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PROBLEM UJEDNOLICANIA KRAJOBRAZÓW ROŚLINNYCH 
LUBLINA PRZEZ GATUNKI ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA

THE PROBLEM OF HOMOGENISATION OF NATURAL LANDSCAPES 
IN LUBLIN BY ALIEN PLANT SPECIES

Streszczenie
Praca prezentuje wpływ opanowywania (ekspansji) gatunków roślin obcego pochodzenia na krajobraz Lublina. 
Gatunki te mogą być cenne w miastach czy na terenach zdegradowanych, gdzie potrafią przetrwać w warunkach 
niesprzyjających gatunkom rodzimym. Ich nadmierne rozprzestrzenianie, negatywny wpływ na rodzime gatunki 
staje się niebezpieczne. W Lublinie sześć gatunków synantropijnych uznano za mające znaczenie w unifikacji kra-
jobrazów roślinnych miasta. Zasięg występowania tych gatunków roślin obejmuje niemal wszystkie dzielnice poza 
Śródmieściem i Starym Miastem czyli ścisłym centrum miasta. Istotny wpływ odnotowano szczególnie w przypadku 
dwóch gatunków roślin z rodzaju nawłoć (Solidago gigantea i Solidago canadensis), które ekspansywnie opanowują 
tereny wcześniej porośnięte roślinnością naturalną i synantropijną. Powoduje to zmniejszenie różnorodności gatun-
kowej roślin, wypieranie roślinności cennej (murawowej) oraz ujednolicanie krajobrazów roślinnych miasta. Dlatego 
istnieje potrzeba rozpoznania tego zjawiska, podejmowania prób kontroli rozprzestrzeniania się gatunków obcych 
w krajobrazie oraz ochrona unikatowych zbiorowisk roślinnych i pełniejsze wykorzystanie elementów roślinności 
rodzimej na terenach zurbanizowanych.

Abstract
This paper presents the influence of infestation (expansion) of alien plant species on the landscape of Lublin. Such species can be 
valuable in cities or in degraded terrains, where they can survive in conditions unfavourable to native species. Their excessive 
proliferation and negative impact on native species is becoming dangerous. In Lublin six synanthropic species were deemed pivotal 
in unifying the natural landscapes of the city. These plant species cover nearly all city districts, apart from “Śródmieście” and 

“Stare Miasto”, which are in direct city centre. A significant influence was noted especially in the case of two plant species from 
the goldenrod genus (Solidago gigantea and Solidago canadensis), which spread extensively over areas previously covered with 
natural and synanthropic vegetation. This causes a reduction in plant species diversity, displacement of valuable (grassland) 
plant life, and also homogenisation of natural landscapes in the city. Therefore, there is a need to identify this phenomenon, to 
attempt to control the spread of alien species within the landscape, and to protect unique plant communities, as well as to fully 
utilize elements of native vegetation in urban areas.
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INTRODUCTION

In Poland it is increasingly difficult to experience 
unique genius loci of the local landscape. Both built-
over and natural spaces lose their value and identity. 
It is due to such actions as unification of forms of de-
velopment, including methods of landscaping, spe-
cies selection, e.g. spherical-shape trees (Rostański, 
2014; Przesmycka, 2017; Jopek, 2018), expansion of 
spatial chaos, or the advantage of investors’ interests 
over mindfulness regarding the aesthetic value of 
landscapes (Chmielewski et al., 2018). With increas-
ing urban planning pressure, the number of native 
plant species decreases, whereas the percentage of 
alien species increases (Klimko et al., 2008). In ex-
panding cities and degraded terrains, the emergence 
of alien plant species that can survive in conditions 
unfavourable to native vegetation can be valuable. 
They are resistant to water shortages, higher air tem-
peratures  (urban heat island), and also pollution 
of air, water and soil such as that caused by heavy 
metals or salinity (McKinney, 2006). However, some 
alien species are so expansive that they can pose 
a threat to species and landscape diversity (Barto-
meus et al., 2008).

In the case of mass spreading of alien species 
which, after being introduced to the new area, af-
fect native species, habitats or ecosystems, this 
leads to the phenomenon of invasion (Jackowiak, 
1999; Faliński, 2004). Alien species displace native 
species as an effect of competition over resources, 
water, light, and space, and can influence how of-
ten native plant species are visited by pollinators 
(Larson et al., 2006). Goldenrods, for example, due 
to their large inflorescences that produce copious 
amounts of pollen and nectar, and their long bloom-
ing period, encourage insects to visit frequently.  
In consequence, there is a decrease in the diversity  
of native plants, and in the overall diversity of in-
sects compared to areas of unchanged structure 
and species composition. It is definitely detrimen-
tal, since the number of wild bees, which are very 
narrowly specialised in terms of diet, decreases 
seven-fold, while in meadows without goldenrods,  
the number of these insects decreases four-fold 
(Moroń et al., 2009). What is more, large numbers 
of goldenrods lead to deformations of the soil 
environment, since it is subject to physicochemi-
cal changes due to, for instance, accumulation of 
toxic allelophatic chemicals (mainly solidagenon),  
or due to a decrease in the concentration of micro-  

WPROWADZENIE

W Polsce coraz trudniej doświadczyć niepowta-
rzalnego genius loci lokalnego krajobrazu. Zarów-
no przestrzeń zbudowana, jak i przyrodnicza tracą 
swoją wartość oraz tożsamość. Jest to związane 
z takimi działaniami jak: unifikacja form zagospo-
darowania, w tym sposobów kształtowania zieleni, 
dobór gatunków np. formy kuliste drzew (Rostań-
ski 2014, Przesmycka 2017, Jopek 2018), ekspansja 
chaosu przestrzennego, czy przewaga korzyści in-
westorów nad dbałością o wartości estetyczne kra-
jobrazu (Chmielewski i in., 2018). Wraz ze wzrostem 
presji urbanizacyjnej spada również liczba rodzi-
mych gatunków roślin naczyniowych, natomiast 
zwiększa się udział gatunków obcego pochodzenia 
(Klimko i in. 2008). W rozrastających się miastach 
czy na terenach zdegradowanych pojawianie się 
gatunków roślin obcego pochodzenia, mogących 
przetrwać w warunkach niesprzyjających gatun-
kom rodzimym, może być cenne. Są one odporne 
na niedobory wody, wyższą temperaturę powie-
trza (miejska wyspa ciepła) oraz zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleb, takie jak metale ciężkie czy 
zasolenie (McKinney, 2006). Jednocześnie jednak 
niektóre gatunki obce są tak ekspansywne, że mogą 
stanowić zagrożenie dla różnorodności gatunkowej 
i krajobrazowej (Bartomeus i in. 2008).

W przypadku masowego rozprzestrzeniania się 
gatunków obcych, które po introdukcji na nowy 
obszar wywierają negatywny wpływ na rodzime 
gatunki, siedliska lub ekosystemy dochodzi do 
zjawiska inwazji (Jackowiak, 1999; Faliński, 2004). 
Gatunki obce zastępują rodzime gatunki na skutek 
konkurencji o zasoby, wodę, światło i przestrzeń, 
mogą wpłynąć na odwiedzanie gatunków roślin 
rodzimych przez zapylacze (Larson i in., 2006). 
Przykładowo nawłocie dzięki dużym kwiatosta-
nom, produkującym znaczne ilości pyłku i nektaru 
oraz długiemu okresowi kwitnienia zachęcają do 
częstego odwiedzenia ich przez owady. W efekcie 
ubożeje różnorodność gatunków roślin rodzimych, 
spada również ogólna różnorodność owadów w po-
równaniu z powierzchniami o niezmienionej struk-
turze i składzie gatunkowym. Jest to zdecydowanie 
niekorzystne, gdyż liczebność dzikich pszczół, bę-
dących wąskimi specjalistami pokarmowymi, spada 
siedmiokrotnie, podczas gdy na łąkach wolnych od 
nawłoci liczba tych owadów ulega czterokrotnemu 
spadkowi (Moroń i in., 2009). Ponadto liczna obec-
ność nawłoci prowadzi do odkształceń środowiska 
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and macroelements (Jezierska-Domaradzka, Doma-
radzki, 2012).

