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Wprowadzenie 

Ochrona różnorodności biologicznej jest podstawowym celem Konwen-
cji o różnorodności biologicznej, która została sporządzona podczas tzw. 
Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (Brazylia) 5 czerwca 1992 roku. Polska 
należy do 193 państw, które ratyfikowały Konwencję, a tym samym zobo-
wiązały się do opracowania krajowych strategii lub programów ochrony 
bioróżnorodności, w tym identyfikacji procesów, które mają lub mogą 
mieć znaczny negatywny wpływ na jej ochronę.

Jednym z głównych zagrożeń dla różnorodności biologicznej i powią-
zanych usług ekosystemowych są inwazyjne gatunki obcego pochodzenia. 
Ich wpływ na rodzime gatunki oraz strukturę i funkcję ekosystemów prze-
jawia się głównie poprzez zmianę siedlisk, konkurencję oraz wypieranie 
gatunków rodzimych w znacznej części ich zasięgu.

Polska, podobnie jak i pozostałe państwa będące stronami Konwencji 
o różnorodności biologicznej, w miarę możliwości i potrzeb zapobiega 
wprowadzaniu, kontroluje lub tępi te obce gatunki, które zagrażają eko-
systemom, siedliskom lub gatunkom.

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, dostrzegając znaczące nega-
tywne oddziaływanie gatunków obcych geograficznie na rodzimą przyrodę, 
od kilku lat podejmuje prace mające na celu ograniczanie tego wpływu. 
Tym samym, Stowarzyszenie czynnie włącza się w działania wynikające 
z powyższej Konwencji o różnorodności biologicznej.

W dniach 3–5 września w Gawrych Rudzie (na terenie Wigierskiego 
Parku Narodowego) Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” wraz z Wigier-
skim Parkiem Narodowym, Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz Par-
kiem Narodowym „Bory Tucholskie” zorganizowały sympozjum naukowe 
pt. „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej 
przyrody”. Wzięło w nim udział ponad 80 osób, przedstawicieli różnych 
instytucji i organizacji. Sympozjum stanowiło jeden z elementów projektu: 
Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na 
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obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” i „Roztocze Środ-
kowe”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach działania 
5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejsza publikacja zawiera wystąpienia prezentowane podczas tego 
sympozjum. Wszystkim autorom wystąpień składamy podziękowanie 
za przygotowanie ciekawych materiałów, a zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Lech Krzysztofiak, Anna Krzysztofiak
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Ochrona rodzimej flory przed gatunkami 
roślin obcego pochodzenia na obszarach 
Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” 
i „Roztocze Środkowe”

Streszczenie: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” realizuje projekt dotyczący ograni-
czenia występowania roślin obcego pochodzenia na wybranych obszarach Natura 2000 
(„Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy”, „Roztocze Środkowe”). Realizacja projektu przewi-
dziana jest na lata 2014–2015, a środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko) oraz Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt zakłada przepro-
wadzenie takich działań, jak: zabiegi usuwania wybranych inwazyjnych gatunków roślin 
obcego pochodzenia, inwentaryzacja obcych gatunków roślin na wybranych obszarach, 
sporządzenie projektów zagospodarowania zieleni wokół budynków parków narodowych 
uczestniczących w projekcie, wydanie materiałów edukacyjnych związanych z gatunkami 
roślin obcego pochodzenia oraz przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych i warsztatów.

Słowa kluczowe: inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia, zabiegi usuwania roślin 
obcego pochodzenia, edukacja przyrodnicza, projekty przyrodnicze
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Od 2014 roku Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” realizuje projekt pn.: 
„Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na 
obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” i „Roztocze Środ-
kowe” mający na celu ograniczenie występowania roślin obcego pocho-
dzenia na wybranych obszarach Natura 2000. Umowa o dofinansowanie 
projektu ze środków V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko podpisana została 27 lutego 2014 r., w siedzibie Centrum 
Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie. Zakładany cał-
kowity koszt realizacji projektu wynosi 1 307 076,00 PLN, w tym dofi-
nansowanie ze środków EFRR wynosi 1 111 014,60 PLN oraz ze środków 
NFOŚiGW – 130707,60 PLN.

Projekt dotyczy ochrony rodzimej flory przed obcymi gatunkami roślin. 
Strategicznym jego celem jest ograniczenie populacji obcych gatunków na 
terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, do których zalicza się 
obszary Natura 2000. Projekt realizowany jest na terenie trzech obszarów 
Natura 2000: „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” i „Roztocze Środkowe”.

Obszar Natura 2000 „Ostoja Wigierska” w całości obejmuje Wigierski 
Park Narodowy, który objęty jest Konwencją Ramsarską. Występuje tu 
zespół 42 jezior otoczony lasami, będącymi północnym krańcem Pusz-
czy Augustowskiej. Grunty leśne stanowią ponad 60% powierzchni ostoi, 
grunty rolne ponad 15%, a wody około 18% powierzchni. Stwierdzono 19 
rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Flora naczyniowa 
obejmuje ponad 1000 taksonów, a biota porostów prawie 300 gatunków. 
Stwierdzono występowanie ponad 150 taksonów mszaków i ponad 100 
gatunków śluzowców. We florze naczyniowej odnotowano 7 gatunków 
z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Fauna również charakteryzuje 
się dużym bogactwem gatunkowym. Występuje tu silna, naturalna (nie 
introdukowana) populacja bobra. Ogółem na tym terenie stwierdzono 22 
gatunki zwierząt objęte Załącznikiem II Dyrektywy Siedliskowej. Obszar 
ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków – stwierdzono występo-
wanie ponad 200 gatunków tych zwierząt.

Obszar Natura 2000 „Sandr Brdy” obejmuje Park Narodowy „Bory 
Tucholskie”, który od 2010 r. stanowi centralną częścią Rezerwatu Bios-
fery „Bory Tucholskie”. Przewidziane w projekcie działania skupione 
zostały na obszarze parku narodowego. Cechą szczególną tego obszaru 
jest mało zmienione środowisko przyrodnicze. Prawie w całości zajmuje 
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podłoże sandrowe porośnięte lasem. Powierzchnię urozmaicają rynny 
subglacjalne, doliny rzeczne, wytopiska oraz powierzchnie ukształtowane 
poprzez działalność wiatru. Dzięki temu, pomimo piaszczystego podłoża, 
powstała morfologiczna różnorodność, wzbogacona zjawiskami hydro-
logicznymi, szczególnie obszarami wodno-błotnymi. Lasy stanowią ok. 
83% całej powierzchni Parku. Dominującymi typami siedlisk leśnych są 
siedliska borowe, zajmujące prawie 98% powierzchni leśnej Parku. Na 
drugim miejscu znajdują się ekosystemy wodne (ok. 11%). Należą tu, 
zróżnicowane pod względem trofii i wielkości, zbiorniki wodne, wśród 
których dominują formy jeziorne, uzupełnione niewielkimi wodami pły-
nącymi. Połączeniem tych form jest Struga Siedmiu Jezior przepływająca 
przez jeziora: Zielone, Jeleń, Bełczak, Główka, Płęsno, Skrzynka i Mielnica. 
Bardzo ważne w utrzymaniu różnorodności biologicznej Parku są nieliczne 
biotopy nieleśne, lądowe, pośród których na pierwsze miejsce wysuwają 
się torfowiska z objętymi ochroną gatunkową roślinami, jak chociażby 
rosiczki: okrągłolistna, pośrednia, długolistna i turzyca prosta. Niezwykle 
ważne są także biotopy łąkowe. Lasy skrywają także niezwykłe bogac-
two taksonomiczne, zwłaszcza grzybów, porostów, roślin zarodnikowych 
a także roślin naczyniowych. Flora Parku należy do średnio bogatych. Na 
terenie tym odnotowano 640 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi 
około 33% całej flory Polski niżowej i około 40% flory Pomorza Zachod-
niego. Na terenie Parku i otuliny odnotowano łącznie 807 gatunków roślin. 
Fauna jest reprezentowana przez 144 gatunki ptaków (108 lęgowych), 25 
gatunków ryb, 43 gatunki ssaków, 13 gatunków płazów, 6 gatunków gadów 
i wiele gatunków bezkręgowców.

Obszar Natura 2000 „Roztocze Środkowe” w całości zawiera się w gra-
nicach Roztoczańskiego Parku Narodowego. Lasy zajmują ponad 95% 
powierzchni Parku, będąc najważniejszą strukturą przyrody ożywionej 
i zarazem fundamentem różnorodności biologicznej Parku. Ponad połowa 
powierzchni cechuje się najwyższym stopniem naturalności. W Parku 
występuje 18 zespołów leśnych. Do najcenniejszych i zarazem najbogat-
szych – pod względem florystycznym i faunistycznym – należą: buczyna 
karpacka, wyżynny jodłowy bór mieszany, grąd subkontynentalny oraz 
kontynentalne torfowisko wysokie. Z kolei biorąc pod uwagę znaczenie 
zespołów w świetle międzynarodowych kryteriów ochronnych sieci Natura 
2000, najważniejszymi są: żyzne buczyny, wyżynny jodłowy bór mieszany, 
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bór bagienny i kontynentalne torfowisko wysokie, przy czym dwa ostatnie 
mają rangę siedlisk priorytetowych. Sieć wód powierzchniowych Parku 
stanowi zaledwie 0,6% jego ogólnej powierzchni. Obszar Parku przecina 
rzeka Wieprz. Dużym stopniem naturalności cechuje się śródleśny stru-
mień Świerszcz, biorący początek w obszarze torfowiskowym południowej 
części Parku. Nieleśne ekosystemy lądowe stanowią głównie tereny prze-
kształcone przez człowieka i są to przede wszystkim: pastwiska i grunty 
orne (agrocenozy), siedliska kserotermiczne, grunty w pobliżu osad oraz 
odlesione tereny wzdłuż linii kolejowych oraz dróg publicznych. Grzyby 
i śluzowce liczą ponad 1000 gatunków, w tym około 30 gatunków zostało 
po raz pierwszy odkrytych w Polsce właśnie na terenie Parku. Świat roślin 
liczy około 1470 gatunków, wśród których rośliny naczyniowe stanowią 
ponad 920 gat., mszaki – ok. 200 gat., porosty – ok. 150 gat. i glony – ponad 
200 gat. Fauna Parku liczy około 3630 gatunków: około 3300 gat. bezkrę-
gowców, 330 gatunków kręgowców (krągłouste 1 gat., ryby 28 gat., płazy 
12 gat., gady 7 gat., ptaki 224 gat., ssaki 59 gat.).

Obszary objęte działaniami w ramach projektu należą już do nielicznych 
w Polsce, gdzie występowanie większości gatunków obcego pochodzenia 
nie stanowi większego problemu. Gatunki te nie opanowały jeszcze więk-
szych powierzchni i wyeliminowanie ich czy też znaczące ograniczenie ich 
populacji jest możliwe przy niewielkich nakładach finansowych.

Celem strategicznym projektu jest ograniczenie występowania roślin 
obcego pochodzenia na obszarach o szczególnych wartościach przyrodni-
czych. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są podporządkowane 
temu celowi. Usuwanie inwazyjnych gatunków roślin przyczyni się do sku-
teczniejszej ochrony różnorodności biologicznej. Również inwentaryzacja 
obcych gatunków roślin pośrednio wpłynie na ochronę rodzimej przyrody. 
Jednym ze źródeł rozchodzenia się obcych gatunków roślin są osady leśne, 
dlatego też zaplanowano w projekcie wykonanie projektów zagospoda-
rowania zieleni wokół tych osad – zaplanowano zastąpienie gatunków 
obcych rodzimymi, nie tracąc funkcji, jaką zieleń ma tu spełniać. Projekt 
przyczyni się również do osiągnięcia efektów edukacyjnych. Równolegle 
z działaniami zwalczania obcych gatunków roślin prowadzone są działania 
informacyjno-edukacyjne, mające na celu uświadomienie społecznościom 
lokalnym zagrożenia, jakie niosą ze sobą inwazyjne gatunki roślin. Dzia-
łania te, w postaci prelekcji, warsztatów, sympozjum i wydawnictw są 
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skierowane do odbiorców w różnym wieku i różnych profesji, przyczynią 
się do wzrostu świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Projekt składa się z kilku podstawowych działań, w tym: 1 – Usuwanie 
obcych gatunków roślin, poprzez wykopywanie, wyrywanie i wycina-
nie (Fot. 1); 2 – Wykonanie projektów zagospodarowania zieleni wokół 
osad leśnych i innych budynków parków; 3 – Inwentaryzacja gatunków 
obcego pochodzenia; 4 – Działania informacyjno-edukacyjne, polegające 
na prowadzeniu prelekcji, warsztatów oraz wydaniu materiałów o tematyce 
związanej z obcymi gatunkami roślin.

Podstawowym zadaniem jest ograniczanie populacji obcych gatun-
ków roślin na terenie dwóch obszarów Natura 2000 („Ostoja Wigierska” 
i „Roztocze Środkowe”). Zadanie to będzie realizowane różnymi metodami, 
w zależności od gatunku rośliny. Zaplanowano zastosowanie następujących 
metod:

» mechaniczne wycięcie części nadziemnej (dąb czerwony, jesion pen-
sylwański, robinia akacjowa, klon jesionolistny, świdośliwa kłosowa, 
czeremcha amerykańska);

» mechaniczne usunięcie szyjki korzeniowej, w przypadku mniejszych 
drzew (robinia akacjowa, klon jesionolistny, świdośliwa kłosowa, 
czeremcha amerykańska);

» wyrywanie, wykopywanie (róża pomarszczona, rudbekia naga, 
nawłoć późna i kanadyjska, niecierpek gruczołowaty).
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Fot. 1. Wycinanie dębów czerwonych

Zabiegi usuwania roślin zaplanowano w dwóch etapach. Zasadnicze 
zabiegi zaplanowane zostały w pierwszym półroczu 2014 roku, a w następ-
nym okresie przeprowadzone będą zabiegi uzupełniające – najczęściej 
związane z usunięciem odrostów (Fot. 2). W przypadku niecierpka gru-
czołowatego zabiegi zaplanowano na okres dwóch lat, przy kilkukrotnym 
usuwaniu roślin w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego.

Zabiegi prowadzone na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” doty-
czą usuwania mechanicznego i ręcznego robinii akacjowej na pow. 0,44 
ha, czeremchy amerykańskiej na pow. 16,56 ha, klonu jesionolistnego na 
pow. 3,36 ha, dębu czerwonego na pow. 16,54 ha, róży pomarszczonej na 
pow. 1,0 ha i niecierpka gruczołowatego na pow. 10,0 ha.
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Fot. 2. Usuwanie odrostów czeremchy amerykańskiej (zabieg uzupełniający)

Na obszarze Natura 2000 „Roztocze Środkowe” przeprowadzone zostały 
zabiegi usuwania czeremchy amerykańskiej i świdośliwy kłosowej na pow. 
305,1 ha, nawłoci na pow. 2,2 ha i rudbekii nagiej na pow. 5,3 ha.

Inwentaryzacja gatunków obcego pochodzenia, z jednoczesnym usu-
waniem roślin, została wykonana na obszarach proponowanych do obję-
cia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym, na pow. 792,13 ha. 
Rośliny (jedynie rośliny zielne lub siewki drzew i krzewów) zostały usunięte 
ręcznie i wyniesione poza obszar działania, gdzie zostały zutylizowane.

Sporządzenie projektów zagospodarowania zieleni wokół osad leśnych 
przebiega następująco:

» inwentaryzacja siedlisk i gatunków obcych, w tym przygotowanie 
zaleceń dotyczących sposobów ich eliminacji,

» projekty szczegółowego zagospodarowania, m.in. analizy: funk-
cjonalno-przestrzenna uwzględniająca ewentualne zmiany 
i  modyfikacje przyszłego przeznaczenia obiektów, historyczna, 
infrastrukturalna, komunikacyjna, kulturowo-architektoniczna 
uwzględniająca uwarunkowania regionalne (Ryc. 1).
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Ryc. 1. Projekt zagospodarowania jednej z osad na terenie Wigierskiego Parku Narodowego (część 
graficzna)

Ponadto, opracowany został projekt zagospodarowania zieleni przy 
Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego 
wraz z dokumentacją multisensorycznej ścieżki edukacyjne.

