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Wprowadzenie
Niniejszy raport z inwentaryzacji gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia został opracowany
na podstawie umowy nr 01/08/2014-EOG zawartej w Krzywem w dniu 14 sierpnia 2014 roku pomiędzy
Stowarzyszeniem „Człowiek i Przyroda” z siedzibą w Krzywem (Zamawiający), a Zakładem Innowacji
Przyrodniczych Ecoexpert sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach (Wykonawca) na wykonanie zadania pn.
„Testowanie metod zwalczania niecierpka gruczołowatego, badanie dróg rozprzestrzeniania się nasion
niecierpka gruczołowatego oraz inwentaryzacja gatunków inwazyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego” realizowanego w ramach projektu „Niecierpek
gruczołowaty – inwazyjny gatunek obcego pochodzenia – inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się,
metody zwalczania”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (Umowa).
Raport został sporządzony dla Zamawiającego w zakresie objętym zleceniem. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za treść raportu wobec jakichkolwiek osób trzecich.

Cel opracowania i struktura raportu
Raport został sporządzony w celu przedstawienia wyników inwentaryzacji przyrodniczej mającej
na celu oszacowanie stanu populacji wszystkich inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia
na wyznaczonym obszarze.
Raport został podzielony na dwie części. W części pierwszej Informacje ogólne, scharakteryzowano
obszar, przedmiot oraz metody badań. W drugiej części Wyniki prac terenowych scharakteryzowano
występowanie poszczególnych gatunków obcego pochodzenia z uwzględnieniem specyfiki obszaru
badań. Do raportu dołączono sześć Załączników:







Załącznik nr 1 - lista taksonów roślin objętych inwentaryzacją,
Załącznik nr 2 - opis gatunków objętych inwentaryzacją,
Załącznik nr 3 - wzór karty terenowej wraz z wytycznymi,
Załącznik nr 4 - opracowania mapowe,
Załącznik nr 5 - płyta CD zawierająca (i) bazę danych w formie pliku Excel, (ii) dokumentację
fotograficzną, (iii) warstwy shp oraz załączniki.
Załącznik nr 6 - tabela zbiorcza z powierzchniami występowania poszczególnych gatunków
na wszystkich analizowanych odcinkach

Dokumenty i materiały źródłowe
Na potrzeby przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wykorzystano podkłady mapowe (w tym
ortofotomapę i zdjęcia lotnicze) dostępne na portalach: Google Earth, www.geoportal.gov.pl oraz
www.zumi.pl, a także mapy topograficzne w wersji papierowej Suwalskiego Parku Krajobrazowego
i Wigierskiego Parku Narodowego:



Filak A. 2009. Wigierski Park Narodowy. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Agencja „TD”,
Wydawnictwo Turystyczne, Warszawa-Białystok.
Haba M. 2010. Mapa turystyczno-krajobrazowa „Suwalski Park Krajobrazowy”. Podlaskie trasy
turystyczne. Skala 1:50 000. Pracownia Map i Wydawnictw Turystycznych „MH”, Ostrów
Mazowiecka.
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Inwentaryzacja – informacje ogólne
Prace terenowe związane z inwentaryzacją prowadzone były w sierpniu oraz wrześniu 2014 roku.
Inwentaryzacją objęte zostały inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia. Lista gatunków objętych
inwentaryzacją stanowi Załącznik nr 1 do raportu. Inwentaryzacja prowadzona była na obszarze
bezpośrednio przylegającym do rzeki Czarna Hańcza i objęła zbiorowiska nieleśne (torfowiska niskie,
szuwary, łąki, pastwiska, zbiorowiska welonowe i pola uprawne) oraz zbiorowiska leśne (łęgi).

Zakres przestrzenny inwentaryzacji
Inwentaryzacją objęty został obszar doliny rzeki Czarnej Hańczy na odcinku od jej źródeł
(N 54⁰18’24.93” E 22⁰48’57.72”) do miejscowości Sobolewo (N 54⁰04’5.35” E 22⁰59’32.14”) wraz
z linią brzegową jeziora Hańcza oraz znajdującego się w pobliżu jeziora Bocznel. Teren położony jest w
granicach powiatu suwalskiego w województwie podlaskim. Zgodnie z umową inwentaryzacją objęto
obszar położony wzdłuż rzeki Czarna Hańcza na odcinku o długości 52 km, obszar wokół jeziora Hańcza
wzdłuż jego linii brzegowej o długości 12,4 km (dodatkowo obszar wokół jeziora Bocznel wzdłuż jego
linii brzegowe). Łącznie długość odcinka, wzdłuż którego prowadzono inwentaryzację, wynosi 116,4
km (52 km x 2 brzegi + 12.4 km). Łączna powierzchnia inwentaryzacji to 582 ha.

Ryc. 1. Teren objęty inwentaryzacją z podziałem na odcinki A, B, C i D
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Zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w umowie, inwentaryzację prowadzono
wzdłuż rzeki w pasie o szerokości 20 – 50 m po obu jej stronach. W uzasadnionych przypadkach
rozszerzano obszar badań. W najszerszym miejscu granica prowadzonej inwentaryzacji oddalona jest
od koryta rzecznego o ok. 200 m.
Zgodnie z umową oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w celu rzetelnego
przeprowadzenia inwentaryzacji oraz ze względu na znaczną długość fragmentu doliny rzeki, badany
fragment doliny rzecznej (wraz z linią brzegową jeziora Hańcza) podzielono na 4 odcinki, które
odpowiednio oznaczono symbolami: A, B, C, D (Ryc. 1.). Długość poszczególnych odcinków oraz ich
lokalizacje przedstawiono w tabeli nr 1. Ustalono granice badanego terenu i naniesiono je na mapy
topograficzne i ortofotomapę.
Granice każdego odcinka oznaczone zostały w terenie przy pomocy urządzenia GPSmap 76CSx firmy
GARMIN (odbiornik GPS). Następnie, dla każdego odcinka opracowano następujące rodzaje map:
(i) poglądową topograficzną w skali 1:25000, oraz (ii) szczegółowe arkusze ortofotomapy w skali
1:6000, które, wraz z innym niezbędnym sprzętem, stanowiły wyposażenie terenowe zespołów
wykonujących inwentaryzację.

Opis terenu objętego inwentaryzacją z podziałem na odcinki
Odcinek A
Odcinek A to źródłowy fragment doliny rzeki Czarna Hańcza. Rzeka bierze swój początek na łąkach
i pastwiskach wsi Antosin. Wypływa tu w postaci kilku młak porośniętych szuwarem turzycowym
i właściwym w zadrzewieniach brzozowo-olszowych. Koryto formuje się po ok. 200-300 m. Rzeka
początkowo płynie na północ, w okolicach miejscowości Okliny zawija w kierunku wschodnim i dalej
Czarna Hańcza płynie w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Koryto przecina łąki
i pastwiska. Po kliku kilometrach tworzy się wokół niego szpaler drzew – są to głównie olchy i brzozy.
Następnie rzeka wpada do jeziora Hańcza, na brzegach którego znajdują się liczne głazy, niektóre
o kilkumetrowej szerokości. Jezioro ma średnio rozwiniętą linię brzegową z kilkoma malowniczymi
zatokami. Poza obniżeniami na krańcach północnym i południowym brzegi akwenu są strome, a nawet
bardzo strome: wschodnie, stanowiące moreny czołowe, zajmuje dorodny bór świerkowy; zachodnie,
ukształtowane w pagórkowatą wyżynę lodowcową – pola orne i pastwiska. Około 200 m od jego
wschodniej linii brzegowej rozciąga się niewielkie jezioro Bocznel, o powierzchni 19 ha. Tylko w okolicy
wsi Hańcza zachował się fragment lasów liściastych z dużym udziałem lipy.
Odcinek A kończy się w miejscowości Bachanowo, w miejscu wypływu rzeki Czarna Hańcza z jeziora
Hańcza. Długość rzeki na tym odcinku wynosi około 24 km. Odcinek ten zawiera także linię brzegową
jeziora Hańcza o długości całkowitej 12,4 km. Dodatkowo zinwentaryzowano linię brzegową jeziora
Bocznel o długości całkowitej 3,3 km.