The presence of alien species impacts the im-
pairment of water retention and carbon binding 
processes, as well as constituting a health hazard, 
since some of these plants are allergenic and in-
duce blisters (Dajdok, Pawlaczyk, 2009; Hulme et 
al., 2009; Shackleton et al., 2019). The existence of 
invasive species may lead to direct economic loss-
es. Knotweeds (Reynoutria sp.) are characterised 
by great force in the growth of shoots stemming 
from rhizomes in the summer, which are able to 
grow through and damage surfaces covered with 
sett, asphalt and even concrete constructions that 
regulate river beds, for instance, near bridges (To-
karska-Guzik et al., 2009).

Alien species form dense clusters, making it diffi-
cult for natural plant communities to develop; they 
disturb the course of succession, reduce diversity of 
communities in various parts of the country, thus af-
fecting the character of ecosystems (Tokarska-Guz-
ik, 2009). A consequence of this phenomenon is 
the homogenisation of natural landscapes1. Such 
effects can be caused by dense clusters of cutleaf 
coneflower, Jerusalem artichoke, Himalayan balsam, 
wild cucumber, and goldenrods (Pyšek et al., 2002; 
Dajdok, Kącki, 2003; Tokarska-Guzik, 2005; Dajdok 
et al., 2007; Żołnierz et al., 2011). It is important to 
note that the majority of studies, including those 
listed above, pertain to protected or rural areas, but 
the problem is also present in cities.

The urbanisation process, which intensified 
during the last century, has led to a situation in which 
a landscape that includes natural elements is scarce, 
and contact with nature satisfies humans’ needs 
less and less. As noted by Rostański (2012), native 
natural life constitutes one of crucial elements that 
form local value in cities as well, and the perception 
of views dominated by natural vegetation brings 
upon positive emotions. It is vital in terms of how 
the quantity and quality of plants influences human 
health (regeneration of physical and psychological 
strength, aesthetic sensations) (Milcu et al., 2013). 
The need to observe beautiful sights is reflected 
in advertisements, folders, and tourist brochures 

1 For the purpose of this work, the term “natural landscapes” 
pertains to all complexes of urban vegetation that form clu-
sters or strips of area above 0.5 ha, since, according to Solon 
(2002), a landscape can be defined as a specific hierarchical 
unit, differentiated in accordance with precise criteria, such 
as a “plant microlandscape”.

glebowego, ponieważ następują w nim zmiany fi-
zykochemiczne, wynikające m.in. z akumulacji tok-
sycznych allelopatyn głównie solidagenonu, bądź 
też ze spadku koncentracji makro- i mikroelemen-
tów (Jezierska-Domaradzka, Domaradzki, 2012). 

Obecność obcych gatunków ma wpływ na upo-
śledzenie procesów retencji wody, wiązania węgla, 
stanowi także zagrożenie dla zdrowia, gdyż część 
z nich to rośliny alergizujące i parzące (Dajdok, 
Pawlaczyk, 2009; Hulme i in., 2009; Shackleton i in., 
2019). Występowanie gatunków inwazyjnych może 
powodować bezpośrednie straty ekonomiczne. Rde-
stowce (Reynoutria sp.) charakteryzują się dużą siłą 
wzrostu pędów wyrastających z kłączy wiosną, któ-
re są zdolne do przerastania i niszczenia nawierzch-
ni pokrytych kostką brukową, asfaltem a nawet be-
tonowych konstrukcji regulujących koryta rzek np. 
przy mostach (Tokarska-Guzik i in., 2009).

Gatunki obce tworzą zwarte skupienia nie dając 
szans na rozwój naturalnych zbiorowisk, zaburza-
ją przebieg sukcesji, upraszczają zróżnicowanie 
zbiorowisk w różnych częściach kraju, wpływają 
zatem na charakter ekosystemów (Tokarska-Guzik 
2009). Następstwem tego zjawiska jest homogeniza-
cja krajobrazów roślinnych1. Takie oddziaływanie 
mogą mieć zwarte płaty rudbeki nagiej, słonecznika 
bulwiastego, niecierpka gruczołowatego i kolczurki 
klapowanej oraz nawłoci (Pyšek i in., 2002; Dajdok, 
Kącki 2003; Tokarska-Guzik, 2005; Dajdok i in., 2007, 
Żołnierz i in., 2011). Warto zwrócić uwagę, że więk-
szość badań, w tym przytoczone, dotyczy terenów 
chronionych lub wiejskich, ale problem dotyka też 
miast.

Proces urbanizacji, zintensyfikowany w ciągu 
ostatniego stulecia, doprowadził do sytuacji, w któ-
rej krajobraz zawierający naturalne elementy jest 
deficytowy, a kontakt z przyrodą coraz rzadziej za-
spokaja potrzeby człowieka. Jak wskazuje K.M. Ro-
stański (2012) przyroda rodzima stanowi jeden z za-
sadniczych elementów budujących walory lokalne 
także w miastach, a percepcja widoków, w których 
przeważa roślinność naturalna, budzi pozytywne 
wrażenia emocjonalne. Jest to ważne w kontekście 
wpływu ilości i jakości zieleni na zdrowie ludzi (re-
generacja sił fizycznych i psychicznych, wrażenia 

1 W niniejszej pracy przez krajobrazy roślinne rozumiane są 
wszelkie kompleksy zieleni miejskiej tworzące płaty lub pa-
sma o powierzchni powyżej 0,5 ha, gdyż - jak twierdzi Solon 
(2002) - krajobraz może być definiowany jako specyficzna 
jednostka hierarchiczna, wyróżniana według sprecyzowa-
nych kryteriów np. „mikrokrajobraz roślinny”.
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filled with photographs of spectacular landscape 
compositions. However, if a landscape is to be 
perceived as a whole, it seems that there are more 
areas of lower aesthetic value (Chmielewski et al., 
2018). European Landscape Convention (2000) stresses 
the importance of landscapes in cultural, ecological, 
and social aspects, as well as indicates the need 
to protect the values that distinguish  European 
landscapes from other regions of Earth. Therefore, it 
is necessary to attempt to control the proliferation of 
alien species within the landscape, as well as to fully 
utilize elements of native vegetation in urban areas. 

The processes of forming a holistic vision of natu-
ral-antropogenic space in relation to cities date back 
to the turn of the 19th and 20th centuries (BÖhm, 
2006), and visual value of landscapes increases with 
its diversity (Richling, 1992), it pertains especially 
to plant cover and vegetation periods. It is worth 
noting that the European Landscape Convention (2000) 
changed previous approaches to important values 
in wildlife preservation, and, although rare and en-
dangered elements remain a priority, other natural 
components are also important. The Convention on 
Biological Diversity (1992) broadened the definition of 
species richness, so that it encompasses other levels 
of biological organisation (genetic, ecosystem, land-
scape). The term “naturalness” was verified, as it 
used to denote only primeval elements not changed 
by humans. At present, semi-natural systems, and 
even antropogenic ones, are viewed as important 
components of biodiversity.

In this context, there is a need for broad social 
knowledge regarding raising  the ecological effec-
tiveness of individual elements of the natural sys-
tem, simultaneously ensuring high landscape value. 
Among other authors, McKinney (2006) points out 
the necessity to take measures in order to limit the 
processes of unification of natural urban landscapes 
by alien species. It is especially important, consider-
ing the fact that people living in cities are often not 
familiar with native vegetation. Underestimating 
its importance in urban complexes, due to lower 
decorative value when compared to designed floral 
settings, poor awareness regarding dangers brought 
by alien plant species, according to Rostański (2012), 
brings our country closer to the level of environ-
mental degradation that is common in Western Eu-
rope. Measures leading to limiting the phenomenon 
of suburbanisation (the spread of urban building 
developments into areas surrounding the city), 
do not address the issue of natural environment 

estetyczne) (Milcu i in., 2013). Potrzebę obserwacji 
pięknych widoków, odzwierciedlają reklamy, folde-
ry i przewodniki turystyczne wypełnione fotogra-
fiami pokazującymi wyjątkowe kompozycje krajo-
brazowe. Jednak jeśli ujmować krajobraz całościowo, 
okazuje się, że więcej jest obszarów o niższych wa-
lorach wizualnych (Chmielewski i in., 2018). Euro-
pejska Konwencja Krajobrazowa (2000) podkreśla wagę 
krajobrazu w wymiarze kulturowym, ekologicznym 
i społecznym oraz wskazuje na konieczność ochrony 
walorów wyróżniających krajobraz Europy, na tle 
innych rejonów Ziemi. Pojawia się zatem potrzeba 
podejmowania prób kontroli rozprzestrzeniania się 
gatunków obcych w krajobrazie i pełniejsze wyko-
rzystanie elementów zieleni rodzimej na terenach 
zurbanizowanych. 

