londynie. W pierwszej połowie XIX w. została odnotowana we Francji, a 50 lat później  
w Szwajcarii, w 1832 r. w Niemczech i w 1857 r. w Austrii. 

Według analizy notowań botanicznych, szacunkowa ekspansywność wynosiła blisko  
910 km²/rok. W 1950 r. zasięg występowania nawłoci był zbliżony do obecnego tj. obejmo-
wał obszar od północnych Włoch do południowej Skandynawii oraz od północnej Hiszpanii 
i zachodniego wybrzeża Francji do zachodniej Rosji. Nawłoć późna występuje do wysokości  
1200 m n.p.m., rzadziej notowana jest powyżej tej wysokości.

Poza Europą roślina ta zawleczona została do Japonii, Korei, na Rosyjski Daleki Wschód, 
Nowej Zelandii i Australii, a także na Azory i Meksyku. Ze względu na zmiany warunków kli-
matycznych i preferencje siedliskowe prognozowane jest dalsze powiększanie obszaru występo-
wania przez ten gatunek.

Nawłoć późna jest gatunkiem rozpowszechnionym także w Polsce, zwłaszcza w jej południo-
wo-wschodniej części oraz wzdłuż doliny Wisły, rzadziej natomiast jest spotykana w północno-
-wschodniej części kraju.

3



MORFOLOGIA

Pokrój: Bylina, z której trwałych kłączy wyrastają okazałe roczne pędy nadziemne, zwień-
czone piramidalnym kwiatostanem z żółtymi kwiatami.  

Łodyga: Podziemne łodygi rosną na głębokości zwykle do 10-20 cm, w postaci poziomych 
kłączy, wyrastających w liczbie od 3 do 50, z nasad ubiegłorocznych pędów nadziemnych. Osią-
gają one do 90 cm długości i 1 cm średnicy. Mają zwykle barwę czerwonawą lub fioletową. Na 
całej ich długości wyrastają korzenie i od 1 do ponad 20 prosto wzniesionych pędów nadziem-
nych. Przy czym na 10 cm kłącza znajdować się może do 22 pąków (mniej w części środkowej, 
więcej u nasady i w części szczytowej). Pędy nadziemne osiągają wysokość zwykle od 50 (rza-
dziej od 30 cm) do około 200 cm, a rzadko nawet do 280 cm wysokości oraz średnicę od 0,5 do 
1,1 cm. Charakterystyczną ich cechą jest brak włosków w dolnej części (poniżej kwiatostanu) 
i częsta obecność sinawego nalotu woskowego. Pędy nadziemne są zwykle wiśniowoczerwone. 
Rozgałęziają się tylko w części szczytowej w obrębie kwiatostanu złożonego. Na przekroju są 
okrągłe i pełne.

Liście: Skrętoległe, pojedyncze i siedzące, wyrastają na całej długości pędu nadziemnego 
(może ich rozwinąć się na nim do 90), przy czym w dole sukcesywnie zaczynają one zamierać 
wraz z końcem lata. Największe są w części środkowej pędu. Osiągają od 8 do 18 cm długości 
(najczęściej nieco ponad 9 cm) i 1-3 cm szerokości (najczęściej poniżej 1,5 cm). Blaszka po-
długowata do lancetowatej jest piłkowana (z wyjątkiem nasady), przy czym wielkość ząbków 
jest bardzo zmienna w różnych populacjach. Wierzchołek jest zaostrzony, a nasada klinowata. 
Wzdłuż blaszki biegnie wyraźnie widoczna centralna wiązka przewodząca, a mniej więcej rów-
nolegle do niej, w różnym stopniu widoczne dwie wiązki boczne. Blaszka jest naga lub lekko 
owłosiona od spodu.