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych przeprowadzone zostały 
zajęcia edukacyjne (Fot. 3) i warsztaty (Fot. 4) w trzech parkach narodo-
wych, zaplanowano wydanie publikacji na temat inwazyjnych gatunków 
roślin (do tej pory wydano trzy broszury, poprawioną publikację autorstwa 
Barbary Tokarskiej-Guzik, Zygmunta Dajdoka, Marii Zając, Adama Zając, 
Aliny Urbisz, Władysława Danielewicza i Czesława Hołdyńskiego „Rośliny 
obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 
inwazyjnych”, naklejki, zakładki, pocztówki i teczki – fot. 5) oraz odbyło 
się sympozjum (Fot. 6).

Zakończenie całego projektu przewidziane jest na koniec III kwartału 
2015 roku.



Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 17

Fot. 3. Zajęcie edukacyjne dla młodzieży dotyczące obcych gatunków roślin

Fot. 4. Warsztaty dla nauczycieli dotyczące obcych gatunków roślin
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Fot. 5. Materiały informacyjno-edukacyjne wydane w ramach projektu

Fot. 6. Sympozjum naukowe pt. „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej 
przyrody”
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Koncepcja ujednoliconej klasyfikacji 
gatunków obcych według Blackburna 
i współpracowników jako podstawa 
ustalania priorytetów w działaniach 
związanych z inwazjami biologicznymi

Streszczenie: Inwazje biologiczne, ze względu na masowy charakter, powodowane 
konsekwencje oraz koszty i nakład pracy związany z ich ograniczaniem, są zjawiskiem 
trudnym do opanowania, zwłaszcza w skali dużych jednostek obszarowych. Dlatego też 
rozwiązywanie problemów z nimi związanych wymaga ustalenia priorytetów w podej-
mowaniu działań, co ze względu na brak ujednoliconych, „mierzalnych” kryteriów oceny 
gatunków obcych, może być problematyczne, np. w skali ponad krajowej. Do pewnego 
stopnia trudnościom tym wychodzi naprzeciw klasyfikacja zaproponowana w pracy 
Blackburna i in. (2014), oparta na rozwiązaniu stosowanym w kategoryzacji gatunków 
zagrożonych IUCN. Celem niniejszej publikacji jest zaproponowanie polskich odpowied-
ników kategorii, jak też przybliżenie zasadniczych założeń klasyfikacji opracowanej przez 
Blackburna i in. Naszym zdaniem klasyfikacja ta może mieć duże znaczenie, jako swego 
rodzaju „wspólny mianownik” w ustalaniu priorytetów w działaniach z zakresu inwazji 
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biologicznych, pomiędzy regionami i/lub państwami stosującymi obecnie różne systemy 
oceny oddziaływania gatunków obcych.

Słowa kluczowe: oddziaływanie, wpływ na bioróżnorodność, kategoryzacja, waloryza-
cja, inwazyjny gatunek obcego pochodzenia, ocena zagrożenia, zarządzanie inwazjami 
biologicznymi

Wstęp

Od połowy XX w. inwazje biologiczne są postrzegane, jako zjawisko zagra-
żające różnorodności biologicznej w skali globalnej. Ze względu na skutki 
tego zjawiska, które może przebiegać na ogromną skalę, jako ciąg zmian 
dotyczących wzajemnie powiązanych elementów całych ekosystemów, 
poświecono im wiele miejsca w strategiach postępowania opracowywanych 
w celu ochrony rodzimych zasobów fauny i flory. Zarówno w odniesieniu 
do poszczególnych krajów, kontynentów czy ponad nimi (np. Scalera i in. 
2012). Dla przykładu jeden z 20 celów (nr 9) Planu Strategicznego Kon-
wencji o Różnorodności Biologicznej (tzw. Aichi Targets)1 przyjętych 29. 
października 2010 r. w japońskim mieście Nagoja podczas 10. Konferencji 
Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o Różnorodności Biologicznej, 
które mają zostać osiągnięte do 2020 r., zakłada konieczność:

» uporządkowania wiedzy nt. gatunków inwazyjnych, wyznaczenia 
wśród nich gatunków priorytetowych oraz identyfikacji dróg ich 
introdukcji;

» kontroli dróg rozprzestrzeniania i zadomawiania się inwazyjnych 
gatunków obcych.

Podobnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1143/20142, które w krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać od 
1 stycznia 2015 r. wymaga, aby m.in. „sporządzać i systematycznie aktu-
alizować wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające 

1 www.cdb.int/sp/targets/rationale/target-9.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 w sprawie 

działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania 
inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U. UE.L.2014.317.35).
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zagrożenie dla Unii”. By takie zestawienia mogły być przygotowywane na 
poziomie ponad krajowym, państwa członkowskie UE powinny oceniać 
oddziaływanie gatunków obcych wg tych samych kryteriów. Jednolita 
kategoryzacja nabiera szczególnego znaczenia w obliczu pilnej potrzeby 
określenia priorytetów w podejmowaniu działań zaradczych na okre-
ślonych obszarach, ze względu na ograniczone środki oraz możliwości 
logistyczne. Szczególnie istotne dla przeprowadzenia obiektywnej kate-
goryzacji są właściwie dobrane kryteria oceny oddziaływania gatunków 
obcego pochodzenia na gatunki rodzime, siedliska i ekosystemy (Pyšek, 
Richardson 2010).

W przypadku Polski na potrzeby rozróżniania podstawowych grup 
obcych geograficznie roślin naczyniowych, przygotowano zestawienie 
obejmujące ponad 1000 gatunków (Tokarska-Guzik i in. 2012). Spośród 
nich najwięcej uwagi poświęcono gatunkom inwazyjnym, które podzie-
lono na cztery kategorie, w zależności od liczby punktów przypisanych 
według przygotowanej do tego celu skali punktowej. Kryteria identyfikacji 
statusu gatunków przyjęto za opracowaniem zespołu ekspertów Europej-
skiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (ang. European 
and Mediterranean Plant Protection Organization – EPPO) (Brunel i in. 
2010) zaproponowane w celu przyjęcia wspólnej, porównywalnej metody 
postępowania, uzupełniając je o kryteria autorskie. Zaletą przyjętej skali 
jest możliwość wyodrębniania spośród gatunków obcych występujących 
w Polsce grupy gatunków inwazyjnych „realnie” i potencjalnie. Natomiast 
wadą jest brak możliwości bezpośredniego porównania z kategoriami 
stosowanymi w innych krajach, a w przypadku przejścia na poziom regio-
nalny – konieczność przeliczenia punktacji poszczególnych gatunków, czyli 
ich ponownej klasyfikacji.

Sytuacja taka nie dotyczy jedynie Polski – przy obecnie stosowanych 
kryteriach, ocena znaczenia gatunków obcych w poszczególnych regionach, 
krajach lub innych jednostkach terytorialnych, jest utrudniona. Aktualnie 
stosowane kryteria oceny gatunków obcych przeważnie bazują na wielkości 
areału opanowanego przez reprezentujące je osobniki oraz bardzo ogólnie 
określonych kryteriach dotyczących ekologicznych, ekonomicznych i spo-
łecznych skutków ich rozprzestrzeniania. Jednak nawet w tej kwestii są 
stosowane różne sposoby prezentacji i poziomy uszczegółowienia dostęp-
nych informacji – dotyczy to m.in. popularnych baz danych o gatunkach 
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inwazyjnych, jak np. NOBANIS (http://www.nobanis.org), DAISIE (http://
www.europe-aliens.org), czy też bazy prowadzonej przez Instytut Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie (http://www.iop.krakow.pl/ias).

Ze względu na różny stopień oddziaływania poszczególnych gatunków 
obcego pochodzenia na miejscowe ekosystemy, proponowano wyróżnie-
nie odpowiednich grup gatunków i zestawienie ich na różnych listach: 
białej – dla gatunków o niskim ryzyku wpływu, szarej – dla gatunków 
o przypuszczalnym lub niepewnym wpływie i czarnej – dla gatunków 
o znacznym wpływie (np. Shine i in. 2000). Decyzje lokujące poszczególne 
gatunki na wymienionych listach podejmowane były z reguły na podstawie 
wiedzy eksperckiej, rzadziej ujednoliconych kryteriów. Dla właściwej oceny 
roli gatunku obcego w zastanych ekosystemach niezbędne jest określenie 
rodzaju i siły/natężenia jego wpływu/oddziaływania. Analiza obszernej 
literatury przedmiotu przeprowadzona przez zespół Jeschke i wsp. (2014) 
wykazała, że naukowcy zajmujący się problematyką inwazji biologicznych 
nie zawsze precyzyjnie definiują wpływ gatunku (ang. impact), zróżnico-
wane są także próby jego wyceny/oszacowania.

Założenia przyjęte w klasyfikacji Blackburna i współpracowników

W ostatnim czasie nowy sposób klasyfikacji gatunków obcych zapro-
ponowali Blackburn i in. (2014). Autorzy przyjęli założenie, że wśród 
gatunków obcych geograficznie na określonym terenie, są takie które 
mają niekorzystne oddziaływanie środowiskowe (ang.: environmental 
impact) – definiowane jako mierzalne zmiany właściwości ekosystemu 
powodowane przez gatunki obce, a także gatunki, które mają niewielki
(lub wcale) wykrywalny wpływ na środowisko, a wpływ niektórych może 
być rozpatrywany jako pozytywny. Głównym celem tej klasyfikacji jest 
umożliwienie oceny i porównywania rozmiarów oddziaływania na śro-
dowisko różnych gatunków obcych, których oddziaływanie zaznacza się 
w różny sposób i na różnych poziomach, w celu ustalenia priorytetów 
w podejmowaniu odpowiednich działań tam, gdzie są one niezbędne.

Omawiana klasyfikacja bierze pod uwagę tylko wpływy środowiskowe 
gatunków, natomiast nie uwzględnia ekonomicznych ani społecznych, 
które często są brane pod uwagę w ocenie gatunków inwazyjnych (np. 
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Pimental i in. 2001, Cook in. 2007). Autorzy jednak zakładają możliwość 
poszerzenia systemu o te aspekty. Ponadto w klasyfikacji Blackburna i in. 
(2014) bierze się pod uwagę konsekwencje, a nie prawdopodobieństwo 
wpływu gatunku obcego na środowisko. Oznacza to, że opracowany system 
kategoryzacji skupia się na skutkach wprowadzenia danego gatunku do 
ekosystemu, nie zaś na prawdopodobieństwie jego inwazji. Klasyfikacja jest 
oparta na najlepszych dostępnych dowodach dotyczących oddziaływania 
gatunku na środowisko. W związku z tym gatunki mogą zmieniać swoje 
miejsce wśród kategorii wpływu w miarę ulepszania dowodów, zmiany 
warunków lub postępowania inwazji.

Poszukiwanie klasyfikacji na wzór kategoryzacji gatunków zagrożonych 
wprowadzonej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN)

Za podstawę do przygotowania klasyfikacji gatunków obcych Blackburn 
i in. (2014) przyjęli system oceny gatunków zagrożonych opracowany przez 
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (ang. International Union for 
Conservation of Nature – IUCN) (2001 Categories & Criteria (version 3.1)3

stosowany dla celów czerwonych list (IUCN 2012). Ponadto wykorzystano 
Standardowy System Oceny Wpływu (Generic Impact Scoring System – 
GISS), służący do porównania wpływów obcych gatunków zwierząt wśród 
przedstawicieli dużych grup taksonomicznych. System został opracowany 
przez Nentwiga i in. (2010), a następnie rozwinięty przez Kumschicka 
i in. (2012) i zmodyfikowany zgodnie z nowym układem wpływów GISS 
wprowadzonym przez Grupę Specjalistyczną ds. Gatunków Inwazyjnych 
Komisji Przetrwania Gatunków (ang. Species Survival Commission – SSC) 
IUCN. Rozszerzony GISS zidentyfikował sześć klas wpływu (roślinożer-
ność, współzawodnictwo, drapieżnictwo, przenoszenie chorób, krzyżo-
wanie, wpływ na ekosystem inny od wyżej przytoczonego, tj. chemiczny, 
fizyczny lub strukturalny), które Blackburn i in. (2014) poszerzyli o kolejne 
rodzaje wpływu (łącznie 13) i nazwali mechanizmami wpływu (Tab. 1).

3 http://www.iucnredlist.org/info/categories_criteria2001.



Zygmunt Dajdok, Barbara Tokarska-Guzik24

Tabela 1. Klasyfikacja Blackburna i in. (2014) – mechanizmy wpływu gatunków obcych rozpatrywane 
na potrzeby przypisania im określonej kategorii

Mechanizmy wpływu
Kategoria wpływu

ML MI MO MR MA

Konkurencja Competition 

Drapieżnictwo Predation 

Krzyżowanie (Hybrydyzacja) Hybridisation

Przenoszenie chorób na gatunki rodzime 
Transmission of diseases to native species

Pasożytnictwo Parasitism

Zatruwanie / toksyczność Poisoning / toxicity

„Bio-faulowanie” (Porastanie / pokrywanie biologiczne / „biofilm”) „Bio-fouling”

Zgryzanie / roślinożerność / grzebanie Grazing / herbivory / browsing 

10, 11. Chemiczny, fizyczny lub strukturalny wpływ na ekosystem 
Chemical, physical, or structural impact on ecosystem

12. Interakcja z innymi gatunkami obcymi 
Interaction with other alien species

Każdy z tych mechanizmów został powiązany z jednym z serii sze-
ściu sekwencyjnych scenariuszy wpływu (od 0 do 5) opisujących rosnący 
poziom wpływu gatunków obcych w ramach tego mechanizmu. A zatem: 
0 – oznacza brak widocznego wpływu; 1 – widoczny wpływ, przy jedno-
czesnym braku efektów dla kondycji osobników; 2 – wpływ na kondycję 
osobników, przy jednoczesnym braku wpływu na populacje; 3 – zmiany 
w populacjach, przy jednoczesnym braku zmian w strukturze zbioro-
wiska; 4 – odwracalne zmiany w zbiorowisku, oraz 5 – nieodwracalne 
zmiany w zbiorowisku i wymieranie gatunków rodzimych. Wpływ gatunku 
jest oceniany i przypisywany do odpowiedniego scenariusza dla każdego 
mechanizmu wpływu. Scenariusze przypisane do każdego z mechanizmów 
wpływu można podsumować w celu uzyskania ogólnej oceny oraz, co 
wydaje się bardzo istotne – możliwe jest także porównanie gatunków na 
podstawie uzyskanych wyników, np. w celu zidentyfikowania cech powią-
zanych z wyższym poziomem wpływu. W przeciwieństwie do scenariuszy 
Kumschicka i in. (2012) w klasyfikacji Blackburna i in. nie wzięto pod 
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uwagę wpływu pozytywnego, tylko negatywny. Ponadto, zamiast wykorzy-
stywać mechanizmy i scenariusze wpływu w celu uzyskania ogólnej oceny 
dla danego gatunku, Blackburn i in. użyli ich do przypisania gatunku do 
jednej z pięciu kolejnych kategorii wpływu w kolejności od najmniejszego 
do największego: minimalny (ML), mały (MI), średni (MO), duży (MR) 
i ogromny (MA) (Tab. 2 i 3, Ryc. 1). Przy czym zakwalifikowanie gatunku 
do danej grupy zależy od najwyższego poziomu jego szkodliwego wpływu, 
zidentyfikowanego za pomocą któregokolwiek z mechanizmów. System 
zawiera także kategorie dla gatunków nie podlegających ocenie, nie posia-
dających obcej populacji lub nie posiadających wystarczających danych, 
a także metodę przypisywania niepewności do wszystkich klasyfikacji.