Procesy budowania holistycznej wizji przyrod-
niczo-antropogenicznej przestrzeni, w odniesieniu 
do miast sięgają przełomu XIX/XX w. (BÖhm, 2006), 
a wartości wizualne krajobrazu rosną wraz ze wzro-
stem jego różnorodności (Richling 1992), szczegól-
nie dotyczy to szaty roślinnej i okresów wegetacji. 
Warto zwrócić uwagę, że Europejska Konwencja Kra-
jobrazowa (2000) zmieniła wcześniejsze podejście 
do istotnych wartości w ochronie przyrody i choć 
rzadkie i zagrożone elementy pozostają priorytetem 
to cenne są również inne składniki przyrody. Kon-
wencja o Różnorodności Biologicznej (1992) rozszerzyła 
pojęcie różnorodności z bogactwa gatunkowego na 
inne poziomy organizacji biologicznej (genetyczny, 
ekosystemowy, krajobrazowy). Zweryfikowano 
pojęcie naturalności gdyż wcześniej za naturalne 
uważano tylko to co pierwotne, niezmienione przez 
człowieka. Obecnie systemy półnaturalne, a nawet 
antropogeniczne traktowane są jako ważne skład-
niki bioróżnorodności.

W tym kontekście potrzebna jest szeroka, spo-
łeczna wiedza na temat podnoszenia efektywności 
ekologicznej poszczególnych elementów systemu 
przyrodniczego, z jednoczesnym zapewnieniem 
wysokich walorów krajobrazu. Między innymi 
McKinney (2006) wskazuje na konieczność podję-
cia działań zmierzających do ograniczania proce-
sów unifikacji krajobrazów roślinnych miast przez 
gatunki obcego pochodzenia. Jest to tym istotniej-
sze, że ludzie mieszkając w miastach często nie 
znają rodzimej przyrody. Niedocenianie jej zna-
czenia w układach urbanistycznych, ze względu 
na niższe walory ozdobne w przeciwieństwie do 
komponowanej, niska świadomość zagrożeń zwią-
zanych z obcymi gatunkami roślin, jak twierdzi  
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degradation either. Literature concerning the idea  
of a compact city, a proposed method of counteract-
ing uncontrolled suburbanisation, often lacks specif-
ic solutions regarding the planning and protection 
of urban green spaces (Haaland and Konijnendijk 
van den Bosch, 2015). In addition, urban green areas 
are evaluated mainly in terms of quantity, whereas 
issues such as the quality of urban green spaces are 
rarely taken into consideration (Kabisch and Haase, 
2013). Therefore, it is important to construct urban 
green areas in accordance with people’s needs, while 
on the other hand, also protecting the native flora 
from an invasion of alien species, and maintaining 
it as an important element that forms the identity of 
a landscape viewed in various spatial scales.

The present author decided to write this paper, 
the goal of which is to evaluate the presence of alien 
plant species in the Lublin city area from the point 
of view of diversity and/or unification of natural 
landscapes of this city. A landscape, according to 
the definition proposed by Solon (2002), can be seen 
as an abiotic differentiation of space, anthropogenic 
in nature, and biotic in differentiation.

METHODS OF RESEARCH

The first stage of this study was to determine on 
the basis of field observations the species of plants 
of foreign origin that dominate the landscape of 
Lublin. What followed was cartographic and flo-
ristic research from May until September 2017. In 
accordance with the adopted topographic method 
(geographic method), notes were taken in the field 

– floral indexes – in locations where particular, pre-
viously determined species were spotted earlier. 
Field mapping was carried out, making it possible 
to identify the locations where previously selected 
species are present, and what their scope of prolif-
eration and occupied areas are. Previously prepared 
topographic bases were used to directly register 
data regarding the location (in the field geographic 
coordinates of selected landmarks were noted), the 
scope of the presence of given species in the area, 
as well as the form of its designed development or 
use. On the basis of the above spatial analyses, it 
was possible to determine the areas occupied by the 
dominating plant species of foreign origin. Measure-
ments taken in the field were compared with images 
taken from ortophoto on Geoportal.

K.M. Rostański (2012), zbliża nasz kraj do stopnia 
degradacji środowiska, jaki jest powszechny na za-
chodzie Europy. Działania związane z ogranicze-
niem zjawiska suburbanizacji (rozlewania się za-
budowy miejskiej na tereny sąsiadujące z miastem), 
również nie odnoszą się do problemu degradacji 
środowiska naturalnego. A w literaturze dotyczącej 
idei miasta zwartego (kompaktowego), która jest 
propozycją przeciwdziałania niekontrolowanej su-
burbanizacji, często brakuje konkretnych rozwią-
zań dotyczących planowania i ochrony miejskich 
terenów zieleni (Haaland, Konijnendijk van den 
Bosch, 2015). Dodatkowo zieleń miejska ocenia-
na jest głównie pod kątem ilościowym, natomiast 
kwestie jakości terenów zieleni miejskiej rzadko są 
rozpatrywane (Kabisch, Haase, 2013). Warto zatem 
kształtować zieleń miejską zgodnie z potrzebami lu-
dzi, a z drugiej strony ochronić florę rodzimą przed 
inwazją gatunków obcych i zachować ją jako ważny 
element kształtujący tożsamość krajobrazu rozpa-
trywanego w różnych skalach przestrzennych.

Stąd temat pracy, której celem jest ocena wy-
stępowania roślin obcego pochodzenia na terenie 
Lublina, w aspekcie zróżnicowania i/lub unifika-
cji krajobrazów roślinnych tego miasta. Krajobraz 
wg zaproponowanej przez J. Solona (2002) definicji 
można rozpatrywać jako zróżnicowanie abiotyczne 
przestrzeni, zróżnicowanie pochodzenia antropoge-
nicznego oraz zróżnicowanie biotyczne.

METODY BADAŃ 

Pierwszym etapem prac było ustalenie gatunków 
roślin obcego pochodzenia, które dominują w krajo-
brazie Lublina, na podstawie wizji lokalnych. Nas-
tępnie prowadzono badania kartograficzne i flo-
rystyczne od maja do września 2017 r. W terenie 
zgodnie z przyjętą metodą topograficzną (marsz-
rutowo-obserwacyjną), wykonano notatki – spis 
florystyczny, w miejscach, gdzie wcześniej stwi-
erdzono obecność określonych wcześniej gatunków. 
Przeprowadzono kartowanie terenowe pozwalające 
na określenie obszarów występowania wybranych 
wcześniej gatunków, zasięg ich rozprzestrzeniania 
oraz powierzchnie przez nie zajmowane. Na przygot-
owanych podkładach kartograficznych dokonywano 
bezpośredniej rejestracji danych dotyczących lokali-
zacji (w terenie notowano współrzędne geograficzne 
wybranych punktów orientacyjnych w przestrze-
ni), zasięgu występowania badanych gatunków 
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w terenie, ale też form jego zagospodarowania albo 
użytkowania. Na podstawie powyższych analiz 
przestrzennych określano powierzchnie zajmowane 
przez dominujący gatunek rośliny obcego pochodze-
nia. Pomiary dokonywane w terenie konfrontowane 
były z obrazem z ortofotomapy Geoportalu.

