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Dalsze stanowiska
Parietaria pensylvanica (Urticaceae) w Warszawie
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ABSTRACT: In 2001 two localities of Parietaria pensylvanica Mühl. ex Willd. were confirmed in
Warsaw. The localities were discovered in 1998 and 1999 by D. I. Tretjakow. New localities were
found in Warsaw, their distribution and description were given. It was discussed whether there
are possibilities of this species to expand into segetal communities in Poland.
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WSTE˛P
Parietaria pensylvanica Mühl. ex Willd. (parietaria pensylwańska) należy do najmłodszych przybyszów w naszym kraju. Po raz pierwszy znaleziono ja˛ przed 11 laty w Bydgoszczy. Ponieważ już wtedy wyste˛powała dość licznie w kilku miejscach w centrum miasta
i sprawiała wrażenie zadomowionej (MISIEWICZ i in. 1996) jest bardzo prawdopodobne,
że pojawiła sie˛ tam już wcześniej. W Warszawie wyste˛powanie parietarii stwierdził po raz
pierwszy przed kilku laty TRETJAKOW (2002).
Celem mojej pracy było sprawdzenie jak zachowuje sie˛ ten gatunek w Warszawie na
podanych dotychczas stanowiskach oraz próba odnalezienia nowych. Podczas dwukrotnego pobytu w tym mieście w 2001 r., w połowie maja i przy końcu października, potwierdziłem utrzymywanie sie˛ parietarii pensylwańskiej na stanowiskach odkrytych przez
TRETJAKOWA (2002) oraz znalazłem jeszcze kilka nowych miejsc jej wyste˛powania (Ryc. 1).

DOTYCHCZASOWE STANOWISKA
Ponieważ w maju pora obserwacji była znacznie dogodniejsza, a także dysponowałem
wie˛ksza˛ ilościa˛ czasu niż podczas pobytu w Warszawie z dr D. I. Tretjakowem w 1999 r.,
mogłem również uzupełnić jego spostrzeżenia. Dotyczy to zwłaszcza stanowiska na
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skwerze ze szpalerami Thuja occidentalis* położonym na kilku poziomach sterasowanej
skarpy wiślanej od strony Alei Solidarności, mie˛dzy tunelem Trasy W–Z, boczna˛ ściana˛
Zamku Królewskiego i Pałacem pod Blacha˛. Szpalery żywotników znajduja˛ sie˛ na zewna˛trz alejek na poszczególnych poziomach, poniżej których stoki opadaja˛ dość stromo
(20–25°). Przez skwer przewijaja˛ sie˛ przez cały rok liczne wycieczki, zwłaszcza młodzieży i dzieci, cze˛sto skracaja˛cych sobie droge˛ w góre˛ lub w dół. Dlatego na zadarnionych
stokach liczne sa˛ dzikie ścieżki i miejsca zerodowane przez deptanie. Parietaria pensylvanica
rosła tu w wielu miejscach pod okapem żywotników, w górnej cze˛ści stoków poziomu
średniego i dolnego, opadaja˛cych ku Alei Solidarności i w strone˛ Pałacu pod Blacha˛. Były
to miejsca silnie zacienione, pozbawione innej roślinności lub bardzo słabo i luźno zarośnie˛te, na których cze˛sto młode egzemplarze parietarii były roślinami dominuja˛cymi. Tworzyły małe skupienia i płaty nie przekraczaja˛ce zwykle 1 m2 (wyja˛tkowo 1,5–3 m2 ), ba˛dź

Ryc. 1. Stanowiska Parietaria pensylvanica Mühl. ex Willd. w Warszawie. 1 – dotychczasowe stanowiska, 2 – nowe
stanowiska.
Fig. 1. Localities of Parietaria pensylvanica Mühl. ex Willd. in Warsaw. 1 – hitherto existing localities, 2 – new
localities.

*

Nomenklatura za MIRKIEM i in. (1995).