Odcinek B
Odcinek B ma długość 12 km. Rzeka na całym odcinku płynie w kierunku południowym, a jej koryto ma
tu szerokość od 5 do 8 m. Rzeka płynie w lesie łęgowym, rzadziej pomiędzy łąkami i pastwiskami. Jej
brzegi porośnięte są roślinnością welonową i szuwarową. W połowie odcinka zlokalizowany jest staw
Turtulski, na brzegach którego rośnie szuwar właściwy i turzycowy. Rzeka na tym odcinku ma naturalny
charakter z licznymi meandrami. Odcinek B kończy się przy moście w miejscowościach Podwysokie
Jeleniewskie/Okrągłe.
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Odcinek C
Odcinek C jest bardzo podobny morfologicznie i siedliskowo do odcinka B. Jego długość także wynosi
12 km, ale koryto rzeki jest nieco szersze – do 12 m. Wzdłuż linii brzegowej rzeki występują lasy
łęgowe, szuwary, zbiorowiska welonowe, zatorfione łąki wilgotne. Odcinek ten kończy się przy moście
we wsi Bród Stary.

Odcinek D
Odcinek D ma długość około 16 km i zlokalizowany jest pomiędzy miejscowościami Bród Stary
i Sobolewo. Rzeka poddawana jest tu silnej antropopresji. Jej koryto biegnie najpierw przez obszar
wiejski (ok 6,5 km). Następnie na długości 6,5 km Czarna Hańcza płynie przez miasto Suwałki. Przecina
tu osiedla mieszkalne, ogródki działkowe i szlaki komunikacyjne: drogi asfaltowe, gruntowe, torowiska.
Koryto rzeki w wielu miejscach jest silnie zanieczyszczone odpadkami. Roślinność przybrzeżna jest
zdominowana przez gatunki inwazyjne obcego pochodzenia, które „uciekły” z ogródków
przydomowych. Widoczny jest tu znaczny udział gatunków zielnych, jak i drzew. Poniżej miasta
inwentaryzacją objęto obszar o charakterze wiejskim, na odcinku ok. 3 km wzdłuż rzeki.
Tab. 1. Inwentaryzowany fragment doliny rzeki Czarnej Hańczy z podziałem na odcinki
ODC.

WSPÓŁRZĘDNE GPS
POCZĄTKU

WSPÓŁRZĘDNE GPS KOŃCA

DŁUGOŚĆ [KM]

A

N 54o 18’24.93”
E 22o 48’57.72”

N 54o 1436.33”
E 22o 47’47.50”

12 + 12,4 linii
brzegowej jeziora
Hańcza

B

N 54o 14’36.33”
E 22o 47’47.50”

N 54o 11’38.97”
E 22o 50’22.64”

12

Bachanowo (jez. Hańcza) do
Podwysokie Jeleniewskie/Okrągłe
(most)

C

N 54o 11’38.97”
E 22o 50’22.64”

N 54o 08’4.00”
E 22o 52’50.39”

12

Podwysokie Jeleniewskie/Okrągłe
(most) do
Bród Stary (droga na Bród
Nowy/most)

D

N 54o 08’4.00”
E 22o 52’50.39”

N 54o 04’5.35”
E 22o 59’32.14”

16 (w tym
6,5 km w Suwałkach)

OPIS ODCINKA

Źródła (Antosin) do Bachanowo (jez.
Hańcza)

Bród Stary (droga na Bród
Nowy/most) do
Sobolewo (altana)

Przedmiot badań
Przedmiotem inwentaryzacji są gatunki roślin naczyniowych obcego pochodzenia występujące
na obszarze objętym działaniem. Listę tych gatunków zwiera Załącznik nr 1. Opisy gatunków stanowi
Załącznik nr 2.

Metodyka inwentaryzacji
Do prowadzenia prac terenowych wyznaczono cztery dwuosobowe zespoły, po jednym na każdy
badany odcinek. W skład każdego z zespołów wchodziła przynajmniej jedna osoba z wykształceniem
przyrodniczym. Nad całością prac nadzór pełnił specjalista botanik.
Każdy zespół rozpoczynał badania obierając kierunek zgodny z biegiem rzeki. Inwentaryzację
prowadzono metodą marszrutową. Podążając równolegle w jednym kierunku w dół rzeki notowane
było występowanie wszystkich gatunków roślin obcego pochodzenia. Ich lokalizację określano
za pomocą odbiornika GPS oraz zapisywano przy pomocy współrzędnych w karcie terenowej.
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Dodatkowo zaobserwowane gatunki, z zachowaniem odpowiedniej numeracji, nanoszono na
ortofotomapę. Przykładowa karta terenowa wraz z wytycznymi stanowi Załącznik nr 3.

Rodzaj zbieranych danych oraz sposób ich oznaczenia
Podczas inwentaryzacji notowano przede wszystkim następujące dane:




nazwa gatunku,
rodzaj siedliska,
charakterystyka populacji.

Nazwa gatunku
Stosowano następujące zasady nazewnictwa: pierwsze litery łacińskiej nazwy pisane są wielką literą,
np. dąb czerwony Quercus rubra – skrót QR, klon jesionolistny Acer negundo - AN. Każdy gatunek
opisywano posługując się następującymi kodami:
















czeremcha amerykańska PS,
dąb czerwony QR,
klon jesionolistny AN,
kolczurka klapowana EL,
nawłoć późna/nawłoć kanadyjska SSP,
niecierpek drobnokwiatowy IP,
niecierpek gruczołowaty IG,
rdestowiec ostrokończysty RSP,
robinia akacjowa RP,
róża pomarszczona RR,
rudbekia naga RL,
słonecznik bulwiasty HT,
sumak octowiec RT,
tawuła kutnerowata ST,
winobluszcz pięciolistkowy PQ.

Rodzaj siedliska
Podczas inwentaryzacji notowano siedlisko występowania poszczególnych taksonów roślin, w podziale
na leśne i nieleśne.

Charakterystyka populacji
Oznaczano stopień rozwoju roślin, który podawano w następującej skali:
1.
2.

Obecność tylko pędów wegetatywnych,
Obecność pędów wegetatywnych i generatywnych.

Dodatkowo wyróżniano 3 klasy wiekowe:
1.
2.
3.

Siewka (wysokość do 0,2 m),
Młody (wysokość od 0,2m do 2 m),
Dorosły (wysokość powyżej 2 m).

Stanowiska roślin zaznaczano jako punktowe, powierzchniowe (poligon) i liniowe.
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Podczas prac terenowych lokalizację punktów wyznaczano przy użyciu odbiornika GPS. Powierzchnie
oznaczano za pomocą dwóch punktów GPS: wejściowego oraz wyjściowego, wraz z informacją na jaką
szerokość rozciąga się dane stanowisko. Długość i szerokość takiego stanowiska podano na
poszczególnych opracowaniach mapowych (Załącznik nr 4) oraz w bazie danych stanowiącej Załącznik
nr 5 (i). Odmienną metodę zastosowano w przypadku niecierpka gruczołowatego, klonu
jesionolistnego oraz gatunków z rodzaju nawłoć w odcinku D. W tym przypadku na mapy nanoszono
lokalizację punktów granicznych (wierzchołków) całych powierzchni.
Tabela zbiorcza zawierająca dane dotyczące wielkości zajmowanej przez poszczególne gatunki
powierzchni na wszystkich inwentaryzowanych odcinkach stanowi Załącznik nr 6 do raportu.