Ryc. 1. Rozmieszczenie na terenie Lublina największych i najistotniejszych pod względem krajobrazowym powierzchni zajmowanych 
przez obce gatunki roślin
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań oraz mapy Podział miasta na 27 dzielnic (UM Lublin) 
Fig. 1. Distribution of the largest and most important areas – in terms of landscape value – covered by alien plant species in Lublin 
Source: author’s own work based on research results and the map of district boundaries (Lublin City Hall)
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AREA OF RESEARCH

Lublin is a city situated on loess hills and chalky 
hillocks, among the valleys of three rivers: Bystrzy-
ca, Czechówka  and Czerniejówka. Its area covers 
14,750 ha. Located within city limits is an artificial 
body of water – Zalew Zemborzycki, as well as 
two forest complexes, which additionally raises 
the landscape value of Lublin. Fragments of river 
valleys, where typical riverside vegetation is still 
present, gorges, and dry valleys with semi-natu-
ral meadow vegetation, as well as oak-hornbeam 
forests and mixed coniferous forests are becoming 
increasingly rare in the city of Lublin (Trzaskow-
ska, 2013a). As the city develops, one can observe 
increasing changes of landform, transforming the 
water relations, which irreversibly alters biotopes 
within the city, and translates into the appearance 
of natural elements (physiognomic value). Apart 
from the remains of natural and semi-natural plant 
communities, in Lublin one can distinguish those 
created by humans. The latter include parks, squares, 
greenstones, cemetaries, garden plots, community 
green spaces, and didactic green, as well as fields, 
meadows and pastures. Parks, squares and green-
stones are relatively small and scattered. They are 
often neglected and demand modernisation, as well 
as rebuilding the forest stand, and, above all else, 

TEREN BADAŃ 

Lublin jest miastem po-
łożonym na wzgórzach 
lessowych i pagórkach 
kredowych pomiędzy 
dolinami trzech rzek: 
Bystrzycy, Czechówki 
i Czerniejówki. Jego po-
wierzchnia wynosi 14750 
ha. W granicach mia-
sta zlokalizowany jest 
sztuczny zbiornik wod-
ny – Zalew Zemborzyc-
ki oraz dwa kompleksy 
leśne, co dodatkowo 
podnosi walory krajobra-
zowe Lublina. Fragmen-
ty dolin rzek, na których 
zachowała się typowa 
roślinność nadrzeczna, 
wąwozy i suche doliny 
z półnaturalną roślinno-
ścią murawową oraz lasy grądowe i bory miesza-
ne stają się na terenie miasta Lublin coraz rzadsze 
(Trzaskowska, 2013a). Wraz z rozwojem miasta 
obserwowane są coraz większe zmiany w ukształ-
towaniu terenu, przeobrażaniu stosunków wod-
nych, co wpływ na nieodwracalne zmiany bioto-
pów, występujących w obrębie miasta i przekłada 
się na wygląd elementów naturalnych (walorów 
fizjonomicznych),. Oprócz pozostałości natural-
nych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, na 
terenie Lublina można wyróżnić zieleń ukształto-
waną przez człowieka. Należą do niej m.in. parki, 
skwery, zieleńce, cmentarze, ogrody działkowe,  
zieleń osiedlowa i dydaktyczna oraz pola, łąki, 
pastwiska. Parki, skwery, zieleńce, mają małe  
powierzchnie i położone są w dużym rozproszeniu. 
Często są także zaniedbane i wymagają moderniza-
cji oraz przebudowy drzewostanu a nade wszystko 
dostosowania do współczesnych potrzeb i oczeki-
wań mieszkańców. Cmentarze w większości są  
pozbawione zróżnicowanej zieleni. W granicach 
miasta szybko maleje powierzchnia pól uprawnych, 
które ze względu na małą opłacalność produkcji  
rolnej są odłogowane a w dalszej kolejności zabu-
dowywane. W Lublinie nie ma już rozległych te-
renów przemysłowych, ale wzrosła powierzchnia  
baz i składów, terenów poprzemysłowych, pokole-
jowych, itp. (Trzaskowska, 2013a). Na wszystkich 

Ryc. 2. Nawłocie przy ul. T. Szeligowskiego (fot. E. Trzaskowska, sierpień 2017)
Fig. 2. Goldenrods near. T. Szeligowskiego street (photo by E. Trzaskowska; August; 2017)
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adjustment to contemporary needs and expectations 
of citizens. Cemetaries mostly lack diverse vegeta-
tion. Within the city limits the area of crop fields is 
rapidly decreasing, due to low agricultural produc-
tion profitability, and they are set aside, and even-
tually built over. In Lublin there are no longer vast 
industrial areas, although the area of bases, store-
houses, post-industrial areas, post-railway terrain, 
etc. has increased (Trzaskowska, 2013a). In all areas 
of human activity one can find synanthropic plants, 
some of which are of foreign origin.

RESULTS

The alien species found in Lublin are most often 
late goldenrod and Canadian (Solidago gigantea, 
S. canadensis,) that reach a height of over 1m, and 
bloom yellow in the summer and fall. Alongside 
these, one can observe individual specimens of riv-
erside wormwood (Artemisia vulgaris), bushgrass 
(Calamagrostis epigejos), common toadflax (Linaria 
vulgaris) and white campion (Malandrium album). 
They are present in gorges and dry valleys, on 
wastelands (post-agricultural, post-industrial, and 
post-military terrains, stabilized embankments). Tr-
rains dominated by goldenrods occupy over 600 ha, 
which accounts for 4.07% of the city area (tab. 1). 
Terrain covered by yellow-blooming goldenrods is 
very visible in Lublin’s landscape in summer and 
fall. In Lublin, dense clusters of these plants grow 
both on fallow fields at the city boundaries and in 
the suburban agricultural zone, as well as in valley 
forms, and wastelands (including previous dump-
ing grounds, neglected garden plots). The largest ar-
eas covered by goldenrods are found in dry valleys 
(Sławin, Czechów Północny-Górki Czechowskie, 
and in the Czuby Południowe district by railroad 
tracks), in non-embanked riverside terrains, at the 
city boundaries, at Czechówka (Szerokie, Sławinek), 
Czerniejówka (Abramowice), Bystrzyca (Zembo-
rzyce, Kalinowszczyzna, Ponikwoda, Hajdów-Za-
dębie) rivers, and terrain dedicated to be built over 
with buildings and road infrastructure in such dis-
tricts as: Kalinowszczyzna, Bronowice, Felin, Ponik-
woda, Hajdów. They can be found nearly in all city 
districts, apart from Stare Miasto and Śródmieście 
(fig. 1 and 2).

terenach działalności człowieka obecne są rośliny 
synantropije. Wśród nich część to gatunki obcego 
pochodzenia. 

WYNIKI

Najczęściej spotykanymi w Lublinie gatunkami 
obcego pochodzenia są nawłoć późna i kanadyjska 
(Solidago gigantea, S. canadensis,), osiągające wyso-
kość ponad 1m, kwitnące latem i wczesną jesienią, 
na kolor żółty. Razem z nimi pojedynczo pojawiają 
się: bylica pospolita (Artemisia vulgaris), trzcinnik 
piaskowy (Calamagrostis epigejos), lnica pospolita 
(Linaria vulgaris), bniec biały (Malandrium album). 
Występują one w wąwozach i suchych dolinach, na 
nieużytkach (tereny porolne, poprzemysłowe, po-
wojskowe, utrwalone nasypy). Tereny zdominowa-
ne przez nawłocie zajmują ponad 600 ha, co stanowi 
4,07% powierzchni miasta (tab. 1). Powierzchnie po-
rośnięte przez żółto kwitnące nawłocie są dobrze 
zauważalne w krajobrazie Lublina latem i wczesną 
jesienią. W Lublinie zwarte płaty tych roślin wystę-
pują zarówno na ugorowanych polach na peryfe-
riach miasta, jak i w podmiejskiej strefie rolniczej, 
a także w formach dolinnych oraz na nieużytkach 
(w tym dawne śmietniska, nieużytkowane ogrody 
działkowe). Największe powierzchnie zajmowa-
ne przez nawłocie znajdują się w obrębie suchych 
dolin (Sławin, Czechów Północny-Górki Czechow-
skie, w dzielnicy Czuby Południowe przy torach 
kolejowych), na terenach nadrzecznych w części 
nieobwałowanej, przy granicy miasta, nad Cze-
chówką (Szerokie, Sławinek), Czerniejówką (Abra-
mowice), Bystrzycą (Zemborzyce, Kalinowszczyzna, 
Ponikwoda, Hajdów-Zadębie) i terenach przezna-
czonych pod zabudowę i infrastrukturę drogową 
w dzielnicach: Kalinowszczyzna, Bronowice, Felin, 
Ponikwoda, Hajdów. Można je odnaleźć prawie we 
wszystkich dzielnicach miasta poza Starym Mia-
stem i Śródmieściem (ryc. 1 i 2).

