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Raport sporządzony został w ramach realizacji projektu "Niecierpek gruczołowaty
inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się,
metody zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Program Operacyjny PL02 „Ochrona
różnorodności biologicznej i ekosystemów")
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I. Wprowadzenie
W ostatnich latach niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera) staje się jedną z
najbardziej inwazyjnych roślin obcego pochodzenia zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Pierwotnie niecierpek gruczołowaty występował w centralnej Azji, zasiedlając wilgotne
nadrzeczne lasy. W drugiej połowie XIX wieku został sprowadzony do Europy jako roślina
ozdobna oraz posiadająca właściwości lecznicze. Początkowo był hodowany w przydomowych
ogrodach, skąd zaczął się rozprzestrzeniać, tworząc dzikie populacje. Pojedyncza roślina
produkuje do 2500 nasion, które jest w stanie wyrzucić na odległość 5-6 m (Romański 2012).
Nasiona deponowane są w glebie na okres zimowy. Na przełomie kwietnia i maja zaczynają
kiełkować. Niecierpek gruczołowaty jest rośliną jednoroczną, osiągającą 1-3 m wysokości,
kwitnącą od czerwca do października. Kwiaty wielkości 2-3 cm, o barwie od białej, przez
różową do ciemnopurpurowej, charakteryzują się intensywnym, słodkim zapachem.
Jednoczesne kiełkowanie dużych ilości nasion oraz szybki wzrost siewek niecierpka
gruczołowatego skutecznie hamują rozwój rodzimych gatunków roślin, charakterystycznych
dla zajmowanego siedliska. Tym samym zmniejszana jest lokalna różnorodność gatunkowa
roślin. Niecierpek gruczołowaty charakteryzuje się dużymi zdolnościami dyspersji na nowe
tereny. Najważniejszymi drogami ekspansji, ułatwiającymi rozprzestrzenianie się gatunku i
stopniowe zajmowanie nowych siedlisk, są wszelkie struktury liniowe lub o wyraźnie
wydłużonym kształcie w krajobrazie: pradoliny, koryta i doliny rzeczne, szosy, linie kolejowe.
W przypadku niecierpka gruczołowatego podstawowym wektorem ułatwiającym gatunkowi
rozprzestrzenianie się i zajmowanie nowych siedlisk jest woda (Kołaczkowska 2008). Stanowi
to dodatkowe zagrożenie dla lokalnych bioróżnorodności, gdyż w szczególności nieregularne
koryta rzeczne, z licznymi meandrami i starorzeczami sprzyjają powstawaniu siedlisk
mokradłowych. Z siedliskami tymi związane jest występowanie cennych pod względem
przyrodniczym gatunków roślin i zwierząt. Wiele z nich podlega ochronie gatunkowej na mocy
prawa polskiego, bądź europejskiego (Ustawa Prawo ochrony środowiska, Dyrektywa
Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia, Konwencja Ramsar, Konwencja Berneńska). Coraz częściej w
pobliżu rzek spotykane są, obok rodzimych gatunków roślin, gatunki inwazyjne, w tym
niecierpek gruczołowaty. Jego skupiska w początkowej fazie inwazji zajmują optymalne dla
siebie siedliska, czyli obszary dolin rzecznych i brzegi zbiorników wodnych (Romański 2012).
Stamtąd rozprzestrzeniają się na następne, sąsiadujące tereny zajmując kolejne siedliska
(Dajok, Tokarska-Guzik 2009). Biorąc pod uwagę właściwości ekologiczne, tendencje, miejsca
występowania oraz sposób rozprzestrzeniania się niecierpka gruczołowatego jest wielce
prawdopodobne, że przy braku podejmowania akcji zwalczania gatunek ten za kilka lat ulegnie
dalszej i szybkiej ekspansji (Jędrzejewska 2015).
Celem pracy było określenie w jakim stopniu płynąca woda stanowi wektor ułatwiający
transport nasion niecierpka gruczołowatego. Praca składała się z dwóch części: ustalenia
optymalnej metody odławiania nasion niecierpka gruczołowatego z cieku oraz wykonania
zasadniczych odłowów nasion i opracowania zebranych wyników. Odławiając materię
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niesioną przez nurt rzeki określano ilości nasion niecierpka gruczołowatego
przemieszczających się tą drogą oraz dynamikę ich przepływu w okresie wiosennym, w okresie
kwitnienia oraz owocowania tego gatunku.
Raport wykonany został w ramach zadania pn. „Testowanie metod zwalczania niecierpka
gruczołowatego oraz inwentaryzacja gatunków inwazyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
niecierpka gruczołowatego”, objętego umową pn. "Badanie dróg rozprzestrzeniania się nasion
niecierpka gruczołowatego" na podstawie umowy nr 01.08/2014-EOG zawartej w Krzywym w
dniu 14 sierpnia 2014 roku pomiędzy Stowarzyszeniem „Człowiek i Przyroda” z siedzibą w
Krzywem, a Zakładem Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach.
Zadanie to realizowane było w ramach projektu „Niecierpek gruczołowaty – inwazyjny
gatunek obcego pochodzenia – inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania”,
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Zawarta umowa uwzględniała opracowanie metodyki i harmonogramu
odłowów nasion z rzeki Czarna Hańcza, w tym zaprojektowanie oraz wykonanie pułapek do
odłowu nasion (tzw. tryptonowych) oraz przeprowadzanie odłowów i opracowanie wyników.

