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Wystêpowanie Cynodon dactylon (L.) Pers.
(Poaceae) na Dolnym l¹sku
Occurrence of Cynodon dactylon (L.) Pers. (Poaceae)
in Lower Silesia
EWA SZCZÊNIAK
E. Szczêniak, Zak³ad Botaniki, Instytut Biologii rodowiskowej, Uniwersytet
Wroc³awski, ul. Kanonia 6/8, 50328 Wroc³aw; e-mail: ewa.szczesniak@uwr.edu.pl
ABSTRACT : Cynodon dactylon is a perennial grass of high temperature requirement
and high drought resistance. It is thought to be native to tropical areas of Eurasia
and Africa. In Poland, it is classified as an ephemerophyte and observed ca. 34
times. In Lower Silesia, the species was reported only from Wroc³aw; 7 sites were
noted before 1945, 1 in 1960. In 2008 and 2011 two new sites were observed, both
in Wroc³aw. One plant grew on trotuar in trampled plant community EragrostioPolygonetum, the second was a single plant on parking near supermarket. Specimens
disappeared in years of the first observation and the species was not observed in
next years.
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Wstêp
Cynodon palczasty Cynodon dactylon (L.) Pers. (syn. m.in. Capriola
dactylon (L.) Kuntze, Cynodon aristiglumis Caro & Sánchez, Cynodon
incompletus Nees, Panicum dactylon L.) jest gatunkiem rodzimym w strefie
tropikalnej Eurazji i Afryki, gdzie wystêpuje na siedliskach piaszczystych, od
pustyñ i pó³pustyñ po zbiorowiska o charakterze stepowym. Cynodon dactylon
var. dactylon prawdopodobnie pochodzi z Turcji i Pakistanu, pozosta³e naturalne
odmiany prawdopodobnie wywodz¹ siê z Afryki, Madagaskaru i Azji (Cook
i in. 2005).
Dziêki cz³owiekowi cynodon palczasty jest obecnie rozprzestrzeniony szerzej,
szybko siê znaturalizowa³ i sta³ siê gatunkiem kosmopolitycznym, przywi¹zanym
do obszarów o ciep³ym klimacie. Najczêciej jest zawlekany niewiadomie ze
Szczêniak E. 2015. Wystêpowanie Cynodon dactylon (L.) Pers. (Poaceae) na Dolnym
l¹sku. Acta Botanica Silesiaca 11: 149158.

150

Ewa-Szczêniak

150

zbo¿em i nasionami traw. Horowitz (1996) zaobserwowa³, ¿e bardzo szybka
ekspansja z siedlisk pó³pustynnych nastêpuje w wyniku wprowadzenia irygacji
pól. Szerokie antropogeniczne rozprzestrzenienie i naturalizacja populacji, czêsto
bêd¹ca efektem ekspansji jeszcze w czasach przedhistorycznych, powoduj¹,
¿e obecnie nie jest mo¿liwe szczegó³owe i pewne wskazanie pierwotnego zasiêgu.
Gatunek zosta³ wymieniony jako jeden z groniejszych uprawowych
i siedliskowych chwastów wiata (Holm i in. 1979) i w³¹czony do wiatowego
kompendium chwastów (Randall 2012). W Europie poza naturalnym zasiêgiem
notowany by³ po Wyspy Brytyjskie i Skandynawiê (Conert 1998).
W Polsce po raz pierwszy zosta³ odnotowany w 1862 roku (Ascherson,
Graebner 1898) na Westerplatte w Gdañsku. Podsumowanie stanu opublikowa³
Górski (1999) i zaktualizowa³a Urbisz (2011). £¹cznie gatunek obserwowano
dotychczas 34 razy i zdecydowana wiêkszoæ stanowisk znajdowa³a siê w Polsce
zachodniej i po³udniowej. Najwiêcej stanowisk odnotowano we Wroc³awiu (7),
Krakowie (3) oraz Gubinie, Poznaniu i Sosnowcu (po 2; Urbisz 2011).
Na Dolnym l¹sku gatunek nie by³ obserwowany do pocz¹tku XX w. (Fiek
1881, Schube 1903), póniej, mimo intensywnej wymiany handlowej z obszarami
jego wystêpowania, pojawia³ siê bardzo rzadko, a wszystkie stanowiska
odnotowano we Wroc³awiu.
Celem prezentowanej pracy jest aktualizacja i podsumowanie wiedzy o wystêpowaniu gatunku w regionie oraz jego udziale w zbiorowiskach rolinnych.