Stanowiska punktowe
Punktowo zaznaczano te stanowiska gatunków, których powierzchnia była zwarta i niewielka (do 50
m2). W tych przypadkach szacowano liczbę pędów nadziemnych roślin obcego pochodzenia według
trzystopniowej skali:
1. od 1 do 50 osobników,
2. od 51 do 100 osobników,
3. powyżej 100 osobników.

Stanowiska powierzchniowe
Poligonem zaznaczano stanowiska gatunków, które występowały na obszarze o długości większej niż
7 m i szerokości większej niż 4 m. Szacowano również stopień pokrycia powierzchni przez dany takson
rośliny. Przyjęto trzystopniową skalę pokrycia:
1. pokrycie poniżej 30%,
2. pokrycie od 30 do 70%,
3. pokrycie powyżej 70%.
Powierzchnia poszczególnych poligonów była obliczana w programach QGIS oraz geoportal.gov.pl
i podawana w hektarach.

Stanowiska liniowe
Liniowo zaznaczono występowanie gatunków wzdłuż np. linii brzegowej rzeki, ogrodzenia, drogi.
Przyjęto, że takie stanowisko musi mieć długość co najmniej 7 m i szerokość mniejszą niż 4 m. Stopień
pokrycia roślin na stanowiskach liniowych określano analogicznie, jak w przypadku stanowisk
powierzchniowych, w trzystopniowej skali.

Tworzenie bazy danych oraz map
Zebrane w terenie dane przeniesiono do komputerowej bazy danych w formacie pliku Excel,
a naniesione za pomocą odbiornika GPS współrzędne posłużyły do stworzenia map rozmieszczenia
gatunków roślin obcego pochodzenia.
Sposób odwzorowania graficznego wyników inwentaryzacji uzależniony był zarówno od obszaru
objętego badaniami, jak i od liczby pozyskanych rekordów. Na arkuszach map szczegółowych
dla odcinków A, B i C przedstawiono wszystkie stwierdzone gatunki razem.
Z uwagi na dużą liczbę stanowisk i różnorodność gatunków obcego pochodzenia na odcinku D,
dla lepszej czytelności map, sporządzono osobne arkusze przedstawiające lokalizacje każdego gatunku
oddzielnie.
Mapy te zostały opracowane w skali dobranej w taki sposób, aby lokalizacja stanowisk gatunków była
czytelna.
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Lokalizację stwierdzonych gatunków przedstawiono również na mapach katastralnych.
Arkusze szczegółowe, w celu zachowania przejrzystości map, oznaczono na mapie poglądowej oraz
na mapach szczegółowych, z zastosowaniem kodu, gdzie każdy z arkuszy nazwany jest odpowiednio,
np. dla odcinka A: A1, A2, A3, dla odcinka B: B1, B2, B3 itd.
Mapy opracowano przy użyciu oprogramowania Quantum GIS.

Wyniki prac terenowych
W wyniku inwentaryzacji gatunków roślin obcego pochodzenia przeprowadzonych w dolinie rzeki
Czarna Hańcza na odcinku od źródeł do miejscowości Sobolewo stwierdzono występowanie
następujących taksonów roślin obcego pochodzenia:
Gatunki inwazyjne
1. Czeremcha amerykańska Prunus serotina
2. Dąb czerwony Quercus rubra
3. Klon jesionolistny Acer negundo
4. Kolczurka klapowana Echinocystis lobata
5. Nawłoć późna/nawłoć kanadyjska Solidago ssp.
6. Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora
7. Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera
8. Rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica
9. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia
10. Róża pomarszczona Rosa rugosa
11. Rudbekia naga Rudbeckia laciniata
12. Słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus
13. Sumak octowiec Rhus typhina
14. Tawuła kutnerowata Spiraea tomentosa
Gatunki o właściwościach inwazyjnych:
15. Winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus quinquefolia

Występowanie gatunków roślin obcego pochodzenia - charakterystyka
poszczególnych fragmentów doliny rzeki Czarna Hańcza
Badany teren, ze względu na charakter koryta rzecznego, linii brzegowej oraz miejscowo silną
antropopresję, podzielono na 3 części: (i) dolinę rzeki w obszarze wiejskim, (ii) brzegi jeziora Hańcza
oraz (iii) miasto Suwałki. Poniżej scharakteryzowano występowanie inwazyjnych gatunków roślin
obcego pochodzenia objętych inwentaryzacją stwierdzonych na odmiennych rodzajowo terenach:




Obszar wiejski – jako obszar wiejski zostały opisane wszystkie tereny z wyłączeniem doliny Czarnej
Hańczy, znajdujące się w ścisłych granicach miasta Suwałki oraz linii brzegowej jeziora Hańcza.
jezioro Hańcza – linia brzegowa jeziora Hańcza oraz sąsiadującego z nim jeziora Bocznel.
miasto Suwałki – dolina rzeki Czarna Hańcza znajdująca się w ścisłych granicach miasta Suwałki.
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Dolina rzeki Czarna Hańcza w obszarze wiejskim
Na terenach wiejskich wzdłuż koryta rzecznego stwierdzono 369 stanowisk roślin obcego pochodzenia.
W obrębie tych stanowisk stwierdzono występowanie 10-ciu taksonów.

Nawłoć. Stwierdzono 18 stanowisk punktowych tego taksonu. Na 15 stanowiskach nawłocie
występowały w liczbie osobników nie przekraczającej 50. Na 3 stanowiskach liczba osobników mieściła
się w zakresie od 51 do 100. Na wszystkich stanowiskach z wyjątkiem stanowiska nr SSP79 w okolicach
miejscowości Krzywólka, rośliny charakteryzowały się występowaniem zarówno pędów
wegetatywnych, jak i generatywnych. Stanowiska punktowe znajdowały się w siedlisku nieleśnym (12)
oraz na siedlisku leśnym (6). Stanowiska nawłoci występujące powyżej miasta Suwałki (12) ściśle
związane były z zabudowaniami oraz znajdowały się zwykle w pewnym oddaleniu od koryta rzeki (Fot.
1). Za zabudowaniami wsi Potasznia to właśnie nawłoć była najliczniej reprezentowana spośród
wszystkich taksonów obcego pochodzenia. Natomiast stanowiska znajdujące się poniżej miasta
Suwałki (6) rozproszone były na siedliskach nieleśnych (ugory, nieużytki) często w znacznym oddaleniu
od zabudowań, czyli źródła inwazji.