Kwiaty: Drobne, zebrane w bardzo liczne (ok. 600-1200) koszyczki na rozgałęzieniach pędu 
w jego części szczytowej, tworzącej piramidalny, wiechowaty kwiatostan złożony. Rozgałęzienia 
kwiatostanu są nagie lub owłosione, rozpostarte, dolne zwykle odginają się ku dołowi. Koszycz-
ki stoją na rozgałęzieniach kwiatostanu jednostronnie, na krótkich (do 3 mm długości) szypu-
łach, gęściej lub rzadziej owłosionych. U ich nasady brak lub wyrasta jedna lub dwie drobne, 
równowąsko-lancetowate podsadki. Okrywa koszyczków dzwonkowata, długości zwykle 2,5 do 
4 mm (rzadko nieco bardziej skrócona lub wydłużona), z listkami równowąsko-lancetowatymi, 
nierównej długości, zaostrzonymi, wyrastającymi w 3-4 rzędach. Średnica koszyczka wynosi 
2-3 mm. Kwiaty, żółte, bardzo małe. Brzeżne kwiaty języczkowate występują zwykle w liczbie 
9-15, zawierają płodny słupek, ale nie pręciki, a ich języczek osiąga do 3 mm długości i poniżej 
0,5 mm szerokości. Wewnętrzne, obupłciowe kwiaty rurkowate w liczbie zwykle od 7 do 12, 
są nieco krótsze, ich rurkowate korony osiągają zwykle od 2,5 do 3,5 mm długości, a ząbki na 
szczycie poniżej 1 mm.

Owoc: Niełupki o długości od 1,0 do 1,5 mm, nieco owłosione, z puchem kielichowym dłu-
gości 2-2,5 mm. Dzięki nim gatunek rozprzestrzenia się na większe odległości. 

BIOLOGIA

Nawłoć późna jest hemikryptofitem kłączowym, rozmnażającym się wegetatywnie za pomo-
cą kłącza i generatywnie za pomocą nasion. Nasiona, nowe pędy nadziemne i podziemne kłącza 
powstają w każdym roku, przy czym pędy nadziemne jesienią zawsze zamierają.
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Wzrost pędów nadziemnych zaczyna się wiosną i trwa zwykle nieprzerwanie do lipca, tj. 
do powstania kwiatostanu na szczycie pędu. Liczba liści na pędzie powiązana jest z wysokością 
pędu, przy czym najstarsze liście od podstawy pędu ku górze opadają sukcesywnie w ciągu lata. 
Największe ulistnienie obserwowane jest w lipcu. W optymalnych warunkach tworzyć może 
gęste skupiska, osiągając nawet liczbę 167 pędów na 1 m². Maksymalne przyrosty roczne kłączy 
na długość sięgają 0,9 m, co pozwala powiększać płaty nawłoci zwykle o 0,3 do 0,8 m rocznie. 
Zwłaszcza na inicjalnych stanowiskach wyraźnie widoczne są koliste płaty roślin tego gatunku  
o średnicy do kilku metrów. Starsze okazy zajmują rozległe powierzchnie i liczą tysiące ramet.

Kwitnienie przypada zwykle na sierpień i wrzesień, ale bywa że zaczyna się w lipcu i kończy 
w listopadzie. Owoce rozsiewane są przez wiatr, ale wiele z nich pozostaje na pędzie w trakcie 
zimy. Nasiona kiełkują zwykle wiosną, ale zdarza się, że również latem, przy czym wschodzące 
później siewki nie tworzą kwiatostanu w pierwszym roku rozwoju. 

Nowe kłącza formują się wiosną jako pąki i rozwijają w trakcie lata. Z jednej ramety może 
rozwinąć się do 50 kłączy, przy czym w starszych okazach powstaje mniej kłączy, co tłumaczone 
jest większym zaangażowaniem takich roślin w rozmnażanie płciowe (kwitnienie i owocowa-
nie). Pędy nadziemne zasychają późną jesienią, a zawarte w nich zasoby (woda, węglowodany, 
sole mineralne) trafiają do kłączy pełniących także funkcję organów spichrzowych.

SIEDLISKO

W obrębie naturalnego zasięgu nawłoć późna związana jest z siedliskami przynajmniej okre-
sowo wilgotnymi – rośnie na terenach zalewowych w dolinach rzek, wzdłuż rowów i w ob-
niżeniach terenu, na mokradłach i źródliskach zarówno w zbiorowiskach trawiastych (w tym 
typowych dla prerii), jak i w zaroślach oraz widnych lasach.