II. Metody badawcze
II. 1. Pułapki tryptonowe
Do wyłapywania materiału płynącego z nurtem rzeki skonstruowanych zostało 8 pułapek
tryptonowych o długości 120 cm każda. Pułapki wykonano z metalowej siatki rozpiętej na
metalowym stelażu, wygiętym w kształt litery U, z wyprofilowaną kieszenią gromadzącą
nasiona.

Ryc. 1. Schemat budowy pułapki tryptonowej
4
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Średnica oczek metalowej siatki, wynosząca 1 mm, była mniejsza niż średnica nasion
niecierpka gruczołowatego. Kieszenie pułapek były ruchome i można je było instalować na
różnych wysokościach dwóch prętów mocujących, zależnie od głębokości wody (Ryc. 1).
Długość prętów mocujących zależna była od głębokości wody i wynosiła odpowiednio 120 i
150 cm. Zależnie od szerokości koryta rzeki na stanowiskach badawczych zastawiano 4-7
pułapek.

II. 2. Lokalizacja stanowisk
Lokalizacje odłowów nasion (stanowiska) wyznaczono w miejscach masowo porośniętych
niecierpkiem gruczołowatym (Fot. 1) na odcinku Czarnej Hańczy miedzy miejscowościami
Suwałki i Sobolewo. Wyjątkiem było stanowisko 8, które oddalone było od skupisk niecierpka
gruczołowatego o ok. 2 km, patrząc w górę rzeki. Lokalizacja tego stanowiska stanowiła
miejsce kontrolne, mające na celu określenie czy i w jakiej ilości nasiona niecierpka są
transportowane na odległość powyżej 2 km.

Fot. 1. Stanowisko badawcze wyznaczone w miejscu masowo porośniętym niecierpkiem
gruczołowatym (Stanowisko 1)
Badania przeprowadzano na 8 stanowiskach badawczych (Ryc. 2), różnicując je pod względem
głębokości wody, typu koryta oraz budowy dna rzeki (Tab. 1). Stanowiska wyznaczono w
miejscach, gdzie szerokość koryta rzecznego nie przekraczała 10 m. Wybrano dwa typy
stanowisk:
5
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- stanowiska na prostych odcinkach rzeki o długości 50-100 m (4 stanowiska),
- stanowiska na odcinkach, gdzie rzeka meandruje (4 stanowiska).

Ryc. 2. Mapa poglądowa lokalizacji stanowisk odłowów nasion niecierpka gruczołowatego.
Objaśnienia: I. – lokalizacja stanowisk 1 i 2; II. – lokalizacja stanowisk 3 i 4; III. lokalizacja stanowiska 5 i 6; IV. – lokalizacja stanowiska 7; V. – lokalizacja stanowiska
8. Mapy szczegółowe stanowią załącznik do raportu
Dokładną lokalizację (współrzędne geograficzne) stanowisk określono przy pomocy odbiornika
GPS oraz naniesiono na mapy poglądowe. Krótki opis poszczególnych stanowisk wraz ze
współrzędnymi geograficznymi przedstawiono w tabeli 1. Dodatkowo, do każdego stanowiska
opracowano kartę informacyjną (stanowiącą załącznik do Raportu w postaci cyfrowej)
uwzględniającą typ koryta, kształt brzegu, głębokości rzeki oraz stan roślinności 20 m powyżej
miejsca zastawiania pułapki tryptonowej. Wykonano również dokumentację fotograficzną dla
każdego stanowiska (stanowi ona załącznik do Raportu w postaci cyfrowej).
Tab. 1. Lokalizacja stanowisk
Nr
Współrzędne GPS
stanowiska

Typ koryta

Szerokość
koryta

Głębokość

1

N54°05.752', E022°57.435'

prosty

7-8 m

0,2-0,4m

2

N 54°05.728', E022°57.568'

meander

5-6 m

0,2-0,8m

3

N54°05.728', E022°58.686'

meander

6-7 m

0,5-0,7 m
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N54°04.878', E022°58.832'

prosty

7-8 m

0,4-0,5 m

5

N54°04.692', E022°59.290'

meander

6-7 m

0,7-0,9 m

6

N54°04.592', E022°59.416'

prosty

7-8 m

0,3-0,5m

7

N54°04.267', E022°59.646'

meander

5-6 m

0,7-0,9m

8

N54°03.605', E023°00.401'

prosty

8-10 m

0,6-0,7m

II. 3. Metodyka
Odłowy nasion prowadzone były w latach 2014-2015 z tym, że w roku 2014 odłowy te służyły
ustaleniu optymalnej metody badań (formy pułapki, ich ustawienia, zbierania materiału z
pułapek itp.). Zasadnicze odłowy prowadzone były w roku 2015 i podzielone były na dwie
serie różniące się pod względem czasu zastawiania pułapek. Na ośmiu stanowiskach
stosowano krótki okres – 30 minutowy. Na stanowisku 4 i 6 zastawiano dodatkowo pułapki na
okres dłuższy – 24 godzinny. Aby ujednolicić wyniki pozyskane z odłowów dane przeliczono na
okres 24 godzinny. Wszystkie umieszczone w dalszej części pracy dane liczbowe odnoszą się
do liczby nasion odłowionych i ekstrapolowanych do okresu 24 godzinnego.