Fot. 1. Nawłoć sp. na wysokości miejscowości Potasznia
Winobluszcz pięciolistkowy. Stwierdzono 8 stanowisk (7 punktowych i 1 liniowe). Na 6 stanowiskach
punktowych winobluszcz występował w niewielkiej liczbie osobników (od 1 do 50), w 1 przypadku
(PQ15, poniżej Suwałk) liczba osobników przekraczała 50. Na stanowisku liniowym pokrycie roślin
występowało w 2 klasie (30–70%). Na 5 stanowiskach punktowych rośliny były niewielkie, w 2 klasie
wiekowej. Natomiast na 2 stanowiskach punktowych winobluszcz był okazały i opisany został jako
osobnik dorosły. W przypadku stanowiska liniowego rośliny na wejściu na stanowisko (PQ3) były
9
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młodociane (2 klasa wiekowa), ale na wyjściu ze stanowiska (PQ3K) były dorosłe. Na żadnym
ze stanowisk nie zaobserwowano osobników kwitnących ani owocujących, a zatem wszystkie
stwierdzenia winobluszczu pięciolistkowego zwierały się w 1 klasie opisującej stopień rozwoju
populacji.
Winobluszcz pięciolistkowy występował zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań
mieszkalnych (Fot. 2), gdzie porastał ogrodzenia i mury. Zatem, występowanie tej obcej rośliny
na badanym obszarze z reguły związane jest z nasadzeniami ogrodowymi. W trzech przypadkach
roślina występowała na siedlisku leśnym, w znacznym oddaleniu od zabudowań.

Fot. 2. Winobluszcz pięciolistkowy porastający ogrodzenie w miejscowości Bachanowo
Niecierpek gruczołowaty. Stwierdzono 305 stanowisk (265 punktowych, 17 liniowych i 23
powierzchniowe). Powierzchnia zajmowana przez tą roślinę wyniosła 7,12 ha.
Na większości stanowisk punktowych (ok. 47%) niecierpek gruczołowaty występował w najwyższej
klasie (> 100 osobników). Nieco mniej było stanowisk z liczbą osobników poniżej 50 (35%), a najmniej
z liczbą od 51 do 100 osobników (18%). Na większości stanowisk liniowych i powierzchniowych (83%)
pokrycie tym gatunkiem mieściło się w przedziale 30-70%. Na 2 stanowiskach powierzchniowych
stwierdzono wszystkie 3 klasy pokrycia, na 2 stanowiskach gatunek ten występował w 1 klasie pokrycia
i na 2 stanowiskach – w 3 klasie pokrycia. Na wszystkich stanowiskach zaobserwowano osobniki
kwitnące i owocujące. Większość stanowisk znajdowała się w siedlisku nieleśnym (57%). Pozostałe 43%
stwierdzono w siedlisku leśnym, zazwyczaj w lasach łęgowych.
Niecierpek gruczołowaty był najliczniej reprezentowanym gatunkiem obcego pochodzenia
na badanym terenie. Jego stanowiska zlokalizowane były głównie na obszarach znajdujących się
poniżej miasta Suwałki. Na tym obszarze niecierpek gruczołowaty występował przede wszystkim
na stanowiskach liniowych i powierzchniowych (Fot. 3.). Bardzo często punkty skrajne
zinwentaryzowanych powierzchni znajdowały się nawet kilkadziesiąt metrów od brzegu rzeki,
bezpośrednio na granicy z uprawami rolnymi. Na terenach położonych wzdłuż rzeki niecierpek
gruczołowaty rósł na łąkach, nieużytkach, pastwiskach, odłogach, w ziołoroślach, turzycowiskach oraz
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przy domostwach. W przypadku zbiorowisk leśnych były to zarośla bzu czarnego, olszy, wierzb
czy innych gatunków liściastych (lasy łęgowe oraz zadrzewienia olszowe). Niecierpek gruczołowaty
występował zarówno na terenach z wodą stagnującą na powierzchni, terenach podmokłych
i wilgotnych, jak i suchych. Z inwentaryzacji wynika jednak, że gatunek preferuje tereny wilgotne
w bliskości doliny rzecznej. Zauważono, że w ziołoroślach z dominacją pokrzywy zwyczajnej i kielisznika
zaroślowego występują wyłącznie pojedyncze osobniki tego gatunku.

Fot. 3. Niecierpek gruczołowaty rosnący wzdłuż rzeki na wysokości miejscowości Krzywe

Fot. 4. Niecierpek drobnokwiatowy na stanowisku wzdłuż lasu za zabudowaniami wsi Krzywólka
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Niecierpek drobnokwiatowy. Stwierdzono 11 stanowisk punktowych. Na 3 stanowiskach liczba roślin
nie przekraczała 50, na 5 przekraczała 50 osobników i sięgała do górnej granicy 100 osobników, a na
kolejnych 3 stanowiskach liczba osobników znacznie przekraczała 100. Wszystkie stanowiska
niecierpka drobnokwiatowego występowały powyżej miasta Suwałki.
Na wszystkich stanowiskach stwierdzono obecność pędów generatywnych. Niecierpek
drobnokwiatowy występował przede wszystkim w zbiorowiskach leśnych (Fot. 4), niemniej w dwóch
przypadkach stwierdzono występowanie rośliny w zbiorowiskach nieleśnych (IP1 odc. C, IP23 odc. D).
Sumak octowiec. Stwierdzono 11 stanowisk (10 punktowych i 1 liniowe). Na 6 stanowiskach
punktowych gatunek występował w liczbie osobników nie przekraczających 50. Na 4 pozostałych
stanowiskach punktowych liczba osobników sumaka przekraczała 50, ale nie była większa niż 100.
Stanowisko liniowe na całej swojej długości pokryte było od 30 do 70% roślinami sumaka. Odnotowane
rośliny znajdowały się we wszystkich trzech klasach wiekowych. Na jednym stanowisku (RT1, odc. B)
występowało dojrzałe drzewo otoczone osobnikami młodocianymi oraz siewkami. Na 5 stanowiskach
punktowych sumak octowiec znajdował się w 3 klasie wiekowej, a na 4 w 2 klasie. Na stanowisku
liniowym sumak octowiec występował w postaci młodych roślin. Na 6 stanowiskach punktowych
stwierdzono występowanie roślin w postaci wegetatywnej. Natomiast na 4 stanowiskach punktowych
i jednym liniowym zaobserwowano obecność pędów generatywnych.
Stanowiska punktowe oraz stanowisko liniowe znajdowały się na siedlisku nieleśnym, głównie
w okolicach zabudowań (Fot. 5) w miejscowościach Turtul, Podwysokie Jeleniewskie, Potasznia,
Krzywólka oraz Krzywe. Wyjątkiem jest jedno stanowisko punktowe (RT2, odc. C), które zlokalizowane
jest na siedlisku leśnym. Stanowisko to znajduje się w bliskiej odległości od szosy oraz leżących po jej
drugiej stronie zabudowań.