Na obszarach, gdzie jest gatunkiem inwazyjnym, w tym w Europie, na siedliskach wilgot-
nych rośnie najlepiej – często tworząc rozległe, gęste i jednogatunkowe agregacje. Spotykany jest 
także poza terenami wilgotnymi, np. wzdłuż przydroży i na nasypach, przy czym w miejscach 
suchszych jest mniej konkurencyjny i rośnie słabiej. Podobnie z naturalnego zasięgu opisywany 
jest jako gatunek nietolerujący większego zacienienia, podczas gdy w Europie, mimo że prefe-
ruje siedliska niezacienione, to jednak rozwija się też na skrajach lasów, a nawet pod okapem 
drzewostanu w lasach liściastych. 

Nawłoć późna preferuje siedliska żyzne, znacznie intensywniej rosnąc i kwitnąc w takich 
miejscach, ale rozprzestrzenia się także na siedliskach uboższych. Jest gatunkiem tolerancyjnym 
w stosunku do rodzajów gleb, ich składu mechanicznego i odczynu, a także wobec różnych 
warunków klimatycznych, choć lepiej rośnie na obszarach o większych wpływach klimatu oce-
anicznego. Wyższe średnie temperatury korelują z osiąganą wielkością pędów, a wyższe tempe-
ratury w okresie wiosennym (ponad 24°C) sprzyjają kiełkowaniu nasion.

SZKODLIWOŚĆ NAWŁOCI

Nawłocie charakteryzują się bardzo dużą ekspansywnością w zasiedlaniu nowych terenów. 
Rozprzestrzeniają się naturalnie bądź z udziałem człowieka, konkurując z gatunkami rodzimy-
mi o miejsce bytowania. Wygrywają one tę walkę ze względu na szereg posiadanych cech i wy-
kształconych przystosowań. Do najważniejszych należą: rozmnażanie poprzez kłącza i nasiona, 
wysokość roślin osiągająca 1-2 m, wytwarzanie substancji chemicznych negatywnie oddziałują-
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cych na współwystępujące rośliny (zjawisko allelopatii). Z tych powodów gatunki rodzime mają 
niewielkie szanse w walce z inwazyjnymi nawłociami o wodę, światło oraz składniki pokarmo-
we i z czasem są wypierane z ekosystemów.

ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ NAWŁOCI

Nawłoć kanadyjska, w szeregu krajach europejskich, wymieniana jest na tzw. czarnych li-
stach gatunków inwazyjnych, stanowiących istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. W 
niektórych państwach np. w Norwegii wprowadzane są ograniczenia w uprawie i obrocie han-
dlowym tym gatunkiem.

Najlepszym niechemicznymi sposobem zwalczania nawłoci są wszelkie zabiegi uprawowe 
działające w głąb gleby (np. uprawa gleby glebogryzarką, orka), pozwalające na niszczenie kłą-
czy, przez które nawłocie głównie zasiedlają nowe tereny. Z mechanicznych sposobów mniejsze 
efekty przynosi koszenie – rośliny odrastają często wytwarzając większą liczbę pędów. Możliwe 
jest także chemiczne zwalczanie inwazyjnych nawłoci. 

Na podstawie badań stwierdzono, że nawłocie są wrażliwe na działanie m.in. trichlopyru i 
glifosatu (substancje aktywne herbicydów). Wykorzystanie chemicznych metod zwalczania nie 
zawsze jest możliwe, ze względu na zajmowane ogromne powierzchnie, a także lokalizacje sie-
dlisk, w których one występują, gdzie stosowanie środków chemicznych jest prawnie zakazane 
(m.in. bliskość cieków wodnych, sąsiedztwo lasów).

Wysoką skuteczność w zwalczaniu nawłoci na odłogach uzyskano stosując mieszaninę tri-
chlopyr + fluroksypyr + chlopyralid. Natomiast po aplikacji glifosatu lub mieszaniny MCPA + 
dikamba rośliny szybko regenerowały się i odrastały.

Herbicyd Agrosar 360 SL zastosowany dwukrotnie w dawce 7,5 l/ha zapobiega występowaniu 
nawłoci na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego.

(tekst i foto)
dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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