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TESTOWANIE METOD ZWALCZANIA NIECIERPKA GRUCZOŁOWATEGO.
RAPORT KOŃCOWY – 2014 – 2015.
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
Od połowy XX wieku inwazje biologiczne są postrzegane jako zjawisko w coraz większym
stopniu zagrażające lokalnym bioróżnorodnością (Dajok, Tokarska-Guzik 2009). Jedną z
najszybciej rozprzestrzeniających się roślin inwazyjnych obcego pochodzenia zarówno w
Polsce, jaki w Europie jest niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera).
Niecierpek gruczołowaty pochodzi z centralnej Azji, gdzie porasta wilgotne lasy Himalajów na
wysokości 1800–3000 m n.p.m. Do Europy został sprowadzony w 1839 roku do ogrodu
botanicznego Kew Gardens w Wielkiej Brytanii. Jako roślina ozdobna oraz posiadająca
potencjalne właściwości lecznicze była chętnie hodowana w przydomowych ogrodach. W
Polsce pierwsze wzmianki o „ucieczkach” niecierpka z ogrodów pochodzą z 1960 roku. Od
tamtej pory niecierpek gruczołowaty zaczął tworzyć dzikie populacje, zasiedlając kolejno
siedliska antropogeniczne (okolice ogródków działkowych), siedliska półnaturalne (np.
wilgotne łąki, ekotony las-łąka itd.) oraz siedliska naturalne (np. olsy, łęgi czy torfowiska)
(Dajok, Tokarska-Guzik 2009). Z siedliskami naturalnymi często związane jest występowanie
cennych pod względem przyrodniczym rodzimych gatunków roślin i zwierząt, stanowiących o
różnorodności biologicznej całej Europy. Wiele z nich podlega ochronie gatunkowej na mocy
prawa polskiego, bądź międzynarodowego (Ustawa o ochronie środowiska, Dyrektywa
Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia, Konwencja Ramsar, Konwencja Berneńska).
Niecierpek gruczołowaty jest rośliną jednoroczną, kwitnącą od czerwca do września. Kwiaty, o
wielkości 2-3 cm, barwie od białej, przez różową, do ciemnopurpurowej, charakteryzują się
intensywnym, słodkim zapachem. W naturalnym zasięgu występowania niecierpek
gruczołowaty tworzy kępy składające się z 30-60 sztuk o wysokości nie przekraczającej 150 cm
(Burkhart, Nentwig 2008). Natomiast w Europie jego okazy dorastają do 3 m wysokości i
często tworzy jednogatunkowe łany. Na nowych obszarach występowania niecierpek
gruczołowaty charakteryzuje się wysoką inwazyjnością, opierającą się głównie na sposobie
rozmnażania. Pojedyncza roślina produkuje do 2500 nasion, które jest w stanie wyrzucić na
odległość 5-6 m (Romański 2012). Nasiona zdeponowane w glebie na okres zimowy na
przełomie kwietnia i maja zaczynają kiełkować. Niewielka część nasion jest w stanie przetrwać
w uśpieniu do kolejnej wiosny, tworząc krótkotrwały bank nasion (Dajok 2009). Wydaje się
zatem, że jednym z najważniejszych zagadnień w ograniczaniu populacji niecierpka jest
wyeliminowanie z gleby jak największej liczby nasion w jednym sezonie wegetacyjnym i
niedopuszczenie do wytworzenia i wyrzucenia nowych nasion przez rosnące osobniki (Puza,
Krzysztofiak 2015). 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 bardzo szybkiej ekspansji (Jędrzejewska 2015).
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Celem pracy było przetestowanie i określenie optymalnej metody zwalczania inwazyjnego
gatunku rośliny obcego pochodzenia - niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera, w
dwóch typach środowisk - leśnym i nieleśnym. Stosując różną krotność usuwania roślin
poprzez wyrywanie ich w całości wraz z systemem korzeniowym, a także koszenie okazów
powyżej i poniżej pierwszego węzła określano skuteczność stosowanych metod. Badano
również na jakim etapie wegetacji usuwanie roślin osiąga największą skuteczność.
Raport końcowy obejmuje opracowanie wyników prac przeprowadzonych w latach 2014-2015
w ramach zadania objętego umową nr 01/08/2014-EOG zawartą w Krzywem 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 na wykonanie
zadania pn. „Testowanie metod zwalczania 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.
Zawarta umowa uwzględnia opracowanie metodyki i harmonogramu przeprowadzania
zabiegów, wyznaczenie powierzchni eksperymentalnych porośniętych w różnym stopniu
niecierpkiem gruczołowatym, a także wykonanie zabiegów wyrywania i koszenia zgodnie z
ustaloną dla danej powierzchni metodyką.

II. Metody badawcze
II.1.Lokalizacja powierzchni badawczych
Powierzchnie badawcze (poletka eksperymentalne), zgodnie z opracowaną metodyką,
wyznaczono i dokładnie opisano w okresie wrzesień - październik 2014 roku.
Poletka eksperymentalne zlokalizowano w obszarze doliny Czarnej Hańczy rozciągającym się
od miasta Suwałki do wsi Sobolewo (Ryc. 1), w miejscach spontanicznego występowania
niecierpka gruczołowatego. W środowisku leśnym wyznaczono 7 poletek, a w środowisku
nieleśnym 8 poletek. Poletka wyznaczono zwracając uwagę na ich zróżnicowanie siedliskowe,
tj. ekspozycję, naświetlenie, oddziaływanie zwierząt czy człowieka. Każde poletko to kwadrat o
powierzchni 25 m2. Teren, na którym wyznaczone zostało poletko 7U wczesną wiosną, przed
planowanymi zabiegami, zostało przekształcone w użytek rolny. Po konsultacjach z
Zamawiającym przeniesiono poletko 7U w nową lokalizację spełniającą wymogi metodyki i
nazwano je poletkiem 7U2.
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Ryc. 1. Poglądowa mapa lokalizacji powierzchni badawczych. Objaśnienia: I – lokalizacja
stanowisk 1U, 2U, 1L i 2L; II – lokalizacja stanowisk 3U-8U i 3L-7L. Mapy szczegółowe
stanowią załącznik do raportu
Wyznaczanie poletka każdorazowo rozpoczynano od lewego dolnego wierzchołka, przy czym
ważne było, aby po ustaleniu położenia tegoż punktu kolejny wyznaczać w linii prostej kierując
się na północ. Zastosowanie takiej metody pozwoliło na ujednolicenie położenia wszystkich
poletek, a tym samym na standaryzację wyników oraz łatwiejsze odnajdywanie powierzchni w
terenie. Poletka oznaczano w terenie przy użyciu drewnianych kołków o wysokości ok. 50 cm,
pomalowanych farbą fluorescencyjną. Dodatkowo, lokalizację (współrzędne geograficzne)
lewego dolnego wierzchołka wyznaczanej powierzchni zapisywano przy użyciu odbiornika GPS
(Tab. 1). Następnie współrzędne punktów naniesiono na mapy topograficzne (poglądowe)
oraz ortofotomapy (szczegółowe). Do każdej powierzchni opracowane zostały karty
informacyjne uwzględniające fazę rozwoju, ilość, wysokość i zagęszczenie niecierpka
gruczołowatego, a także występowanie innych gatunków roślin na poletku (Ryc. 2). Wykonano
również dokładną dokumentację fotograficzną: poglądową i szczegółową. Wystąpiła znaczna
różnica w zagęszczeniu populacji niecierpka na przestrzeni dwóch lat. W porównaniu z rokiem
2014, rok 2015 był wyjątkowo ciepły i suchy, co mogło przyczynić się do zmniejszenia
zagęszczenia niecierpka na poletkach eksperymentalnych (Fot. 1 i 2).
Jesienią 2014 r. przeprowadzono dokładną obserwację poletek, rejestrując typ siedliska,
punkty charakterystyczne w terenie (np. zadrzewienia, słupy średniego/ wysokiego napięcia
itp.), dokonano opisu morfologicznego poletek (ukształtowanie powierzchni, ekspozycja
słoneczna), opisu roślinności (gatunki dominujące) oraz opisu stanu populacji niecierpka
gruczołowatego (dokładnej liczby osobników i stopnia pokrycia w poletku, klas wysokości,
opisu kwitnienia i owocowania, więdnięcia roślin). Do każdego poletka wykonano także szkic
sytuacyjny odwzorowujący sytuację florystyczną obserwowaną na powierzchni badawczej.
W 2014 roku monitoring poletek prowadzony był do momentu wystąpienia pierwszych
6