Fot. 5. Sumak octowiec w ogrodzie przydomowym w miejscowości Bachanowo
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Róża pomarszczona. Stwierdzono 4 stanowiska (3 punktowe i 1 liniowe). Na 1 stanowisku punktowym
liczba osobników nie przekraczała 50, natomiast na dwóch pozostałych stanowiskach punktowych
liczba osobników osiągała wartości od 51 do 100. Pokrycie na stanowisku liniowym osiąga najwyższą
wartość (>70%). Stanowisko to rozciąga się wzdłuż szosy stanowiąc celowe nasadzenie. Na wszystkich
stanowiskach rośliny znajdowały się w 3 klasie wiekowej i były to osobniki kwitnące i owocujące.
Stanowiska występowały na siedlisku nieleśnym na wysokości miejscowości Podwysokie Jeleniewskie,
Potasznia i Krzywólka.
Rudbekia naga. Stwierdzono 2 stanowiska punktowe gatunku. Na obu stanowiskach liczba osobników
nie przekroczyła 50 oraz stwierdzono występowanie pędów generatywnych. Stanowiska znajdują się
na siedliskach nieleśnych w miejscowościach Bród Stary i Krzywólka, w obu przypadkach związane są
z nasadzeniami w ogrodach przydomowych.
Robinia akacjowa. Stwierdzono 1 stanowisko punktowe o liczbie osobników mniejszej niż 50. Na
stanowisku znajdowały się osobniki młodociane. Nie zaobserwowano występowania pędów
generatywnych. Stanowisko znajdowało się na siedlisku leśnym, za mostem w miejscowości
Bachanowo.
Kolczurka klapowana. Stwierdzono 8 stanowisk punktowych. Na większości stanowisk (7) gatunek
występował w niewielkiej liczbie osobników (od 1 do 50), tylko w jednym przypadku (EL12) liczba
osobników przekroczyła 50. Na wszystkich stanowiskach zaobserwowano obecność pędów
generatywnych posiadających kwiaty i owoce. Stanowiska znajdowały się głównie na siedlisku
nieleśnym, tylko w dwóch przypadkach stwierdzono gatunek na siedlisku leśnym (EL10 i EL14).
Na 5-ciu stanowiskach znajdujących się poniżej miasta Suwałki (EL20, EL19, EL18, EL10, EL9) kolczurka
klapowana nie występuje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań.
Rdestowiec ostrokończysty. Stwierdzono 1 stanowisko punktowe o ilości osobników nie przekraczającej
50. Na stanowisku zaobserwowano występowanie pędów generatywnych. Stanowisko gatunku
znajduje się na siedlisku nieleśnym przy korycie rzeki, wschodni brzeg, na wysokości wsi Bród Nowy.
Miejsce to położone jest ok 1,5 km na północ od miasta Suwałki.

Brzegi jeziora Hańcza
Wzdłuż brzegów jeziora Hańcza oraz jeziora Bocznel stwierdzono 37 stanowisk roślin obcego
pochodzenia. W obrębie tych stanowisk stwierdzono występowanie 5-ciu taksonów.
Róża pomarszczona. Stwierdzono 8 stanowisk punktowych (Fot. 6). Na wszystkich stanowiskach liczba
osobników nie przekraczała 50. Na większości stanowisk stwierdzono występowanie osobników
w 3 klasie wiekowej, jedyny wyjątek stanowiło stanowisko RR8, na którym występowały osobniki
młodociane. Na wszystkich stanowiskach osobniki posiadały pędy generatywne z widocznymi kwiatami
i owocami. Na siedliskach nieleśnych znajdowały się 4 stanowiska, 4 pozostałe na siedliskach leśnych.
Występowanie róży pomarszczonej stwierdzono wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Hańcza na
wysokości wsi Hańcza, w zaroślach okrajkowych nad brzegiem jeziora oraz w miejscach uczęszczanych
przez turystów (np. zejście do jeziora, miejsca przystani kajaków i łódek).
Nawłoć. Stwierdzono 4 stanowiska punktowe, przy czym na 3 liczba osobników nawłoci nie
przekraczała 50, a na 1 (SSP9) było ich od 51 do 100. Na wszystkich stanowiskach zaobserwowano
osobniki kwitnące i owocujące. Stanowiska znajdowały się głównie w siedlisku nieleśnym, a jedynym
wyjątkiem było stanowisko SSP9, które stwierdzono na siedlisku leśnym. Stanowiska stwierdzono
w pobliżu wypływu rzeki z jeziora Hańcza. Stanowiska nawłoci znajdowały się w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowań.
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Fot. 6. Owocująca róża pomarszczona rosnąca przy zachodnim brzegu jeziora Hańcza
Sumak octowiec. Stwierdzono 5 stanowisk punktowych. Na wszystkich stanowiskach liczba osobników
nie przekraczała 50. Podobnie jak w przypadku odcinka wiejskiego, także tutaj pojawiają się
2 stanowiska (RT1, RT5), na których znajdują się osobniki we wszystkich klasach wiekowych. Na
1 stanowisku stwierdzono występowanie roślin w 1 klasie wiekowej (RT2), natomiast na pozostałych
2 w 3 klasie wiekowej. Na większości stanowisk obserwowano występowanie pędów generatywnych,
przy czym wyjątek stanowi tu stanowisko RT2 gdzie stwierdzono tylko pędy wegetatywne. Stanowiska
sumaka octowca stwierdzono na siedlisku nieleśnym wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Hańcza,
głównie w ogródkach przydomowych lub w miejscach uczęszczanych przez turystów (np. zejście do
jeziora, miejsca przystani kajaków i łódek).
Winobluszcz pięciolistkowy. Stwierdzono 9 stanowisk (8 punktowych i 1 liniowe). Na większości
stanowisk punktowych gatunek występował w niewielkiej liczbie osobników (od 1 do 50), a na jednym
stanowisku punktowym (PQ8) liczba osobników przekraczała 50. Na stanowisku liniowym pokrycie
rośliną było niewielkie i nie przekraczało 30% (1 klasa). Na wszystkich stanowiskach występowały
osobniki dorosłe. Na większości stanowisk stwierdzono występowanie pędów generatywnych,
jednakże na dwóch stanowiskach (PQ4, PQ5) nie zaobserwowano rozmnażających się roślin.
Stanowiska stwierdzono na siedliskach nieleśnych, głównie w ogródkach przydomowych.
Niecierpek gruczołowaty. Stwierdzono 7 stanowisk (6 punktowych, 1 powierzchniowe) Powierzchnia
zajmowana przez tą roślinę wyniosła 0,25 ha. Dodatkowo nad jeziorem Bocznel stwierdzono 4
stanowiska (1 punktowe i 3 liniowe).
Liczba osobników tego gatunku na stanowiskach punktowych nie przekraczała 50. Na stanowiskach
powierzchniowych stopień pokrycia osiągnął wartość powyżej 70%. Na wszystkich stanowiskach
zaobserwowano osobniki kwitnące i owocujące. Stanowiska znajdowały się na siedlisku nieleśnym,
w większości w pobliżu zabudowań lub miejsc przecięcia się drogi z rzeką. Stanowisko powierzchniowe
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występowało nad samym brzegiem jeziora i ma z nim bezpośrednią styczność, stąd stanowi poważne
zagrożenie jako źródło rozprzestrzeniania się niecierpka gruczołowatego drogą wodną.
Nad jeziorem Bocznel na stanowisku punktowym oraz na wszystkich stanowiskach liniowych pokrycie
przez niecierpka gruczołowatego przekraczało 70%. Na wszystkich stanowiskach zaobserwowano
osobniki kwitnące i owocujące. Stanowiska znajdowały się na siedlisku nieleśnym, w pobliżu drogi.

Dolina rzeki Czarna Hańcza w obszarze miejskim (Suwałki)
Czarna Hańcza przepływa przez miasto Suwałki na długości ok. 6,5 km. Teren jest silnie zurbanizowany.
Na tym terenie stwierdzono 438 stanowisk roślin obcego pochodzenia. W obrębie tych stanowisk
stwierdzono występowanie 15-stu taksonów roślin. Bardzo często występują one razem, przeplatając
się ze sobą (Fot. 7 i 9).