Tabela 2. Klasyfikacja Blackburna i in. (2014) – charakterystyka kategorii wpływu w przyjętym 
systemie klasyfikacji

OGROMNY (MA) Massive

Gatunek ma Ogromny wpływ, jeżeli doprowadza do zastąpienia i lokalnego 
wymierania gatunku rodzimego, a także powoduje nieodwracalne zmiany 
w strukturze zbiorowisk oraz abiotycznej i biotycznej strukturze ekosystemów. 
Należy zwrócić uwagę że „lokalność” oznacza typowy zasięg przestrzenny, 
w którym można scharakteryzować oryginalne rodzime zbiorowiska. 

DUŻY (MR)
Major

Gatunek ma Duży wpływ, jeżeli powoduje lokalne wymieranie lub wymieranie 
populacji co najmniej jednego gatunku rodzimego oraz prowadzi do odwracal-
nych zmian w strukturze zbiorowisk, a także abiotycznej i biotycznej strukturze 
ekosystemów, lecz nie ma wpływu, który mógłby go kwalifikować do kategorii 
MA.

ŚREDNI (MO)
Moderate

Gatunek ma Średni wpływ, jeżeli powoduje zmniejszenie rozmiarów populacji 
gatunku rodzimego, jednak nie wywołuje zmian struktury zbiorowisk ani zmian 
struktury abiotycznej czy biotycznej ekosystemów, a także nie ma wpływu 
kwalifikującego go do wyższej kategorii

MAŁY (MI)
Minor

Gatunek ma Mały wpływ jeżeli powoduje spadek kondycji osobników w biocie 
rodzimej, jednak nie powoduje zmniejszenia populacji rodzimej oraz nie ma 
wpływu kwalifikującego go do wyższej kategorii

MINIMALNY (ML)
Minimal

Gatunek ma Minimalny wpływ jeżeli jego szkodliwy wpływ na rodzime środo-
wisko biotyczne lub abiotyczne jest mało prawdopodobny. Gatunek oceniony 
w ramach procesu kategoryzacji, którego wpływ nie został dotąd oceniony 
w żadnym badaniu nie powinien być klasyfikowany w tej kategorii, lecz w kate-
gorii Dane Niewystarczające.
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DANE NIEWYSTARCZA-
JĄCE (DD) Data Deficient

Gatunek zostaje zaliczony do kategorii Dane Niewystarczające jeżeli najlepsze 
dostępne dowody wskazują, że osobniki tego gatunku występują poza granicami 
jego naturalnego zasięgu geograficznego, lecz informacje na jego temat nie są 
wystarczające do sklasyfikowania go pod względem wpływu lub od okresu jego 
introdukowania minęło za mało czasu by wpływ dał się zauważyć. Przewiduje się, 
że wszystkie introdukowane gatunki będą posiadały wpływ na pewnym poziomie, 
ponieważ obcy osobnik z definicji ma niezerowy wpływ na nowe środowisko. 
Umieszczenie gatunku w kategorii Dane Niewystarczające oznacza, że aktualne 
informacje nie pozwalają na ocenę poziomu wpływu.

BRAK OBCEJ POPULA-
CJI (NA)
No Alien Populations

Gatunek jest zaliczany do kategorii Brak Obcej Populacji gdy nie istnieją 
wiarygodne dowody, że występują lub występowały dziko osobniki tego gatunku 
poza granicami jego rodzimego zasięgu. Zakłada się, że w tym przypadku brak 
dowodów jest potwierdzeniem nieobecności, jako że niemożliwe jest udowodnie-
nie, że gatunek nie posiada obcych osobników na całym świecie. Do tej kategorii 
zaliczane są gatunki, których osobniki znajdują się w niewoli lub w hodowli 
w rejonach gdzie nie występują naturalnie. Gatunek może aktualnie nie posiadać 
osobników dziko występujących w regionie położonym poza granicami jego natu-
ralnego zasięgu ponieważ osobniki te wymarły lub zostały wytępione na danym 
obszarze. W takich przypadkach powinny występować dowody wpływu, które 
pozwoliłyby sklasyfikować gatunek do jednej z kategorii (ML, MI, MO, MR lub MA), 
lub nie istnieje żaden dowód wpływu, co sprawiałoby, że gatunek powinien być 
zakwalifikowany do kategorii Dane Niewystarczające.

BRAK OCENY (NE) Not 
Evaluated

Gatunek jest lokowany w kategorii Brak Oceny jeśli nie został jeszcze oceniony 
zgodnie z przyjętymi kryteriami, co ma także zastosowanie w przypadku 
Czerwonej Listy IUCN.

KRYPTOGENICZNY (CG) 
Cryptogenic

Kryptogeniczny nie jest jedną z kategorii w ramach systemu pokazanego na 
Rysunku 1, lecz etykietą stosowaną dla tych taksonów, w przypadku których 
badania nie wykazały czy osobniki obecne w danym miejscu są rodzime czy 
obce. Jest to szczególnie problematyczne w środowisku morskim, w przypadku 
roślin kosmopolitycznych oraz stawonogów-pasożytów magazynowych, których 
naturalne zasięgi występowania są nieznane. Taksony kryptogeniczne mogą 
wywoływać szkodliwy wpływ w miejscu występowania. Opierając się na zasadzie 
przezorności sugeruje się ocenianie gatunków kryptogenicznych tak, jakby były 
obce, oraz modyfikowanie kategoryzacji ich wpływu etykietą CG (np. w przy-
padku gatunku kryptogenicznego o Dużym wpływie: gatunek MR [CG])
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Tabela 3. Klasyfikacja Blackburna i in. (2014) – przykładowa charakterystyka zróżnicowania wpływu 
gatunku obcego w zakresie konkurencji w wyróżnionych kategoriach

Mecha-
nizm
wpływu

Kategoria wpływu (oddziaływania)

MINIMALNY (ML) 
Minimal MAŁY (MI) Minor ŚREDNI (MO)

Moderate
DUŻY (MR) 
Major

OGROMNY (MA)
Massive

KONKU-
RENCJA

nieistotny 
poziom
konkurencji 
z gatunkami
rodzimymi; 
obniżenie kon-
dycji osobników 
rodzimych 
gatunków 
niewykrywalne

wpływa na 
kondycję (np. 
wzrost, repro-
dukcję, obronę) 
osobników 
gatunków 
rodzimych 
bez spadku 
zagęszczenia
ich populacji

wpływa na 
zmniejszenie
rozmiarów 
populacji
przynajmniej
jednego rodzi-
mego gatunku, 
ale bez zmiany 
w składzie
gatunkowym 
zbiorowiska

powoduje 
zanik populacji 
przynajmniej
jednego rodzi-
mego gatunku, 
prowadząc do 
zmian składu 
zbiorowiska, 
jednak zmiany 
są odwracalne 
po usunięciu 
gatunku obcego

powoduje 
zamianę lub 
zanik lokalnej 
populacji
jednego lub 
kilku gatunków 
rodzimych;
zmiany 
w składzie
zbiorowisk są 
nieodwracalne

Stosowanie standardowych scenariuszy pozwala na analizę wielu czyn-
ników związanych z wpływem gatunku obcego, takich jak korelacje wiel-
kości, zmienności oraz zmian w czasie i przestrzeni. Kategoria wpływu, do 
której zaliczony zostaje gatunek obcy może ulec zwiększeniu lub zmniejsze-
niu, w miarę odkrywania dalszych szkodliwych wpływów lub w wypadku 
zmiany wpływu na środowisko. Zaproponowany przez Blackburna i in. 
(2014) system klasyfikacji uzupełnia i może kształtować krajowe systemy 
oceny, w których gatunki obce są umieszczane na różnych listach, zależnie 
od tego czy dany gatunek odznacza się niskim ryzykiem wpływu („biała 
lista”, kategoria ML lub MI), przypuszczalnym lub niepewnym wpływem 
(„szara lista”), czy też posiada znaczny wpływ na środowisko („czarna lista” 
odpowiadająca kategoriom MO, MR lub MA).
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Ryc. 1. Klasyfikacja Blackburna i in. (2014) – ogólny schemat podziału gatunków obcych na kategorie, 
na podstawie nasilenia wpływu na środowisko

Podsumowanie

Na obecnym etapie wprowadzania systemu klasyfikacji gatunków obcych, 
zaproponowanego przez Blackburna i współpracowników, trudno jedno-
znacznie przesądzać na ile zostanie on wdrożony. Jednak biorąc pod uwagę 
możliwości praktycznego zastosowania klasyfikacji wydaję się, że jest to 
rozwiązanie, które zarówno w skali regionów, państw, jak też globalnie, 
pozwoli usystematyzować rangę i znaczenie różnych gatunków, podobnie 
jak to ma miejsce w przypadku gatunków zagrożonych zestawianych na 
czerwonych listach wg klasyfikacji IUCN. Wśród wielu korzyści, jakie 
daje zastosowanie klasyfikacji Blackburna i współpracowników, jest także 
ustalenie priorytetów w podejmowaniu działań zaradczych wobec gatun-
ków obcego pochodzenia, stwarzających najpoważniejsze zagrożenia śro-
dowiskowe oraz stworzenie platformy wymiany informacji/komunikacji 
między naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe, a także 
naukowcami i praktykami w zakresie ochrony przyrody, a także stworzenie 
podstaw dla spójnych regulacji prawnych.
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Gatunki obce i inwazyjne na terenie 
Roztoczańskiego Parku Narodowego 
i Roztocza Środkowego

Streszczenie: Gatunki obce, a w szczególności inwazyjne stanowią poważne zagrożenie 
dla bioróżnorodności obszarów chronionych. W lasach Roztoczańskiego Parku Naro-
dowego występuje czeremcha późna Padus serotina, świdośliwa kłosowa Amelanchier 
spicata i dąb czerwony Quercus rubra. Powodują one daleko idące zmiany w naturalnych 
ekosystemach, zaburzają naturalne stosunki biocenotyczne i stwarzają problemy z odno-
wieniem lasu. Z roślin zielnych największe zagrożenie dla naturalnych ekosystemów 
stanowi nawłoć późna Solidago gigantea i nawłoć kanadyjska Solidago canadensis oraz 
rudbekia naga Rudbeckia laciniata.

Słowa kluczowe: Roztoczański Park Narodowy, obce inwazyjne gatunki, dąb czerwony, 
robinia akacjowa, czeremcha amerykańska, świdośliwa kłosowa, nawłoć późna, nawłoć 
kanadyjska, rudbekia naga
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Roztoczański Park Narodowy ma powierzchnię 8483 ha, z czego 95% sta-
nowią lasy. Położony jest na Roztoczu Środkowym w zlewni rzeki Wieprz. 
Ochronie ścisłej poddane jest 12% powierzchni (1029 ha), czynnej 85% 
(7240 ha), a krajobrazowej 3% (213 ha). Park otacza otulina o powierzchni 
ok. 38 000 ha, która ma głównie charakter mozaiki polno-leśnej z nie-
wielkim udziałem terenów zabudowanych. W europejskiej sieci Natura 
2000 funkcjonuje jako specjalny obszar ochrony siedlisk „Roztocze Środ-
kowe” – PLH060017 oraz stanowi jednocześnie rdzeń Specjalnego Obszaru 
Ochrony Ptaków „Roztocze” PLB060012 o powierzchni 103503 ha. Lasy 
na Roztoczu Środkowym zajmują ponad 40% jego powierzchni, w tym lasy 
stanowiące własność państwową stanowią ok. 70%, a lasy prywatne 30%.

W Roztoczańskim Parku Narodowym zanotowano występowanie ok. 
1100 gatunków roślin naczyniowych (Ryc. 1).

zadomiowione – 800 gat.

i „zawleczone” – 400 gat.

Parku – 60 gat.

na terenie RPN – 40 gat.

Parku – 60 gat.

Ryc. 1. Występowanie gatunków naczyniowych w Roztoczańskim Parku Narodowym

Drzewa i krzewy

W Roztoczańskim Parku Narodowym potwierdzono występowanie 33 
rodzimych gatunków drzew, jednego rodzimego mieszańca i 12 gatun-
ków obcych dla flory Polski. Nie wzięto przy tym pod uwagę tych 
gatunków, które rosną w arboretum na Floriance, powstałym w miejscu 
dawnych szkółek zadrzewieniowych Ordynacji Zamojskiej (Tittenbrun 
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2013). Wśród gatunków rodzimych dominuje powierzchniowo sosna 
(ok. 33% powierzchni Parku). Kolejne wyraźnie dominujące gatunki – 
jodła i buk – zajmują odpowiednio 24% i 17% obszaru RPN. Pozostałe 
gatunki, wśród których wymienić należy m.in.: dąb, olszę, świerk, modrzew, 
grab, brzozę, jesion, osikę, jawor i lipę – zajmują od ułamka procenta 
do ok. 3% powierzchni. Obce gatunki drzew pojawiły się na obecnym 
terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego przed jego utworzeniem, 
w czasach, gdy lasy te były własnością Ordynacji Zamojskiej. Pod koniec 
dziewiętnastego wieku Ordynacja rozpoczęła eksploatację lasów dużymi 
zrębami zupełnymi ze sztucznym odnowieniem nie tylko siewem, ale 
także przygotowanymi na szkółkach sadzonkami. Sadzonki produkowano 
z nasion różnego pochodzenia, handlowały nimi firmy zakupujące je 
w całej Europie. W większości były to sadzonki sosny zwyczajnej, w mniej-
szym stopniu modrzewia, ale także sosny czarnej, sosny Banksa, sosny smo-
łowej, wejmutki, daglezji zielonej, choiny kanadyjskiej i dębu czerwonego 
(Tittenbrun 2013). Większość gatunków obcych wprowadzono świadomie 
i celowo do drzewostanów, w ramach różnych zabiegów gospodarczych 
prowadzonych w lasach Ordynacji Zamojskiej i później w Lasach Pań-
stwowych. Inne pojawiły się tu spontanicznie migrując z przyległych do 
Parku terenów (Lorens i in. 2013). Przykładem jest tu klon jesionolistny.

Lista obcych gatunków drzew na terenie Roztoczańskiego Parku 
Narodowego:

1. sosna Banksa Pinus banksiana
2. sosna wejmutka Pinus strobus
3. sosna czarna Pinus nigra
4. robinia akacjowa Robinia pseudoacacia
5. daglezja zielona Pseudotsuga taxifolia
6. dąb czerwony Quercus rubra
7. klon jesionolistny Acer negundo
8. jesion pensylwański Fraxinus pensylvanica
9. sosna smołowa Pinus rigida

10. orzech szary Juglans cnerea
11. choina kanadyjska Tsuga canadensis
12. kasztanowiec Aesculus hippocastanum
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Większość wprowadzonych gatunków nie rozprzestrzenia się, natrafia-
jąc na barierę klimatyczno-siedliskową. Spośród gatunków spotykanych 
w drzewostanach RPN do gatunków z tej grupy zalicza się: sosnę czarną, 
sosnę smołową, sosnę wejmutkę, sosnę Banksa, daglezję zieloną, dąb błotny 
czy orzech szary. Jednak część gatunków, zwłaszcza tych pochodzących 
z obszarów o zbliżonym klimacie, egzystuje coraz lepiej i zdobywa nowe 
tereny, przyczyniając się do zmian w ekosystemach, przekształcając zajmo-
wane siedliska.(Lorens i in. 2013). Problemy z kilkoma inwazyjnymi gatun-
kami obcymi na obecnym terenie Parku mają swoje źródło w działaniach 
prowadzonych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, kiedy to na wielkich powierzchniach wykonano prace wprowadza-
jące do lasów podszyty, które w zamyśle pomysłodawców miały poprawiać 
warunki siedliskowe i zwiększać w ten sposób produkcyjność lasu. Jako 
gatunki podszytowe oprócz rodzimych gatunków takich jak buk, jodła 
i świerk wprowadzono gatunki obce: czeremchę amerykańską, śwido-
śliwę kłosową i dąb czerwony. Ich obecność w miejscach, które były im 
obce geograficznie lub siedliskowo, mocno zaburzyła naturalne stosunki 
biocenotyczne prowadząc do degradacji runa leśnego i wpływając w nie-
wiadomy jeszcze do końca sposób na naturalne możliwości odnowienia 
się lasu. (Tittenbrun 2013).