1. Charakterystyka gatunku
Cynodon dactylon jest wieloletni¹ traw¹ z podziemnym i naziemnym
systemem k³¹czy i roz³ogów (Covas, Salvai 1970). P³o¿¹ce siê pêdy mog¹ osi¹gaæ
do 1 m d³., co 310 cm zak³adaj¹ wêz³y, w których rolina siê ukorzenia i wytwarza
kolejne pêdy do 25 (30) cm, które dalej przekszta³caj¹ siê w roz³ogi lub wytwarzaj¹
db³o. Roz³ogi znajduj¹ siê do 10 cm nad gleb¹, a k³¹cza mog¹ penetrowaæ
do 50 cm w g³¹b pod³o¿a gliniastego i do 80 cm pod³o¿a piaszczystego (Perez,
Labrada 1985; Phillips, Moaisi 1993; Horowitz 1996). Nagie, lancetowate i bez
wyranego ¿eberka licie s¹ u³o¿one w dwóch rzêdach, naprzemianlegle, maj¹
d³ugoæ rednio ok. 36 cm i odstaj¹ pod k¹tem niemal 90° od ³odygi. Jêzyczek
jest bardzo krótki, 0,20,5 mm, z piercieniem bia³ych w³osków. Kwiatostan
powstaje na dble 1040 (70) cm wys., sk³ada siê z 37 pojedynczych k³osów,
ka¿dy 3-8 cm d³. Jednokwiatowe, sp³aszczone k³oski maj¹ 22,5 mm d³., s¹ u³o¿one
w dwóch rzêdach i ciasno przylegaj¹ do osi. Plewy s¹ w¹skie, czasem fioletowo
nabieg³e, dolna jednonerwowa, ± d³ugoci k³oska, górna trzynerwowa, krótsza,
1/23/4 d³ugoci k³oska. Plewka dolna jest ³ódkowata, jedwabicie ow³osiona
na kilu i brzegach, górna naga (Tutin 1980; Conert 1998). Horowitz (1996)
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zaznacza, ¿e wytwarzanie nasion jest dosyæ rzadkie, g³ównym sposobem
zwiêkszania zasiêgu jest namna¿anie wegetatywne poprzez k³¹cza i roz³ogi,
zw³aszcza, ¿e fragmentacja pêdów znosi hamuj¹ce oddzia³ywanie merystemu
szczytowego i pobudza do aktywnoci merystemy boczne  m³oda rolina jest
w pe³ni wykszta³cona po oko³o miesi¹cu.
Cynodon palczasty jest gatunkiem bardzo zmiennym, wyró¿niane by³y liczne
ni¿sze taksony, ma tak¿e wiele zarejestrowanych odmian uprawnych. Najszerzej
rozprzestrzenione s¹ roliny tetraploidalne 2n=36, ale czêste s¹ tak¿e diploidy,
ponadto notowano triploidy i pentaploidy (Cook i in. 2005). Tetraploid C. dactylon
var. dactylon nie wytwarza nasion, rozprzestrzenia siê wy³¹cznie wegetatywnie,
diploid C. dactylon var. aridus J. R. Harlan & de Wet wytwarza p³odne nasiona,
ponadto lepiej toleruje wysokie temperatury i suszê (Horowitz 1996).
Odmiany p³odne C. dactylon w warunkach polowych mog¹ wytwarzaæ
230 ± 40 nasion/kwiatostan i 334 ± 104 kwiatostanów/m2 w ci¹gu pierwszych
trzech miesiêcy kwitnienia. Py³ek cynodona palczastego jest znanym od dawna
silnym alergenem i by³ odnotowany jako wywo³uj¹cy ataki astmy m.in. w Brazylii
i Malezji (Adler i in. 1985; Kissmann 1991; Sam ChoonKook i in. 1998; Su
i in. 2003).
Kie³kowanie zaczyna siê po 23 dniach od wysiania, po kolejnych 22 dniach
zaczyna wytwarzaæ roz³ogi (Perez, Labrada 1985). Kie³kowanie najlepiej
przebiega w temperaturze 2035°C (Moreira 1975). Optimum temperaturowe
wzrostu doros³ych rolin wynosi 3540°C, minimum 15°C, w temperaturze 5°C
wchodzi w okres spoczynku. Jest w stanie tolerowaæ krótkotrwa³e przymrozki,
traci wówczas licie, lecz szybko siê regeneruje. Nie toleruje zacienienia
(Horowitz 1996; Cook i in. 2005).