TESTOWANIE METOD ZWALCZANIA NIECIERPKA GRUCZOŁOWATEGO.
RAPORT KOŃCOWY – 2014 – 2015.
przymrozków, które
gruczołowatego.

spowodowały

obumieranie

dorosłych

osobników

niecierpka

Ryc. 2. Karta informacyjna poletka
Data sporządzenia

(DD/MM/RRRR)

Autor

(Imię i nazwisko)

Numer poletka

Numer zgodny z Zestawieniem Ogólnym Poletek np. 1P; 1U; 1OL

Siedlisko

Zgodnie z Wytycznymi, podać dokładny opis siedliska

Lokalizacja

Lokalizacja zgodna z Zestawieniem Ogólnym Poletek

Współrzędne GPS

Współrzędne zgodne z Zestawieniem Ogólnym Poletek

Opis poletka

Opis warunków terenowych na poletku (ukształtowanie terenu, nasłonecznienie etc.)

Opis populacji

Opis populacji zgodnie z Wytycznymi (wysokość roślin, inne gatunki roślin i wielkość
ich populacji)

Załączniki
Komentarz

Tab. 1. Lokalizacja powierzchni badawczych
Nr
stanowiska

Symbol
powierzchni

Współrzędne GPS

Typ środowiska

1

1U

N 54°05.089' E 022°58.698'

nieleśny

2

2U

N 54°05.084' E 022°58.710'

nieleśny

3

3U

N 54°04.910' E 022°58.772'

nieleśny

4

4U

N 54°04.833' E 022°58.809'

nieleśny

5

5U

N 54°04.661' E 022°59.369'

nieleśny

6

6U

N 54°04.746' E 022°59.033'

nieleśny

7

7U2

N 54°04.006’; E 022°59.174

nieleśny

8

8U

N 54⁰04.829` E 022⁰58.929`

nieleśny

9

1L

N 54°05.109' E 022°58.664'

leśny

10

2L

N 54°05.133' E 022°58.656'

leśny

11

3L

N 54°04.902' E 022°58.835'

leśny

12

4L

N 54°04.845' E 022°58.824'

leśny

13

5L

N 54°04.681' E 022°59.369'

leśny

14

6L

N 54⁰04.854` E 022⁰59.143`

leśny

15

7L

N 54°04.646' E 022°59.369'

leśny
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Fot. 1. Poletka eksperymentalne wyznaczane były w terenach porośniętych niecierpkiem
gruczołowatym (widok na poletko 1U)

Fot. 2. W roku 2015 populacja niecierpka charakteryzowała się mniejszym zagęszczeniem niż
w roku poprzednim (widok na poletko 1U)
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II.2. Zabiegi usuwania niecierpka gruczołowatego
Głównym założeniem prowadzonych badań było opracowanie efektywnej metody zwalczania
niecierpka gruczołowatego. Metodyka przewidywała usunięcie wszystkich okazów niecierpka
gruczołowatego na danym poletku, a tym samym stworzeniu optymalnych warunków
kiełkowania i wzrostu nowym osobnikom. Zabieg taki miał na celu pozbycie się jak największej
liczby nasion z puli zdeponowanej w glebie, a także niedopuszczenie do wyrzucenia nasion
tegorocznych. Usuwanie niecierpka gruczołowatego przeprowadzano w różnych stadiach
rozwojowych osobników, zaczynając od siewek (Fot. 3) i okazów które wytworzyły 1 węzeł,
roślin dojrzałych, kwitnących oraz owocujących, ale nie wyrzucających jeszcze nasion.

Fot. 3. Siewki niecierpka gruczołowatego na powierzchniach eksperymentalnych.
Zabiegi na poszczególnych poletkach eksperymentalnych (leśnych i nieleśnych) wykonywano
jednokrotnie, trzykrotnie oraz pięciokrotnie (Tab. 2). Na poszczególnych poletkach
wykonywano dwa rodzaje zabiegów zmierzających do usunięcia z nich niecierpka
gruczołowatego: wyrywanie z korzeniami oraz koszenie. Dodatkowo koszenie roślin na
poletkach odbywało się na dwóch różnych wysokościach: połowa poletka wykaszana była
poniżej 1-go węzła, a druga połowa powyżej 1-go węzła. Zastosowanie techniki dwóch
różnych poziomów wykaszania niecierpka miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaka
jest optymalna wysokość wykaszania, aby doprowadzić do obumarcia roślin. Wyjątek w wyżej
wymienionych działaniach stanowiło poletko 8U, na którym cyklicznie wyrywano rośliny co
14-20 dni. Na poletkach referencyjnych liczono okazy niecierpka w tych samych terminach, w
których wykonywano zabiegi na poletkach z zabiegami pięciokrotnymi. Aby nie dopuścić do
rozwoju i wytworzenia nasion przez okazy pojawiające się na powierzchniach
eksperymentalnych późną jesienią, po zakończeniu zabiegów przewidzianych w metodyce,
29.09.2015 r. wykonano zabieg wyrywania późnych wschodów.
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Tab. 2. Krotność wykonywanych zabiegów na poletkach eksperymentalnych. Objaśnienia
skrótów: Ref. – poletko referencyjne, L – liczenie, K – koszenie, W – wyrywanie
Środowisko

Symbol poletka eksperymentalnego

1U (Ref.)

2U

3U

4U

5U

6U

7U

8U

5xL

1xW

3xW

5xW

1xK

3xK

5xK

8xW

1L (Ref.)