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rosły w rozproszeniu. Bardzo charakterystyczne było jej wyste˛powanie pod długimi, nisko zwieszaja˛cymi sie˛ gałe˛ziami żywotnika, które uniemożliwiały przejście mie˛dzy i pod
drzewami. Razem było to co najmniej kilkaset młodych egzemplarzy. Obok roślin towarzysza˛cych podanych przez TRETJAKOWA (2002) rosły tam jeszcze: Chenopodium album,
Convolvulus arvensis, Erigeron annus s. lato, Fallopia convolvulus, Ficaria verna, Glechoma hederacea, Matricaria maritima subsp. inodora, Plantago major, Potentilla argentea,
P. reptans, Sambucus nigra juv., Sisymbrium loeselii, Urtica dioica, U. urens oraz ke˛pki
płonnych traw. Drobne egzemplarze parietarii rosły także wyja˛tkowo w miejscach otwartych, pod murem z piaskowca u podnóża tylnej cze˛ści tarasu przed Pałacem pod Blacha˛
oraz w szczelinach dolnej cze˛ści schodów prowadza˛cych od niego na Plac Zamkowy.
Razem z nimi rosły tu: Arenaria serpyllifolia, Chamomilla suaveolens i Stellaria media.
W miejscach zadarnionych i silniej zarośnie˛tych pod żywotnikami nie stwierdzono obecności parietarii.
Na stanowisku przy ul. Jana Matejki 4 parietaria wyste˛powała dość licznie w pozbawionym darni pasie szerokości do 1 m w żywopłocie, zarówno pod starymi egzemplarzami Ligustrum vulgare, jak i w miejscach świeżo dosadzonych krzewów. W wie˛kszości
rosła w rozproszeniu i tylko miejscami tworzyła zwarte płaty, ła˛cznie na powierzchni
około 20 m2. Miejscami przekraczała tylny krawe˛żnik chodnika rosna˛c w szczelinie mie˛dzy nim a płytami chodnikowymi, a ponadto rosła jeszcze na nagiej ziemi pod drzewami
jabłoni w narożniku trawnika oraz w nie zadarnionych miejscach pod szpalerem lip od
strony ulicy, sie˛gaja˛c do 2,5 m w gła˛b trawnika. Na sam trawnik jednak nie wkraczała.
W sumie były to setki, a może nawet ponad tysia˛c młodych egzemplarzy. Poza roślinami
towarzysza˛cymi wymienionymi przez TRETJAKOWA (2002) wraz z parietaria˛ rosły jeszcze: Achillea millefolium, Artemisia vulgaris, Capsella bursa-pastoris, Cirsium arvense,
Geum urbanum, Lactuca serriola, Lamium amplexicaule, Matricaria maritima subsp.
inodora, Oxalis stricta, Sisymbrium officinale i Sonchus oleraceus.

NOWE STANOWISKA W WARSZAWIE-CENTRUM
W odległości około 120 m od żywopłotu przy ul. J. Matejki (15.V.2001, obserw. J. Guzik)
kilkanaście egzemplarzy Parietaria pensylvanica rosło w rabacie z krzewami Cotoneaster sp., przy drodze wjazdowej do gmachu Sejmu przy ul. Wiejskiej, w wydeptanym
miejscu od strony chodnika, razem z Poa annua i Senecio vulgaris. Spore jej skupienia
(do 1 m2) znajdowały sie˛ też w silnie zacienionych miejscach pod Taxus baccata, na nagiej ziemi dawniej wymoszczonej kora˛, od strony trawnika otaczaja˛cego budynek Sejmu.
Naste˛pne stanowisko znaleziono w Ujazdowie (16.V. 2001, obserw. J. Guzik) przy ul.
Johna Lennona (w odległości około 40 m od ul. Pie˛knej), w żywopłocie z Cotoneaster
cfr. acutifolius. Mały, zwarty płat parietarii długości do 1,5 m i szerokości do 1 m znajdował sie˛ w narożniku żywopłotu (mie˛dzy i przed nim, aż do krawe˛żnika jezdni), przed
działem wizowym Ambasady Francji. Towarzyszyły jej: Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Erigeron annuus s. lato, Plantago major, Poa annua, Stellaria media,
Taraxacum officinale i Urtica urens.
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Kolejne miejsce wyste˛powania parietarii w tej cze˛ści miasta znaleziono (15.V.2001,
obserw. J. Guzik) przy ul. Jazdów 315 (w pobliżu Trasy Łazienkowskiej i skweru im. L.
Strehla). W cienistym narożniku ogrodu, przy wejściu do jednego z tzw. fińskich
domków jednorodzinnych, zarośnie˛tym przez Robinia pseudacacia (A) i Sambucus nigra (B) parietaria rosła dość licznie na zsynantropizowanym obrzeżu i pod okapem
drzew i krzewów, na powierzchni do 5 m2. Razem z nia˛ wyste˛powały: Ballota nigra,
Chelidonium majus, Chenopodium album, Glechoma hederacea, Taraxacum officinale
i Urtica dioica. Ponadto rozproszona była także po przeciwnej stronie chodnika prowadza˛cego do domu, pod żywopłotem Symphoricarpos albus oraz w szczelinach mie˛dzy
płytami chodnika.