Poniżej przedstawiono gatunki, które uznajemy za inwazyjne.

Czeremcha późna (amerykańska) Padus serotina

Obecnie czeremcha amerykańska zajmuje w RPN powierzchnię około 
700 ha. Wprowadzana w latach 60-tych ubiegłego wieku jako gatunek 
podszytowy, stale poszerza obszar występowania rozsiewana przez ptaki, 
kuny i lisy. Skutecznie blokuje naturalne odnowienie drzewostanów, utrud-
nia ich przebudowę i powoduje daleko idące zmiany w runie zbiorowisk 
leśnych na siedliskach borowych (Lorens i in. 2013). Dużym problemem 
jest naturalna skłonność czeremchy do tworzenia po ścięciu licznych 
pędów odroślowych i łatwość rozmnażania generatywnego. Pierwsze próby 
ograniczenia występowania czeremchy podjęto pod koniec lat osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku, ale wypracowanie skutecznych i tanich metod 
jest trudne. Zabiegi usuwania są czasochłonne, kosztowne i wymagają 
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bardzo dużej konsekwencji w działaniu. Obecnie w RPN szczegółowym 
badaniom podawane są metody:

» wycinania całych egzemplarzy oraz usuwanie tworzących się pędów 
odroślowych,

» wyrywania młodych siewek 1–2 letnich,
» obrączkowania.

Skuteczną metodą może być ścięcie krzewów i użycie punktowo na 
część odziomkową środka chemicznego, ale w warunkach parku narodo-
wego działanie to wymaga akceptacji w planie ochrony parku.

Dąb czerwony Quercus rubra

Gatunek północnoamerykański. Wprowadzany był w celach produkcyj-
nych oraz jako domieszka biocenotyczna. Na terenie Roztoczańskiego 
Parku Narodowego odnawia się naturalnie na niewielkich powierzchniach, 
a osobniki owocujące są systematycznie usuwane z drzewostanu. Dąb 
czerwony obecnie występuje na powierzchni 15,5 ha, z czego około 50% 
stanowią przerośnięte podszyty biocenotyczne.

Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia

Gatunek północnoamerykański. W Parku spotykany jest jako pozostałość 
zadrzewień i nasadzeń przydrożnych i przyzagrodowych w dawnych osa-
dach śródleśnych. W zasadzie nie rozprzestrzenia się generatywnie. Tworzy 
natomiast bardzo liczne odrosty korzeniowe, które utrudniają naturalne 
odnowienie drzewostanu i eliminują gatunki runa. Skuteczną metodą 
usuwania robinii akacjowej będzie w niektórych przypadkach czekanie na 
naturalną śmierć osobników w wyniku starości. Usuwanie robinii w młod-
szych stadiach rozwojowych, poprzez wycinanie, powoduje zwiększenie 
ilości pędów wyrastających z odrostów korzeniowych i tylko zwiększenie 
problemu. Obecnie występuje na powierzchni 71,70 ha.
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Jesion pensylwański Fraxinus pensylvanica

Gatunek z Ameryki Północnej. Wprowadzany do drzewostanów jako gatu-
nek szybko rosnący i mało wymagający w stosunku do gleby. Odnawia się 
w RPN w sposób naturalny. Obecnie występuje na powierzchni ok. 8,60 ha.

Klon jesionolistny Acer negundo

Gatunek północnoamerykański. Stanowi potencjalnie duże zagrożenie, 
łatwo rozprzestrzeniając się wzdłuż dróg wjazdowych do Parku.

Świdośliwa kłosowa Amelanchier spicata

Przed utworzeniem Parku, podobnie jak czeremchę amerykańską, wpro-
wadzono też inny gatunek podszytowy – świdośliwę kłosową. Ze względu 
na tworzenie bujnych odrostów korzeniowych jest trudnym do usunięcia 
gatunkiem inwazyjnym. Zajmuje dużo mniejszą powierzchnię w RPN niż 
czeremcha, ale występuje także w drzewostanach sosnowych bezpośrednio 
przylegających do obszaru ochrony ścisłej Bukowa Góra. Łatwo rozmnaża 
się generatywnie a nasiona roznoszoną ptaki.

Czeremcha amerykańska i świdośliwa kłosowa stanowią problem na 
całym Roztoczu Środkowym. W roztoczańskich lasach występują na około 
20% powierzchni. Zwarte płaty tworzą na około 5% powierzchni leśnej, 
stale zwiększając areał występowania. Tylko na terenie RPN udało się, 
jedynie w pewnym stopniu, ograniczyć ich rozprzestrzenianie się. W lasach 
państwowych są zwalczane jedynie wtedy, gdy przeszkadzają w odnowieniu. 
W lasach prywatnych ich ekspansja jest poza jakąkolwiek kontrolą.

Ponadto w Parku występują jeszcze następujące gatunki obce: pęcherz-
nica kalinolistna Physocarpus opulifolius róża pomarszczona Rosa rugosa
i śnieguliczka biała Symphoricarpos albus, mają jednak niewielki wpływ 
na ekosystemy leśne. Nie mają charakteru roślin inwazyjnych i nie stano-
wią obecnie zagrożenia. Występują sporadycznie na obrzeżach zwartych 
drzewostanów i przy osadach leśnych.



Gatunki obce i inwazyjne na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza Środkowego 37

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

borowe borów mieszanych lasów mieszanych lasowe

Gatunek

ha

robinia akacjowa

Ryc. 2. Występowanie neofitycznych gatunków drzew i krzewów na poszczególnych siedliskach 
leśnych

Rośliny zielne

Nawłoć późna Solidago gigantea i nawłoć kanadyjska Solidago
canadensis

Rosną w kilku zwartych płatach, o łącznej powierzchni około 2 ha, na 
gruntach porolnych. Pojedyncze kępy pojawiają się również w głębi lasu, 
w lukach, przy drogach i liniach oddziałowych. Poza Parkiem nawłocie 
występują bardzo licznie, tworząc wielohektarowe łany na nieużytkach 
i ugorach. Duża produkcja nasion roznoszonych przez wiatr i klonalny 
rozwój kłączy powodują, że nawłocie szybko stają się dominantami w zbio-
rowiskach roślin zielnych wypierając pozostałe gatunki (Lorens i in. 2013). 
Zwalczanie w RPN przeprowadza się poprzez systematyczne wykaszanie 
powierzchni otwartych, na których występują, by nie dopuścić do rozsie-
wania się nasion. Nawłocie pojawiające się w drzewostanach zwykle nie 
owocują z powodu braku światła.
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Rudbekia naga Rudbeckia laciniata

Pochodzi z Ameryki Północnej. Ten inwazyjny gatunek, który opanował 
już wiele dolin rzecznych w Polsce, pojawił się także w Roztoczańskim 
Parku Narodowym. Występuje w formie kęp i płatów o powierzchni do 
kilkudziesięciu arów, wzdłuż brzegów rzeki Wieprz, gdzie tworzy zwarte 
łany. Jednocześnie na terenach przyległych do Parku, na łąkach w doli-
nie rzeki stanowi mocno ekspansywny gatunek, stale poszerzający swój 
zasięg występowania. Pojedyncze osobniki pojawiły się również na Stawach 
Echo – największym zbiorniku wód powierzchniowych w Parku. Rudbekia 
dotychczas eliminowana była przy corocznym wykaszaniu łąk w dolinie 
Wieprza, lecz niektóre osobniki pozostawały poza zasięgiem tego zabiegu, 
zwłaszcza rosnące w najbliższym sąsiedztwie brzegów rzeki i starorze-
czy. Niebezpiecznym rezerwuarem tego gatunku, gdzie nie dokonuje się 
zwalczania, pozostają łąki w dolinie Wieprza, należące do prywatnych 
właścicieli.

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora

Należy do roślin jednorocznych a jego ojczyzną jest Azja. W Roztoczań-
skim Parku Narodowym rozprzestrzenianie się niecierpka ma szczególne 
miejsce w bardziej wilgotnych i ocienionych płatach antropogenicznie 
zmienionych lasów liściastych i mieszanych, na ich obrzeżu oraz na sąsia-
dujących z nimi odcinkach poboczy dróg i torów kolejowych. Z łatwością 
się rozprzestrzenia, zwłaszcza wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Ocenia 
się, że rozprzestrzenianie się niecierpka drobnokwiatowego na terenie 
Parku jest nie do opanowania.

Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera

To roślina jednoroczna pochodząca z rejonu Azji Środkowej (Himalajów). 
Na terenie RPN nie występuje, natomiast na Roztoczu stanowi już poważny 
problem w dolinach rzek Nepryszki i Sopotu. Miejsca rozprzestrzenia 
gatunku znajdują się też u samych granic RPN, gdzie mieszkańcy otuliny 
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nieświadomi zagrożenia wysypują odpady z ogrodów wraz z częściami 
roślin.

Pozostałe inwazyjne gatunki roślin o szczególnym znaczeniu to kol-
czurka klapowana Echinocystis lobata i rdestowiec ostrokończysty Rey-
noutria japonica. Ich występowanie zostało potwierdzone w najbliższym 
są sąsiedztwie Parku. Kolczurka klapowana, uważana za łatwą w uprawie 
roślinę do pokrywania płotów i ogrodzeń, jest częsta w ogrodach mieszkań-
ców otuliny. Stąd może przenikać do obrzeży kompleksów leśnych. Gatu-
nek ten z czasem może rozprzestrzeniać się w samym Parku. Rdestowiec 
ostrokończysty, jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin inwazyjnych 
świata, jest obecna w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jej 
stanowiska zostały potwierdzone w Zwierzyńcu, przy drodze powiatowej 
nr 1947 L niedaleko miejscowości Sochy a także przy drodze wojewódzkiej 
nr 858. Stanowiska te powinny być pod stałą kontrolą i w miarę możliwości 
zlikwidowane. Na Roztoczu występuje też barszcz Sosnowskiego Hracleum 
sosnowskyi. Problem dotyczy szczególnie obszarów w rejonie Tomaszowa 
Lubelskiego, Lubyczy Królewskiej, Bełżca i Machnowa i wynika z działania 
na tym obszarze za czasów PRL Państwowych Gospodarstw Rolnych, gdzie 
barszcz Sosnowskiego wprowadzany był do uprawy. Po przetworzeniu 
miał być stosowany jako kiszonka dla bydła. Po poznaniu jego właściwości 
parzących zagrażających zdrowiu ludzi uprawy zarzucono. Stał się wtedy 
trudno usuwalnym chwastem, który zwiększa swój areał występowania. 
W Parku pojawił się na jednym, niewielkim stanowisku, które skutecznie 
zniszczono mechanicznie. Gatunkiem obcym występującym w Rozto-
czańskim Parku Narodowym jest także winobluszcz pięciolistkowy Par-
thenocissus quinquefolia. To pnącze z Ameryki Północnej występuje na 
obrzeżach zwartych drzewostanów, przy drogach wjazdowych do Parku 
i przy osadach leśnych.

Zwalczanie

Prace związane z usuwaniem obcych i inwazyjnych gatunków krzewów 
(czeremchy amerykańskiej i  świdośliwy kłosowej) prowadzone były 
w ostatnich latach na szeroka skalę – rocznie obejmowały powierzchnię 
przekraczającą 200 ha. Doprowadziło to do redukcji areału ich 
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występowania i znaczenie ograniczyło rozprzestrzenianie. Jednocześnie 
prace te pozwoliły na opracowanie odpowiednich metod ich zwalczania. 
W ramach zadań ochronnych w nieleśnych ekosystemach lądowych po 
roku 2000 prowadzono regularne wykaszanie powierzchni nieleśnych. 
Termin wykaszania dostosowany był do ograniczenia rozprzestrzeniania 
się nawłoci późnej i kanadyjskiej poprzez koszenie w okresie ich kwitnienia. 
(Lorens in. 2013).

Realizacja projektu „Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego 
pochodzenia na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy”, 
„Roztocze Środkowe”

Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w  ramach projektu 
„Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na 
obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” i „Roztocze Środ-
kowe” zostało objętych usuwaniem mechanicznym i ręcznym 5 gatunków 
roślin. Całość realizowanego projektu na „Roztoczu Środkowym” objęła 
312, 60 ha. W tym zwalczanie czeremchy amerykańskiej i świdośliwy 
kłosowej 305,10 ha, nawłoci 2,20 ha i rudbekii nagiej 5,30 ha.
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Inwazyjne gatunki roślin w Biebrzańskim 
Parku Narodowym

Streszczenie: Dopiero około 100 lat temu na obszarze Kotliny Biebrzy doszło do pierw-
szego, na dużą skalę napływu gatunków obcego pochodzenia, takich jak: dereń rozłogowy 
Cornus sericea, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, winobluszcz amerykański Par-
thenocisussus inserta, karagana syberyjska Caragana arborescens, parczelina trójlistkowa 
Ptelea trifoliata, czy tawlina jarzębolistna Sorbaria sorbifolia. Wcześniej obszar bagien 
biebrzańskich przez wiele lat opierał się procesowi napływu gatunków synantropijnych. 
Druga fala ekspansji gatunków o właściwościach inwazyjnych miała miejsce bardzo 
niedawno i trwa do dziś. Jej skutki mogą w niedalekiej przyszłości doprowadzić do 
najbardziej drastycznych zmian w krajobrazie bagien biebrzańskich jakie miały miejsce 
w całej ich historii. Flora naczyniowa Biebrzańskiego Parku Narodowego liczy około 
1000 gatunków, w tym 32 gatunki roślin jednorocznych, bylin i drzew wykazujących 
wysokie właściwości inwazyjności. Najgroźniejsze z nich to: niecierpek gruczołowaty 
i drobnokwiatowy, nawłoć kanadyjska i późna oraz czeremcha amerykańska i rdestowiec 
ostrokończysty.

Słowa kluczowe: flora naczyniowa PBPN, gatunki inwazyjne, ekspansje
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Każdego niemal dnia jesteśmy bombardowani dziesiątkami informacji 
dotyczącymi kolejnych inwazji biologicznych. Ze zrozumiałych względów 
większość z nas zwraca szczególną uwagę na te problemy, które w bezpo-
średni sposób dotykają populacji człowieka. Są to z natury rzeczy inwazje 
mające charakter epidemii różnego rodzaju chorób rozprzestrzeniających 
się za pośrednictwem wirusów lub bakterii. Inne zauważalne w mediach 
inwazje związane są z pojawianiem się w naszym środowisku „dziwnych” 
gatunków zwierząt. Przy czym w większości wypadków nie mają one 
wiele wspólnego ze zjawiskiem inwazji biologicznej. Są to, np. sensacyjne 
przypadki odłowienia piranii lub aligatorów. Prawdziwy problem inwazji 
biologicznych pozostaje wciąż niezauważalny. Przeciętny Polak nie wie 
na ten temat prawie nic, a jeżeli już coś sobie przypomina to dotyczy 
to inwazji stonki ziemniaczanej lub szrotówka kasztanowcowiaczka. To, 
że w ogrodzie hoduje kilkanaście gatunków roślin obcego pochodzenia 
oraz fakt, że przynajmniej kilka z nich należy do wyjątkowo inwazyjnych 
gatunków roślin – pozostaje tajemnicą garstki entuzjastów świadomego 
ogrodnictwa i kilku botaników.