2L

3L

4L

5L

6L

7L

-

5xL

1xW

3xW

5xW

1xK

3xK

5xK

-

Nieleśne

Leśne

W niektórych przypadkach na terenie bezpośrednio przylegającym do poletek
eksperymentalnych występowały łany niecierpka gruczołowatego. W przypadkach takich
dodatkowo wykaszano 5-cio metrową strefę buforową wokół każdego poletka. Działanie takie
miało zapobiec niekontrolowanemu wysypywaniu się nasion niecierpka na poletko, a tym
samym uniemożliwić zafałszowanie wyników w kolejnych latach. Strefa ta wykaszana była
każdorazowo, gdy pojawiły się w niej osobniki niecierpka.
Orientacyjne terminy wykonywania zabiegów wyznaczone zostały przed rozpoczęciem prac
(Tab. 3). Natomiast dokładne terminy wykonywania zabiegów w danym sezonie
wegetacyjnym wyznaczone zostały w ścisłej zależności od tempa rozwoju niecierpka
gruczołowatego. Dla każdej powierzchni prowadzono szczegółowy dziennik, w którym
zapisywano terminy i rodzaj zabiegów, liczbę i wielkość usuniętych roślin, a także
występowanie innych gatunków roślin (Ryc. 3). Biomasę zebraną z poletek kompostowano w
miejscu specjalnie do tego celu przeznaczonym, z dala od poletek eksperymentalnych.
Ryc. 3. Karta terenowa poletka
CZĘŚĆ I
Numer Poletka/numer szkicu
Data działania
Rodzaj zabiegów
Numer działania
Opis roślin występujących na
Poletku
Określić wielkość populacji
pozostałych roślin w %
pokrycia
CZĘŚĆ II
Opis niecierpka
gruczołowatego
Liczba usuniętych roślin
Wielkość usuniętych roślin
Autor

OPIS POLETKA
Numer zgodny z Zestawieniem Ogólnym Poletek
(DD/MM/RRRR)

Uwagi

Dodatkowe spostrzeżenia

Numer działania zgodny z Wytycznymi
Syntetyczny opis roślinności na Poletku zgodnie z Wytycznymi

OPIS POLETKA
Sposób zachowania się niecierpka pod wpływem zabiegów
Dokładna ilość usuniętych roślin zgodnie z Wytycznymi
Należy określić wielkość usuniętych roślin
Imię i nazwisko

10

TESTOWANIE METOD ZWALCZANIA NIECIERPKA GRUCZOŁOWATEGO.
RAPORT KOŃCOWY – 2014 – 2015.
Po zakończeniu prac uwzględnionych w metodyce, 29.09.2015 r. przeprowadzono kontrolne
oględziny poletek eksperymentalnych, w trakcie których stwierdzono obecność późnych
wschodów niecierpka. Aby nie dopuścić do wysypania przez nie nasion, które wzbogaciły by
istniejący w glebie bank nasion, podjęto decyzję o ich usunięciu.
Tab. 3. Ogólny harmonogram koszenia i wyrywania niecierpka gruczołowatego na poletkach
eksperymentalnych
Rodzaj prac

Siewki i rośliny z I
węzłem
(IV- V)

Rośliny
dojrzałe, ale nie
kwitnące

Rośliny
kwitnące, ale
nie owocujące

Rośliny
kwitnące i
owocujące

Rośliny z
dojrzałymi
nasionami

(I pol. VII)

(II poł. VII)

(I poł. VIII)

(II poł. VIII)

1 x Wyrywanie/

X

1 x Koszenie
3 x Wyrywanie/
3 x Koszenie
5 x Wyrywanie/
5 x Koszenie

X

X

X

X

X
X

X

X

III. Wyniki
W sezonie wegetacyjnym 2015 usuwano niecierpka gruczołowatego przeprowadzając zabiegi
wyrywania roślin z korzeniami oraz koszenia, a także stosując różną krotność zabiegów w
różnych terminach w jednym sezonie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Wszystkie zabiegi wykonane w 2015 r. poprzedzone były terenowymi oględzinami poletek
eksperymentalnych, podczas których oceniono stopień rozwoju niecierpka. Pierwsze, wstępne
oględziny terenowe przeprowadzono w dniu 14 kwietnia 2015 r. Na wszystkich poletkach
zaobserwowano siewki Impatiens glandulifera o wysokości 3-5 cm. Zabiegi na poletkach
rozpoczęto w następnym tygodniu.

III.1. Opis stanowisk
W 2014 r. wykonano zadanie polegające na założeniu 15 poletek eksperymentalnych. Poletka
znajdowały się w dwóch typach środowisk: leśnym i nieleśnym. Dodatkowo zróżnicowane były
pod względem innych czynników biotycznych i abiotycznych, tj. zacienienia, wilgotności,
stopnia pokrycia roślinnością rodzimą. Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych poletek
eksperymentalnych.
Poletko 1U - teren otwarty, nieużytek znajdujący się w pobliżu olsu, płaski, w pełni
nasłoneczniony. Czarna Hańcza znajduje się ok. 100 m od poletka. Niecierpek występuje
sporadycznie. Pozostałe gatunki odnotowane na powierzchni: osty, trawy, skrzyp polny, gryka,
rzepik sp., dzika marchew.
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Poletko 2U - teren otwarty, nieużytek z pojedynczymi olchami oraz kaliną znajdujący się w
pobliżu olsu, płaski, w pełni nasłoneczniony. W odległości ok. 100 m znajduje się sosnowy
zagajnik. Niecierpek występuje na 95% powierzchni. Pozostałe gatunki odnotowane na
powierzchni: trawy, jeżyna, przytulia czepna, pokrzywa, gryka.
Poletko 3U - teren otwarty znajdujący się przy niewielkich zadrzewieniach (wierzba, olcha),
płaski, w odległości ok. 150 m od rzeki, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wysychające
okresowo oczko wodne. Niecierpek występuje na 20% powierzchni. Pozostałe gatunki
odnotowane na powierzchni: pokrzywa, trawy.
Poletko 4U - teren otwarty, nieużytek pokryty głównie gęsto porastającą maliną, płaski, w
odległości ok. 100 m od rzeki, w pełni nasłoneczniony. Niecierpek występuje na 20%
powierzchni. Pozostałe gatunki odnotowane na powierzchni: malina, przytulia czepna.
Poletko 5U - teren otwarty stanowiący nieużytkowaną łąkę z ostrożeniem, w odległości ok.
300 m rzeka. Niecierpek występuje na 75% powierzchni. Pozostałe gatunki odnotowane na
powierzchni: ostrożeń, trawy, turzyce.
Poletko 6U - teren otwarty, płaski na skraju pastwiska i olsu, w odległości ok. 500 m od rzeki.
Niecierpek występuje na 50% powierzchni. Pozostałe gatunki odnotowane na powierzchni:
trawy, osty, bylica pospolita.
Poletko 7U - teren otwarty stanowiący łąkę kośną przy olsie oraz lesie mieszanym sosnowodębowym, zacieniony w 60% przez drzewa, odległość od rzeki to ok. 200 m. Niecierpek
występuje na 70% powierzchni. Pozostałe gatunki odnotowane na powierzchni: trawy,
pokrzywa, osty.
Poletko 7U2 - teren otwarty, przy polu uprawnym, płaski, graniczący z olsem, w odległości ok.
50 m od rzeki. Niecierpek występuje na 40% powierzchni. Pozostałe gatunki odnotowane na
powierzchni: kilka gatunków traw, pokrzywa, oset, bylica pospolita, przytulia czepna.
Poletko 8U - teren otwarty stanowiący wilgotną łąkę na skraju olsu, w pełni nasłoneczniony,
płaski, w odległości ok. 10 m rzeka. Niecierpek występuje na 60% powierzchni. Pozostałe
gatunki odnotowane na powierzchni: porzeczka, turzyce, trzcina.
Poletko 1L - nadrzeczny ols, w odległości ok. 50m rzeka, teren płaski, zacienienie koron w ok.
70-80%. Niecierpek występuje na 60% powierzchni. Pozostałe gatunki odnotowane na
powierzchni: olchy, pokrzywa.
Poletko 2L - teren zalesiony, płaski, podmokły, w dużym stopniu zacieniony (ok. 70%), w
odległości ok. 150 m od rzeki. Niecierpek występuje na 25% powierzchni. Pozostałe gatunki
odnotowane na powierzchni: olcha, jarzębina.
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Poletko 3L - młody nadrzeczny ols bogaty w podszyt, zacienienie niewielkie (ok. 50%), w
odległości ok. 10 m rzeka, teren płaski. Niecierpek występuje na 70% powierzchni. Pozostałe
gatunki odnotowane na powierzchni: pokrzywa, turzyce, osty, młode olchy, bez czarny.
Poletko 4L - młody ols z bogatym i gęstym podszytem, dobrze nasłoneczniony, teren płaski, w
odległości ok. 20 m rzeka. Niecierpek występuje na 40% powierzchni. Pozostałe gatunki
odnotowane na powierzchni: trzcina, turzyca, chmiel, skrzyp.
Poletko 5L - podmokły ols w dużym stopniu zacieniony (90%), w odległości ok. 500 m rzeka.
Niecierpek występuje na 80% powierzchni. Pozostałe gatunki odnotowane na powierzchni:
głównie pokrzywa.
Poletko 6L - teren zalesiony, ale bardziej otwarty, płaski, w odległości ok. 500 m rzeka.
Niecierpek występuje na 90% powierzchni. Pozostałe gatunki odnotowane na powierzchni:
chmiel, pokrzywa, młody bez czarny.
Poletko 7L - teren zalesiony, porośnięty pojedynczymi drzewami o zacienieniu ok. 20%,
zalewowy, w pobliżu pastwisko i ols, w odległości ok. 100 m rzeka. Niecierpek występuje na
90% powierzchni. Pozostałe gatunki odnotowane na powierzchni: kilka gatunków traw, oset.