Fot. 2. Liniowe zastawienie pułapki; ostatni element jest za długi, zastawiono go w sposób
schodkowy
7
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W przypadku odłowów 30 minutowych pułapki tryptonowe zastawiano w poprzek rzeki na
całej jej szerokości w sposób liniowy. W miejscach, gdzie szerokość koryta rzeki nie była
krotnością długości pułapki ostatni element zastawiano przed poprzedzającym go elementem
(w sposób schodkowy), pozostawiając jak najmniejszą przestrzeń między nimi, aby cała
płynąca woda filtrowana była przez pułapki (Fot. 2). W miejscach, gdzie głębokość wody
przekraczała 80 cm zastawiano pułapki na dwóch głębokościach. Przy bardzo niskim stanie
wody pułapki zastawiano pochylając je w kierunku napływającej wody.
Czas efektywnego odłowu nasion wynosił 30 min i mierzony był od momentu zastawienia
ostatniej pułapki. Czas efektywnego odłowu nie zawsze był okresem ciągłym, a zależało to
głównie od ilości naniesionego przez rzekę materiału. W przypadku hamowanego przez
napływający materiał przepływu wody zdejmowano pułapki, wybierano z nich nasiona,
usuwano zbędny materiał i zastawiano pułapki ponownie (Fot. 3). Czas efektywnego odłowu
nie zawsze był też równoznaczny z całkowitym czasem zastawiania pułapek.

Fot. 3. Pułapki tryptonowe wyjęte z wody z naniesionym przez wodę materiałem, z którego
wybierano nasiona niecierpka gruczołowatego
Każde odłowy prowadzane były w przeciągu dwóch, następujących po sobie dni. Każdego dnia
pułapki tryptonowe zastawiano na czterech kolejnych stanowiskach. Aby sprawdzić czy
istnieje związek między porą dnia, a intensywnością transportu nasion, odłowy prowadzone

8
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były w zmiennej kolejności. W trakcie jednej tury odłowów zastawiano pułapki na
stanowiskach od 1 do 8, podczas kolejnej od 8 do 1.
W 2014 r. wykonano trzy tury odłowów – we wrześniu, październiku i listopadzie. Były to
odłowy próbne, w trakcie których testowano prototyp pułapki tryptonowej i udoskonalano
metodę jej zastawiania (Fot. 4 i 5). Po zakończeniu każdej tury odłowów pułapkę
modyfikowano i ulepszano, a także wprowadzano korektę do metody zastawiania jej w rzece.
Tym sposobem określono optymalną metodę odłowu nasion, którą zastosowano w kolejnym
roku. W 2015 r. przeprowadzono 10 odłowów - wczesną wiosną, przy wyższych stanach wody
w rzece, następnie w czasie kwitnienia i owocowania oraz uwalniania nasion przez niecierpka
gruczołowatego, aż do jesieni i wystąpienia pierwszych przymrozków. Analizie poddano wyniki
odłowów z 2015 r., traktując pozyskane dane z roku 2014 jako niemiarodajne i mogące
zafałszować ogólną tendencję transportu nasion rzeką.
Odłowione z pułapek nasiona umieszczano w woreczkach strunowych z opisaną etykietą
informacyjną zabezpieczoną przed zamoczeniem i rozmyciem. Zebrany materiał dzielono na
pochodzący z pułapek brzeżnych i środkowych oraz z kieszeni dolnych i górnych.
Rozgraniczenie takie miało na celu określenie czy jest miejsce na rzece, w którym transport
nasion odbywa się na większą skalę. Nasiona przewożono do laboratorium, suszono, liczono i
pozostawiano do dalszych badań.

Fot. 4. Zastawianie pułapek tryptonowych na stanowisku 3
9
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Odłowy całodobowe wykonano w sierpniu 2015 r. na dwóch stanowiskach zlokalizowanych na
prostych odcinkach rzeki. Przez blisko miesiąc zastawiano, w różnych konfiguracjach, od
jednej do trzech pułapek tryptonowych, szukając optymalnych rozwiązań pozwalających
wyławiać jak największą ilość materiału niesionego z nurtem rzeki. Odłowy prowadzono tylko
na części szerokości rzeki. Takie podejście miało zapobiec sytuacji przypadkowego
zablokowania przepływu rzeki oraz porwania pułapek przez rzekę. Po zastawieniu pułapek
całodobowych pozostawiano je bez monitoringu na 24 godziny. Początkowo pomiary
prowadzono na stanowisku 4, które charakteryzowało się głębokością wody nie
przekraczającą 40 cm oraz słabym nurtem.

Fot. 5. Pułapki tryptonowe zastawione na stanowisku 4
Początkowo na stanowisku 4 zastawiano pojedynczą pułapkę, umocowaną w odległości ok. 30
cm od brzegu. Woda bez problemu opływała ją z obu stron nie nanosząc żadnego materiału
do kieszeni zbiorczej (Fot. 6). Zablokowanie przepływu wody miedzy zastawioną pułapką, a
brzegiem nie zwiększyło ilości wyłapywanego materiału (Fot. 7). Następnie zmodyfikowano
ustawienie pułapki rozciągając w stronę środka rzeki dodatkowy elastyczny element, o
średnicy oczek jak w metalowej siatce. Element ten naprowadzał wodę do pułapki.
Eksperymentalnie wykorzystano do tego celu sztywny tiul. Był on bardziej elastyczny niż
stalowa siatka, dzięki czemu blokowano swobodny przepływ wody również przy samym,
często nierównym dnie. Było to ustawienie lepsze, ale nadal niezadawalające. Pułapka
10
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tworzyła barierę, przez którą woda nie przepływała. Przed pułapką hamowała, tworzyła wir, a
większość materiału, który ze sobą niosła osadzał się na przybrzeżnych roślinach i wystających
korzeniach. Kolejną modyfikacją było zastąpienie nieprzepuszczalnej bariery między pułapką a
brzegiem elastyczną tkaniną. Umocowana nieco za metalową pułapką i odpowiednio napięta