Skala problemu jest już na tyle znaczna, że ekspansja gatunków inwa-
zyjnych stanowi poważne zagrożenie dla zachowania różnorodności biolo-
gicznej, której zasoby są zabezpieczone przede wszystkim w obszarowych 
formach ochrony przyrody, tj. parki narodowe czy ostoje Natura 2000. Na 
kontynencie europejskim potwierdzono obecność 1406 gatunków inwa-
zyjnych roślin i zwierząt. W przeważającej części są to przedstawiciele 
roślin naczyniowych (NOBANIS), a udział gatunków obcego pochodzenia 
w niektórych, europejskich obszarach chronionych sięga nawet 40% (Pyšek 
i in. 2013). W Polsce, dla przykładu, spośród 72 gatunków uznawanych za 
inwazyjne – w polskich parkach narodowych stwierdzono 67 (Tokarska-

-Guzik i in. 2014). Liczba gatunków roślin naczyniowych obcego pocho-
dzenia pośród wszystkich stwierdzonych w Kotlinie Biebrzy sięga 13%. 
Czy wszystkie stwarzają zagrożenie dla rodzimej przyrody tego terenu?

Niestety w przypadku niektórych gatunków sytuacja wymknęła się nam 
z pod kontroli i jest już za późno, aby ją zahamować.

Zagadnienie gatunków roślin inwazyjnych w Kotlinie Biebrzy nie 
zostało dokładnie zbadane. Dopiero od niedawna problematyka ta wzbu-
dza zainteresowanie naukowców, jak też pracowników Biebrzańskiego 
PN. Obszar Parku to niemalże 60 tys. hektarów niełatwych do przejścia 
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torfowisk. Zapewne jest to jedna z przyczyn niskiego stanu wiedzy o stop-
niu inwazji biologicznych. Po pierwsze: na obszarze Biebrzańskiego PN 
nie były wykonywane stosowne badania dotyczące flory i rozmieszczenia 
roślin obcego pochodzenia. Dysponujemy bardzo wyrywkowymi danymi. 
Po drugie: do porównań ww. zagadnienia używana jest jedna i ta sama lista 
roślin obcego pochodzenia o właściwościach inwazyjnych (Tokarska-Guzik 
i in. 2014). Chyba nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać do tego, aby 
zrozumiał, że flora roślin Parku Narodowego Gór Stołowych różni się 
dość istotnie i to pod wieloma względami od flory Kotliny Biebrzańskiej. 
Dotyczy to zarówno flory rodzimej jak i też zestawu gatunków obcego 
pochodzenia. Także czynniki, które kształtowały i wpływają na flory tych 
jakże odległych obszarów były i są całkowicie odmienne. Gatunki, które 
są zagrożeniem dla naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych 
oraz gatunków rodzimej flory Gór Stołowych są w dużej części inne niż 
na biebrzańskich bagnach.

Biebrzański Park Narodowy jako środowisko życia gatunków inwazyjnych

Flora roślin obcego pochodzenia Kotliny Biebrzańskiej jest do pewnego 
stopnia wciąż bardzo pierwotna. Składa się na to wiele czynników, z któ-
rych najważniejsze to:

» położenie na pograniczu geograficznym i kulturowym,
» niedostępność terenu,
» tradycyjne formy gospodarki rolnej,
» niewielkie zaludnienie,
» niewielka liczba szlaków komunikacyjnych przecinających Kotlinę,
» izolacyjna rola zamkniętych, naturalnych ekosystemów lasów łęgo-

wych i olsów otaczających dolinę.
Skutkiem tego obszar bagien biebrzańskich przez wiele lat opierał się 

procesowi napływu gatunków synantropijnych. Dopiero, około 100 lat 
temu (w okresie budowy Twierdzy Osowiec, 1882–1915), doszło do pierw-
szego, na dużą skalę napływu gatunków obcego pochodzenia. W tym czasie 
nad Biebrzę trafiły, m.in. dereń rozłogowy Cornus sericea, robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia, winobluszcz amerykański Parthenocisussus inserta,
karagana syberyjska Caragana arborescens, parczelina trójlistkowa Ptelea 
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trifoliata, tawlina jarzębolistna Sorbaria sorbifolia i kilka innych. Niektóre 
z nich, jak chociażby dereń rozłogowy, odniosły trwały sukces. Tereny 
zalewowe okolic Osowca-Twierdzy zostały zdominowane przez rozległe 
płaty sprowadzonego z Północnej Ameryki gatunku krzewu. Proces jego 
ekspansji wyraźnie przyśpieszył w latach 70’tych XX wieku, kiedy wiele 
biebrzańskich bagiennych łąk zostało porzuconych – zaprzestano trady-
cyjnego koszenia.

Druga fala ekspansji gatunków o właściwościach inwazyjnych miała 
miejsce bardzo niedawno i trwa do dziś. Jej skutki mogą w niedalekiej 
przyszłości doprowadzić do najbardziej drastycznych zmian w krajobra-
zie bagien biebrzańskich jakie miały miejsce w całej ich historii. Jest to 
związane z nasiloną antropopresją na teren otuliny jak też samego parku 
narodowego, w tym wykaszaniem rozległych torfowisk biebrzańskich 
z użyciem gąsiennicowych ratraków.

Inwazyjne gatunki roślin w Biebrzańskim Parku Narodowym

Flora naczyniowa Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN) liczy około 
1000 gatunków, z czego 133 taksony to archeofity i kenofity (Werpachowski 
2005, Tałałaj i in. 2014). Wśród nich odnotowano 32 gatunki roślin jedno-
rocznych, bylin i drzew wykazujących wysokie właściwości inwazyjności. 
Niektóre z nich (np.: Juglans regia, Amaranthus retroflexus, Bunias orientalis, 
Lycium barbarum, Veronica persica, Elodea ssp., Bromus carinatus, Echino-
chloa crus-galii, Setaria viridis), nie stanowią na terenie bagien biebrzań-
skich zagrożenia. Jest jednak spora grupa gatunków, które w istotny sposób 
zagrażają rodzimej, pierwotnej florze i układom zbiorowisk roślinnych 
BbPN (Tab. 1).

Tabela 1. Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia stwierdzone na terenie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego (szarym kolorem zaznaczono taksony o istotnym charakterze inwazyjnym na terenie BbPN)

Lp. Nazwa gatunkowa Kategoria
inwazyjności

Pochodzenie frekwencja na terenie 
BbPN

1 Quercus rubra IV Ameryka Płn. bardzo liczny 

2 Juglans regia II Azja nieliczny



Inwazyjne gatunki roślin w Biebrzańskim Parku Narodowym 45

3 Reynourtia japonica IV Azja nieliczny

4 Rumex confertus II Europa/Azja liczny 

5 Amaranthus retroflexus I Ameryka Płn./Śr. nieliczny

6 Bunias orientalis III Europa/Azja nieliczny

7 Padus serotina IV Ameryka Płn. bardzo liczny 

8 Rosa rugosa IV Azja nieliczny 

9 Lupinus polyphyllus III Ameryka Płn. liczny 

10 Robinia pseudoacacia IV Ameryka Płn. liczny 

11 Acer negundo IV Ameryka Płn. bardzo liczny

12 Impatnies glandulifera IV Azja nieliczny 

13 Impatiens parviflora IV Azja bardzo liczny 

14 Parthenocissus inserta II Ameryka Płn. liczny 

15 Cornus sericea III Ameryka Płn. bardzo liczny

16 Heracleum ssp. IV Kaukaz nieliczny 

17 Lycium barbarum I Europa/Azja nieliczny

18 Veronica persica I Azja nieliczny

19 Asclepias syriaca - Ameryka Płn. nieliczny 

20 Echinocystis lobata IV Ameryka Płn. bardzo liczny

21 Aster x salignus I Ameryka Płn. nieliczny

22 Bidens frondosa III Ameryka Płn. liczny 

23 Conyza canadensis I Ameryka Płn. bardzo liczny 

24 Erigeron annuus II Ameryka Płn. liczny 

25 Galinsoga ciliata I Ameryka Śr./Pd. nieliczny

26 Galinsoga parviflora I Ameryka Śr./Pd. nieliczny

27 Helianthus tuberosus II Ameryka Płn. nieliczny 

28 Rudbeckia laciniata IV Ameryka Płn. nieliczny

29 Solidago gigantea IV Ameryka Płn. nieliczny 

30 Elodea canadensis IV Ameryka Płn. nieliczny

31 Elodea nuttallii - Ameryka Płn. nieliczny

32 Bromus carinatus IV Ameryka Płn. nieliczny

33 Echinochloa crus-galli I Azja nieliczny

34 Setaria viridis I Śródziemn./Azja nieliczny

Kategorie inwazyjności podano według Tokarska-Guzik i in. 2014

nieliczny – kilka do kilkunastu stanowisk, liczny – kilkadziesiąt stanowisk lub kilkana-
ście, ale wysokiej liczebności, bardzo liczny – ponad 100 stanowisk
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W ostatnich 20 latach na terenie BbPN obserwuje się tendencję do 
ekspansji kilkunastu obcych gatunków roślin, m.in. niecierpka gruczoło-
watego Impatiens glandulifera, niecierpka drobnokwiatowego Impatiens 
parviflora, słonecznika bulwiastego Helianthus tuberosus, łubinu trwałego 
Lupinus polyphyllus, nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis, nawłoci 
późnej (olbrzymiej) S. gigantea, barszczy kaukaskich Herecleum sosnow-
skyi, H. mantegazzianum, winobluszczu amerykańskiego Parthenocissus 
inserta, czeremchy amerykańskiej Padus serotina, klonu jesionolistnego 
Acer negundo, robinii pseudoakacji Robinia pseudoacacia, dębu czerwonego 
Quercus rubra, derenia rozłogowego Cornus sericea oraz kolczurki klapo-
wanej Echinocystis lobata i rdestowca (rdestu) ostrokończystego Reynoutria 
japonica. Kolejne 4 gatunki należy uznać za potencjalnie inwazyjne na 
terenie BbPN, są to: sumak octowiec Rhus typhina, róża pomarszczona
Rosa rugosa, karagana syberyjska Caragana arborescens oraz trojeść ame-
rykańska Asclepias syriaca.

Siedliska BbPN najbardziej narażone na wkraczanie gatunków inwazyjnych

„Nowi” przybysze zajmują nie tylko siedliska zaburzone przez człowieka – 
niektórzy z nich przenikają z łatwością do biotopów naturalnych, skutecz-
nie konkurując z rodzimymi gatunkami roślin. Do niedawna na obszarze 
BbPN notowano tylko pojedyncze stanowiska gatunków inwazyjnych, 
a niektóre z nich w ogóle nie występowały na tym obszarze (np. rdestowiec 
ostrokończysty). Szczególnie w ostatnich latach obserwuje się wyraźne 
rozprzestrzenianie się ww. gatunków i wkraczanie w ekosystemy naturalne 
lub półnaturalne z siedlisk antropogenicznych.

Na terenie samego Parku źródeł inwazji jest niewiele, gdyż przeważa-
jąca większość osiedli ludzkich znajduje się w obszarze otuliny. Najwyższą 
liczbę gatunków inwazyjnych można spotkać w dolnym basenie Biebrzy 
(nawłocie, niecierpek drobnokwiatowy, róża pomarszczona, słonecznik 
bulwiasty, kolczurka, uczep amerykański, dąb czerwony, klon jesionolistny, 
robinia, czeremcha amerykańska, dereń rozłogowy, trojeść amerykańska, 
barszcze kaukaskie, winobluszcz amerykański – 14 gat.), zajmują one 
tutaj także największą powierzchnię. Ich obecność jest skutkiem prowa-
dzonej wcześniej gospodarki leśnej, której celem było zwiększenie oraz 
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zapewnienie bogatszej bazy pokarmowej dla jeleniowatych. Tak na ten 
teren trafiły, m.in. dąb czerwony, czeremcha amerykańska, robinia czy śnie-
guliczka. Większość wymienionych gatunków odniosła sukces – drzewa 
i krzewy osiągnęły fazę, wiek umożliwiający rozmnażanie generatywne. 
Dzięki aktywności zwierząt powiększają swoje areały. Pozostali przybysze 
są związani z osiedlami ludzkimi wzdłuż Carskiego traktu, pochodzącego 
jeszcze z czasów carskich, kiedy to usypana przez bagna dolnego basenu 
grobla stanowiła bardzo ważny trakt.

Nieco mniej gatunków jest na terenie basenu środkowego (dereń roz-
łogowy, dąb czerwony, klon jesionolistny, robinia pseudoakacja, łubin 
trwały, oba gatunki niecierpka, uczep amerykański oraz barszcz kaukaski – 
9 gat.). Najmniej zainfekowany jest basen górny Biebrzy, na terenie którego 
stwierdzono pojedyncze stanowiska 5 taksonów: czeremchy amerykańskiej, 
niecierpka drobnokwiatowego, dębu czerwonego, słonecznika bulwiastego, 
klonu jesionolistnego. Najpospolitszym gatunkiem inwazyjnym w ekosys-
temach lasów grądowych jest niecierpek drobnokwiatowy. Za centrum jego 
występowania należy przyjąć kompleks Grzędy, w którym występuje on na 
powierzchni około 30ha. Niestety w otulinie, w obszarach bezpośrednio 
przylegających do BbPN jest to bardzo powszechny gatunek przydroży.

W borach najczęściej spotkamy czeremchę amerykańską.
W ekosystemach otwartych, głównie nad brzegami rzek najczęściej jest 

notowana kolczurka klapowana. Równie pospolicie występuje klon jesio-
nolistny. Dereń rozłogowy, którego ogniskiem inwazji jest obszar Twierdzy 
Osowiec, rozpoczął wędrówkę w górę i w dół rzeki. Pojedyncze okazy 
derenia można spotkać już na terenie całego basenu dolnego. Do taksonów 
silnie inwazyjnych w dolinie Biebrzy zalicza się dodatkowo dąb czerwony 
oraz uczep amerykański. O ile ten pierwszy związany jest z siedliskami 
lasów i borów świeżych, a za jego rozprzestrzenianie odpowiadają przede 
wszystkim zwierzęta, to uczep amerykański jest spotykany na obszarach 
mokradłowych, wyłącznie w ekosystemach silnie zaburzonych, o mocno 
zniszczonej darni.

Jak wspomniano na wstępie, najgorsze przed nami – obszar BbPN jest 
stopniowo infekowany nowymi gatunkami, które rozprzestrzeniają się 
z terenów zurbanizowanych (dyspersja). Miejscami newralgicznymi są wsie 
i miejscowości zlokalizowane bezpośrednio przy ciekach wpadających do 
Biebrzy, jak i nad samą Biebrzą. Wśród taksonów pospolicie występujących 
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na terenie osad leżących w Parku lub jego otulinie dominują: kolczurka 
klapowana, niecierpek gruczołowaty, oraz nawłoć późna.

Charakterystyka wybranych gatunków o charakterze inwazyjnym 
z terenu Biebrzańskiego PN

Dereń rozłogowy Cornus sericea

Północno amerykański gatunek krzewu. W dolinie Biebrzy pojawił się na 
przełomie XIX i XX wieku w trakcie budowy Twierdzy Osowiec. Został 
sprowadzony i wsiedlony na terenie Twierdzy jako roślina maskująca dzieła 
forteczne. W ciągu 100 lat rozprzestrzenił się na obszarze niemal całego 
basenu dolnego. W jego ekspansji dużą rolę odegrało zaprzestanie koszenia 
bagiennych łąk na przełomie lat 70’tych XX wieku. Obecnie, w okolicach 
Osowca-Twierdzy tworzy wielohektarowe płaty, skutecznie konkurując 
z rodzimymi gatunkami wierzb. Rozprzestrzenia się głównie na drodze 
rozrastania wegetatywnego. Oprócz tego jego owoce są chętnie zjadane 
przez ptaki i dzięki temu najprawdopodobniej dochodzi do zwiększania 
zasięgu. Pewną rolę w ograniczeniu rozrastania się derenia rozłogowego 
pełnią łosie, które w okresie końca zimy i początku wiosny bardzo chętnie 
żerują na jednorocznych pędach.