Dziêki intensywnemu wzrostowi nadziemnych i podziemnych pêdów
kolonizuj¹cych bardzo szybko zasiedla teren, tworz¹c gêste maty. redni przyrost
zajmowanej powierzchni wynosi ok. 1 m2/miesi¹c, najwiêkszy zanotowany wyniós³
2 m2/miesi¹c (Horowitz 1996). Bardzo dobrze toleruje niedobór wody, k³¹cza
i korzenie mog¹ przetrwaæ w upieniu okres suszy d³ugi do 7 miesiêcy. Ponadto
roliny szybko regeneruj¹ siê po przejciu ognia, toleruj¹ tak¿e nawet
kilkutygodniowe okresy zalania (Cook i in. 2005). Ze wzglêdu na bardzo wysok¹
tolerancjê niedostatku wody w obszarach suchych jest promowany jako rolina
trawnikowa i wskazana dla pól golfowych, pastwiskowa i zapobiegaj¹ca erozji,
a nasiona s¹ ³atwo dostêpne do nabycia w internecie (np. http://
www.bermudagrass.com) wraz z instrukcjami, jak roliny nale¿y uprawiaæ
i kosiæ.
Gatunek obecnie wystêpuje pomiêdzy 50°N w Europie i 34,5°S w Afryce,
³atwo adaptuje siê do ró¿nych gleb (zakres pH 4,58,5) i warunków klimatycznych
(od lasów deszczowych po obszary aridowe). Im wy¿sze temperatury, tym ma
wy¿szy zakres tolerancji innych czynników rodowiskowych (Horowitz 1996;
Cook i in. 2005).
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Szybki wzrost, bardzo skuteczne namna¿anie wegetatywne i odpornoæ na
brak wody wykazywane przez Cynodon dactylon powoduj¹, ¿e jest bardzo
gronym gatunkiem inwazyjnym w Australii, po³udniowej Azji, ciep³ych strefach
obu Ameryk i na wielu wyspach Pacyfiku, zwalczanym mechanicznie
i chemicznie. Negatywny wp³yw ustabilizowanych populacji C. dactylon na
uprawy m.in. bawe³ny czy cytrusów by³ badany i dokumentowany wielokrotnie
(m.in. Horowitz 1973; Brown i in. 1985; Keeley, Thullen 1991). W USA stwierdzono, ¿e w uprawach kukurydzy, soi, bawe³ny i orzeszków ziemnych w okresie
1974-1995 by³ jednym z dwóch chwastów (obok Senna obtusifolia = Cassia
obtusifolia), które najbardziej zwiêkszy³y obszar wystêpowania (Webster, Coble
1997).
Angielska nazwa gatunku Bermudagrass powsta³a jako efekt zawleczenia
tego gatunku do USA z Bermudów, gdzie tak¿e jest gatunkiem inwazyjnym.

2. Materia³ i metody
Praca zawiera zestawienie wszystkich opublikowanych i nieopublikowanych
danych o stanowiskach Cynodon dactylon na Dolnym l¹sku oraz informacje
o siedliskach, w jakich siê pojawia³.
Gatunek zosta³ zaobserwowany na dwóch stanowiskach podczas badañ
rozmieszczenia Eragrostis minor oraz zbiorowisk z jej udzia³em we Wroc³awiu.
Tylko na jednym stanowisku wykonano zdjêcie fitosocjologiczne, dokumentuj¹ce
p³at zgodnie z metodyk¹ Braun-Blanqueta (1964) oraz zebrano okaz, który zosta³
zdeponowany w Herbarium UWr (WRSL). Na drugim stanowisku nie wykonano
dokumentacji fitosocjologicznej, poniewa¿ wyst¹pienie obejmowa³o tylko 1 rolinê
Cynodon dactylon bez gatunków towarzysz¹cych. Obserwacje stanowisk
prowadzono do koñca sezonu wegetacyjnego 2008 i 2011, stanowiska
kontrolowano w kolejnych latach. Stanowiska podano w kwadratach ATPOL
10×10 km (Zaj¹c 1978).
Nomenklatura rolin naczyniowych jest zgodna z prac¹ Mirka i in. (2002),
mchów z prac¹ Ochyry i in. (2003).