III.2. Opis występowania niecierpka gruczołowatego na poletkach referencyjnych
Na siedlisku leśnym i nieleśnym wyznaczone zostały poletka referencyjne 1L i 1U, na których
w roku 2015 policzono oraz opisano osobniki niecierpka gruczołowatego sześciokrotnie: pięć
razy w czasie, w którym prowadzone były zabiegi na powierzchniach koszonych i wyrywanych,
oraz w czasie dodatkowych oględzin przeprowadzonych 29.09.2015 r. (Tab. 4). Poletko 1U w
czerwcu było zgryzane i deptane przez dziko żyjące zwierzęta, przez co nieznacznie spadła
liczba występujących tam okazów niecierpka. Na poletkach referencyjnych początkowa liczba
młodych niecierpków była wysoka - > 1000 osobników na 25 m2 (Fot. 4).
Z biegiem czasu na poletkach obserwowano zmniejszanie się liczby okazów niecierpka.
Dodatkowo słabsze okazy, o cieńszej łodydze, która nie była w stanie utrzymać wysokiej
rośliny, płożyły się po ziemi, a ich kwiatostany unosiły się kilkanaście cm nad ziemią. Pomimo
braku jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz populacja niecierpka zmniejszała się (Ryc. 4 i 5)
osiągając wartości od > 1000 osobników/25 m2 do < 250/25 m2.
Początkowo (kwiecień) na poletku 1U występowało oprócz niecierpka gruczołowatego tylko
kilka gatunków traw, ostrożeni, skrzyp polny, gryka, turzyce. W dalszym okresie sezonu
wegetacyjnego pojawiły się także inne gatunki, tj. kupkówka pospolita, drżączka średnia,
wiechlina łąkowa, wyczyniec łąkowy, kostrzewa olbrzymia, kostrzewa, przywrotnik, rdest,
szczaw łąkowy, tojeść pospolita, kuklik zwisły, turzyca pospolita, turzyca gwiazdkowata,
dzięgiel leśny, barszcz pospolity, krwawnica pospolita, żywokost lekarski, przytulia pospolita,
przytulia czepna, przetacznik ożankowy. Wszystkie osobniki niecierpka gruczołowatego przez
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cały okres wegetacyjny nie przekroczyły 50 cm wysokości. Widoczne było, że rodzime gatunki
roślin obficie pojawiające się na poletku zagłuszały gatunek inwazyjny.

Ryc. 4. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego na poletku referencyjnym 1L

Ryc. 5. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego na poletku referencyjnym 1U
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Na poletku 1L sytuacja przedstawiała się nieco inaczej niż na 1U. Tutaj początkowo (kwiecień)
stwierdzono występowanie, oprócz niecierpka gruczołowatego, niewiele innych gatunków
(pokrzywa, przytulia czepna). Następnie w okresie późnowiosennym i letnim pojawiły się:
pokrzywa, przytulia czepna, bluszczyk kurdybanek, podagrycznik pospolity. Wiosną osobniki
niecierpka gruczołowatego osiągały wysokość < 50 cm. Natomiast w okresie późnowiosennym
i letnim poszczególne okazy niecierpka rosły na wysokości od < 50 do > 150 cm. Widoczne
było, iż gatunki rodzime nie wpływają na gatunek inwazyjny, natomiast niecierpek
gruczołowaty wyraźnie wpływa negatywnie i zagłusza gatunki rodzime.