Drugie miejsce pod względem zajmowanej po-
wierzchni zajmuje rukiewnik wschodni (Bunias 
orienntalis), kwitnący w okresie wiosennym na kolor 
żółty. Roślina dorasta do 1m i tworzy zwarte płaty. 
Podczas kwitnienia jest dobrze rozpoznawalnym 
gatunkiem, przy czym okres ten jest dość długi i wy-
nosi około miesiąca. Razem z rukiewnikiem pojawia 
się cykoria podróżnik (Cichorium intybus), lucerna 
siewna (Medicago sativa), pieprzycznik przydrożny 
(Lepidium draba). 



The problem of homogenisation of natural landscapes  …

81

Ryc. 3. Rukiewnik wschodni nad Bystrzycą przy ul. E. Graffa (fot. E. Trzaskowska, maj 2017)
Fig. 3. Turkish rocket near Bystrzyca at E. Graffa street (photo by E. Trzaskowska; May, 2017)

Alien plant species 
studied

Area [ha]
dominated

by a given species 

Share [%] in the area dominated 
by a given plant species  
in relation to total area  

dominated by all species

Share [%] of areas dominated
by a given plant species  

in relation to the total area  
of Lublin

Goldenrods 
Solidago sp. 600 92.628 4.07

Turkish rocket  
Bunias orienntalis 40 6.175 0.27

Jerusalem artichoke 
Helianthus tuberosus 1 0.154 0.007

Himalayan balsam 
Impatiens glandulifera 0.2 0.031 0.0014

Wild cucumber 
Echinocystis lobata 2 0.310 0.014

Japanese knotweed 
Reynoutria japonica 0.3 0.046 0.002

Chinese wolfberry 
Lycium barbarum 4.25 0.656 0.029

Total 647.75 100 4.39

Tab. 1. Porównanie powierzchni zajmowanych przez gatunki roślin obcego pochodzenia w Lublinie
Tab. 1. Comparison of areas occupied by alien species plants in Lublin

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own work 
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Second in terms of occupied space is Turkish 
rocket (Bunias orienntalis), which blooms yellow in 
spring. The plant reaches 1m in height and forms 
dense clusters. While blooming, it is an easily 
recognised species, although the period is rather 
long and lasts approximately a month. Alongside 
Turkish rocket grow common chicory (Cichorium 
intybus), alfalfa (Medicago sativa), and whitetop 
(Lepidium draba). Large areas covered by Turkish 
rocket are situated along the Bystrzyca River, neigh-
bouring roads and railroad tracks (districts: Tatary, 
Kalinowszczyzna, Felin, Bronowice, Wrotków, Za 
Cukrownią) (fig. 1 and 3). Bunias orientalis responds 
well to mowing (3-4 times per year), thus it thrives 
in areas of extensive maintenance. The area covered 
by this plant can be estimated at 0.27 % of the city 
area, that is a little above 40 ha (tab. 1).

Smaller areas are covered by Jerusalem artichoke 
(Helianthus tuberosus), reaching approximately 
1.5m, forming dense, single-species aggregations. 
It blooms in the summer and due to its height, it is 
very visible. When growing in gardens, it is consid-
ered a decorative plant. It grows on nutrient-rich 
soils, which is connected to the presence of waste 
or compost in the vicinity of fences of garden plots. 
It usually forms 10-20m² clusters. Larger areas cov-
ered by Jerusalem artichoke can be seen most often 
along such streets as: Działkowa, Białkowska Góra, 
and Sienna in the Kalinowszczyzna district, Wilcza 
and Wspólna streets in the Kośminek district, as 
well in such districts as Bronowice, Dziesiąta, Wrot-
ków, Sławin (fig. 1). The area covered by dense clus-
ters of said species is approximately 1 ha (0.007%) 
(tab. 1).

The species that influences the appearance of 
riverside landscapes is Himalayan balsam (Impa-
tiens glandulifera), which appears in the Bystrzyca 
valley  and occasionally the Czechówka valley in 
the western part of Lublin, as well as near older 
detatched houses. This plant reaches up to 1.5m and 
blooms pink in the summer. It forms single-species 
clusters of less than 100m². Larger clusters can be 
found in the following districts: Wrotków, Zembo-
rzyce, Ponikwoda, Szerokie (fig. 1). In the landscape 
of Lublin, terrain occupied by Himalayan balsam 
constitutes nearly 0.20 ha (tab. 1), which is approx-
imately 0.0014% of the Lublin city area.

In similar locations on the rivers: Czechówka 
and Czerniejówka, and the non-embanked section 
of Bystrzyca, or in damp sections of garden plots, 
one can see wild cucumber (Echinocystis lobata).  

Duże powierzchnie zajmowane przez rukiewnik 
wschodni występują wzdłuż rzeki Bystrzycy, dróg 
do niej przylegających oraz torów kolejowych 
i w ich otoczeniu (dzielnice: Tatary, Kalinowszczy-
zna, Felin, Bronowice, Wrotków, Za Cukrownią) 
(ryc. 1 i 3). Bunias orientalis dobrze znosi koszenie 
(3-4 razy w roku), dzięki czemu utrzymuje się na 
terenach o ekstensywnej pielęgnacji. Powierzchnię 
zajmowaną przez niego można ocenić na 0,27 % po-
wierzchni miasta, czyli nieco ponad 40 ha (tab. 1).

Mniejsze powierzchnie zajmuje, dorastający do 
około 1,5 m, słonecznik bulwiasty (Helianthus tubero-
sus), który tworzy zwarte, jednogatunkowe agrega-
cje. Słonecznik kwitnie w okresie letnim, a ze wzglę-
du na wysokość, którą osiąga jest dobrze widoczny, 
a wystepując często w ogrodach jest uznawany za 
ozdobny. Porasta gleby zasobne w składniki pokar-
mowe, co jest związane z obecnością odpadków lub 
kompostu w pobliżu ogrodzeń ogrodów działko-
wych. Zwykle tworzy płaty o powierzchni 10-20 m². 
Większe tereny porośnięte przez słonecznik spoty-
kane są najczęściej przy ulicach: Działkowa, Biał-
kowska Góra i Sienna w dzielnicy Kalinowszczyzna, 
Wilcza i Wspólna na Kośminku, a także w dzielni-
cach Bronowice, Dziesiąta, Wrotków, Sławin (ryc. 1). 
Powierzchnia zajęta przez zwarte płaty omawiane-
go gatunku wynosi ok. 1 ha (0,007%) (tab. 1).

Gatunkiem który ma wpływ na wygląd krajobra-
zów nadrzecznych jest pojawiający się w dolinie 
rzeki Bystrzycy, sporadycznie Czechówki w za-
chodniej części Lublina oraz przy starszej zabu-
dowie jednorodzinnej – niecierpek gruczołowaty 
(Impatiens glandulifera). Roślina ta dorasta do 1,5 m 
i w okresie letnim kwitnie na kolor różowy. Tworzy 
jednogatunkowe płaty na małych powierzchniach 
do 100 m². Większe jego skupiska odnajdujemy 
w dzielnicach: Wrotków, Zemborzyce, Ponikwoda, 
Szerokie (ryc. 1). W krajobrazie Lublina tereny zaję-
te przez niecierpka gruczołowatego stanowią obszar 
niemal 0,20 ha (tab. 1). Stanowi to około 0,0014% 
powierzchni Lublina.

W podobnych miejscach nad rzekami Czechówką, 
Czerniejówką, w części nieobwałowanej nad 
Bystrzycą lub miejscach wilgotnych w ogrodach 
działkowych spotykana jest kolczurka klapowana 
(Echinocystis lobata). Kwitnie w okresie letnim, na 
kolor kremowy. Jej obecność jest dobrze zauważalna 
ze względu na to, że często utrudnia dostęp do wody, 
szczególnie w południowej części Lublina nad 
rzekami Nędznicą (Zemborzyce) i Czerniejówką 
(Abramowice, Dziesiąta), południowej i północnej 
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It blooms in the summer and its flowers are of 
a cream colour. Its presence is quite visible due to 
the fact that it often obstructs access to water, es-
pecially in the southern section of Lublin on the 
rivers Nędznica (Zemborzyce) and Czerniejów-
ka (Abramowice, Dziesiąta), in the southern and 
northern sections of the city on the Bystrzyca river 
(Zemborzyce, Kalinowszczyzna, Ponikwoda), as 
well as in the western part, on the Czechówka river 
(Szerokie) (fig. 1). It forms dense clusters that take 
up approximately 2ha (0.014%) (tab. 1). Nonetheless, 
the plant appears across the entire city (apart from 
Czechów Południowy and Tatary), covering shrubs 
and leaning on small trees.