Fot. 6. Pułapka całodobowa składająca się z jednego segmentu

Fot. 7. Pułapka całodobowa składająca się z jednego segmentu i nieprzepuszczalnej bariery
hamującej przepływ wody przy brzegu (stanowisko 4)
11
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tworzyła kieszeń, do której wpadała woda omijająca pułapkę. Część wody, zwłaszcza gdy w
kieszeniach pułapki metalowej zgromadziły się już znaczne ilości materiału i osadu, wypływała
przez elastyczną kieszeń pułapki. Duża część zawracała, a materiał biologiczny osadzał się na
przybrzeżnej roślinności 2-3 m przed pułapką (Fot. 8).

Fot. 8. Materiał osadzający się na przybrzeżnych roślinach (stanowisko 4)

Fot. 9. Zestaw pułapek całodobowych, składający się z dwóch pułapek i elastycznej kieszeni z
barierą uniemożliwiającą cofanie się wody przy brzegu (stanowisko 4)
12

BADANIE DRÓG ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ NASION NIECIERPKA GRUCZOŁOWATEGO.
RAPORT KOŃCOWY – 2014 – 2015.

Fot. 10. Pułapka całodobowa z naniesionym materiałem (stanowisko 4)

Fot. 11. Elastyczna kieszeń pułapki całodobowej zastawionej na stanowisku 4
13

BADANIE DRÓG ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ NASION NIECIERPKA GRUCZOŁOWATEGO.
RAPORT KOŃCOWY – 2014 – 2015.

Rozwiązaniem było wstawienie bariery przed kieszenią, która uniemożliwiała wypływanie
złapanego materiału (Fot. 9). Było to rozwiązanie optymalne, gdzie napływający materiał
wpływał do pułapki, nie omijał jej ani nie zawracał (Fot. 10, 11). Jedyny problem stanowiły
nagłe, duże wzrosty stanu wody następujące po silnych deszczach, kiedy niesiony materiał
szybciej czopował pułapki (Fot. 12).

Fot. 12. Materiał naniesiony po intensywnym deszczu (pułapka całodobowa na stanowisku 4)

Fot. 13. Odłowy całodobowe na stanowisku 6 po ulewnych deszczach, gdzie silny nurt
przewracał metalowe pułapki
14
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II. 4. Eksperyment
Przed rozpoczęciem badań terenowych sprawdzono w warunkach laboratoryjnych w jaki
sposób nasiona niecierpka gruczołowatego zachowują się w
wodzie. Dzięki temu możliwe było ulepszenie efektywności
działania pułapek tryptonowych. Przeprowadzono prosty
eksperyment, w którym do zlewki z wodą wrzucano 10
nieuszkodzonych nasion (Fot. 14). Obserwowano z jaką
szybkością nasiona toną i pozostają przy dnie oraz jak zachowują
się w wodzie stojącej i wzburzonej. Badania powtórzono 15 razy,
używając do nich zawsze nowych, nieuszkodzonych, dojrzałych
nasion. Gdyby nasiona płynęły jedynie dnem należałoby zwrócić
szczególną uwagę na szczelność pułapki w jej dolnych partiach.
Jeżeli nasiona pozostawałyby w większości przypadków przy
powierzchni podczas odłowów należałoby skoncentrować się na Fot. 14. Nasiona niecierpka
w wodzie
powierzchni wody w rzece.

III. Wyniki
III. 1. Odłowy
Wszystkie dane liczbowe dotyczące odłowionych nasion odnoszą się do ilości
transportowanego przez rzekę materiału w przeliczeniu na 24 godziny. Nasiona odłowione w
okresie wiosennym 2015 roku pochodziły z zeszłego sezonu wegetacyjnego (rok 2014). W
kwietniu odłowiono sumarycznie 144 nasiona (48 - na stanowisku 1, 96 - na stanowisku 7), a
w lipcu 192 nasiona niecierpka gruczołowatego (78 - na stanowisku 1, 48 - na stanowisku 4,
28 - na stanowisku 7). W czasie kwietniowych badań na stanowisku 1 oprócz nasion
odłowiono 2 siewki niecierpka gruczołowatego, które porastały prawdopodobnie niestabilne
brzegi koryta rzecznego. W czasie kolejnych odłowów w okresie od sierpnia do początku
października w wyłapywanym materiale odnotowywano stały wzrost liczby nasion. Związane
to było prawdopodobnie z dojrzewaniem i uwalnianiem nasion z torebek nasiennych.
Przedstawione wyniki odłowu nasion dla danego okresu stanowią sumę nasion odłowionych
na wszystkich stanowiskach badawczych. Na początku sierpnia rzeką w ciągu doby płynęło 96
nasion. Kolejne badania wykonywano co 14 dni, stwierdzając w ciągu doby odpowiednio:
1680 nasion (druga połowa sierpnia), 3798 nasion (początek września), 4752 nasion (druga
połowa września), 11136 nasion (początek października). Początek października to okres o
największej liczbie transportowanych nasion niecierpka gruczołowatego. Od drugiej połowy
października liczba transportowanych rzeką nasion malała. W drugiej połowie października
stwierdzono 3552 nasiona niecierpka. Terminy dwóch ostatnich odłowów przypadały na okres
po pierwszych przygruntowych przymrozkach, w czasie których rośliny obumarły i przestały
wysypywać nasiona. Mimo to w odławianym materiale nadal odnajdywano znaczne ilości
nasion. W ostatnich dniach października w ciągu doby, na wszystkich stanowiskach,
15
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stwierdzono 1776 nasion, 14 dni później - 1824 nasiona. Na stanowisku 8, powyżej którego
usuwano niecierpka gruczołowatego wzdłuż rzeki na odcinku 2 km, przez większość okresu
wegetacyjnego nie odnotowano znaczących ilości transportowanych rzeką nasion. Nasiona z
górnych odcinków rzeki zatrzymują się prawdopodobnie po drodze na licznych roślinach, w
zakolach i na płyciznach. Szczegółowe dane dotyczące liczby nasion transportowanych rzeką
na poszczególnych stanowiskach w ciągu doby przedstawia tabela 2, a dynamikę
przemieszczania się nasion ryciny 2 i 3.
Tab. 2. Liczba nasion stwierdzona na wszystkich stanowiskach na całej szerokości rzeki w
przeliczeniu na całą dobę (rok 2015)
Liczba nasion odłowiona w ciągu doby
Lp. Stanowisko