Fot. 4. Widok na poletko 1L

III.3. Zabiegi wyrywania niecierpka gruczołowatego
Zgodnie z metodyką, zabiegi wyrywania niecierpka gruczołowatego prowadzono na poletkach:
2U, 2L, 3U, 3L, 4U, 4L i 8U. Zestawienie terminów wraz z liczbą usuniętych okazów niecierpka
gruczołowatego przedstawia tabela 5. Wraz z wykonywanymi zabiegami prowadzono
dokumentację opisową i fotograficzną każdego stanowiska.
Na poletkach 2U i 2L przeprowadzono zabieg jednokrotnego wyrywania w okresie, w którym
niecierpek gruczołowaty był w stanie kwitnienia, ale nie owocowania. Dnia 10 sierpnia
usunięto okazy niecierpka gruczołowatego z powierzchni, a kolejne wschody były nieliczne
(Ryc. 6). Na obu poletkach nie zaobserwowano pojawienia się nowych gatunków rodzimych
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roślin po usunięciu niecierpka gruczołowatego. Zdecydowanie jednak wzrastało zagęszczenie
gatunków rodzimych oraz ich bujność. Te gatunki to: turzyce, malina, przytulia czepna, chmiel,
osty, manna mielec, wyka ptasia, żywokost lekarski, pokrzywa. Na poletku 2U wszystkie
usunięte osobniki niecierpka gruczołowatego osiągały wysokość od < 50 cm do > 150 cm. Na
poletku 2L okazy niecierpka były nieco niższe i osiągały wysokość od < 50 cm do 150 cm.
Terminy zabiegów 3-krotnego wyrywania na poletkach 3U i 3L przypadały na okres
wczesnowiosenny (osobniki do 30 cm wysokości; siewki), początek lipca (rośliny dojrzałe, ale
nie kwitnące) oraz początek sierpnia (rośliny kwitnące i owocujące) (Ryc. 7). Podczas
wykonywania pierwszego zabiegu na poletku 3L oprócz niecierpka gruczołowatego
występowało kilka gatunków traw, turzyc i zawilec. Na poletku 3U były to natomiast:
pokrzywa, kilka gatunków traw i podagrycznik. W czasie kolejnych wizyt na poletkach liczba
osobników niecierpka gruczołowatego malała, a zróżnicowanie gatunkowe gatunków
rodzimych rosło. Odpowiednio na poletku 3L pojawiły się: ostrożeń warzywny, podagrycznik,
kuklik zwisły, przytulia czepna, skrzyp, wiązówka błotna, a na poletku 3U: osty, bylica
pospolita, przytulia czepna, bluszczyk kurdybanek. Na obu poletkach przez cały sezon
wegetacyjny wysokość okazów niecierpka gruczołowatego osiągała od < 50 cm do 150 cm.
Jedynie na poletku 3U trzy osobniki niecierpka osiągnęły wysokość > 150 cm.
Zabiegi 5-krotne wykonano na poletkach 4U i 4L w tych samych okresach, uzupełniając je o
działania w drugiej połowie lipca (rośliny kwitnące, ale nie owocujące) oraz w drugiej połowie
sierpnia (rośliny o dojrzałych nasionach) (Ryc. 8). Podczas pierwszego zabiegu na poletku 4U
oprócz niecierpka gruczołowatego występowały następujące gatunki: jeżyna, kilka gatunków
traw i turzyc, pokrzywa, przytulia, zawilce, a na poletku 4L: trzcina, podagrycznik, wiązówka
błotna. W miarę usuwania niecierpka gruczołowatego z powierzchni zaobserwowano
pojawianie się nowych gatunków na poletkach. Odpowiednio były to, dla poletka 4U: ostrożeń
łąkowy, wyka ptasia, chmiel, wiązówka błotna, kuklik pospolity, a dla poletka 4L: ostrożeń
warzywny, turzyce, przytulia czepna, chmiel, skrzyp, mozga trzcinowa, kilka gatunków traw.
Wysokość okazów niecierpka na obu poletkach osiągała od < 50 do 150 cm.
Na poletku 8U prowadzone były regularne zabiegi wyrywania okazów niecierpka
gruczołowatego, których wysokość nie przekraczała 20 cm. Zabiegi wykonywano co 14-20 dni
w okresie od kwietnia do końca sierpnia. W sumie przeprowadzono na tym poletku 8
zabiegów (Ryc. 9). Początkowo (kwiecień) na poletku zaobserwowano, oprócz niecierpka
gruczołowatego, występowanie następujących gatunków: podagrycznik, kilka gatunków traw,
pokrzywa, jaskry. W trakcie trwania prac związanych z usuwaniem inwazyjnego gatunku z
powierzchni zaczęły się na niej pojawiać nowe gatunki, tj.: kupkówka pospolita, wyka ptasia,
kuklik zwisły, kostrzewa olbrzymia, mniszek lekarski, tojeść pospolita, wiązówka błotna,
skrzyp. W związku z charakterem zadania związanego z usuwaniem niecierpka na poletku 8U
wszystkie jego okazy nie osiągnęły wysokości > 50 cm. Po zakończeniu działań określonych
metodyką, w trakcie jesiennych oględzin, ze wszystkich poletek usunięto nielicznie
pojawiające się okazy niecierpka, aby nie dopuścić do wysypania nasion, które zasiliłyby bank
nasion w glebie.
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Fot. 5. Niecierpek gruczołowaty na poletku 2L
Tab. 5. Terminy wykonanych w 2015 r. zabiegów wyrywania niecierpka gruczołowatego wraz
z liczbą usuniętych okazów. Objaśnienia: 1xW – zabieg 1-krotnego wyrywania, 3xW –
zabieg 3-krotnego wyrywania, 5xW – zabieg 5-krotnego wyrywania
Nr
poletka

Rodzaj
zabiegu

Termin
wykonania

Liczba
usuniętych
roślin

Nr
poletka

2L

1xW

10.08.2015

232

4U

2U

1xW

10.08.2015

3L

3xW

3U

4L

3xW

5xW

Rodzaj
zabiegu

Termin
wykonania

Liczba
usuniętych
roślin

5xW

21.04.2015

850

165

26.06.2015

47

21.04.2015

1862

27.07.2015

72

26.06.2015

92

13.08.2015

35

13.08.2015

93

25.08.2015

3

21.04.2015

1783

21.04.2015

3453

26.06.2015

74

12.05.2015

596

13.08.2015

37

01.06.2015

206

21.04.2015

1615

23.06.2015

143

26.06.2015

121

09.07.2015

15

10.08.2015

103

27.07.2015

22

8U

17

Wyrywanie
roślin o
wysokości 20
cm
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13.08.2015

3

13.08.2015

12

25.08.2015

3

27.08.2015

1

Ryc. 6. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego usuniętych na poletkach 1L i 1U (poletka
referencyjne) oraz 2 (L i U) 13.08.2015 r. - zabiegi wyrywania przeprowadzone 1 raz

Ryc. 7. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego usuniętych na poletkach 1L i 1U (poletka
referencyjne) oraz 3 (L i U) -zabiegi wyrywania przeprowadzone 3 razy
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Ryc. 8. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego usuniętych na poletkach 1L i 1U (poletka
referencyjne) oraz 4 (L i U) - zabiegi wyrywania przeprowadzone 5 razy

Ryc. 9. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego na poletku 8U (zabiegi wyrywania
przeprowadzone 8 razy)

III.4. Zabiegi koszenia niecierpka gruczołowatego
Zabiegi koszenia wykonano na poletkach 5L, 5U, 6L, 6U, 7L, 7U2. Każda z wykaszanych
powierzchni została podzielona na dwie równe części. Na jednej połowie poletka niecierpka
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gruczołowatego koszono powyżej pierwszego węzła, na drugiej połowie poniżej pierwszego
węzła, tuż przy ziemi (Fot. 6), rejestrując liczbę usuniętych roślin.
W części koszonej powyżej pierwszego węzła, oprócz młodych roślin stwierdzano obecność
starych okazów, ulegających najczęściej rozkrzewieniu. Krotność i terminy wykaszania
pokrywały się z terminami wykonywania zabiegów na powierzchniach, na których wyrywano
niecierpka z korzeniami.
Na poletkach 5L i 5U przeprowadzono jeden zabieg koszenia w roku (rośliny kwitnące, ale nie
owocujące). Przewidywany termin wykonania zabiegu przypadał na połowę lipca. W tym
czasie tylko na poletku 5L zaobserwowano rośliny kwitnące, co pozwoliło na przeprowadzenie
zabiegu koszenia 27 lipca 2015 r. (Ryc. 10). Ze względu na opóźniony, względem poletka
leśnego, rozwój niecierpka gruczołowatego zdecydowano o przeniesieniu terminu wykonania
zabiegu na poletku 5U na 10 sierpnia 2015 r. (Fot. 7, ryc. 11). Na obu poletkach, po usunięciu
niecierpka gruczołowatego, nie zaobserwowano pojawienia się nowych roślin gatunków
rodzimych. Na poletkach 5U i 5L, odwrotnie niż w przypadku poletek, na których jednokrotnie
wyrywano niecierpka, nie zauważono bujnego rozrostu występujących na nich gatunków
roślin. Usunięte z obu poletek osobniki niecierpka osiągały wysokość od < 50 cm do > 150 cm.