Dąb czerwony Quercus rubra

Gatunek północno amerykański. Na początku lat 70’tych często sadzony 
przez leśników na siedliskach borowych. Obecnie, szczególnie w basenie 
dolnym tworzy kilkuhektarowe powierzchnie zdominowane przez efek-
tywnie owocujące drzewa. Owoce (żołędzie) bardzo chętnie zjadane przez 
wiele gatunków ssaków i ptaków. Najprawdopodobniej duża część zasila też 
banki nasion i dzięki temu roślina bardzo szybko zwiększa zasięg występo-
wania. W literaturze wskazuje się, że jest to gatunek barochoryczny, a do 
zoochorii dochodzi sporadycznie. Obserwacje z doliny Biebrzy wskazują, 
że za jego ekspansję w nowe miejsca odpowiadają w znacznej mierze ptaki, 
gdyż nie jest on nasadzany.
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Czeremcha amerykańska Prunus serotina

Gatunek północno amerykański. Na początku lat 70’tych obok wcześniej 
opisanego dębu czerwonego, bardzo często sadzony przez leśników na 
siedliskach borowych. Buduje podszyt głównie w zbiorowiskach lasu mie-
szanego świeżego. Tworzy wielohektarowe powierzchnie powstałe z wła-
snego obsiewu. Osobniki intensywnie owocują, a owoce bardzo chętnie 
są zjadane przez ssaki i ptaki, co zwiększa jej sukces ekspansji. Nasiona 
zachowują zdolność kiełkowania przez 3–5 lat (Otręba 2014). Roślina 
bardzo trudna do eliminacji.

Kolczurka klapowana Echinocystis lobata

Północno amerykański gatunek jednoroczny. Obecnie rozprzestrzeniony 
na terenie całego kraju w dolinach rzek, nadal często sadzony jako roślina 
ozdobna na przypłociach, przychaciach. W BbPN stwierdzony na całym 
obszarze z tendencją do zwiększania zajętych powierzchni. Rozprzestrze-
nia się bardzo szybko na terenach przylegających bezpośrednio do koryta 
rzeki. Skutecznie przekształca i eliminuje rodzime zbiorowiska welonowe, 
czyli wąskie okrajki roślin czepnych pomiędzy nadrzecznymi szuwarami, 
a  zbiorowiskami nadrzecznych zakrzaczeń wierzbowych. Jest rośliną 
przyrastającą wyjątkowo szybko. W ciągu kilku miesięcy osiąga nawet 20 
metrów długości i wykształca liczne odgałęzienia. Dzięki czemu efektyw-
nie konkuruje z roślinnością szuwarową, którą jest w stanie całkowicie 
przykryć swoją biomasą!

Słonecznik bulwiasty, topinambur Helianthus tuberosus

Gatunek północno amerykański. Zawleczony na teren Parku przez leśni-
ków i myśliwych w latach 60’tych XX wieku. Pierwotnie występował tylko 
na, tzw. poletkach myśliwskich. Obecnie rozpowszechniony na obszarze 
całego Parku na co najmniej kilkunastu stanowiskach.
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Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora

Kilkadziesiąt stanowisk na terenie Parku. Największe powierzchnie (nawet 
do 30ha) znajdują się na terenie lasów grądowych Obwodu Ochronnego 
Basen Środkowy Północ. W ostatnich latach obserwujemy jego wkraczanie 
w coraz to nowe miejsca, np. trudno dostępne wyspy mineralne (grądziki), 
w basenie dolnym.

Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera

Co najmniej kilkanaście stanowisk na terenie BbPN. Jest to stosunkowo 
młody przybysz we florze obcych i inwazyjnych gatunków KotlinyBiebrzań-
skiej. Pojawił się nad Biebrzą na progu XXI wieku jako roślina ozdobna 
w ogrodach, skąd szybko rozprzestrzenia się, przede wszystkim na sie-
dliskach łęgów, przy ciekach wodnych. Gatunek bardzo niebezpieczny 
szczególnie w obszarach wodno-błotnych.

Łubin trwały Lupinus polyphyllus

Bylina. Nad Biebrzą pojawił się jeszcze przed powołaniem parku naro-
dowego. Podobnie jak topinambur, był masowo sadzony przez leśników 
i myśliwych jako roślina „wzbogacająca” bazę pokarmową zwierząt kopyt-
nych. Pierwotnie występował tylko na, tzw. poletkach myśliwskich, obecnie 
znany z obszaru całego Parku w liczbie co najmniej kilkunastu stanowisk. 
Bardzo szybko rozprzestrzenia się w miejscach o zaburzonej strukturze, 
np. na poboczach dróg, skąd wnika do zbiorowisk leśnych i łąkowych.

Przez wiele lat Bagna Biebrzańskie były uważane za jedne z bardziej 
odpornych na inwazje obcych gatunków – miejsc w Polsce. Przemawiało 
za tym wiele czynników, m.in. ich prawie zbliżony do naturalności sto-
pień zachowania, odizolowanie i brak oddziaływań związanych z rolnic-
twem. Sytuacja uległa jednak drastycznym zmianom po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej. Wzrost zamożności, podążanie za modą (w kontekście 
posiadanych w ogródku roślin ozdobnych), z drugiej strony intensyfikacja 
rolnictwa, budowa nowych dróg oraz brak odpowiedniego finansowania 
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ochrony przyrody w obszarach chronionych – istotnie nasiliły antropo-
presję w dolinie Biebrzy i wnikanie gatunków inwazyjnych w tym także 
do Biebrzańskiego Parku Narodowego.
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Drogi rozprzestrzeniania się Echinocystis 
lobata na obszarze mazowieckiego 
i podlaskiego odcinka doliny Bugu

Streszczenie: W pracy przedstawiono aktualne rozmieszczenie Echinocystis lobata w doli-
nie Bugu na odcinku od miejscowości Gnojno (koniec polsko-białoruskiego odcinka 
granicznego) po ujście Bugu i dalej Narwi do Wisły. Echinocystis lobata w dolinie Bugu 
występuje dość często (93 stanowiska), wykazując wyraźnie skupiskowy typ rozmieszcze-
nia pozwalający na śledzenie dróg wnikania tego gatunku do nadbużańskich zbiorowisk. 
Głównymi drogami wnikania kolczurki klapowanej są doliny dopływów Bugu, które 
często mają uregulowane koryta i przynajmniej okresowo naruszane brzegi. Innym 
źródłem rozprzestrzeniania się kolczurki w dolinie Bugu są tereny zabudowane, zwłasz-
cza miejscowości letniskowe, gdzie gatunek ten jest często uprawianą rośliną osłonową.

Słowa kluczowe: gatunek inwazyjny, kolczurka klapowana, drogi rozprzestrzeniania, 
dolina Bugu, wschodnia Polska
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Kolczurka klapowana Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray jest 
wschodnio-północnoamerykańskim gatunkiem, który w Europie podob-
nie jak w swojej ojczyźnie najefektywniej rozprzestrzenia się w dolinach 
rzek (Dajdok, Pawlaczyk 2009, Anastasiu, Negrean 2006, Oprea, Sîrbu 
2006, Tzonev, Šumberová 2004, Zając i in. 2011, Jehlík i in. 2005). Do 
Europy kolczurka klapowana została sprowadzona jako roślina ozdobna 
na przełomie IX i XX w. Z terytorium współczesnej Polski gatunek ten 
po raz pierwszy podany został w 1937 roku przez Lademanna (Tokarska-

-Guzik 2005). Kolczurka okazała się rośliną bardzo dynamiczną, jeszcze 
do roku 1950 w Polsce była gatunkiem rzadkim, znanym z siedmiu sta-
nowisk (Tokarska-Guzik 2005), obecnie występuje na obszarze całego 
kraju. W Atlasie rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (Zając A., 
Zając M. 2001) Echinocystis lobata podano w 2046 kwadratach o boku 
10 km. W mazowieckim odcinku doliny Bugu kolczurkę po raz pierwszy 
stwierdzono w 1971 r. w Korczewie (Fijałkowski, baza ATPOL). W kom-
pleksowym opracowaniu florystycznym tego regionu (Ćwikiński, Głowacki 
2000) podano 43 stanowiska tego gatunku z następującym komentarzem: 
„składnik zbiorowisk welonowych na skraju nadrzecznych zarośli”. W Pol-
sce Echinocystis lobata uznawany jest za gatunek inwazyjny mogący prze-
kształcać zajmowane przez siebie zbiorowiska roślinne (Dajdok, Pawlaczyk 
2009), tym samym stwarza realne zagrożenia dla nadbużańskiej flory.

W celu poznania skali tych zagrożeń dajemy aktualny stan wiedzy 
o drogach rozprzestrzeniania się i rozmieszczeniu kolczurki klapowanej 
w mazowieckim i podlaskim fragmencie doliny Bugu.

Materiał i metody

Badania terenowe prowadzono z różnym nasileniem w latach 2008–2014 
w dolinie Bugu, na odcinku objętym opracowaniem Ćwiklińskiego i Gło-
wackiego (2000). Jest to obszar położony pomiędzy miejscowością Gnojno 
i ujściem Narwi (dawniej Bugonarwi) do Wisły. Teren badań położony jest 
w granicach trzech mezoregionów geograficznych (Kondracki 1998): Pod-
laski Przełom Bugu (pomiędzy Gnojnem i Małkinią), Dolina Dolnego Bugu 
(pomiędzy Małkinią i ujściem Bugu do Narwi) oraz Kotliny Warszawskiej. 
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W całości znajduje się w granicach dwóch obszarów Natura 2000: SOO 
Ostoja Nadbużańska i OSO Dolina Dolnego Bugu (Ryc. 1).

Ryc. 1. Położenie terenu badań

Dane florystyczne zbierano na całym terenie, ze szczególnym nasile-
niem na obszarach zurbanizowanych i w dolinach dopływów Bugu. Stano-
wiska naniesiono na mapy wykorzystane w Atlasie florystycznym doliny 
Bugu (Ćwikliński, Głowacki 2000), zastosowano zaproponowaną w tym 
opracowaniu sieć kwadratów o boku 2 km, która jest zgodna z podziałem 
mapy topograficznej w skali 1:50000, według układu 1965. Oznaczenie 
stanowisk podanych w Atlasie pozostawiono w formie czarnego kółka. 
Stanowiska nowe zaznaczono czarnym kwadratem. Na każdym stanowisku 
starano się zanotować możliwie dużo informacji o populacji Echinocystis 
lobata tj. liczebność, wpływ na zajmowane zbiorowisko roślinne, tendencje 
do rozprzestrzeniania.



Paweł Marciniuk, Jolanta Marciniuk, Ewelina Zychowicz56

Wyniki i dyskusja

Echinocystis lobata w dolinie Bugu występuje dość często wykazując wyraź-
nie skupiskowy typ rozmieszczenia pozwalający na śledzenie dróg wni-
kania tego gatunku do nadbużańskich zbiorowisk, aktualnie znany z 93 
stanowisk (Ryc. 2).

Ryc. 2. Rozmieszczenie Echinocystis lobata w dolinie Bugu

Kolczurka klapowana w dolinie Bugu najczęściej jest składnikiem 
zbiorowisk zaroślowych. W większości przypadków osobniki kolczurki 
rosną pojedynczo, a ich niekorzystny wpływ na strukturę zbiorowisk jest 
minimalny. Zwarte populacje tego gatunku, silnie zagłuszające inne rośliny 
obserwowano w miejscach antropogenicznie zaburzonych. Głównymi 
drogami wnikania kolczurki są doliny dopływów Bugu (Tab. 1), które 
często mają uregulowane koryta i przynajmniej okresowo naruszane brzegi. 
Innym źródłem rozprzestrzeniania się kolczurki w dolinie Bugu są tereny 
zabudowane (Tab. 1), zwłaszcza miejscowości letniskowe, gdzie gatunek ten 
jest często uprawianą rośliną osłonową (Fot. 1). Wzdłuż koryta Bugu roz-
przestrzenia się słabo, a jej występowanie ograniczone jest do ujściowych 
odcinków małych rzek i do obszarów zurbanizowanych. Dobrze zacho-
wane, naturalne fragmenty doliny Bugu wykazują dość dużą odporność na 
wnikanie gatunków inwazyjnych (Marciniuk, Wierzba 2006) wynikającą 
z dużej mozaikowatości siedlisk i bogactwa rodzimej flory.
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Tab. 1. Główne źródła ekspansji Echinocystis lobata w dolinie Bugu
(ekspansywność: + – mała, ++ – średnia, +++ – duża)

Miejscowość Ekspansywność1 Rzeka Ekspansywność1

Serpelice + Moszczona +

Kolonia Mierzwice ++ Sarenka +

Kózki + Szysia +

Zajęczniki + Toczna ++

Drohiczyn ++ Myśla +

Mogielnica + Turna ++

Chrołowice + Silna +

Gródek ++ Cetynia +

Nur ++ Klukówka ++

Ołtarze Gołacze + Ugoszcz +

Zuzele +++ Liwiec +

Brok ++ Fiszor ++

Wilczogęby +

Udrzyn ++

Brańszczyk ++

Wyszków +++

Jackowo +

Kania Nowa ++

Arciechów +++

Rozprzestrzenianie Echinocystis lobata wzdłuż doliny w znacznym stop-
niu powstrzymywane jest przez niekorzystne dla tego gatunku siedliska 
piaszczyste oraz wysokie brzegi, które w dolinie Bugu zajmują rozległe 
powierzchnie. Pomimo istnienia tych naturalnych barier, kolczurka kla-
powana jest jednym z najbardziej zagrażających nadbużańskiej przyrodzie 
gatunków inwazyjnych. Wynika to z faktu, że jest to wciąż bardzo popu-
larna roślina ozdobna, przez co istnieją wzdłuż całej doliny bardzo liczne 
ośrodki dziczenia i migracji kolczurki w poprzek doliny, przy czym gatunek 
ten często wykorzystuje pobocza dróg.
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Fot. 1. Kolonia Mierzwice – wędrówka Echinocystis lobata w dolinę Bugu od ogrodów przy zabudowie 
letniskowej
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Gatunki obce i inwazyjne 
w mutualistycznych sieciach zapyleń

Streszczenie: Zoogamia, polegająca na przeniesieniu przez zwierzęta ziaren pyłku na 
znamiona słupka, jest ważnym procesem ekologicznym. Na poziomie ekosystemu mutu-
alistyczne zależności łączące rośliny i ich zapylaczy tworzą skomplikowane sieci. Zmiany 
zachodzące w środowisku, np. pojawianie się gatunków inwazyjnych, mogą wpływać na 
strukturę oraz stabilność relacji roślina-zapylacz. Wprowadzenie nowego gatunku wpły-
wającego na lokalną sieć można rozpatrywać na trzech poziomach – obcego zapylacza, 
obcej rośliny lub gatunku trzeciego, wpływającego na ich relacje. Dotychczasowe badania 
wskazują, że oddziaływanie inwazyjnych gatunków na mutualistyczne sieci zapyleń zależy 
od kontekstu ekologicznego: gatunku dokonującego inwazji, jego liczebności oraz jego 
cech ekologicznych. Ważne jest, aby wpływ gatunków inwazyjnych na ekosystemy mierzyć 
nie tylko za pomocą obserwacji ich potencjalnych rodzimych konkurentów, ale również 
w oparciu o badanie zmian, jakie pojawienie się gatunków obcych wywołuje w lokalnie 
istniejących sieciach interakcji ekologicznych.