Another plant that impacts the forming of plant 
landscapes is the Japanese knotweed (Reynoutria 
japonica), which creats dense clusters reaching 2m 
in height. Its large, light-green leaves and cream 
flowers gathered in large inflorescences are quite 
glamorous. This species is often used in gardens 
as cover or hedge due to its rapid growth. Clusters 
of this species often appear in the vicinity of de-
tached houses in the Sławinek district, in garden 
plots, on rivers: Czerniejówka (Dziesiąta), Czechów-
ka (Wieniawa), Bystrzyca (Śródmieście), as well as 
along streets such as Biernackiego (Śródmieście), 
Sienna and Działkowa (Kalinowszczyzna), Wil-
cza (Kośminek), Związkowa (at the boundary of 
the Czechów Południowy and Czechów Północny 
districts), in addition to  other districts: Dziesiąta, 
Zemborzyce, Sławinek, Wieniawa, Ponikwoda, Czu-
by Północne, Za Cukrownią) (fig. 1). Despite wide 
acceptance from citizens, who let knotweed grow 
near their gardens, or even plant it, the species does 
not occupy a large area, only approximately 0.30ha 
(0.002%) (tab. 1). Nonetheless, due to the height they 
can reach, the plants are very visible in the city land-
scape.

Landscape role of the Chinese wolfberry (Ly-
cium barbarum) shrub, previously often used to 
strengthen bluffs, is limited. It can be spotted on 
hills: Zamkowe (Stare Miasto), Czwartek (Śródmieś-
cie), where it entirely covers steep loes slopes. It 
grows near such streets as Ruska and Dolna Panny 
Marii (Śródmieście), Północna (Śródmieście and 
Czechów Południowy), Nadbystrzycka (Rury), Ki-
werskiego, Kalinowszczyzna and Białkowska Góra 
(Kalinowszyzna), as well as on bluffs in the district 
of Czuby Północne (fig. 1). Thus, it prevents erosion, 
while also forming dense shrubbery and hiding the 
littered bluffs. In total, it covers an area of 4.25 ha 

części miasta nad Bystrzycą (Zemborzyce, 
Kalinowszczyzna, Ponikwoda) i zachodniej części 
nad Czechówką (Szerokie) (ryc. 1). Tworzy zwarte 
płaty, które zajmują powierzchnię ok. 2ha (0,014%) 
(tab. 1). Roślina pojawia się jednak w całym mieście 
(poza Czechowem Południowym i Tatarami) 
i pokrywa krzewy, wspiera się na niskich drzewach.

Rośliną, która ma także udział w kształtowaniu 
krajobrazów roślinnych jest rdestowiec ostrokoń-
czysty (Reynoutria japonica), tworzący zwarte sku-
piska dorastające do 2 m wysokości. Jego duże, 
jasnozielone liście oraz kremowe kwiaty zebrane 
w duże kwiatostany są bardzo efektowne. Gatunek 
ten często wykorzystywany jest w ogrodach, jako 
osłona czy żywopłot ze względu na szybki wzrost. 
Płaty omawianego gatunku często pojawiają się 
w pobliżu domów jednorodzinnych w dzielnicy 
Sławinek, ogrodach działkowych, przy rzekach: 
Czerniejówce (Dziesiąta), Czechówce (Wieniawa), 
Bystrzycy (Śródmieście) oraz na ulicach: Biernac-
kiego (Śródmieście), Sienna i Działkowa (Kalinow-
szczyzna), Wilcza (Kośminek), Związkowa (będąca 
granicą dzielnic Czechów Południowy i Czechów 
Północny), a także w innych dzielnicach: Dziesią-
ta, Zemborzyce, Sławinek, Wieniawa, Ponikwoda, 
Czuby Północne, Za Cukrownią) (ryc. 1). Pomimo 
dużej akceptacji ze strony mieszkańców, którzy zo-
stawiają rdestowce w pobliżu ogrodów lub wręcz 
go sadzą, gatunek ten zajmuje niewielką powierzch-
nię – około 0,30 ha (0,002%) (tab. 1). Ale ze wzglę-
du na rozmiary jakie osiąga jest dobrze widoczny 
w krajobrazie miasta.

Ograniczona jest rola krajobrazowa, niegdyś czę-
sto stosowanego do utrwalania skarp, krzewu kol-
cowoju pospolitego (Lycium barbarum). Spotykany 
jest on na wzgórzach: Zamkowym (Stare Miasto), 
Czwartek (Śródmieście), gdzie całkowicie pokrywa 
strome lessowe zbocza. Rośnie w sąsiedztwie ulic: 
Ruska i Dolna Panny Marii (Śródmieście), Północna 
(Śródmieście i Czechów Południowy), Nadbystrzyc-
ka (Rury), Kiwerskiego, Kalinowszczyzna i Biał-
kowska Góra (Kalinowszyzna) oraz na skarpach 
w dzielnicy Czuby Północne (ryc. 1). Tym samym 
zapobiega on erozji; dodatkowo tworzy zwarte 
zarośla, skrywające zaśmiecone skarpy. Łącznie 
zajmuje ono powierzchnię 4,25 ha (0,029%) (tab. 1). 
Lycium barbarum dorasta do wysokości około 2 m, 
wraz z nim pojawiają się pokrzywa zwyczajna (Ur-
tica dioica), mierznica czarna (Ballota nigra), bylica 
pospolita (Artemisia vulgaris) oraz drzewa i krzewy: 
klon jesionolistny (Acer negundo), robinia akacjowa 
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(Robinia pseudoacacia), bez czarny (Sambucus nigra).
Niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora) 

to następny gatunek obcego pochodzenia spotyka-
ny dość często, ale jako roślina o wielkości 30 cm, 
nie ma znaczącego wpływu na krajobraz. Wystę-
puje on w miejscach zacienionych, często zaśmie-
conych, na brzegach Lasu Dąbrowa (Zemborzyce) 
i Starego Gaju (Zemborzyce i Abramowice), w za-
niedbanym runie wszystkich lubelskich parków 
(z wyjątkiem Ogrodu Saskiego) oraz przy ulicy Do-
żynkowej (Ponikwoda) i Zbożowej (Sławin) (ryc. 1). 
Tworzy on zwykle małe płaty o niewielkim pokry-
ciu, spotykane we wszystkich dzielnicach Lublina.

Choć klon jesionolistny (Acer negundo) jest gatun-
kiem dość często spotykanym w całym Lublinie to 
tylko w kilku miejscach (np. dolina Konopniczan-
ki), tworzy zwarte skupiska, które mają znaczenie 
krajobrazowe (dzielnice Węglin Północny, Konstan-
tynów) (ryc. 1). Pojawia się często, ale pojedynczo 
w miejsca z nawłociami.

Z opisywanych gatunków największy udział 
w kształtowaniu krajobrazów roślinnych w Lu-
blinie mają nawłocie. Występują w całym mieście 
na dużych powierzchniach, wyglądają atrakcyjnie 
w okresie kwitnienia. Spotykane są także na nie-
użytkach wokół Lublina prowadząc do ujednolice-
nia krajobrazów roślinnych. Ich obecność i walory 
estetyczne podczas kwitnienia są dobrze widoczne, 
i mogą być pozytywnie oceniane przez mieszkań-
ców  w aspekcie warunków życia w mieście. Jednak 
pod względme ekologicznym nie można uznać tego 
zjawiska za wyjątkowe i pozytywne dla Lublina. 
Przeciwnie ekspansja np. nawłoci prowadzi do 
ograniczenia bioróżnorodności i zaniku unikato-
wych zbiorowisk kserotermicznych i murawowych, 
przez co zanikają krajobrazy roślinne tworzone 
głównie przez rodzime gatunki roślin. Takie zja-
wisko ma miejsce m.in. na Górkach Czechowskich 
(położone w dzielnicach: Czechów Południowy, 
Północny i Sławin).

(0.029%) (tab. 1). Lycium barbarum reaches the height 
of 2 m. Alongside this plant one can find common 
nettle (Urtica dioica), black horehound (Ballota nig-
ra), riverside wormwood (Artemisia vulgaris), as well 
as trees and shrubs: boxelder maple (Acer negundo), 
black locust (Robinia pseudoacacia), and elderberry 
(Sambucus nigra).