W odległości ponad 1 km od wyżej opisanych stanowisk, 17 maja 2001 r. (obserw.
J. Guzik) znaleziono parietarie˛ pensylwańska˛ jeszcze w Parku Łazienkowskim, na dużym
skwerze z grupami iglaków przed Nowa˛ Pomarańczarnia˛. Wówczas zauważono ja˛ tylko
w jednym skupieniu Thuja occidentalis, gdzie młodziutkie egzemplarze rosły na nagiej
ziemi pokrytej „igliwiem” żywotnika razem z: Acer platanoides juv., Alliaria petiolata,
Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus, Glechoma hederacea, Impatiens parviflora, Lamium album, Quercus robur juv., Sambucus nigra juv., Stellaria media, Ranunculus repens i Urtica dioica. Miejscami obsiała sie˛ bardzo licznie pokrywaja˛c około 80%
powierzchni.
29 października 2001 r. (leg. J. Guzik) stwierdzono jej obecność pod blisko 20 ke˛pami
żywotnika na obrzeżach skweru i wzdłuż alejek rozchodza˛cych sie˛ promieniście od budynku Nowej Pomarańczarni. Wyste˛powała w liczbie od kilkunastu do kilkudziesie˛ciu
egzemplarzy w każdej grupie drzew, pod osłona˛ ich gałe˛zi. Towarzyszyły jej: Aegopodium podagraria, Chelidonium majus, Geranium pusillum, Glechoma hederacea, Poa
annua, Trifolium repens, Urtica dioica i U. urens. Mimo wcześniejszych silnych przymrozków, ucierpiało od nich niewiele roślin parietarii. W sumie rosło tu co najmniej
kilkaset jej egzemplarzy. Tylko pod kilkoma drzewami żywotnika i w bardzo ge˛stych ich
grupach, parietarii nie stwierdzono. Nie znaleziono jej także w licznych grupach złożonych z innych gatunków drzew iglastych (cisy, świerki) rosna˛cych w pobliżu. Nie przyniosły również rezultatu poszukiwania w Parku Ujazdowskim oraz parkach i skwerach
przylegaja˛cych do skarpy wiślanej mie˛dzy ulicami Armii Ludowej i Ksia˛że˛ca˛.
Aby ustalić aktualne rozmieszczenie Parietaria pensylvanica w Warszawie i wyjaśnić
ewentualne drogi i sposoby jej zawleczenia oraz rozprzestrzeniania konieczna jest dalsza
penetracja podobnych siedlisk na terenie miasta. Na podstawie dotychczasowych obserwacji można ja˛ już uznać za rośline˛ w pełni tu zadomowiona˛.

DYSKUSJA
Przyje˛cie przez bydgoskich botaników za KOWARIKIEM (1990), że Parietaria pensylvanica
„należy do najsilniej rozprzestrzeniajacych sie˛ w Europie neofitów” (MISIEWICZ i in.
1996; SAWILSKA & MISIEWICZ 2000) czy, że jest „jednym z najszybciej rozprzestrzeniaja˛cych sie˛ antropofitów” (SAWILSKA & MISIEWICZ 1998) nie znajduje potwierdzenia
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w literaturze. Brak zaś tego gatunku na liście efemerofitów Polski (ROSTAŃSKI & SOWA
1987), na co zwracaja˛ uwage˛ MISIEWICZ i in. (1996), wynika z faktu, że do chwili jej
opublikowania nie było doniesień o wyste˛powaniu parietarii pensylwańskiej w Polsce.