Fot. 6. Widok na poletko po zabiegu koszenia powyżej pierwszego węzła na wys. ok. 20 cm
(prawa część zdjęcia) oraz poniżej - tuż przy ziemi (lewa część zdjęcia)
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Fot. 7. Widok na poletko 5U
W kwietniu niemożliwe było wykonanie pierwszego zabiegu koszenia na poletkach 6L, 6U, 7L i
7U2 równolegle z pierwszym zabiegiem wyrywania, ponieważ większość roślin nie zdążyła
osiągnąć wysokości min. 30 cm. Zabieg ten przeprowadzono 25 maja 2015 r., czyli w okresie,
gdy rośliny osiągnęły wysokość min. 20 cm i wytworzyły przynajmniej 1 węzeł. Zabiegi
drugiego koszenia na poletkach 6U (Ryc. 13) i 7U (Ryc. 15) wykonano 26.06.2015 r.
Przeprowadzenie w tym samym terminie zabiegów na poletkach 6L (Ryc. 12) i 7L (Ryc. 14)
było niemożliwe, ponieważ okazy niecierpka gruczołowatego nie spełniały warunku „rośliny
dojrzałe, ale jeszcze nie kwitnące”. Stan taki osiągnęły dopiero miesiąc później, a więc 27 lipca
2015 r,. co umożliwiło wykonanie zabiegu (Tab. 6). W części koszonej powyżej pierwszego
węzła około 10% roślin odrastało, wypuszczając nowe, liczne pędy ulegające rozkrzewieniu
(Fot. 8). Osobniki te pod wpływem stresu wywołanym koszeniem przyśpieszały swój rozwój.
Zniszczenie stożka wzrostu powodowało zastąpienie jego funkcji przez pędy boczne, co z kolei
skutkowało rozkrzewieniem poszczególnych okazów.
Na wszystkich czterech poletkach w miarę wykonywania zabiegów nie zaobserwowano
pojawiania się nowych gatunków rodzimych roślin. Natomiast widoczne było zwiększenie
zagęszczenia roślin, które pozytywnie skorelowane było z liczbą usuwanych okazów niecierpka
gruczołowatego. Wszystkie osobniki niecierpka osiągały wysokość od < 50 do 150 cm.
Wyjątkiem było poletko 7U2, gdzie 10% osobników osiągnęło wysokość > 150 cm.
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Fot. 8. Niecierpek gruczołowaty po pierwszym zabiegu koszenia powyżej 1-go węzła na poletku
7U2
Tab. 6. Terminy wykonanych zabiegów koszenia niecierpka gruczołowatego wraz z liczbą
usuniętych okazów. Objaśnienia: 1xK – zabieg 1-krotnego koszenia, 3xK – zabieg 3krotnego koszenia, 5xK – zabieg 5-krotnego koszenia

Nr
poletka

Rodzaj
zabieg
u

Termin
wykonania

Liczba okazów
usuniętych
poniżej I-go
węzła

5L

1xK

27.07.2015

3000

3000

5U

1xK

10.08.2015

52

103

25.05.2015

250

250

27.07.2015

600

600

13.08.2015

12

267

25.05.2015

500

500

26.06.2015

15

482

6L

6U

3xK

3xK
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Liczba okazów
usuniętych
powyżej I-go
węzła

Liczba
rozkrzewionych
okazów w części
koszonej powyżej Igo węzła

4%

4%
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7L

7U2

5xK

5xK

13.08.2015-

54

286

25.05.2015

1000

1000

27.07.5015

15

30

10.08.2015

20

25

13.08.2015

7

18

27.08.2015

0

9

25.05.2015

1500

1500

26.06.2015

7

20

10.08.2015

6

8

13.08.2015

4

3

27.08.2015

0

2

10%

20%

Ryc. 10. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego na poletku 5L w części koszonej powyżej i
poniżej 1-go węzła (zabiegi wykaszania przeprowadzone raz w sezonie wegetacyjnym 27.07.2015)
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Ryc. 11. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego na poletku 5U w części koszonej powyżej i
poniżej 1-go węzła (zabiegi wykaszania przeprowadzone raz w sezonie wegetacyjnym 10.08.2015)

Ryc. 12. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego na poletku 6L w części koszonej powyżej i
poniżej 1-go węzła (zabiegi wykaszania przeprowadzane 3 razy w sezonie wegetacyjnym
2015)
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Ryc. 13. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego na poletku 6U w części koszonej powyżej i
poniżej 1-go węzła (zabiegi wykaszania przeprowadzane 3 razy w sezonie wegetacyjnym
2015)

Ryc. 14. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego na poletku 7L w części koszonej powyżej i
poniżej 1-go węzła (zabiegi wykaszania przeprowadzane 5 razy w sezonie
wegetacyjnym2015)
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Ryc. 15. Liczba okazów niecierpka gruczołowatego na poletku 7U2 w części koszonej powyżej i
poniżej 1-go węzła (zabiegi wykaszania przeprowadzane 5 razy w sezonie
wegetacyjnym 2015)
Po zakończeniu zabiegów przewidzianych w metodyce przeprowadzono dodatkowy zabieg
wyrywania na każdej powierzchni testowej (Ryc. 16). Usuwając pojawiające się późne
wschody zapobiegano rozwojowi roślin, które w sprzyjających warunkach pogodowych
mogłyby zakwitnąć i wytworzyć nasiona jeszcze w sezonie 2015. Jednocześnie liczba
wyrwanych roślin wskazała skuteczność dwóch rodzajów zabiegów. Na powierzchniach
objętych zabiegami wyrywania i wykaszania poniżej pierwszego węzła pojawiły się tylko
nieliczne okazy niecierpka.
Tab. 7. Liczba usuniętych okazów niecierpka w dniu 29.09.2015 r. na poletkach objetych
dwoma rodzajami zabiegów (wyrywania i koszenia)
Poletka (zabiegi wyrywania)

2L

3L

4L

2U

3U

4U

8U

Liczba usuniętych okazów

3

28

2

23

13

11

12

Poletka (zabiegi koszenia)

5L

6L

7L

5U

6U

7U

-

11

3

16

90

61

1

-

7

0

0

5

4

0

-

Liczba usuniętych okazów w
części koszonej powyżej 1-go
węzła
Liczba usuniętych okazów w
części koszonej poniżej 1-go
węzła
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Ryc. 16. Dodatkowe usuwanie niecierpka gruczołowatego przeprowadzone 29.09.2015 r. na
wszystkich poletkach ekserymentalnych
Zgodnie z założeniem metodycznym działania usuwania niecierpka gruczołowatego z
wyznaczonych poletek podzielono na środowisko leśne i otwarte. Podział taki miał na celu
określenie czy występują pomiędzy tymi środowiskami różnice w rozwoju niecierpka oraz czy
te ewentualne różnice mają wpływ na terminy i sposób wykonywania zabiegów usuwania
roślin. Podczas prowadzenia badań zaobserwowano, iż w przeważającej części przypadków
osobniki niecierpka gruczołowatego występujące w środowisku leśnym później osiągają duże
wysokości (> 150 cm), mają cieńsze i bardziej kruche łodygi, a także później kwitną i owocują.
Zatem stwierdzić można, że zabiegi usuwania niecierpka gruczołowatego rozpoczynać należy
od środowiska nieleśnego, gdzie niecierpek gruczołowaty szybciej dojrzewa i wydaje nasiona.
Niemniej zaleca się uważną obserwację rozwoju generatywnego niecierpka gruczołowatego w
danym ekosystemie i na podstawie danych z obserwacji podejmowanie decyzji o rozpoczęciu
czy też zakończeniu zabiegów.