Small balsam (Impatiens parviflora) is yet anoth-
er species of foreign origin seen quite often, how-
ever, as a plant reaching 30cm, it does not have 
a large influence on the landscape. It is present in 
shaded, often littered locations, at the edges of Las 
Dąbrowa (Zemborzyce) and Stary Gaj (Zemborzyce 
and Abramowice), in the neglected undergrowth of 
every park in the city (except Ogród Saski), as well 
as along Dożynkowa (Ponikwoda) and Zbożowa 
(Sławin) streets (fig. 1). It usually forms small clus-
ters of low density, and is seen in every district of 
Lublin.

Although the boxelder maple (Acer negundo) can 
be seen quite often in the whole city of Lublin, only 
in a few places (e.g. Konopniczanka valley) does it 
form dense clusters with landscape value (districts: 
Węglin Północny, Konstantynów) (fig. 1). Quite 
often, but in the form of individual specimens, it 
grows in the same locations as goldenrods.

Among the species described, goldenrods are the 
most involved in shaping natural landscapes in Lu-
blin. They are present in the entire city, on large ar-
eas, and have attractive appearance in the blooming 
period. They can also be seen on wastelands around 
Lublin, leading to homogenization of natural land-
scapes. Their presence and aesthetic vaue during 
the blooming period are very visible, and can be 
positively perceived by the citizens from the city 
life point of view. However, in terms of ecology, this 
phenomenon cannot be unique and beneficial for 
Lublin. On the contrary, expansion of, for instance, 
goldenrods leads to limiting biodiversity, and the 
disappearance of unique xerothermic and grass-
land communities. That is why natural landscapes 
formed predominantly by native plant species begin 
to vanish. Such is the situation in Górki Czechows-
kie (situated in Czechów Południowy, Północny, 
and Sławin districts), among other districts.
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DYSKUSJA

Przeprowadzone badania, zestawione z danymi 
literaturowymi wskazują, że w kilku ostatnich 
dekadach w Lublinie wzrasta liczba gatunków 
obcych i stopień ich rozprzestrzenienia. W latach 
60. XX w. D. Fijałkowski (1967) spośród gatunków
obcych wskazywał obecność Impatiens glandulifera 
i Heliantus tuberosus w pobliżu ogrodów działko-
wych „Pionier” przy ulicy Mełgiewskiej (dzielnica 
Hajdów-Zadębie) oraz cmentarzach rzymskokato-
lickim przy ulicy Rabbego (dzielnica Śródmieście) 
i żydowskim przy ulicy Walecznych (dzielnica Ka-
linowszczyzna). Natomiast A. Rysiak (2016) w ba-
daniach flory Lublina wykazała już 51 gatunków 
inwazyjnych. W niniejszych badanich odnotowa-
no m.in. duże powierzchnie nawłoci na terenach 
porolnych zlokalizowanych na obrzeżach miasta, 
jednocześnie niewielkie na terenach położonych 
bliżej centrum. Przyczną wzrostu powierzchni 
zajmowanych przez nawłość jest podejmowanie 
licznych działań inwestycyjnych (infrastruktura 
drogowa, budownictwo mieszkaniowe) w części 
centralnej miasta. Warto także zaznaczyć, że często 
w miejscach gdzie we wcześniejszych badaniach 
(Trzaskowska, 2013) notowano obecność nawłoci 
w zbiorowisku Artemisio-Tanacetetum Br.-Bl. 1931 
corr. 1949, obecnie nawłocie dominują, a gatunki 
rodzime związane z tym zbiorowiskiem są przez 
nie wypierane. Taką sytuację zaobserwowano na 
Górkach Czechowskich, gdzie dno i zbocza dolin 
są porośnięte prawie w 100% nawłociami. Tylko 
na wierzchowinach i przy wykaszanych ścieżkach 
zachowały się rodzime gatunki roślin związane ze 
zbiorowiskami kserotermicznymi, okrajkowymi, 
które jeszcze w latach 90. XX w. były tam na tyle 
mocno rozpowszechnione, że planowano stworzyć 
rezerwat krajobrazowo-florystyczny (Harasimiuk 
i in., 1992). Tym samym, w przypadku tego tere-
nu przestaje być aktualne stwierdzenie Trzaskow-
skiej (2013a), że obecność roślinności synantropijnej 
w Lublinie zwiększa jej różnorodność na terenie 
miasta.

M. Szymura i K. Wolski (2006) zaobserwowali 
częstsze wnikanie gatunków nawłoci do 
zbiorowisk seminaturalnych (łąki świeże 
i wilgotne). Przeprowadzone badania wskazują 
również na kierunek takich zmian w Lublinie, 
coraz częściej nawłocie dotychczas związane 
z nieużytkami, pojawiają się na ekstensywnie 
wykorzystywanych łąkach w dolinie rzeki 

DISCUSSION

Field research, juxtaposed with data from literature, 
indicates that throughout the last few decades there 
has been an increase in the number of alien species 
and the rate of their proliferation in Lublin. In the 
1960s, from among alien species, Fijałkowski (1967) 
pointed to the presence of Impatiens glandulifera and 
Heliantus tuberosus near the “Pionier” garden plots 
in Mełgiewska street (Hajdów-Zadębie district), as 
well as in the Roman-Catholic cemetery in Raabego 
street (Śródmieście district), and the Jewish ceme-
tery in Walecznych street (Kalinowszczyzna district). 
Rysiak (2016), on the other hand, in her study of 
the flora of Lublin, found 51 invasive species. This 
study noted, among other things, large areas cov-
ered with goldenrods on post-agricultural terrain 
located at the city boundaries, and small ones in 
locations closer to the city centre. The cause of the 
growth of areas occupied by goldenrods lies in nu-
merous investments in building developments (road 
infrastructure, housing development) in the central 
section of the city. It is also vital to stress that in 
locations where previous research was carried out 
(Trzaskowska, 2013), the presence of goldenrods 
was often noted in Artemisio-Tanacetetum community 
Br.-Bl. 1931 corr. 1949, presently goldenrods domi-
nate, and native species connected to this commu-
nity are being displaced by them. Such a situation 
was observed in Górki Czechowskie, where the bot-
tom and slopes of valleys were nearly 100% covered 
by goldenrods. Only at the upper parts and near 
mowed footpaths do native plant species related to 
xerothermic, forest-edge plant communities remain, 
which in the 1990s were so omnipresent there that 
there were plans to create a floral-landscape reser-
vation (Harasimiuk et al., 1992). Therefore, in the 
case of this terrain, it seems that the statement by 
Trzaskowska (2013a), who said that the presence 
of synanthropic vegetation in Lublin increases its 
diversity in the city area, is no longer true.

Szymura and Wolski (2006) observed frequent 
penetration of semi-natural plant communities 
(fresh and wet meadows) by various goldenrods spe-
cies. The present study also indicates such directions 
of change in Lublin; goldenrods previously connect-
ed to wastelands appear more often in extensively 
utilised meadows on the Bystrzyca, Czechówka and 
Czerniejówka rivers. Many studies showed that riv-
erside habitats are highly susceptible to invasions 
of alien species (Faliński, 2000; Ticker et al., 2001; 
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Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki. W wielu 
badaniach dowiedziono, że dużą podatnością na 
inwazje gatunków obcych wykazują się siedliska 
nadrzeczne (Faliński, 2000; Ticker i in., 2001; 
Tokarska-Guzik, 2005; Dajdok, Pawlaczyk 2009; 
Kołaczkowska, 2010), co także potwierdzają 
badania naszego zespołu przeprowadzone 
w Lublinie. Wśród gatunków, które wykorzystują 
wody płynące do rozprzestrzeniania się, najczęściej 
wymieniane są: rudbekia naga (Rudbeckia laciniata), 
niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera), 
rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica), 
rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis), 
uczep amerykański (Bides frondosa), rzepień 
włoski (Xantium albinum), kolczurka klapowana 
(Echinocystis lobata), nawłocie (Solidago sp.) 
(Müller, Okuda, 1998; Tickner i in., 2001; Tokarska-
Guzik, 2003, 2005). Taką tendencję wykazuje 
również rukiewnik wschodni Bunias orienntalis, 
który w Lublinie występuje również wzdłuż rzeki. 
R. Olaczek (2000) podaje, że zaburzenia w dolinach 
rzecznych, takie jak zmiana szaty roślinnej na 
tarasie zalewowej, tworzenie nasypów, żłobienie 
kanałów, regulacja koryta, obudowywanie brzegów 
itp., stwarzają możliwości inwazji gatunków 
obcych. Sugeruje też, że doliny rzeczne, w których 
nie prowadzi się zabiegów hydrotechnicznych są 
w dużej mierze odporne na gatunki inwazyjne. 
Jednak obecność i wzrost liczebności populacji 
gatunków ekspansywnych w Lublinie, nie wiąże 
się z regulacją rzek. Podane zależności potwierdzają 
M. Śliwiński (2008) oraz Z. Dajdok i Z. Kącki (2003).