W Europie jest to roślina rzadko spotykana (Ryc. 2) i do niedawna znana tylko z Berlina (BALL 1993; CONERT i in. 1981; JALAS & SUOMINEN 1976). W latach 1810 do 1820
Parietaria pensylvanica była tam uprawiana w starym ogrodzie botanicznym w Schöneberg, ska˛d prawdopodobnie zbiegła (SCHOLZ & SUKOPP 1960; SUKOPP & SCHOLZ
1964). Po raz pierwszy w stanie zdziczałym stwierdzono ja˛ w 1861 r. (A SCHERSON 1866;
A SCHERSON & GRAEBNER 1898–1899), ale szerzej rozprzestrzeniła sie˛ dopiero po drugiej
wojnie światowej. Naste˛powało to powoli i stopniowo (SUKOPP & SCHOLZ 1964). Obecnie wyste˛puje na terenie całego miasta (głównie w centrum) oraz w jego najbliższej
okolicy (BENKERT i in. 1996; HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1998). Poza tym znana jest
jeszcze z kilku stanowisk we wschodniej cze˛ści Niemiec (BENKERT i in. 1996), a w latach 1929–1932 przejściowo pojawiła sie˛ w Kolonii (Köln-Riehl) na starym murze, a po
jego usunie˛ciu wygine˛ła (HUPKE 1935; SUKOPP & SCHOLZ 1964). Jako uciekinier z ogrodu botanicznego zadomowiła sie˛ też w Danii, w Kopenhadze, od 1972 r. (HANSEN 1975,
1986). Ponadto podawana była jeszcze tylko z Norwegii (Oslo, w szczelinach bruku

Ryc. 2. Rozmieszczenie Parietaria pensylvanica Mühl. ex Willd. w Europie. 1 – stanowiska, na których gatunek jest
zadomowiony, 2 – stanowiska efemeryczne, 3 – stanowisko niepewne.
Fig. 2. Distribution of Parietaria pensylvanica Mühl. ex Willd. in Europe. 1 – localities on which the species is
established, 2 – casual localities, 3 – uncertain locality.
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– K ARLSSON 2000). Wyste˛powanie w Czechach (Brno) przytaczane przez SAWILSKA˛
i MISIEWICZA (1998) za D OSTÁLEM (1989), jest w tym dziele opatrzone pytajnikiem
i uważane za niepewne. Nie wspomina o nim również nowa czeska flora (CHRTEK 1988).
Na wymienionych wyżej stanowiskach Parietaria pensylvanica spotykana była niemal wyła˛cznie w miejscach cienistych w ogrodach, parkach, skwerach, starych ogródkach przed domami, rzadziej w innych miejscach jak: podnóża murów, gruzowiska i ruiny, mie˛dzy krzewami na terenach kolejowych, na cmentarzach, w szczelinach bruku oraz
miejskich wysypiskach śmieci.
Prowadzone od 1996 r. w Bydgoszczy badania nad biologia˛ i ekologia˛ tej rośliny miały na celu określenie możliwości przeniknie˛cia jej na pola uprawne (SAWILSKA & MISIEWICZ 2000). Na ich podstawie wymieni autorzy doszli do wniosku, „że w przyszłości
omawiany gatunek może stać sie˛ elementem zbiorowisk segetalnych upraw rolniczo-warzywniczych”. Ma temu sprzyjać zwłaszcza wydawanie licznego potomstwa jak i przystosowanie do lekko zaburzonych ekstremalnych siedlisk, na jakich wyste˛puja˛ m.in.
wspomniane zbiorowiska. Nie wzie˛to jednak pod uwage˛, że czynnikiem ograniczaja˛cym
w znacznym stopniu taka˛ możliwość jest fakt, że sa˛ to siedliska całkowicie otwarte
i z reguły silnie nasłonecznione, co nie sprzyja wyste˛powaniu tej wyraźnie cieniolubnej
rośliny. Zauważono tylko, że nadmierne usłonecznienie jest czynnikiem stresuja˛cym.
Również w Ameryce Północnej ska˛d pochodzi Parietaria pensylvanica, brak danych
o zachwaszczaniu przez nia˛ upraw, czy też wykazywaniu jakichkolwiek tendencji w tym
kierunku. W atlasie chwastów św iata (HOLM i in. 1979) gatunek ten wymieniany jest
tylko z USA jako „chwast o nieznanym znaczeniu”. Podobnie w Europie, mimo 140 lat
obecności parietarii pensylwańskiej, nie zanotowano jej wyste˛powania w uprawach, ani
też nie wskazywano na możliwości takiego zagrożenia z jej strony. Na podstawie dotychczasowego zachowania tej rośliny wydaje sie˛ to mało prawdopodobne, mimo teoretycznych predyspozycji wynikaja˛cych ze strategii życiowej gatunku, na które powołuja˛ sie˛
SAWILSKA i MISIEWICZ (2000). Skoro jednak wymienieni autorzy uważaja˛, że może ona
w przyszłości zagrozić uprawom w naszym kraju, to musi budzić zdziwienie fakt, że nie
proponuja˛ oni żadnych środków, które mogłyby temu zapobiec.