Słowa kluczowe: interakcje międzygatunkowe, introdukcja, konkurencja, pszczoły 
socjalne, zapylacz, zapylanie
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Zoogamia, czyli proces przeniesienia ziaren pyłku na znamię słupka za 
pośrednictwem zwierząt, jest zjawiskiem powszechnie występującym 
praktycznie we wszystkich ekosystemach lądowych świata. Szacuje się, 
że większość okrytozalążkowych zapylanych jest z udziałem zwierzęcych 
wektorów (Willmer 2011). Zależności te mają także wymiar stricte eko-
nomiczny – plonowanie około 75% najważniejszych światowych gatun-
ków i odmian roślin uprawnych uzależnione jest od obecności głównie 
owadzich zapylaczy, a wartość tej usługi systemowej wycenia się na 153 
miliardy euro (Klein i in. 2007, Potts i in. 2010). Także w Polsce wartość 
usług zapylaczy jest niebagatelna – dla zaledwie 19 gatunków uprawnych 
szacuje się ją rocznie na prawie 3 miliardy złotych (Zych, Jakubiec 2006).

Zapylanie jest także jedną z kluczowych funkcji ekosystemowych (Klein 
i in. 2007), a zapylacze, świadcząc usługi roślinom, stanowią kluczowy 
komponent różnorodności biologicznej (Potts i in. 2010). W roli zapy-
laczy spotkamy głównie owady, choć w ciepłych strefach klimatycznych 
także ptaki, ssaki, a nawet gady. Korzyści dla roślin polegają na zapyleniu 
kwiatów, warunkującym zapłodnienie i wiązanie nasion, dla zwierząt 
natomiast odwiedziny na kwiecie wiążą się z pobraniem słodkiego nek-
taru lub bogatych w białka i tłuszcze ziaren pyłku. Nagrodą pokarmową 
wykorzystywaną przez kwiatowych gości mogą być także ciałka jadalne czy 
substancje produkowane przez rośliny, a przez zwierzęta wykorzystywane 
np. jako prekursory feromonów wabiących samice czy też substancji do 
impregnacji gniazd. Kwiaty mogą być dla zwierząt także atrakcyjnym miej-
scem nocowania, odbywania kopulacji czy składania jaj. Z punktu widzenia 
ich preferencji pokarmowych, gości kwiatowych można podzielić na dwie 
kategorie: generalistów, odwiedzających bardzo szerokie spektrum roślin 
oraz specjalistów, wykorzystujących jeden lub co najwyżej kilka blisko 
spokrewnionych gatunków pokarmowych (Willmer 2011).

Choć większość prac publikowanych z tego zakresu dotyczy interakcji 
pomiędzy parami gatunków, w rzeczywistości mutualistyczne zależności 
roślin i ich zapylaczy tworzą skomplikowane sieci łączące dziesiątki, czasem 
setki gatunków. Sieci te mają określoną strukturę połączeń, a role, jakie 
pełnią poszczególne gatunki mogą się znacznie różnić. Na przykład jedną 
z powtarzalnych cech sieci zapyleń (ale także innych sieci mutualistycz-
nych) jest ich zagnieżdżenie, to znaczy sytuacja, w której gatunki powiązane 
ze specjalistami są wyraźnie zaznaczonym podzbiorem z jakim powiązani 
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są generaliści. W sieci zagnieżdżonej owad A powiązany jest z rośliną a, 
która jest także powiązana z owadem B, mającym wiele powiązań (w tym 
z rośliną a). Wynikiem zagnieżdżenia sieci jest pojawienie się asymetrii 
w relacji roślina-zapylacz: najwięksi specjaliści są partnerami gatunków 
najbardziej generalistycznych. Dochodzi do sytuacji, w której gatunki roślin 
zależą silnie od gatunków zwierząt, które z kolei zależą od nich o wiele 
słabiej. W sieciach zapyleń mamy także do czynienia ze zróżnicowaną 
siłą połączeń, czyli zależności (ang. mutualism strength). Dla roślin siła ta 
może być liczona jako relatywna liczba odwiedzin danego owada na jej 
kwiatach, natomiast dla owadów będzie ona wyrażona udziałem danej 
rośliny w sumarycznej liczbie odwiedzin dokonywanych przez tego owada 
na różnych roślinach (Jędrzejewska-Szmek, Zych 2012).

Zmiany zachodzące w obrębie ekosystemu, np. pojawianie się nowych 
gatunków lub ich ekstynkcja, mogą wpływać na strukturę i stabilność 
relacji roślina-zapylacz. Obecnie, poza fragmentacją siedlisk, jednym z bar-
dziej istotnych zagrożeń dla stabilności sieci zapyleń są gatunki inwazyjne 
(Montero-Castaño and Vilá 2012)1. Pojawiając się w danym ekosystemie, 
gatunki te często stają się elementem lokalnej sieci interakcji. W takiej 
sytuacji warto przeanalizować jak wpływają one nie tylko na pojedynczą 
interakcję roślina-zapylacz, ale także na całą sieć zapylania (Bartomeus i in. 
2008). Wprowadzenie nowego gatunku wpływającego na system można 
rozpatrywać na trzech poziomach – wprowadzenie obcego zapylacza, obcej 
rośliny lub gatunku trzeciego wpływającego na relację roślina – zapylacz 
(Traveset, Richardson 2006).

Wprowadzenie obcego gatunku zapylaczy

Pierwsza z wymienionych sytuacji jest bardzo często związana z aktywno-
ścią człowieka, który wprowadza obce gatunki zapylaczy w celu uzyskania 

1 W literaturze przedmiotu funkcjonują różne definicje gatunków inwazyjnych, 
w niniejszym tekście opieramy się na definicji Traveset i Richardsona (2006), mówiącej, że 
są to „gatunki obcego pochodzenia, występujące na danym terenie na skutek introdukcji, 
celowej lub przypadkowej, w związku z aktywnością człowieka, wydające płodne potomstwo, 
często w dużej liczbie, które może rozprzestrzeniać się na znaczące odległości”
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jak najwyższego plonu lub innych korzyści. Wpływ takiej inwazji na ekosys-
tem zależy od bardzo wielu czynników, m. in. od wprowadzanego gatunku 
czy też od warunków panujących w danym ekosystemie. Najczęstsze intro-
dukcje dotyczą socjalnych pszczół, które są efektywnymi zapylaczami 
roślin uprawnych. Jako owady bardzo wydajne w eksploatowaniu źródeł 
pokarmu oraz tworzące kolonie składające się z setek lub tysięcy osob-
ników mogą one, na zasadzie konkurencyjnego wypierania, zastępować 
rodzime gatunki. Szczególnym przypadkiem jest tu pszczoła miodna Apis 
mellifera, która została sprowadzona do bardzo wielu regionów świata 
głównie w związku z produkcją miodu. Ten euroazjatycki gatunek zado-
mowił się już w Australii oraz obu Amerykach, gdzie często dziczeje, a jego 
wpływ na występujące tam zależności ekologiczne jest w wielu przypad-
kach negatywny (Moritz, Neumann 2005). Szczególnie wyraźnie można 
to obserwować w warunkach wyspiarskich. Występujące tam gatunki 
roślin ewoluowały przy braku owadów społecznych, a ich zapylaczami 
były ptaki, ssaki czy rodzime owady (Goulson i in. 2002). Badania prze-
prowadzone na Nowej Kaledonii wykazały, że wiele unikatowych dla tego 
regionu zależności roślina-zapylacz zniknęło m.in. ze względu na obec-
ność inwazyjnej pszczoły miodnej. Robotnice tego gatunku mogą komu-
nikować się tańcem i przekazywać informacje o dostępności pokarmu 
w poszczególnych źródłach innym osobnikom w kolonii, co znacznie 
zwiększa ich wydajność w poszukiwaniu nagród kwiatowych i konku-
rencyjność w stosunku do rodzimych pszczołowatych (Kato, Kawakita 
2004). Apis mellifera jest w dodatku gatunkiem generalistycznym, two-
rzącym wielotysięczne kolonie, co wiąże się z wysoką częstością oblo-
tów oraz znacznym stopniem eksploatacji lokalnych zasobów. Badania 
przeprowadzone w Australii wykazały, że owad ten odwiedza ponad 
50% rodzimych gatunków roślin, z niektórych kwiatów zabierając nawet 
80% dostępnego nektaru lub pyłku (Goulson, Derwent 2004). Podobne 
dane o poziomie zróżnicowania gatunkowego roślin odwiedzanych przez 
A. mellifera i dzikie pszczołowate podawane są z Europy (Steffan-Dewenter, 
Tscharntke 2000). Dla rodzimych gatunków pszczołowatych obecność 
A. mellifera często skutkuje niedostatkiem pokarmu (Dupont i in. 2004), 
co w rezultacie może doprowadzić do zaburzeń w strukturze lokalnych 
sieci zapyleń (Celebrezze, Paton 2003). Goulson i in. (2002) wykazali, że 
obecność pszczoły miodnej przekłada się na znaczne obniżenie liczebności 
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rodzimych pszczołowatych na analizowanym obszarze Tasmanii. Także 
ptaki unikają kwiatów odwiedzonych uprzednio przez pszczoły, ponieważ 
zasoby dostępnego w nich nektaru są przez owady znacznie uszczuplane 
i nie są w stanie zaspokoić wysokich wymagań energetycznych ptaków. 
Zjawiska te można zaobserwować w przypadku zapylania Callistemon rugu-
losus, gdzie pszczoła miodna doprowadziła do wyparcia miodojadów, które 
były bardziej wydajnymi zapylaczami. Ta zmiana zapylacza zaowocowała 
spadkiem produkcji nasion C. rugulosus, a w rezultacie także liczebności 
populacji (Celebrezze, Paton 2003).

Wzrost populacji gatunków inwazyjnych często następuje w bardzo 
szybkim tempie (Goulson i in. 2002; Dietzsch i in. 2011). W tej sytuacji, 
w przypadku konkurencji między rodzimymi i inwazyjnymi gatunkami 
socjalnych pszczół, może dochodzić także do konkurencji o miejsca lęgowe. 
Brak miejsc, w których można założyć gniazdo pszczelej rodziny może 
skutkować obniżeniem populacji lokalnych zapylaczy (Goulson 2003). 
Obserwacje te dotyczą jednak głównie rejonów pozaeuropejskich, dane 
dla Europy są natomiast niejednoznaczne. Na przykład Steffan-Dewenter 
i Tscharntke (2000) nie znaleźli takiej zależności na kalcyfilnej łące w Niem-
czech, natomiast Goulson i Sparrow (2009) badając cztery gatunki trzmieli 
występujące w Szkocji wykazali, że w obecności pszczoły miodnej wielkość 
ciała robotnic znacząco spada. Różnice te mogą wynikać z faktu, że na 
wielu obszarach Europy, A. mellifera jest najprawdopodobniej gatunkiem 
rodzimym lub przynajmniej występującym (hodowanym) tam od tysiącleci.

W literaturze opisanych jest wiele przypadków, w których inwazyjne 
gatunki gości kwiatowych, najczęściej owadów, miały negatywny wpływ na 
sukces reprodukcyjny odwiedzanych roślin. Wydajność zapylaczy można 
opisać opierając się na dwóch parametrach: jakościowym (ang. quality)
oraz ilościowym (ang. quantity). Pierwsza z nich zależna jest od tego, 
jak efektywnie przebiega proces zapylania, druga natomiast wyraża się 
przez częstość odwiedzin lub ich liczbę. Ważną zmienną jest także czas, 
jaki owad spędza na kwiecie (Zych i in. 2013). W przypadku odwiedzin 
dokonywanych przez gatunki inwazyjne bardo często obydwa te parametry 
ulegają znacznemu obniżeniu. W przypadku niecierpka Impatiens capensis,
pszczoły miodne odwiedzające jego kwiaty w poszukiwaniu pyłku zabierały 
z pylników dwukrotnie więcej pyłku niż rodzime gatunki trzmieli, nato-
miast depozycja ziaren pyłku na znamionach słupka była w ich przypadku 
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o rząd wielkości niższa. Dodatkowo osobniki A. mellifera generalnie uni-
kały kwiatów w fazie żeńskiej – niezawierających pyłku (Wilson, Thomson 
1991). Badania prowadzone w Australii na kwiatach Brachyloma ericoides
wykazały, że inwazyjna w tym rejonie pszczoła miodna jest mniej wydaj-
nym zapylaczem, niż zapylające tę roślinę ptaki np. miotaczek białouchy 
Phylidonyris novaehollandiae. Mechanizm zapylania jest w przypadku tej 
rośliny ewolucyjnie „dopasowany” do odwiedzin przez ptaki, które nie 
odżywiają się pyłkiem a jedynie nektarem. Lepkie ziarna pyłku przyklejają 
się do ich dzioba podczas żerowania i w trakcie żerowania w kolejnym 
kwiecie są deponowane na znamionach. Pszczoły mają ponadto możliwość 
sczesywania ziaren pyłku, które przykleiły się do ich ciała i umieszczania 
ich w koszyczkach na obnóżach, a dla roślin taki pyłek nie może być źró-
dłem zapylenia. W przypadku pszczół pyłek jest także przenoszony na 
mniejsze odległości, niż ma to miejsce w przypadku ptaków (Celebrezze, 
Paton 2003). W przypadku odwiedzin pszczoły miodnej na kwiatach Melo-
stoma affine zauważono także, że owady, które przylatywały do kwiatów 
zbierały pyłek już zdeponowany na znamionach przez inne owady, co 
znacznie obniżyło liczbę zawiązanych nasion. Co więcej, szczyt aktywności 
pszczoły miodnej przypadał na koniec dnia, kiedy nie pojawiały się już 
rodzime gatunki pszczół, a na znamionach znajdowała się znaczna ilość 
pyłku (Gross, Mackay 1998).

Obniżenie jakości zapylania jest szczególnie niepożądanym zjawiskiem 
w przypadku roślin, u których następuje zjawisko limitacji pyłkiem (sytuacja, 
w której niedostateczna liczba ziaren pyłku trafia na znamiona).W rezul-
tacie może to bowiem doprowadzić do znacznej redukcji lub całkowitego 
braku wiązania nasion (Ashman et al. 2004). Efekt ten może wynikać z sys-
temu kojarzenia rośliny. Niektóre gatunki są samoniezgodne (brak możli-
wości zapylenia własnym pyłkiem), a wiele gatunków owadów socjalnych 
żerując odwiedza liczne kwiaty na tej samej roślinie, co skutkuje jedynie 
zapyleniem sąsiedzkim (geitonogamia), tożsamym z samozapyleniem. Nie 
daje to możliwości zapłodnienia zalążków, może natomiast doprowadzić 
do zapchania znamion oraz znaczących strat w pyłku, który w przeciwnym 
wypadku mógłby zostać użyty do zapylenia kwiatów na innej roślinie.

Znaczącym zagrożeniem, które niesie za sobą obecność gatunków inwa-
zyjnych jest także ich częsta preferencja względem inwazyjnych gatunków 
roślin, co zwiększa skuteczność inwazji tych ostatnich (Goulson i in. 2002; 
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Kaiser-Bunbury i in. 2011). Lantana pospolita Lantana camara, zapylana 
przez A. mellifera jest jednym z bardziej problematycznych inwazyjnych 
gatunków w rejonach tropikalnych i subtropikalnych. Badania przeprowa-
dzone w Australii wykazały, że liczba wiązanych przez ten gatunek nasion 
jest silnie pozytywnie skorelowana z obecnością inwazyjnej w tych rejonach 
pszczoły miodnej (Goulson, Derwent 2004).

Inwazyjne gatunki zapylaczy mogą mieć także pozytywny wpływ na 
niektóre rodzime populacje lub nawet ekosystemy, niekiedy kolonizują 
bowiem silnie przekształcone obszary, które bardzo często nie są zbyt chęt-
nie zasiedlane przez rodzime gatunki. W Kalifornii obecność inwazyjnych 
zapylaczy na pofragmentowanych siedliskach znacznie zwiększyła sukces 
reprodukcyjny występujących tam roślin (Goulson i in. 2002).