IV. Dyskusja i wnioski
W celu ograniczenia wielkości populacji niecierpka gruczołowatego konieczne jest podjęcie
szeroko zakrojonych działań, a także współpracy organizacji zajmujących się ochroną
przyrody. Dodatkowo niezbędna jest edukacja społeczeństwa dotycząca kontroli
niepożądanych gatunków i zmiana świadomości ludzi, którzy nadal uprawiają niecierpka
gruczołowatego. Stwarza to sytuację ciągłego zasilania już istniejących populacji w nowe
osobniki, tudzież powstawania nowych kolonii. Duża liczba występujących na danym terenie
27

TESTOWANIE METOD ZWALCZANIA NIECIERPKA GRUCZOŁOWATEGO.
RAPORT KOŃCOWY – 2014 – 2015.
okazów jest jednym z głównych zagrożeń jakie stwarza niecierpek gruczołowaty dla rodzimej
przyrody. Każda roślina niecierpka gruczołowatego jest w stanie wyprodukować do 2500
nasion. Dodatkowo nasiona te są w stanie kiełkować w czasie całego sezonu wegetacyjnego.
W trakcie badań na poletkach zaobserwowano pojawiające się jeszcze jesienią młode, 20-sto
centymetrowe, kwitnące okazy (Fot. 9). Aby nie dopuścić do zasilania banku nasion w glebie
konieczna jest ciągła obserwacja rozwoju niecierpka oraz prowadzenie zabiegów jego
usuwania od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Badania pozwoliły przetestować i wyznaczyć najskuteczniejsze rozwiązania dotyczące walki z
niecierpkiem gruczołowatym. Wykonane na poletkach ekserymentalnych w 2015 r. zabiegi
wyrywania i koszenia powyżej i poniżej pierwszego węzła miały różną krotność. Stały
monitoring prowadzony podczas wykonywania zabiegów pozwolił na wyciągnięcie wniosków
dotyczących ekologii samego gatunku, jak i optymalnego sposobu usuwania go z
ekosystemów.
Pierwsza metoda usuwania gatunku opiera się na ręcznym wyrywaniu osobników z podłoża.
Wyrywanie okazów z korzeniami powinno stosować się na powierzchniach, na których
populacja niecierpka jest niewielka, lub też występują na niej cenne przyrodniczo gatunki
roślin i zwierząt. Stosując zabiegi wyrywania nie naruszano struktury rodzimych gatunków
roślin, dzięki czemu prawdopodobnie były one w stanie zagłuszyć część pojawiających się w
późniejszym okresie siewek niecierpka. Metoda ta jest jednakże bardzo praco- i czasochłonna.
Druga metoda polegała na wykaszaniu niecierpka gruczołowatego. Zaleca się, aby zabiegi
koszenia prowadzić w miejscach masowego występowania tego gatunku, na terenach trudno
dostępnych, porośniętych pokrzywami, a także na stromych brzegach rzek i jezior narażonych
na wypłukiwanie wierzchniej warstwy gleby przez wody opadowe. Metoda ta jest
zdecydowanie mniej praco- i czasochłonna, ale nie zawsze możliwa do zastosowania ze
względu na dość dużą ingerencję w rodzime gatunki roślin i zwierząt.
Obie wymienione powyżej metody przynoszą pozytywne skutki pod warunkiem, że koszenie
będzie odbywało się na odpowiedniej wysokości roślin. Z przeprowadzonych badań wynika, że
najważniejszym czynnikiem, w dużym stopniu decydującym o powodzeniu działania, jest
odpowiednia krotność zabiegów. Im większa liczba wykonywanych zabiegów w danym
sezonie wegetacyjnym, tym większa skuteczność w usuwaniu niecierpka z powierzchni (patrz
tabela 5 i 6).
Wykonanie jednego zabiegu usuwania niecierpka w sezonie jest niewystarczające. W małym
stopniu zmniejsza się pulę nasion zdeponowanych w glebowym banku nasion, przez co
wydłuża się czas potrzebny na usunięcie ich z gleby. Ponadto nie usuwając nowych okazów
niecierpka dopuszcza się do sytuacji, w której wytworzone zostaną nowe nasiona i zasilą
glebowy bank nasion. Dlatego ważne jest kontrolowanie ich rozwoju i częste usuwanie
okazów przed osiągnięciem przez nie dojrzałości.
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Aby wyrywanie niecierpka gruczołowatego z korzeniami przyniosło oczekiwany skutek zabiegi
muszą być przeprowadzone minimum 3-5 krotnie w jednym sezonie wegetacyjnym. Pierwsze
z nich powinny być zaplanowane w okresie przed kwitnieniem niecierpka i tak rozłożone w
czasie, aby można było wykonać jak najwięcej powtórzeń przed okresem, w którym torebki
nasienne dojrzeją. Na przykładzie poletka 8U zaobserwować można, iż wiosenne wykonanie
kilku zabiegów wyrywania, w dwutygodniowych odstępach, przyśpieszyło rozwój kolejnych
nasion, które w tym okresie miały największą siłę kiełkowania. Dzięki temu wyeliminowano
dużo większą liczbę zalegających w glebie nasion niecierpka w porównaniu z innymi poletkami
ekserymentalnymi, na których zabiegi przeprowadzono jeden, trzy, lub pięć razy w tym
samym sezonie wegetacyjnym (Tab. 8). Obserwacje poczynione na poletkach
ekserymentalnych, na których prowadzone były zabiegi wyrywania jasno wskazywały, iż tylko
cykliczne i częste wyrywanie osobników niecierpka gruczołowatego przynosi wymierne skutki.
Zmniejszenie liczebności dojrzałych (owocujących) roślin równoznaczne jest ze zmniejszeniem
liczby nasion, które zostaną zdeponowane w glebie, albo rozprzestrzenią się za pomocą
zwierząt, wody czy też innych czynników na nowe tereny. Przewiduje się, że w przyszłym roku,
na poletkach, na których częściej przeprowadzono zabiegi, przy założeniu, że do środowiska
nie dostaną się nowe nasiona z dalekiego transportu, populacja niecierpka będzie dużo
mniejsza.