Fot. 7. Kolczurka klapowana i niecierpek gruczołowaty przy torowisku
Niecierpek gruczołowaty. Stwierdzono 142 stanowiska tego gatunku (122 punktowe, 12 liniowych i 8
powierzchniowych). Powierzchnia zajmowana przez te rośliny wyniosła 2,10 ha.
Na większości stanowisk punktowych (ok. 90%) niecierpek gruczołowaty występował w niewielkiej
liczbie osobników (od 1 do 50). Na pozostałych stanowiskach punktowych liczba osobników mieściła
się w zakresie 51-100, a nawet przekraczała 100 osobników. Na większości stanowisk liniowych
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i powierzchniowych (80%) pokrycie przez niecierpka gruczołowatego mieści się w przedziale 30-70%.
Na wszystkich stanowiskach zaobserwowano osobniki kwitnące i owocujące. Większość stanowisk
(82%) znajdowała się na siedlisku nieleśnym w zbiorowiskach antropogenicznych (Fot. 7), zarastających
łąkach, ziołoroślach oraz w szuwarze trzcinowym. Pozostałe 18% stwierdzono w siedlisku leśnym,
w lasach łęgowych.
Niecierpek gruczołowaty jest gatunkiem licznie występującym w obszarze miejskim, głównie w zasięgu
oddziaływania ogródków działkowych. Pierwsze stanowiska punktowe stwierdzono wzdłuż ulicy
Staszica. Niecierpek gruczołowaty występował od tego miejsca aż do granic inwentaryzowanego
obszaru we wsi Sobolewo.
Kolczurka klapowana. Stwierdzono 15 stanowisk (14 punktowych i 1 liniowe). Na 12 stanowiskach
punktowych gatunek występował w niewielkiej liczbie osobników (od 1 do 50). Na 1 stanowisku
punktowym gatunek występował w większej liczbie osobników osiągając wartość powyżej 50.
Natomiast w jednym przypadku (EL3) liczba osobników znacznie przekroczyła 100. Na stanowisku
liniowym pokrycie rośliną zawierało się w 2 klasie (30-70%). Na wszystkich stanowiskach gatunek
posiadał pędy generatywne, na których występowały kwiaty oraz owoce. Kolczurka klapowana, w tym
fragmencie rzeki, występowała tylko na siedliskach nieleśnych. Zbiorowiska, w których odnotowano
roślinę, mają charakter półnaturalny. Były to głównie łąki w różnym stopniu użytkowania, ziołorośla
i szuwary. Na terenie Suwałk roślina ta jest nadal uważana przez właścicieli ogródków działkowych za
atrakcyjny element dekoracyjny ogrodzeń z siatki. Dlatego też, podobnie jak w przypadku niecierpka
gruczołowatego, kolczurka klapowana najliczniej występuje w okolicach ogródków działkowych i w ich
bezpośrednim sąsiedztwie (Fot. 7).

Fot. 8. Rdestowiec ostrokończysty
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Rdestowiec ostrokończysty. Stwierdzono występowanie 4 stanowisk punktowych, na których liczba
osobników osiągała niewielkie wartości (<50). W przypadku 3 stanowisk nie zaobserwowano roślin
kwitnących czy owocujących, a w jednym przypadku (RSP3) stwierdzono obecność pędów
generatywnych. Wszystkie odnalezione rośliny zajmowały siedliska nieleśne. Występowały one
w formie kęp, prawie zawsze rosnących w bliskiej odległości od rzeki, w zbiorowiskach
antropogenicznych (Fot. 8).
Niecierpek drobnokwiatowy. Stwierdzono 18 stanowisk (17 punktowych i 1 liniowe). Na 13
stanowiskach punktowych liczba osobników osiągała wysokie wartości, przekraczające znacznie 100.
Na 2 stanowiskach gatunek występuje w średniej liczbie osobników (od 51 do 100), a na 2 pozostałych
w niewielkiej liczbie (od 1 do 50). Na stanowisku liniowym pokrycie rośliną zawiera się w 3 klasie
(>70%). Wszystkie stanowiska gatunku charakteryzują się występowaniem roślin posiadających pędy
generatywne, na których zaobserwowano owoce. Siedem stanowisk punktowych stwierdzono
w obrębie siedliska nieleśnego. Pozostałe 10 stanowisk punktowych i 1 liniowe występowały na
siedlisku leśnym. Stanowiska gatunku stwierdzono wzdłuż nasadzeń sosnowych na terenie porolnym,
w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Suwałki oraz na terenie parku Arkadia.
Słonecznik bulwiasty (topinambur). Stwierdzono 1 stanowisko liniowe, na którym pokrycie rośliną
zawiera się w 3 klasie (>70%). Osobniki pokrywające stanowisko posiadały pędy generatywne,
na których występowały kwiaty. Stanowisko znajdowało się w siedlisku nieleśnym. Rośliny
występowały w pasie o szerokości około 3 metrów.

Fot. 9. Rudbekia naga i winobluszcz pięciolistkowy porastający ogrodzenie posesji w Suwałkach
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Nawłoć. Stwierdzono 89 stanowisk (82 punktowe, 5 liniowych i 1 powierzchniowe). Powierzchnia
zajmowana przez nawłocie wyniosła 1,11 ha. Na 48 stanowiskach punktowych gatunek występował
w niewielkiej liczbie osobników (od 1 do 50). Na kolejnych 13 stanowiskach punktowych liczba
osobników była średnia (od 51 do 100), a na 21 stanowiskach punktowych liczba osobników znacznie
przekraczała 100. Na stanowiskach liniowych oraz na stanowisku powierzchniowym stopień pokrycia
rośliną przekraczał 70% (klasa 3). Na większości stanowisk zaobserwowano występowanie pędów
generatywnych, a jedynie na 3 stanowiskach (SSP17, SSP35, SSP40) ich nie było. Większość stanowisk
stwierdzono na siedlisku nieleśnym, tylko w 3 przypadkach (SSP63, SSP64, SSP65) zaobserwowano
takson na siedlisku leśnym. W większości przypadków rośliny te występowały w zbiorowiskach
antropogenicznych, na odłogach, w zadrzewieniach, na łąkach. Nawłoć zaobserwować można głównie
na terenach suchych, tylko w jednym przypadku stwierdzono ją w szuwarze trzcinowym.
Winobluszcz pięciolistkowy. Stwierdzono 15 stanowisk (8 punktowych, 7 liniowych). Na 3 stanowiskach
punktowych gatunek występował w niewielkiej liczbie osobników (od 1 do 50), a na 5 stanowiskach
punktowych w średniej liczbie osobników (od 51 do 100). Na wszystkich stanowiskach liniowych
pokrycie rośliną zawierało się w przedziale 30-70% (2 klasa).
Na 3 stanowiskach punktowych (PQ2, PQ3, PQ11) występowały osobniki młodociane, bez pędów
generatywnych. Na 5 stanowiskach punktowych i 7 liniowych winobluszcz występował w postaci
dorosłej, z licznymi pędami generatywnymi. Wszystkie stanowiska stwierdzono na siedliskach
nieleśnych związanych ze zbiorowiskami antropogenicznymi (Fot. 9).
Rudbekia naga. Stwierdzono 4 stanowiska punktowe, na których liczba osobników nie przekraczała 50.
W obrębie wszystkich stanowisk zaobserwowano osobniki kwitnące. Stanowiska znajdowały się
wyłącznie w siedliskach nieleśnych w obrębie ogrodów działkowych (Fot. 9).
Tawuła kutnerowata. Stwierdzono 4 stanowiska punktowe. Na wszystkich stanowiskach gatunek
występował w średniej liczbie osobników (od 51 do 100). Stanowiska tawuły kutnerowatej składały się
z osobników dojrzałych (3 klasa wiekowa) posiadających pędy generatywne. Stanowiska stwierdzono
wyłącznie w siedliskach nieleśnych, przy czym w trzech przypadkach były to ogródki działkowe, gdzie
z rośliny tej tworzono nasadzenia w kształcie żywopłotu. W jednym wypadku był to teren prywatny
przy ścieżce spacerowej nad Czarną Hańczą.
Sumak octowiec. Stwierdzono 7 stanowisk punktowych. Na większości stwierdzonych stanowisk sumak
octowiec występował w niewielkiej liczbie osobników (od 1 do 50), a w jednym przypadku (RT7) liczba
osobników przekraczała 50. W obrębie 3 stanowisk stwierdzono występowanie młodych roślin, a na
4 osobników dorosłych. Na 2 stanowiskach nie zaobserwowano występowania pędów generatywnych,
natomiast na pozostałych 5 widoczne były owocostany. Wszystkie stanowiska znajdowały się
w obrębie siedlisk nieleśnych związanych ze zbiorowiskami antropogenicznymi (Fot. 10).
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Fot. 10. Sumak octowiec przy zabudowaniach nad rzeką Czarna Hańcza