1
2
3
4

5

6

7

8

23-24
IV

23-24
VII

6-7
VIII

20-21
VIII

3-4
IX

17-18
IX

1-2
X

19-20
X

29-30
X

12-13
XI

brzeg

48

78

96

192

144

624

1104

1008

624

432

środek

0

0

0

48

144

96

240

48

0

0

brzeg

0

0

0

48

96

48

240

96

0

0

środek

0

0

0

0

384

240

432

240

384

48

brzeg

0

0

0

48

192

432

432

384

144

48

środek

0

0

0

720

624

1440

1152

480

96

288

brzeg

0

48

0

144

528

576

576

0

48

96

środek

0

0

0

144

720

432

816

96

144

48

brzeg

0

0

0

48

48

144

48

48

0

48

środek

0

0

0

0

192

48

336

48

48

144

góra

0

0

0

144

96

48

96

0

0

0

brzeg

0

0

0

48

48

96

0

192

48

144

środek

0

0

0

48

432

432

1536

144

0

0

brzeg

48

48

0

48

432

432

1536

144

0

0

środek

48

0

0

0

336

0

1200

576

96

96

góra

0

0

0

0

0

48

2784

0

0

0

brzeg

0

0

0

0

0

0

48

0

96

0

środek

0

48

0

0

0

0

0

0

0

96

Razem

144

192

96

1680

3798

4752

11136

3552

1776

1824
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Ryc. 3. Przebieg odłowu nasion niecierpka gruczołowatego na wszystkich stanowiskach w
sezonie wegetacyjnym 2015

Ryc. 4. Nasiona zebrane na poszczególnych stanowiskach badawczych w sezonie
wegetacyjnym 2015 r.

III. 2. Torebki nasienne
Z materiału napływającego z wodą do kieszeni pułapek oprócz nasion wybierano również
pojedyncze elementy otwartych torebek nasiennych. Pojawiały się one w czasie pięciu
odłowów, od końca sierpnia do połowy października (Ryc. 5). Było to ewidentnie skorelowane
17
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ze szczytem dojrzewania nasion i uwalniania ich z torebek nasiennych. Torebki nasienne po
uwolnieniu nasion samoczynnie odpadają od rośliny.

Ryc. 5. Nasiona i torebki nasienne wyłowione z całej szerokości rzeki na wszystkich
stanowiskach w ciągu 24h
Liczba elementów torebek nasiennych w odławianym materiale wzrastała do początku
października, kiedy to w ciągu doby z całej szerokości rzeki na wszystkich stanowiskach
osiągnęła 19440 (Tab. 3). Torebki nasienne, w odróżnieniu od nasion niecierpka, nie są
wystrzeliwane na duże odległości. Ich obecność może świadczyć o tym, że okazy niecierpka
znajdowały się w niewielkiej odległości od koryta rzeki. Po przymrozkach torebki nasienne nie
pojawiały się już w odławianym materiale.

Materiał

Tab. 3. Suma zebranych na wszystkich stanowiskach nasion niecierpka i otwartych torebek
nasiennych w ciągu 24h
Liczba nasion i torebek nasiennych odłowionych w ciągu doby na wszystkich stanowiskach
23-24
04.2015

23-24
07.2015

6-7
08.2015

20-21
08.2015

3-4
09.2015

17-18
09.2015

nasiona

144

192

96

1680

3798

4752

torebki
nasienne

0

0

0

192

4608

12720

1-2
10.2015
11136
19440

19-20
10.2015

29-30
10.2015

12-13
11.2015

3552

624

1824

48

0

0

III. 3. Nasiona zebrane na odcinkach prostych i na rzece meandrującej
Odłowy prowadzono w miejscach o dwóch typach koryta rzecznego. Stanowiska 1, 4, 6 i 8
wyznaczone były na odcinkach prostych, gdzie koryto pozostawało bez większych odchyleń
przez 50-100 m. Stanowiska 2, 3, 5 i 7 wyznaczono w miejscach, gdzie koryto rzeki
meandrowało.
18
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Zaobserwowano, iż w ciągu doby więcej nasion zbierano w pułapkach zastawianych na
odcinkach meandrujących. Wyraźnie tendencja ta zaznacza się w drugiej połowie sierpnia 624 nasiona na odcinkach prostych/1056 nasion na rzece meandrującej, w pierwszych dniach
września - 1776 nasion na odcinkach prostych/2016 nasion na rzece meandrującej, na
początku października - 2880 nasion na odcinkach prostych/8256 nasion na rzece
meandrującej oraz w drugiej połowie października - 1536 nasion na odcinkach prostych/2016
nasion na rzece meandrującej). Jedynie podczas dwóch ostatnich odłowów, wykonanych po
przymrozkach, większą liczbę nasion zebrano na odcinkach prostych: 29-30.10 - 1008 nasion
na odcinkach prostych i 768 nasion na rzece meandrującej, 12-13.11 - 1152 nasion na
odcinkach prostych/672 nasion na rzece meandrującej (Ryc. 6).