Dotychczas nie rozstrzygnie˛to w jaki sposób parietaria pensylwańska przybyła do
Polski. Zdaniem SAWILSKIEJ i MISIEWICZA (1998) mogła tu trafić z nasionami roślin doniczkowych z Niemiec lub przywieziona została transportem kolejowym. Wyraźny zwia˛zek jej wyste˛powania w Warszawie z drzewami iglastymi, zwłaszcza z Thuja occidentalis,
nasuwa przypuszczenie, że mogła zostać zawleczona z sadzonkami tych drzew czy innych krzewów, lub z ziemia˛ ogrodowa˛. O tym, że w regionie Chicago Parietaria pensylvanica zachwaszcza uprawy drzew iglastych pisza˛ SWINK i WILHELM (1979).
Być może jaka˛ś role˛ odegrały również w Polsce ogrody botaniczne. Wprawdzie obecnie w uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym w Warszawie parietarii pensylwańskiej nie
stwierdzono, ale niemal wszystkie jej stanowiska znajduja˛ sie˛ w jego niedalekim sa˛siedztwie. Natomiast w Bydgoszczy jednym z miejsc jej wyste˛powania jest stary ogród botaniczny (MISIEWICZ i in. 1996; SAWILSKA & MISIEWICZ 1998).
Dotychczasowe badania dowiodły, że ta jednoroczna roślina zdolna jest do rozmnażania w warunkach klimatycznych naszego kraju. Obficie sie˛ rozsiewa o czym świadcza˛
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ge˛ste skupienia juwenilnych osobników. Sprzyja temu także brak konkurencji w miejscach które zajmuje: cienistych, praktycznie pozbawionych innych roślin lub tylko ska˛po
zarośnie˛tych.
Z obserwacji przeprowadzonych w Berlinie w latach 1952–1964 przez SUKOPPA
i SCHOLZA (1964) wynika, że jeśli parietaria pensylwańska pojawi sie˛ w dogodnym dla
niej miejscu to utrzymuje sie˛ na nim trwale, łatwo sie˛ rozsiewa i tylko nadzwyczajne
okoliczności, jak np. zmiana biotopu, czy celowe wyte˛pienie, moga˛ doprowadzić do jej
wyginie˛cia. Można zatem przyja˛ć, że także w Polsce okaże sie˛ ona stałym składnikiem
flory synantropijnej. Przyszłość pokaże czy poza Bydgoszcza˛ i Warszawa˛ odnalezione
zostana˛ inne jej stanowiska oraz jak be˛dzie poste˛powało rozprzestrzenianie w obydwu
miastach, na co botanicy zwróca˛ teraz z pewnościa˛ wie˛ksza˛ uwage˛.
Podzie˛kowania. Za zorganizowanie moich pobytów w Warszawie, obserwacje stanowisk i zbiory
zielnikowe dokonane w miesia˛cach letnich oraz towarzyszenie mi w cze˛ ści poszukiwań terenowych jestem serdecznie wdzie˛czny Koleżance dr hab. Barbarze Sudnik-Wójcikowskiej z Zakładu Botaniki Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzie˛kuje˛ również Koleżance mgr Alinie Sidor za wykonanie
czystorysów map.
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H. S UKOPP & S. HEJNÝ (red.), Urban ecology. Plants and plant communitties in urban environment.
ss. 45–74. SPB Academic Publishing, The Hague.
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SUMMARY
Parietaria pensylvanica Mühl. ex Willd. is one of the most recent newcommers to Poland. It was first
found in 1991 in Bydgoszcz, on few localities in the city centre (MISIEWICZ et al. 1996). In 1998 and
1999 it was also found in Warsaw (TRETJAKOW 2002). During the search carried out by the author in
2001, two localities were confirmed and new places of distribution were found. P. pensylvanica was
growing in the shady places in bare spots near tree bases, mostly under single sometimes under cluster
of conifers (mostly Thuja occidentalis) and in the hedges. Exceptionally and not numerously it was
found growing on the open area. It numbers varied from few individuals to few hundred specimens.
On the bases of observation it can be considered as a naturalized plant in Poland. Distinct connection
between its localities and conifers suggest that it could have been brought in with the seedlings or with
the garden soil.
S AWILSKA and MISIEWICZ (2000) are of opinion that in the future this plant could expand into segetal
communities of agriculture and vegetal crops in Poland. According to informations obtained from the
current literature it seems very unlikely to happen. There is lack of data to its infestation of agricultural
crops in its native North America, and in Europe where it grows wild since 1861.
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