Fot. 11. Robinia akacjowa w Suwałkach przy ulicy 1-Maja
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Robinia akacjowa. Stwierdzono 9 stanowisk punktowych. Na większości stanowisk gatunek występował
w średniej liczbie osobników (od 51 do 100), a w trzech przypadkach (RP3, RP4, RP5) liczba osobników
wahała się od 1 do 50. Robinia akacjowa w obrębie wszystkich stanowisk występowała we wszystkich
klasach wiekowych. Odpowiednio, na 2 stanowiskach występowały rośliny w 1 klasie wiekowej, na 2 w
2 klasie, a na pozostałych 5 w 3 klasie wiekowej. Na 4 stanowiskach stwierdzono obecność osobników
posiadających pędy generatywne. Natomiast na
5 stanowiskach rośliny nie owocowały.
Stanowiska stwierdzono wyłącznie na siedlisku
nieleśnym w zbiorowiskach antropogenicznych
(Fot. 11). Największe jej skupisko zlokalizowano
przy ścieżce pieszo-rowerowej na wylocie ulicy
1-go Maja. Na tym terenie rośnie w sumie 66
dorosłych osobników, 16 młodych i 6 siewek.
Dąb czerwony.
Stwierdzono 1 stanowisko
punktowe, na którym występowało ponad 50
osobników. Wszystkie osobniki były w 3 klasie
wiekowej. Nie zaobserwowano na nich owoców.
Stanowisko znajdowało się na siedlisku
nieleśnym przy ogródkach działkowych (Fot. 12).

Fot. 12. Dąb czerwony przy płocie przy
ogródkach działkowych w Suwałkach
Róża pomarszczona. Stwierdzono 6 stanowisk punktowych. Na większości stwierdzonych stanowisk
gatunek występował w średniej liczbie osobników (od 51 do 100), a w jednym przypadku (RR4)
w niewielkiej liczbie osobników (od 1 do 50). Osobniki na wszystkich stanowiskach były dorosłe oraz
kwitły i owocowały. Stanowiska stwierdzono wyłącznie na siedlisku nieleśnym w zbiorowiskach
antropogenicznych, gdzie rośliny tworzyły żywopłot lub osadzenie skarpy.
Klon jesionolistny. Stwierdzono 107 stanowiska (103 punktowych, 2 liniowe i 2 powierzchniowe).
Powierzchnia zajmowana przez ten gatunek wyniosła 0,06 ha. Na 70 stanowiskach punktowych rośliny
występowały nielicznie od 1 do 50 osobników, a na pozostałych stanowiskach punktowych było od 51
do 100 osobników. W przypadku stanowisk liniowych jedno znajdowało się w 1 klasie pokrycia (<30%),
a jedno w 50% pokryte było gatunkiem w 1 klasie i w 50% w drugiej. Jedno ze stanowisk
powierzchniowych pokryte było gatunkiem w przedziale 30-70%. Drugie stanowisko powierzchniowe
w 40% pokryte było klonem jesionolistnym poniżej 30%, a w 60% w zakresie 30-70%. Na
6 stanowiskach punktowych osiągnęły klasę wiekową 1, na 32 stanowiskach punktowych rośliny
osiągały klasę wiekową 2. Natomiast na pozostałych stanowiskach punktowych gatunek występował w
3 klasie wiekowej. Na obu stanowiskach liniowych gatunek w 50% występował w postaci młodocianej,
a w 50% w postaci dorosłej. Na wszystkich stanowiskach powierzchniowych klon jesionolistny
występował zarówno w postaci dorosłej, młodocianej, jak siewek. Zaobserwowano osobniki
owocujące. Gatunek ten występował jedynie w zbiorowiskach ruderalnych (np. gruzowisko przy torach
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kolejowych), rośliny występowały zarówno pojedynczo, jak również w zgrupowaniach. Często można
było obserwować formy krzewiaste, osiągające nawet wysokość kilku metrów.
Czeremcha amerykańska. Stwierdzono 16 stanowisk punktowych. Na większości stanowisk gatunek
występował w niewielkiej liczbie osobników (od 1 do 50), a w jednym przypadku (PS5) liczba
osobników przekraczała 50. Na większości stanowisk czeremcha amerykańska występowała w postaci
dorosłej oraz posiadała pędy generatywne. W 3 przypadkach (PS8, PS9, PS11) rośliny występowały
w postaci młodocianej i nie posiadały pędów generatywnych. Gatunek zajmował wyłącznie siedliska
nieleśne, głównie w okolicach ogródków działkowych.

Podsumowanie
Na badanym terenie stwierdzono łącznie 844 stanowisk roślin obcego pochodzenia. Stwierdzono 15
taksonów roślin naczyniowych obcego pochodzenia – w tym 14 gatunków i jeden rodzaj. Dziesięć
z nich to taksony zadomowione - inwazyjne w skali kraju: klon jesionolistny, kolczurka klapowana,
słonecznik bulwiasty, niecierpek gruczołowaty, niecierpek drobnokwiatowy, czeremcha amerykańska,
dąb czerwony, rdestowiec ostrokończysty, robinia akacjowa i nawłocie (kanadyjska i olbrzymia). Cztery
to zadomowione gatunki inwazyjne regionalnie – róża pomarszczona, sumak octowiec, rudbekia naga
i tawuła kutnerowata. Dodatkowo zinwentaryzowano gatunek nie objęty tymi kryteriami, ale mogący
wnikać w zbiorowiska leśne i powodować niekorzystne w nim zmiany - winobluszcz pięciolistkowy.
Badany teren, ze względu na charakter koryta rzecznego, linię brzegową oraz miejscowo silną
antropopresję, podzielono na 3 części – dolinę rzeki w obszarze wiejskim, strefę brzegową jeziora
Hańcza oraz miasto Suwałki. Okazało się, że w poszczególnych obszarach liczba stwierdzonych
gatunków była znacznie zróżnicowana. W dolinie rzeki, w obszarze wiejskim powyżej i poniżej Suwałk,
stwierdzono 10 taksonów, wzdłuż brzegów jeziora Hańcza – 5, a w mieście Suwałki 15 (Tab. 2).
Tab. 2. Wykaz gatunków na poszczególnych fragmentach doliny rzeki Czarna Hańcza
Nazwa

Obszar wiejski

Jezioro
Hańcza

Miasto
Suwałki

Klon jesionolistny

-

-

+

Niecierpek gruczołowaty

+

+

+

Niecierpek drobnokwiatowy

+

-

+

Winobluszcz pięciolistkowy

+

+

+

Kolczurka klapowana

+

-

+

Nawłoć sp.

+

+

+

Słonecznik bulwiasty

-

-

+

Robinia akacjowa

+

-

+

Dąb czerwony

-

-

+

Czeremcha amerykańska

-

-

+

21

RAPORT Z INWENTARYZACJI GATUNKÓW INWAZYJNYCH OBCEGO POCHODZENIA
Sumak octowiec

+

+

+

Rdestowiec sp.