Nawłocie (kanadyjska, późna) nie znalazły się do 
tej pory w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, 
które w przypadku uwolnienia do środowiska przy-
rodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym (2011), chociaż wykaza-
no ich dużą ekspansywność i zdolność do wypiera-
nia rodzimych gatunków (Szymura, Wolski, 2006; 
Jezierska-Domaradzka, Domaradzki, 2012; Szymu-
ra, Szymura, 2015). Warto zauważyć, że nawłocie 
znajdują się na liście roślin obcego pochodzenia 
w Kodeksie dobrych praktyk ogrodnictwa wobec 
roślin inwazyjnych obcego pochodzenia (2014) jako 
rośliny, których nie powinno się wprowadzać do 
sprzedaży i uprawy. Zainteresowanie gatunkami 
inwazyjnymi wskazują Konwencja o Różnorodności 
Biologicznej (1992) oraz nowe wytyczne przyjęte 
na konferencji w Walencji w 2002 r. przez strony 
Konwencji o obszarach wodno-błotnych (1978). 

Tokarska-Guzik, 2005; Dajdok and Pawlaczyk, 2009; 
Kołaczkowska, 2010), which is also confirmed by re-
search carried out by our team in Lublin. Among the 
species that use flowing waters to proliferate, those 
noted  most often are: cutleaf coneflower (Rudbeckia 
laciniata), Himalayan balsam (Impatiens glandulifera), 
Japanese knotweed (Reynoutria japonica), Sakhalin 
knotweed (Reynoutria sachalinensis), devil’s-pitch-
fork (Bides frondosa), cocklebur (Xantium albinum), 
wild cucumber (Echinocystis lobata), and goldenrods 
(Solidago sp.) (Müller and Okuda, 1998; Tickner et al., 
2001; Tokarska-Guzik, 2003 and 2005). Such a ten-
dency is also true in the case of Turkish rocket Bunias 
orienntalis, which grows on riverbanks in Lublin. R. 
Olaczek (2000) states that disruptions in river val-
leys, such as changes in vegetation on the floodplain, 
forming dykes, digging water ducts, altering river 
beds, building over embankments, etc., enable alien 
species to invade. He also suggests that river valleys 
not subjected to hydraulic engineering are largely 
immune to invasive species. However, the presence 
and increase in the population of expansive species 
in Lublin is not caused by river engineering. The 
dependencies described are confirmed by Śliwiński 
(2008), as well as by Dajdok and Kącki (2003).

Goldenrods (Canadian, late) are still not listed 
in the Regulation of the Minister of the Environment 
regarding a list of invasive species of plants and ani-
mals which when released to the natural environment 
may cause danger to natural species or habitats (2011), 
despite the fact that research has proved their high 
expansiveness and ability to displace native species 
(Szymura and Wolski, 2006; Jezierska-Domaradz-
ka and Domaradzki, 2012; Szymura and Szymura, 
2015). It is vital to note that goldenrods are on the list 
of plants of foreign origin in the Code of good practice 
in gardening regarding invasive species of foreign origin 
(2014) as plants that should not be introduced  for 
sale and cultivation. Interest in invasive species is 
indicated in the Convention on Biological Diversity 
(1992), and new guidelines accepted at the confer-
ence in Valencia in 2002 by parties of the Convention 
on Wetlands (1978). In both these documents, it was 
stated how necessary it is to fight off alien invasive 
species that pose a threat to natural habitats, com-
munities or species. Legal regulations, due to the 
generality of their statements, do not ensure effec-
tive protection of aesthetic landscape values. They 
do not justify why landscapes should be treated  
as a whole. The Spatial Planning and Land Develop-
ment Act (2003) does not specify, in this aspect, the 
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W obu wymienionych dokumentach wskazano na 
konieczność zwalczania obcych gatunków inwazyj-
nych, zagrażających naturalnym siedliskom, zbioro-
wiskom lub gatunkom. Przepisy prawne ze wzglę-
du na ogólność stwierdzeń nie chronią skutecznie 
estetycznych walorów krajobrazu. Nie ma w nich 
uzasadnienia aby traktować je w sposób całościowy. 
Także Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (2003) nie precyzuje w tym zakre-
sie wymagań w stosunku do planów miejscowych. 
Jak wskazuje K. M. Rostański (2014) zwalczanie 
roślin obcych napotyka jednak na duże trudności 
w miastach, choć jak wspomniano wcześniej, są 
one uważane za jedną z trzech istotnych przyczyn 
strat w bioróżnorodności. Pomimo tego, że przepisy 
nie podejmują problemu ochrony krajobrazu przed 
jego ujednolicaniem należy podjąć pilne starania  
starań aby zapobiegać lub minimalizować wpływ 
tego zjawiska na krajobraz miasta.

PODSUMOWANIE

Dominacja gatunków roślin obcego pochodze-
nia, które występują masowo, przyczynia się do 
ujednolicania krajobrazów roślinnych w miastach. 
W 2017 r. w Lublinie gatunkami najczęściej spotyka-
nymi były nawłocie, które występowały niemal we 
wszystkich rejonach-dzielnicach. Zajmowały one 
4,07% powierzchni miasta. Wyraźnie obecne były 
także obszary z udziałem rukiewnika wschodnie-
go zajmujące 0,27% terenu Lublina. Pozostałe obce 
gatunki roślin zajmowały poniżej 0,1% powierzchni 
miasta. Gatunki obcego pochodzenia występowały 
nie tylko na terenach zdegradowanych (poprzemy-
słowe, pokolejowe, ruiny, śmietniska), ale i na mało 
przekształconych terenach nadrzecznych (zbioro-
wiska przywodne) oraz ekstensywnie wykorzysty-
wanych łąkach. Prowadzi to do utraty lokalnych 
walorów krajobrazu jak i zaniku cennych natural-
nych zbiorowisk roślinnych w suchych dolinach, 
wąwozach (murawy kserotermiczne i zbiorowiska 
murawowe). Dlatego istnieje potrzeba szerszego 
rozpoznania tego zjawiska, podejmowania prób 
kontroli rozprzestrzeniania się gatunków obcych 
w krajobrazie miasta a także ochrona unikatowych 
półnaturalnych zbiorowisk roślinnych i pełniejsze 
wykorzystanie elementów roślinności rodzimej na 
terenach zurbanizowanych.

requirements regarding local plans. As stated by 
Rostański (2014), attempts at eradicating alien plants 
have met with great difficulties in cities, despite the 
previously mentioned fact that they are considered 
one of the three vital causes of losses in biodiversity. 
Although regulations do not address the problem of 
protecting the landscape from homogenization, it is 
necessary to urgently take measures in order to pre-
vent or minimise the influence of this phenomenon 
on the city landscape.

SUMMARY

The domination of plants of foreign origin that are 
present on a large scale  contributes to the homog-
enization of natural landscapes in cities. In 2017 in 
Lublin, the most common species were goldenrods, 
which were found in nearly all regions and districts. 
They covered 4.07% of the city area. Terrain cov-
ered with Turkish rocket was also quite visible, and 
their total area was 0.27% of the Lublin city area. 
The remaining alien plant species took up less than 
0.1% of the city area. Species of foreign origin not 
only appeared on degraded terrains (post-industri-
al, post-railway, ruins, dumping grounds) but also 
on subtly transformed riverside terrains (waterside 
communities), and extensively utilized meadows. 
This leads to losses in local landscape value, as well 
as the disappearance of precious natural plant com-
munities in dry valleys, gorges (xerothermic grass-
lands and grassland communities). Therefore, there 
is a need to broadly identify this phenomenon, to 
attempt to control alien species proliferating within 
the city landscape, to protect unique semi-natural 
plant communities, and also to fully utilize elements 
of native vegetation in urban areas.
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