3. Wyniki
Dotychczas gatunek odnotowano na Dolnym l¹sku wy³¹cznie we Wroc³awiu,
³¹cznie 11 razy, w tym 6 stanowisk udokumentowano okazami zielnikowymi,
przy czym z okazów zebranych przed 1945 r. w zielniku UWr nie zachowa³
siê ¿aden. Dla trzech stanowisk (Psie Pole, O³taszyn, Wojszyce) nie ma
szczegó³owych danych o miejscu wystêpowania, w pozosta³ych przypadkach
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gatunek bez wyj¹tku wystêpowa³ na siedliskach silnie zniszczonych przez
cz³owieka: wysypiskach mieci, w porcie miejskim, na przydro¿ach. Na nowych
stanowiskach rós³ w miejscach, gdzie okrywa rolinna by³a intensywnie niszczona
mechanicznie (wydeptywanie i rozje¿d¿anie).
Stanowiska historyczne:
BE48: wysypisko mieci przy trasie berliñskiej  ul. Lotnicza (Schuttplatz
an der Berliner Chaussee; Schalow 1933);
BE49: Psie Pole (Hundsfeld; Schube 1929); ul. Olszewskiego
(Wilhelmshafener Strasse; Schube 1930; leg. Meyer 1929); Rakowiec,
wysypisko mieci (Schuttplatz bei Morgenau; Schalow 1931); port miejski
(Stadthafen; Schalow 1934, 1936; Meyer 1936);
BE 58: Górka Skarbowców  Ma³a Sobótka, ul. Rac³awicka (Kinderzobten;
Schube 1929);
BE59: O³taszyn (Oltaschin; Schube 1930); Wojszyce (Woischwitz; Schube
1930, leg. Schalow 1929); Park Po³udniowy, trawnik (pastwisko) za Parkiem
(Rostañski 1960).
Lokalizacja odnotowana przez Urbisz (2011) za Rostañskim (1960) i zapisana
jako podana przez Schalowa (1933) przy ul. Braniborskiej (Berliner Strasse)
jest efektem b³êdu w t³umaczeniu nazwy Berliner Chaussee  obecnych ulic
Lotniczej i Kosmonautów, bêd¹cych tras¹ wylotow¹ z Wroc³awia na Berlin.
Stanowiska nowe:
BE49: Wroc³aw, Ostrów Tumski, ul. w. Idziego, brukowany chodnik
przy hotelu im. Jana Paw³a II, leg./det. Ewa Szczêniak, 5.08.2008. Gatunek
rós³ w miejscu styku budynku z chodnikiem. Rolina by³a porozga³êziana, ok.
1/5 okazu zebrano do dokumentacji (ryc. 1). Gatunek by³ obecny do listopada,
kiedy w trakcie kolejnej kontroli roliny nie stwierdzono. Wchodzi³ w sk³ad
inicjalnej formy wydepczyskowego zespo³u Eragrostio-Polygonetum (R. Tz.
1950) Oberd. 1971.
Sk³ad florystyczny p³atu przedstawia zdjêcie fitosocjologiczne: powierzchnia
2m2, 5.08.2008, pokrycie warstwy c (cover of herb layer) 10%, pokrycie warstwy
d (cover of moss layer) +; c: Portulaca oleracea 1, Eragrostis minor 1,
Polygonum aviculare var. arenastrum 1, Cynodon dactylon +, Capsella bursapastoris +, Galinsoga ciliata r, Conyza canadensis r; d: Ceratodon purpureus +.
BE49: Wroc³aw, ul. D³uga, parking przy supermarketach TESCO/OBI,
leg./det. Ewa Szczêniak, 22.09.2011. Ma³a rolina z jednym pêdem kwiatowym
na pozostawionym fragmencie niewyasfaltowanej ziemi (miejsce po zniszczonym
drzewku) na parkingu przed TESCO. Kontrola w padzierniku nie potwierdzi³a
stanowiska, prawdopodobnie zosta³o zniszczone mechanicznie (rozdeptane lub
rozje¿d¿one).
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Ryc. 1. Okaz Cynodon dactylon (L.) Pers., zebrany na ul. wiêtego Idziego, Wroc³aw
(fot. E. Szczêniak)
Fig. 1. Specimen of Cynodon dactylon (L.) Pers., collected on wiêtego Idziego street,
Wroc³aw (photo E. Szczêniak)

4. Dyskusja
Rostañski i Sowa (19861987) w³¹czyli Cynodon dactylon do listy
efemerofitów Polski. Urbisz (2011) potwierdzi³a jego status jako efemerofita
i tak zosta³ zaklasyfikowany w zestawieniu rolin obcego pochodzenia we florze
Polski (Tokarska-Guzik i in. 2012). Frey (2010) oceni³ takson jako umiarkowanie
ekspansywny w Polsce i, choæ ci¹gle klasyfikowany jest jako efemerofit, maj¹cy
szansê staæ siê sta³ym sk³adnikiem siedlisk synantropijnych dziêki ró¿nym
metodom transportu. Ekspansja ciep³olubnych traw, zarówno rzadkich, jak
i ocenianych jako ustabilizowane we florze Polski, zosta³a wielokrotnie
odnotowana (m.in. Korniak 2002; Korniak, Urbisz 2007; Tokarska-Guzik 2005,
2007; Tokarska-Guzik i in. 2007), lecz nigdzie nie pojawia³a siê informacja
o zimowaniu Cynodon dactylon w Polsce.