+

-

+

Tawuła kutnerowata

-

-

+

Róża pomarszczona

+

+

+

Rudbekia naga

+

-

+

Pospolicie występującymi taksonami obcego pochodzenia wzdłuż całej doliny rzeki Czarna Hańcza są
nawłocie i niecierpek gruczołowaty. Oba gatunki nawłoci rozprzestrzeniają się na obszarach bardziej
suchych – są to porzucone łąki, pastwiska, pola uprawne i (rzadziej) tereny po wydobyciu żwiru lub
zarośla leśne. Niecierpek gruczołowaty szybko zasiedla niekoszone, wilgotne łąki oraz wnika
w zadrzewienia i lasy łęgowe Większość stwierdzonych stanowisk roślin obcego pochodzenia
występowała na terenach nieleśnych (Ryc. 2). Są to głównie nieużytkowane łąki, pastwiska i ugory oraz
zbiorowiska welonowe.
Warto podkreślić rolę ogródków działkowych w rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych.
W przypadku 15 taksonów stwierdzonych w mieście Suwałki, tylko jeden (słonecznik bulwiasty) nie
występował na granicy ogródków działkowych i rzeki. Niektóre z roślin obcego pochodzenia były
posadzone na trawnikach przy samym korycie rzeki Czarna Hańcza przez działkowców i starannie
pielęgnowane. Przykładem może być stanowisko powierzchniowe niecierpka gruczołowatego lub
posadzony nad samą wodą rdestowiec ostrokończysty. Obserwuje się też zarastanie nawłocią
nieużytkowanych ogrodów przydomowych. W mieście rozprzestrzeniały się posadzone przy drogach
i skarpach klony jesionolistne, np. przy ulicach: Reymonta, Szpitalnej i Sejneńskiej.
Na odcinku doliny rzeki poniżej miasta Suwałki (na terenie wsi Krzywe) zaobserwowano „ucieczkę”
roślin obcego pochodzenia z prywatnych posesji. Dotyczy to zwłaszcza sumaka octowca oraz
winobluszczu pięciolistkowego.

Ryc. 2. Liczba stanowisk roślin obcego pochodzenia w różnych
typach siedlisk
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Najwięcej stanowisk roślin obcego pochodzenia występowało w postaci zgrupowań, w których liczba
okazów nie przekraczała 50 osobników (Ryc. 3). Stanowska takie stwierdzono wzdłuż całej badanej
doliny rzecznej. Stanowiska o dużej liczbie osobników (powyżej 100) stwierdzano również wzdłuż całej
doliny, ale najwięcej zlokalizowano ich w granicach miasta Suwałki. Tam też występuje najwięcej
powierzchni zdominowanych przez gatunki obcego pochodzenia. Często kilka gatunków występuje
wspólnie na jednym stanowisku. Z pozyskanych danych widocznym staje się, że najwięcej rekordów
zawierających się w klasie 1 (od 1 do 50 osobników) występuje w odniesieniu do stanowisk
punktowych. Natomiast w przypadku stanowisk powierzchniowych i liniowych najczęściej występował
największy stopień pokrycia (powyżej 70%).
Rośliny obce na terenach wiejskich i nad jeziorem Hańcza stwierdzono głównie wzdłuż zabudowań
i przy drogach. Natomiast w mieście porastały one brzegi doliny rzecznej w obrębie strefy zalewowej
rzeki Czarna Hańcza. W lasach położonych w obszarze wiejskim powyżej miasta gatunki obcego
pochodzenia notowano sporadycznie. Były to głównie stanowiska niecierpka gruczołowatego, rzadziej
niecierpka drobnokwiatowego, róży pomarszczonej, nawłoci, winobluszczu pięciolistkowego, robinii
akacjowej i sumaka octowca (Załącznik nr 5).
Zdecydowana większość stwierdzanych roślin kwitnie i owocuje – są to populacje generatywne (Ryc.4).
Większość z nich rosła w grupach zdominowanych przez osobniki dorosłe z widocznymi dookoła
osobnikami młodymi. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w przypadku drzew (np. robinia akacjowa,
klon jesionolistny, czeremcha amerykańska i sumak octowiec).

Ryc. 3. Udział stanowisk gatunków roślin obcego pochodzenia w zależności od liczby występujących na
nich osobników (I: < 50 osobników, II: 50-100 osobników, III: > 100 osobników)
Na badanym terenie stanowiska powierzchniowe niecierpka gruczołowatego, nawłoci i klonu
jesionolistnego wynosiły odpowiednio 1,6%, 0,2% i 0,01% całkowitej powierzchni objętej
inwentaryzacją (582 ha). Zatem wydaje się, że skala problemu związana z występowaniem obcych
gatunków w formie powierzchniowej nie jest jeszcze niepokojąca.
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Ryc. 4. Liczba stanowisk roślin obcego pochodzenia z uwzględnieniem
zdolności populacji do rozmnażania
Największą liczbę stanowisk zajmowały: niecierpek gruczołowaty (456), nawłocie (111) oraz klon
jesionolistny (107). Wydaje się, że te gatunki są najbardziej rozpowszechnione, a tym samym
najbardziej inwazyjne w dolinie Czarnej Hańczy (Ryc. 5).

Ryc. 5. Procentowy udział stanowisk gatunków roślin obcego pochodzenia w dolinie Czarnej Hańczy
Parametrem określającym zagrożenie związane z występowaniem obcych gatunków roślin jest
lokalizacja stanowisk. Badany fragment doliny podzielono na trzy części: obszar wiejski, brzegi jeziora
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Hańcza oraz miasto Suwałki. Każda z nich charakteryzowała się odmienną długością całkowitą odcinka
rzeki oraz liczbą stwierdzonych stanowisk (Ryc. 6).

Ryc. 6. Liczba stanowisk gatunków roślin obcego pochodzenia na trzech
badanych fragmentach doliny Czarnej Hańczy

Ryc. 7. Liczba stanowisk najbardziej inwazyjnych gatunków roślin stwierdzonych
w trzech fragmentach doliny Czarnej Hańczy
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Aż 52% wszystkich stanowisk roślin obcego pochodzenia stwierdzono w obrębie miasta Suwałki.
Długość całkowita tego odcinka jest 7-krotnie mniejsza niż długość odcinka wiejskiego. Wydaje się, że
głównym źródłem inwazji roślin obcego pochodzenia są aglomeracje miejskie. W Suwałkach
największą liczbę stanowisk stwierdzono w pobliżu ogródków działkowych, które położone są nad
samą rzeką Czarna Hańcza. Masowe występowanie gatunków obcego pochodzenia w Suwałkach oraz
w obszarze wiejskim położonym poniżej miasta, jest efektem amatorskiej hodowli i niekontrolowanej
ekspansji inwazyjnych roślin. W odcinkach tych, najbardziej niebezpiecznymi taksonami są: niecierpek
gruczołowaty, nawłocie i klon jesionolistny.
Ponadto, 83% wszystkich stanowisk w obszarze wiejskim odnosiło się do jednego gatunku – niecierpka
gruczołowatego, z czego aż 98% stwierdzeń niecierpka gruczołowatego znajdowało się poniżej miasta
Suwałki (Ryc. 7). Nawłoć najliczniej występowała w mieście, a klon jesionolistny wyłącznie w obrębie
miasta. Miejscami szczególnie narażonymi na inwazję roślin obcego pochodzenia są obszary położone
w obrębie miasta Suwałki oraz doliny rzeki Czarna Hańcza znajdujące się na południe od miasta.
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