Fot. 9. Niewielkie okazy niecierpka gruczołowatego pojawiające się jesienią na poletku 5L
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Poletko

Tab. 8. Liczba usuniętych roślin niecierpka gruczołowatego na poletku 8U (8-krotne zabiegi)
w porównaniu z poletkami, na których przeprowadzono zabiegi 3-krotne (3L i 3U) i 5krotne (4L i 4U)
Sezon 2015
21.04

12.05

01.06

23.06

09.07

27.07

10.08

13.08

27.08

8U

3453

596

206

143

15

22

-

12

1

3L

1862

-

-

92

-

-

-

93

-

3U

1783

-

-

74

-

-

-

37

-

4L

1615

-

-

121

-

-

103

3

3

4U

850

-

-

47

-

72

-

35

3

W przypadku zastosowania metody wykaszania niecierpka gruczołowatego, podobnie jak i w
przypadku wyrywania, bardzo ważna jest odpowiednia krotność wykonania zabiegu.
Dodatkowo tutaj niezmiernie istotna jest wysokość, na jakiej osobniki są obcinane.
Przetestowane zostały dwie wysokości wykaszania niecierpka gruczołowatego – powyżej i
poniżej 1-go węzła. W części poletek eksperymentalnych, na których okazy były wykaszane
powyżej pierwszego węzła, część roślin wypuszczała nowe łodygi oraz liście (od 4 do 20%
wszystkich okazów/12,5 m2). Rośliny odrastające po skoszeniu rozkrzewiały się, wytwarzając
jednocześnie kilka czy nawet kilkanaście kwiatostanów, a co za tym idzie dużo więcej nasion.
Zatem zamiast usuwać okazy i zmniejszać liczbę produkowanych nasion przyczynić się można
wręcz do wzrostu liczby nasion uwolnionych do środowiska. Zdecydowanie lepsze wyniki
przyniosło wykaszanie niecierpka gruczołowatego na wysokości poniżej pierwszego węzła. Już
po trzykrotnym wykonaniu zabiegu na powierzchniach eksperymentalnych populacja
niecierpka spadła niemal do zera. Pojawiały się jedynie nieliczne, późne wschody.
Warto zaznaczyć, iż planując zabiegi usuwania niecierpka gruczołowatego należy zwrócić
uwagę na siedlisko, w którym wykonywane będą działania. W terenie otwartym i
nasłonecznionym rozwój niecierpka przebiega szybciej (wcześniej kwitnie i owocuje) w
porównaniu z okazami rosnącymi w zacienionych lasach.
Biomasę usuniętych roślin kompostowano do czasu całkowitego rozkładu w miejscu
oddalonym od powierzchni objętych zabiegami, na specjalnie przygotowanych
kompostownikach. Pryzmy pozyskanej biomasy były w taki sposób konstruowane, aby
niedopuścić do przedostania się do środowiska nasion, które mogły zostać wyprodukowane
przez już usunięte okazy. Rośliny niecierpka gruczołowatego nawet ścięte i połamane mają
duże zdolności regeneracyjne. Należy zatem objąć stałą kontrolą również pryzmy
kompostowe z niecierpkiem. Ważnym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę jest
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również objętość i ciężar usuwanych roślin niecierpka gruczołowatego, które muszą być
przenoszone na pryzmę kompostową. Okazy usuwane wiosną są niewielkie i lekkie, a zatem
nawet przy większej liczbie nie stanowią dużego obciążenia. Starsze osobniki, osiągające do 3
m wysokości, są ciężkie z powodu dużych ilości gromadzonej przez nie wody, przez co ich
transport jest utrudniony. Mogą one też szybko wykształcić dojrzałe torebki nasienne, z
których w czasie transportu wydostawały by się nasiona, powodując rozprzestrzenienie się
gatunku na nowe tereny.
Badania należy kontynuować aby potwierdzić zjawiska zaobserwowane podczas wykonywania
zabiegów. W kolejnym sezonie wegetacyjnym należy ocenić w jakim stopniu stosowane
zabiegi wpłynęły na stan populacji niecierpka na poletkach eksperymentalnych. Warto
również przeprowadzić podobne badania na nowych powierzchniach eksperymentalnych,
sprawdzając na nich reakcje populacji niecierpka gruczołowatego na zabiegi usuwania w
kolejnym sezonie wegetacyjnym, charakteryzującym się innymi parametrami czynników
atmosferycznych.
W kolejnych latach warto byłoby przetestować również metodę mieszaną. Wiosną pojawia się
najwięcej okazów niecierpka tworzących zwarte łany, które należałoby poddać zabiegowi
wykaszania, po wykształceniu przez nie przynajmniej pierwszego węzła. Kolejne, pojawiające
się okazy należało by wyrywać, nie niszcząc przy tym rodzimej roślinności. Metoda mieszana
najbardziej skuteczna byłaby w przypadku występowania zwartego łanu niecierpka
gruczołowatego na łatwo dostępnej powierzchni. Wykoszenie takiej powierzchni powinno być
szybkie i w połączeniu z dalszym usuwaniem ręcznym bardzo efektywne.
W przyszłości badania nad ekologią rozprzestrzeniania się gatunku powinny być rozszerzone o
badania ilości nasion dwuletnich i starszych, zdeponowanych w glebie, które będą w stanie
wykiełkować oraz sprawdzenie czy nasiona wytwarzane przez późne wschody niecierpka są w
pełni rozwinięte i zdolne do wykiełkowania w kolejnych latach.
Podsumowując:
- metoda usuwania niecierpka gruczołowatego polegająca na jego wykaszaniu jest mniej
pracochłonna i łatwiejsza do wykonania, ale tylko w warunkach dobrej dostępności terenu
oraz łanowego występowania gatunku;
- metoda wyrywania niecierpka gruczołowatego jest bardziej pracochłonna i trudniejsza do
wykonania, gdyż wymaga dużych nakładów siły ludzkiej, ale tylko w przypadku łanowego
występowania gatunku; w przypadku pojedynczych okazów, rosnących dodatkowo w trudno
dostępnych terenach, jest bardziej wydajna niż wykaszanie;
- wykaszanie niecierpka gruczołowatego powinno się przeprowadzać tylko na osobnikach z
wytworzonym 1 węzłem;
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- wykaszanie niecierpka gruczołowatego powinno się przeprowadzać tylko i wyłącznie na
wysokości poniżej 1-go węzła (tuż przy ziemi);
- pozyskana biomasa musi być zebrana i jak najszybciej przewieziona na odpowiednio do tego
celu przygotowane miejsce kompostowe - miejsce to powinno być zabezpieczone przed
rozwleczeniem roślin przez zwierzęta oraz wiatr oraz monitorowane w celu wykrycia
odrastających roślin niecierpka i ich zniszczenia;
- warto zintensyfikować działania wyrywania w okresie wczesnowiosennym, gdyż pozyskana
biomasa będzie lżejsza do transportu, a skuteczność usuwania wyższa pod kątem zmniejszenia
liczebności populacji gatunku oraz liczby kiełkujących w kolejnym sezonie wegetacyjnym
nasion. Po wytworzeniu przez osobniki niecierpka gruczołowatego pierwszego węzła, można
przejść do wykonywania zabiegów wykaszania. Ponadto wykaszanie należy prowadzić tylko
wówczas, gdy nie ma cennych gatunków roślin i gdy nie chcemy spulchniać gleby i
doprowadzić do ewentualnej erozji wodnej.
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