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Pomimo odnotowanego w tej czêci Europy ocieplania klimatu i obserwowanych we Wroc³awiu pojawów, a w niektórych przypadkach ekspansji
ciep³olubnych gatunków traw, zarówno obcych, jak i rodzimych np. Pennisetum
flaccidum, Eragrostis minor, Hordeum murinum, Digitaria sangunalis, Vulpia
myuros (Szczêniak 2010, 2011, 2013) cynodon nadal nie jest w stanie stworzyæ
tutaj stabilnych populacji  ma zbyt wysokie wymagania termiczne. Je¿eli okazy
obserwowane we Wroc³awiu wytworzy³y ziarniaki, to albo nie zd¹¿y³y one do
listopada dojrzeæ albo nie przetrwa³y zimy z powodu zbyt niskiej mrozoodpornoci.
Znikniêcie doros³ych rolin mia³o przyczyny antropogeniczne, o czym wiadczy
brak obumar³ych okazów. Chodniki na Ostrowie Tumskim we Wroc³awiu s¹
regularnie oczyszczane z chwastów (pielone rêcznie i opryskiwane) i najprawdopodobniej rolina zosta³a usuniêta. Parking przy supermarketach na ul. D³ugiej
jest bardzo intensywnie wydeptywany i sporadycznie pielony.
Interesuj¹cy jest fakt, ¿e pomimo bardzo znacznego wzrostu ruchu po 1992 r.
i otwarcia granic w 2004 r. nie notuje siê znacz¹cego wzrostu liczby stanowisk
tego gatunku w kraju. Przed 1945 r., gdy istnia³a intensywna wymiana handlowa
w granicach obecnej Polski odnotowano 11 stanowisk, a w czasie zahamowania
tego typu aktywnoci w latach 19451985 stwierdzono 17 pojawów (Urbisz
2011). Po 2004 r. w czasie otwartych granic i bardzo intensywnych przemieszczeñ
ludnoci udokumentowano zaledwie cztery wyst¹pienia, co na pewno nie oddaje
pe³nej skali zjawiska. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e niewielka liczba notowañ jest
zwi¹zana z krótkotrwa³oci¹ jego pojawów (jednosezonowoæ i krótki czas
obecnoci gatunku w sezonie powoduj¹, ¿e stanowiska mog¹ nie zostaæ
odnotowane), a tak¿e ze zdarzaj¹cym siê podczas prac terenowych b³êdnym
zaklasyfikowaniem Cynodon dactylon jako Digitaria sanguinalis. Gatunek
pojawia siê na siedliskach znacznie przekszta³conych, bêd¹cych jednoczenie
miejscem przemieszczania siê i postoju samochódów i ludzi z cieplejszych czêci
Europy. Wydaje siê, ¿e najbardziej istotnym czynnikiem decyduj¹cym o ma³ej
liczbie notowañ, jest stosunkowo ma³a liczba regularnych i kilkakrotnie
powtarzanych w ci¹gu sezonu wegetacyjnego badañ na tego typu siedliskach.
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Summary
Cynodon dactylon is a perennial grass of high temperature requirement and high
drought resistance. It is native to tropical areas of Eurasia and Africa, however
nowadays is widely distributed in warm areas all over the world. It is an invasive
and very competitive plant. In Poland, this species was observed ca. 34 times and
has been classified as an ephemerophyte. The species is not frost resistant and all
specimens did not survive the first winter.
In Lower Silesia, the species had not been recorded up to beginning of 20 th
century (Fiek 1881, Schube 1903). For the first time, Cyndon dactylon was noted
in 1929. Generaly, 7 sites were reported before 1945 and 1 in 1960, all in disturbed
areas of Wroc³aw. Two new sites were observed also in Wroc³aw in 2008 and 2011.
One plant grew on trotuar near hotel in a plot of trampled plant community of
Eragrostio-Polygonetum, second was a single plant on the parking near supermarket.
The specimens were removed or destructed and disappeared in years of the first
observation. The species was not observed there in next years.