Ryc. 6. Nasiona niecierpka gruczołowatego odłowione na stanowiskach zlokalizowanych na
odcinkach prostych i meandrujących rzeki w okresie 24 godzinnym

III. 4. Nasiona zebrane z pułapek tryptonowych brzeżnych i środkowych
Zebrany podczas odłowów materiał dzielono na odłowiony z pułapek brzeżnych i środkowych.
Badania wykazały, że w środkowej części rzeki woda nanosiła więcej nasion. Widoczne to było
zwłaszcza w okresie od połowy sierpnia do początku października, kiedy wykonano 4 tury
odłowów. Odpowiednio, w drugiej połowie sierpnia na wszystkich lokalizacjach w ciągu doby
środkowym nurtem płynęło 960 nasion, podczas gdy nurtem brzeżnym płynęło 576 nasion, w
pierwszych dniach września środkowym nurtem płynęło 2208 nasion, brzeżnym 1488, na
początku października w środkowym nurcie stwierdzono obecność 4272 nasion, a w brzeżnym
3984 nasiona. Pewne odchylenie od tej tendencji zaobserwować można na danych
pochodzących z odłowów wykonanych w drugiej połowie września, kiedy nieznacznie więcej
nasion odłowiono w nurcie brzeżnym (2352 nasiona), niż w nurcie środkowym (2304 nasiona).
19
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Na początku i na końcu sezonu wegetacyjnego, kiedy rzeka niosła nieznaczną ilość nasion
niecierpka, różnice między środkowym, a brzeżnym nurtem były niewielkie (Ryc. 7).

Ryc. 7. Nasiona niecierpka gruczołowatego odłowione w pułapki brzeżne i środkowe w okresie
24 godzinnym

III. 5. Nasiona zebrane z pułapek górnych i dolnych na Stanowisku 5 i 7
Przy podwyższonym stanie wód na stanowiskach 5 i 7 możliwe było zastawienie pułapek w
dolnej i górnej części nurtu. Badania wykazały, iż w większosci przypadków w górnej części
nurtu znajdowało się niewiele nasion niecierpka gruczołowatego. Dominująca ich część była
transportowana w niższych partiach wody (Ryc. 8). Wyższy poziom wody pozwolił na
zastawienie pułapek w czterech terminach (od połowy sierpnia do początku października) na
dwóch wysokościach. W drugiej połowie sierpnia w ciągu doby na stanowiskach 5 i 7
odłowiono 144 nasiona w górnym nurcie i 96 nasion w głębi. Na początku września na obu
stanowiskach sumarycznie w ciągu doby odłowiono 96 nasion z górnego nurtu i 1008 nasion z
dolnego nurtu. W drugiej połowie września odłowiono na obu lokalizacjach w ciągu doby 96
nasion z górnych pułapek i 624 nasiona z dolnych. Najwyższy wynik odnotowano 1 i 2
października, kiedy to odłowiono 2880 nasion w pułapki umocowane w górnej części nurtu
oraz 3312 nasion w pułapki zamocowane przy dnie.
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Ryc. 8. Nasiona niecierpka gruczołowatego odłowione w ciągu doby na stanowiskach 5 i 7 przy
wysokim stanie wód z pułapek zastawianych w dolnym i górnym nurcie rzeki

III. 6. Odłowy całodobowe
Odłowy całodobowe na stanowisku 4 i 6 prowadzone były w sierpniu 2015 r. Proste odcinki
rzeki o głębokości wody ok. 50 cm były odpowiednim miejscem, w którym możliwe było
zastawienie pułapek tryptonowych. W głębszej rzece pułapki częściej mogłyby ulegać
naporowi wody i istniało ryzyko przewracania się ich.
Aby nie tamować przepływu rzeki pułapki zastawiane były tylko na części szerokości koryta.
Na stanowisku 4 była to 1/3, a na stanowisku 6 - 1/2 szerokości rzeki. Z odłowionego
materiału wybierano nasiona niecierpka gruczołowatego, które po przewiezieniu do
laboratorium suszono i liczono (Ryc. 9). Wyniki z odłowów dwudziestoczterogodzinnych
przeliczono na całą szerokość rzeki (liczba zebranych nasion w czasie odłowów całodobowych
x szerokość rzeki), a wyniki z odłowów półgodzinnych przeliczono na dobę (liczba zebranych
nasion w czasie odłowów 30 minutowych x 48) (Tab. 4 i 5).
Tab. 4. Liczba nasion niecierpka gruczołowatego płynących nurtem rzeki w ciągu doby na
stanowisku 4
Nasiona odławiane na stanowisku 4 w ciągu 24 h
Data
na 1/3 szerokości rzeki
08.08
09.08

0
0

przeliczone na całą
szerokość rzeki
0
0
21

Nasiona odłowione na stanowisku 4 podczas
odłowów 30
minutowych
0

w przeliczeniu na 24
godziny
0
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10.08
11.08
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
17.08
18.08
19.08
20.08
21.08
22.08
23.08
24.08
25.08
26.08
27.08
28.08
29.08
30.08
31.08
03.09

0
0
0
2
11
32
17
8
22
61
67
58
52
110
142
86
114
157
181
182
146
166
-

0
0
0
6
33
96
51
24
66
183
201
174
156
330
426
258
342
471
543
546
438
498
-

6

288

26

1248

Tab. 5. Liczba nasion niecierpka gruczołowatego płynących nurtem rzeki w ciągu doby na
stanowisku 6
Nasiona odławiane na stanowisku 4 w ciągu 24 h
Data
na 1/3 szerokości rzeki
20.08
21.08
22.08
23.08
24.08
25.08
26.08
27.08
28.08
29.08
30.08
31.08
03.09

6
4
7
21
4
1
22
13
41
37
-

przeliczone na całą
szerokość rzeki
12
8
14
42
8
2
44
26
82
74
-

22

Nasiona odłowione na stanowisku 6 podczas
odłowów 30
minutowych
2

w przeliczeniu na 24
godziny
96

5

240

BADANIE DRÓG ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ NASION NIECIERPKA GRUCZOŁOWATEGO.
RAPORT KOŃCOWY – 2014 – 2015.

Ryc. 9. Nasiona niecierpka gruczołowatego odłowione w pułapki tryptonowe zastawione na
całą dobę na stanowisku 4 i 6 na całej szerokości rzeki w sierpniu 2015 r.
Dodatkowo analizie poddano czynniki atmosferyczne, starając się określić ich wpływ na
transport niecierpka gruczołowatego rzeką. Dzięki danym meteorologicznym zebranym w
sezonie wegetacyjnym 2015 r., możliwe było określenie wpływu temperatury, siły wiatru i
opadów na ilość nasion dostających się do płynącej wody z pękających torebek nasiennych
(Ryc. 10, 11 i 12). Dane meteorologiczne zestawiono z danymi dotyczącymi liczby nasion z
pułapek tryptonowych zastawianych na całą dobę na stanowisku 4. W analizie uwzględniono
tylko stanowisko 4, gdyż dane ze stanowiska 6 są niepełne i niemiarodajne, stąd mogłyby
zafałszować wyniki. Odłowy na stanowisku 4 były prowadzone codziennie w początkowym
okresie dojrzewania nasion niecierpka, przez okres 24 dni. Analiza wykazała, iż żadne z
badanych czynników atmosferycznych nie miało bezpośredniego wpływu na liczbę nasion
transportowanych rzeką. Prawdopodobnie wynikało to z nietypowych warunków
meteorologicznych panujących w okresie owocowania nasion niecierpka gruczołowatego niewielkich opadów atmosferycznych oraz słabego wiatru.

III. 7. Eksperyment
Początkowo wszystkie nasiona wrzucone do zlewki z wodą unosiły się na jej powierzchni,
nieliczne z nich opadały po 10-20 minutach. W wodzie stojącej 60% nasion utrzymywało się
na powierzchni nawet przez 24 godziny. Wytrząsanie przyśpieszało opadanie nasion, gdzie po
4-5 godzinach na dno opadało 80% nasion, a po 8 godzinach - 100%.
W warunkach laboratoryjnych w wodzie mieszanej nasiona, które już opadły były porywane
przez wirującą wodę i unosiły się na całej jej wysokości. Prawdopodobnie nasiona podobnie
zachowują się w rzece. Płynąca korytem woda jest nieustannie mieszana, a niewielkie cząstki
składowe, takie jak nasiona są unoszone w jej nurcie, na całej głębokości. Niemniej zarówno
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eksperyment, jak i odłowy wykazały, iż zdecydowana większość nasion zanurzonych w wodzie
znajduje się w jej dolnych partiach.

IV. Dyskusja i wnioski
Celem badań było określenie w jakim stopniu rzeka stanowi istotny wektor w przemieszczaniu
się nasion niecierpka. W 2014 r. wykonano odłowy próbne mające na celu usprawnienie
działania prototypu pułapki tryptonowej. W okresie od września do listopada wykonano serię
poprawek oraz modyfikacji samej pułapki, a także sposobów jej zastawiania w korycie rzeki.
Osiągnięte wyniki zastosowano podczas odłowów w kolejnym roku. W 2015 r. prowadzono
odłowy w okresie od wczesnej wiosny do jesieni, co pozwoliło określić dynamikę przepływu
nasion w całym sezonie wegetacyjnym. Wielkość transportu nasion zeszłorocznych,
wypłukiwanych z gleby z wiosennymi roztopami była niewielka, co prawdopodobnie związane
było z bardzo suchą wiosną. Nie oznacza to jednak, że w tym okresie nie następuje
przemieszczanie się nasion wodami rzeki. W okresie wiosennym (kwiecień) w ciągu doby na
wszystkich stanowiskach płynęły 144 nasiona. Odłowione w drugiej połowie lipca w ciągu
doby 192 nasiona prawdopodobnie również były zeszłoroczne, ponieważ pojawiające się na
okazach niecierpka gruczołowatego torebki nasienne nie osiągnęły jeszcze w tym terminie
dojrzałości. Warto zaznaczyć, iż z powodu braku pokrywy śnieżnej w okresie zimowym oraz
bardzo suchego przedwiośnia nie zaobserwowano w okresie prowadzenia badań szczególnie
wysokich stanów wód w Czarnej Hańczy. Tym samym nurt był spokojniejszy i prawdopodobnie
niósł ze sobą mniej materiału. W latach z większymi opadami śniegu, w których występują
wiosenne roztopy i znacznie podwyższone stany wód transport nasion może być większy.
Rozpatrując transport nasion pod kątem ukształtowania koryta rzeki podczas odłowów więcej
nasion zebrano na stanowiskach wyznaczonych na odcinkach meandrujących. Wydaje się, że
woda niesie nasiona z pewną prędkością i natrafiając na przeszkodę, pod postacią zakola
rzeki, zostawia tam część materiału. Efektem jest liczniejsze występowanie osobników
niecierpka w zakolach cieków, czy też po stronie zbiorników wodnych, gdzie następuje przybój
wody. Prowadząc odłowy zaobserwowano, że od pierwszej połowy sierpnia liczba płynących
nasion niecierpka gruczołowatego zwiększała się stale i znacząco. Jest to ściśle skorelowane z
okresem dojrzewania i uwalniania do środowiska nasion z pękających torebek nasiennych. Z
początkiem października liczba odławianych nasion zaczęła spadać, co z kolei związane było z
wystąpieniem pierwszych przymrozków i początkiem okresu obumierania dojrzałych okazów
niecierpka gruczołowatego.
Zmienne warunki atmosferyczne nie miały większego wpływu na liczbę niesionych wodą
nasion. Nie odnotowano znaczącego wzrostu odławianych nasion po okresach bardziej
wietrznych czy opadach deszczu. Nie zaobserwowano także wpływu wahań temperatury na
transport nasion rzeką. Wydaje się, że w badanym okresie nie wystąpiły zjawiska
meteorologiczne z taką siłą, aby mogły w sposób znaczący wpłynąć na rozsiewanie się nasion
niecierpka.
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W materiale wyłapywanym na stanowisku 8 podczas odłowów znajdowano jedynie nieliczne
nasiona niecierpka. Na odcinku 2 km powyżej tego stanowiska w latach 2014-2015 w dolinie
Czarnej Hańczy usuwano okazy niecierpka, nie dopuszczając do rozsiania się jego nasion.
Wydaje się zatem, że transport nasion rzeką nie odbywa się na odległości większe niż 2 km. Na
dłuższych odcinkach nasiona osadzają się na przybrzeżnej roślinności lub dnie oraz brzegach
koryta rzecznego.
Jak już wspomniano powyżej w roku 2014 r. dokonano próbnych odłowów oraz testowano
prototyp pułapki tryptonowej. Kolejne próby prowadziły do podnoszenia efektywności
działania pułapek. Elementy pułapki tryptonowej zastawiano w dwóch pozycjach - prostej i
ukośnej. Przy niskim stanie wody możliwe było pochylenie pułapki do przodu, dzięki czemu
ściślej przylegała ona do dna, wyłapując więcej nasion. Pochylenie jej zmniejsza również
prawdopodobieństwo jej przewrócenia przez napierającą wodę. Aby pułapka najefektywniej
wyłapywała nasiona zaleca się zastawianie jej, jeżeli jest to możliwe, ukośnie względem lustra
wody. Dużo prostsze jest zastawianie pułapek tryptonowych przy niskim stanie wody i niezbyt
silnym nurcie, gdyż woda z mniejszą siłą napiera na elementy pułapek, dzięki czemu zmniejsza
się ryzyko ich przewrócenia i wypłukania zebranego materiału. Przetestowana dodatkowo
tiulowa siatka dzięki swojej elastyczności lepiej dopasowywała się do nierównego,
kamienistego dna. Mogła również być wykorzystana do zastępowania ostatniej, zastawianej
niekiedy w sposób schodkowy, metalowej pułapki. Ważne jest, aby wysokość siatki była
większa niż głębokość rzeki. Gwarantuje to jej prawidłowe zastawienie oraz właściwe
funkcjonowanie. W kolejnych latach należałoby przetestować efektywność pułapki
tryptonowej w całości skonstruowanej z elastycznej siatki. Lżejszy materiał będzie stanowił
mniejsze obciążenie dla zespołu przenoszącego i zastawiającego pułapki w terenie, a wydaje
się równie efektywny w odławianiu nasion jak i pułapka metalowa.
Wyniki badań wskazują, że rzeka jest istotnym wektorem przenoszenia nasion niecierpka
gruczołowatego. Jednak ze względu na niskie poziomy wód w rzece, testowanie prototypu
pułapki tryptonowej oraz krótki okres badań należy prace kontynuować w następnych latach,
sprawdzając dynamikę przepływu nasion niecierpka gruczołowatego w sezonie wegetacyjnym
w innych warunkach pogodowych. Wyższe opady i niższe niż w 2015 r. temperatury mogą
mieć potencjalny wpływ na szybszy oraz bujniejszy rozwój roślin. Odłowy nasion powinny być
uzależnione od etapu rozwoju generatywnego niecierpka gruczołowatego. Zaleca się
rozpoczynanie odłowów około 3 tygodnie po zawiązaniu pierwszych torebek nasiennych. W
okresie tym znajdujące się w torebkach nasiona dojrzeją i zostaną wyrzucone do środowiska.
Odłowy należy kontynuować minimum do trzech tygodni po wystąpieniu pierwszych
przymrozków, które powodują obumieranie roślin niecierpka gruczołowatego. W okresie tym
widoczny jest ciągły transport nasion rzeką.
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