Obecność inwazyjnych gatunków zapylaczy może ponadto pozwolić 
na utrzymanie kluczowych funkcji ekosystemu jaką jest transport pyłku 
z pylników na znamiona w przypadku gatunków, które utraciły zapylaczy. 
Zjawisko to zaobserwowano np. w przypadku Metrosideros polymorpha.
Pierwotnie gatunek ten zapylany był przez ptaki należące do rodziny tan-
gerów. Obecnie są one spotykane jedynie w górach, ze względu na zawle-
czone komary roznoszące choroby, inwazyjne drapieżniki oraz degradację 
siedlisk. W sytuacji braku ptasich gości M. polymopha jest zapylany przez 
introdukowaną pszczołę miodną (Hanna i in. 2013). Pozytywny wpływ 
pszczoły miodnej zanotowano także po jej odwiedzinach na kwiatach 
Gelsemium elegans. Wielkość ciała owada i częstość odwiedzin czynią 
ją równie efektywnym zapylaczem co odwiedzające ją cukrzyki Coereba 
flaveola (Caraballo-Ortiz, Santiago-Valentín 2011).

Wprowadzenie obcej rośliny

Inwazyjne gatunki roślin są uważane za jedną z trzech najważniejszych 
przyczyn utraty różnorodności biologicznej (Bartomeus i in. 2008). Mogą 
one zastępować rodzime gatunki na skutek konkurencji o zasoby, wodę, 
światło i  przestrzeń. Często konkurują także z  rodzimymi roślinami 
o usługi ekosystemowe np. zapylanie. Jest to aspekt szczególnie istotny, 
ponieważ inwazyjne rośliny bardzo często charakteryzują się dużą wystawą 
kwiatową oraz znaczącą dostępnością nagród kwiatowych, występują 
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ponadto w dużych zagęszczeniach i liczebności. Ma to związek z faktem, 
iż w nowym obszarze często unikają dotychczasowych antagonistów (rośli-
nożerców, pasożytów, patogenów) lub też ze względu na sposób rozmna-
żania (duża liczba nasion, efektywne sposoby rozprzestrzeniania). Mogą 
zatem znacząco negatywnie wpłynąć na jakość i ilość usług dostarczanych 
przez zapylaczy rodzimym gatunkom (Moragues, Traveset 2005; Larson 
i współaut 2006; Bjerknes i in. 2007; Dietzsch i współaut 2011; Williams i in. 
2011). Nowe rośliny najczęściej korzystają z usług najpowszechniejszych 
zapylaczy, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wydania nasion 
(Cox, Elmqvist 2000; Bjerknes i in. 2007). Taka sytuacja obserwowana była 
np. przez Jędrzejewską-Szmek i Zycha (2013) w ruderalnych siedliskach 
miejskich, gdzie inwazyjne przymiotna (Erigeron) zapylane były raczej 
przez gatunki generalistycznych owadów.

Gatunki inwazyjne mogą być spokrewnione z gatunkami rodzimymi 
występującymi na danym obszarze. Podobna budowa kwiatów ułatwia 
im wabienie zapylaczy: dla zwierząt wygląd i sposób operowania na rośli-
nie są znane, a ilość nagród kwiatowych często daleko większa. Z taką 
właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku niecierpka gruczo-
łowatego Impatiens glandulifera oraz czyśćca błotnego Stachys palustris.
Niecierpek gruczołowaty jest rośliną inwazyjną, która przyciąga zapylaczy 
łatwo dostępną, obfitą nagrodą kwiatową w postaci nektaru. Jego ilość jest 
większa niż w przypadku któregokolwiek gatunku rodzimego z obszaru 
Europy Środkowej. W rezultacie dochodzi do zmniejszenia liczby nasion 
zawiązywanych przez gatunki rodzime (Chittka, Schürkens 2001). W dal-
szej perspektywie czasowej może następować kurczenie się ich populacji 
i otwieranie przestrzeni dostępnej dla inwazji. Sąsiedztwo gatunku inwa-
zyjnego może więc stopniowo pogarszać sytuację gatunków rodzimych 
oraz ich możliwość konkurowania o zasoby środowiska.

Obecność atrakcyjnej rośliny inwazyjnej może także oznaczać pogor-
szenie jakościowego komponentu zapylania, na skutek częstszego mię-
dzygatunkowego (niespecyficznego) transferu pyłku. Ogranicza to m.in. 
żeński sukces reprodukcyjny, ponieważ może skutkować deponowaniem 
obcego pyłku na znamionach, a tym samym ich czopowaniem (Brown 
i in. 2002; Larson i in. 2006).

Dużą dostępność pyłku u roślin inwazyjnych widać w przypadku pyłku 
deponowanego na rodzimym dla Ameryki Pn. gatunku krzyżownicy 
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Lythrum alatum. Występująca na tych samych obszarach inwazyjna euro-
pejska L. salicaria produkuje cztery razy więcej kwiatów, a w każdym z nich 
jest przynajmniej dwa razy więcej pyłku. Odwiedziny na obydwu gatunkach 
dokonywane przez tę samą grupę zapylaczy powodują znaczące czopo-
wanie znamion i obniżenie sukcesu reprodukcyjnego L. alatum (Brown, 
Mitchell 2001, Brown i in. 2002). Wprowadzenie obcego gatunku może 
oddziaływać także na gatunki znajdujące się w dużej odległości, badania 
przeprowadzone przez Larsona i in. (2006) wykazały, że na znamionach 
65 z 653 rodzimych północnoamerykańskich gatunków znaleziono pyłek 
inwazyjnego europejskiego wilczomlecza lancetowatego Euphorbia esula.
Zdarzało się to nawet w przypadku roślin, które rosły na obszarach, gdzie 
wilczomlecz nie był stwierdzany. Jak wspomniano wcześniej, inwazyjne 
gatunki roślin często zapylane są przez inwazyjne zapylacze (Ghazoul 
2004), a obecność obcych roślin może pociągnąć za sobą ekstynkcję lub 
zmniejszenie rozmiarów populacji rodzimych gatunków zapylaczy (Moroń 
i in. 2009).

Inwazyjna roślina może jednak okazać się także gatunkiem magneso-
wym, którego obecność przekłada się na częstsze odwiedziny rodzimych 
gatunków. Kwiaty inwazyjnego Carpobrotus zwiększają częstość odwie-
dzin owadów występujących na tym samym siedlisku (Bartomeus i in. 
2008). Pozytywny wpływ inwazyjnych roślin znacznie częściej zauważany 
jest jednak w odniesieniu do rodzimych zapylaczy (Moragues, Traveset 
2005). Zwiększona dostępność zasobów może skutkować zwiększeniem 
populacji oraz zasięgów zwierząt. W przypadku owadów wzbogacona 
baza pokarmowa może zaowocować także zwiększoną częstością oblotów. 
Ponadto inwazyjne gatunki roślin, kwitnąc w różnych częściach sezonu 
mają pozytywny wpływ na utrzymanie populacji zapalczy, zwiększając 
dostępność pokarmu w okresach, kiedy mogłoby go zabraknąć, przykła-
dowo w początku lub na końcu sezonu wegetacyjnego (Bjerknes i in. 2007).

W przypadku roślin samoniezgodnych, w sytuacji braku naturalnego 
mutualisty, lepsze efekty daje nawet mniej wydajne zapylenie dokonane 
przez gatunek obcy lub inwazyjny, niż kiedy alternatywą jest całkowity brak 
zapylenia (Wilcock, Neiland 2002). Podobnie sytuacja wygląda w przy-
padku roślin-specjalistów polegających na usługach bardzo wąskiej grupy 
zapylaczy. Może okazać się, że w sytuacji „przełączenia się” dotychczaso-
wego zapylacza na korzystanie z zasobów innych roślin, gatunki te nie będą 
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mogły zawiązać nasion. Ten scenariusz jest o wiele mniej prawdopodobny 
w przypadku obecności generalistów, jakimi najczęściej są inwazyjne zapy-
lacze (Ghazoul 2004).

Znaczna liczba gatunków roślin inwazyjnych ma niższe wymagania 
środowiskowe, porastają one więc obszary dotychczas niedostępne dla 
rodzimych gatunków roślin jak np. pofragmentowane czy zdegradowane 
siedliska. Może to sprzyjać lokalnym populacjom zwierząt zapylających 
poprzez tworzenie się korytarzy łączących izolowane dotąd siedliska, dając 
tym samym możliwość transferu genów między populacjami (Graves, 
Shapiro 2003; Williams i in. 2011).

Wprowadzenie gatunku trzeciego, czyli wąż w raju

Dla lokalnych sieci mutualistycznych niebezpieczne może być także poja-
wienie się gatunku, który nie jest zapylaczem ani zapylaną rośliną, ale 
wpływa pośrednio na tę interakcję. Przykładem jest introdukcja drapież-
nika odżywiającego się zapylaczami. Jeśli nowy gatunek nie ma natural-
nych antagonistów szybko może doprowadzić do wyginięcia populacje 
swoich ofiar. Są to zjawiska szczególnie niebezpieczne w środowiskach 
wyspiarskich. Gatunki tam występujące są bowiem podatne na dewasta-
cyjny wpływ gatunków inwazyjnych przez wzgląd na mały obszar wystę-
powania i często niską liczebność populacji. Brak kontaktu z lądowymi 
drapieżnikami, a tym samym np. naturalnego instynktu ucieczki, czyni je 
ponadto łatwym celem ataków (Wee i in. 2015). W przypadku ekosyste-
mów wyspiarskich konkurencja o usługi zapylaczy jest często bardzo silna, 
rośliny są więc szczególnie wrażliwe na wymieranie i tak mało licznych 
zwierzęcych zapylaczy. Jednym z lepiej poznanych przypadków jest historia 
węża Boiga irregularis występującego na Nowej Gwinei, a zawleczonego 
prawdopodobnie z transportami drewna na wyspę Guam. W nowym śro-
dowisku jest on drapieżnikiem, który nie ma wrogów naturalnych i poluje 
na nietoperze, jaszczurki oraz ptaki będące zapylaczami wielu gatunków 
roślin, min. drzew Bruguiera gymnorrhiza czy erytryny zmiennej Eryth-
rina variegata. Eliminując zapylacze, inwazyjny wąż zniszczył praktycznie 
lokalną sieć zapyleń (Mortensen i in. 2008).
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Zagrożeniem dla sieci zapyleń mogą być także roślinożercy. Zmniejszają 
oni zasoby pokarmowe dostępne dla zapylaczy zjadając części roślin lub 
uszkadzając je. Wpływ roślinożerców może być także pośredni jeśli pro-
wadzi do zmian fenotypowych w cechach roślin, które są ważne z punktu 
widzenia procesu zapylania, np. przesunięcia fenologicznego czasu kwit-
nienia, zmiany wysokości pędów kwiatostanowych, czy też dostępności 
kwiatów, a co za tym idzie także nagród kwiatowych (Traveset, Richardson 
2006).

Podsumowanie

Biologiczne inwazje zagrażają globalnej różnorodności biologicznej przez 
zmiany struktury i funkcjonowania ekosystemu, obok rodzimych gatun-
ków wpływają one na liczne zależności ekologiczne, np. proces zapylania 
kwiatów, choć ich wpływ nie zawsze jest jednoznacznie negatywny (Trave-
set, Richardson 2006). Badania wskazują, że nawet jeden inwazyjny gatunek 
może zmienić siłę interakcji między gatunkami tworzącymi sieć zapyleń 
(Padrón i in. 2009). Obserwacje struktury sieci tych zależności wskazują 
jednocześnie, że obce gatunki roślin wchodząc do nowych ekosystemów, 
nawiązują interakcje głównie z generalistycznymi zapylaczami. Dzięki 
temu scenariuszowi sieci te wydają się mieć dość dużą zdolność „bufo-
rową”, która może utrzymywać się tak długo, jak gatunki inwazyjne nie są 
w stanie „zmonopolizować” odwiedzin dużej liczby gatunków rodzimych 
zwierząt. Może się to zdarzyć w przypadku znaczącego wzrostu liczebności 
lub zagęszczenia populacji gatunku inwazyjnego, który wiążąc większość 
dostępnych zapylaczy, doprowadzi do efektu limitacji pyłkiem populacji 
rodzimych roślin oraz spowoduje wyeliminowanie z sieci owadów-specja-
listów, poprzez konkurencję o przestrzeń z ich roślinami pokarmowymi. 
Z drugiej strony, w przypadku sieci, które już wcześniej uległy przekształ-
ceniom, inwazyjne gatunki zwierząt mogą nawiązywać opuszczone relacje, 
wypełniając np. rolę nieistniejących już gatunków.

Dotychczasowe badania wskazują, że oddziaływanie inwazyjnych 
gatunków na mutualistyczne sieci zapyleń bardzo zależy od kontekstu 
ekologicznego: od gatunku dokonującego inwazji, od jego liczebności oraz 
jego cech biologicznych i ekologicznych. Pokazują one także, że wpływ 
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gatunków inwazyjnych na ekosystemy powinien być mierzony nie tylko 
za pomocą obserwacji ich potencjalnych rodzimych konkurentów, ale 
również w oparciu o obserwację zmian, jakie pojawienie się gatunków 
obcych wywołuje w lokalnie istniejących sieciach interakcji ekologicznych.
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Plastyczność ekologiczna obcych 
inwazyjnych gatunków na przykładzie 
niecierpka gruczołowatego Impatiens
glandulifera

Streszczenie: Problem inwazyjnych gatunków obcych oraz ich wpływu na bioróżnorod-
ność jest szeroko dyskutowany zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i mię-
dzynarodowym. Niekontrolowana ekspansja gatunków inwazyjnych powoduje starty 
w ekosystemach oraz gospodarcze w każdym niemal kraju Europy i na świecie. Za szybkie 
tempo rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków roślin odpowiedzialnych jest kilka 
podstawowych cech prowadzących do lepszego przystosowania gatunku w nowym dla 
siebie środowisku. Przykładem inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia jest 
pochodzący z centralnej Azji niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera. Gatunek 
ten charakteryzuje się dużą plastycznością ekologiczną, obserwowaną m. in. w rodzaju 
zajmowanych siedlisk, odmiennych cechach morfologicznych poszczególnych osobni-
ków, nieprzewidywalnej odpowiedzi gatunku na działanie herbicydów czy pasożytów 
w obszarze inwazji. Cechy te powodują lepsze dostosowanie, a co za tym idzie stałe 
powiększanie zasięgu jego występowania oraz wypieranie rodzimych gatunków roślin, 
co skutkuje utratą bioróżnorodności i homogenizacją siedlisk. Ze względu na źródła 
inwazji gatunku, związane z działalnością człowieka, wydaje się, że jedynym sposobem 
na ograniczenie liczebności populacji niecierpka gruczołowatego jest szeroka kampania 
informacyjna skierowana do społeczeństwa.
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Inwazje biologiczne – zagrożenie dla bioróżnorodności

as prac prowadzonych w ramach Konwencji o Różnorodności Biologicz-
nej (CBD 2002) opracowano i ujednolicono definicję gatunku obcego, za 
który uznaje się gatunek wprowadzony poza obszar swojego naturalnego 
występowania wskutek działalności człowieka. Spośród gatunków obcych 
Konwencja wyróżnia także takie, które po introdukcji na nowy obszar 
wywierają negatywny wpływ na rodzime gatunki, siedliska, ekosystemy 
lub też stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Są to inwazyjne 
gatunki obce.
Według Falińskiego (2004) inwazje biologiczne to masowe, gwałtowne 
wkraczanie gatunku na niezdobyte stanowiska i nowe terytoria, przy czym 
najczęściej są one efektem świadomego lub przypadkowego przenoszenia 
gatunku przez człowieka.

Inwazję można rozpatrywać na co najmniej kilku poziomach: bioge-
ograficznym, biocenotycznym czy genetycznym (Kołaczkowska 2008).

Globalnie inwazyjne gatunki obcego pochodzenia stanowią jedno 
z największych zagrożeń dla bioróżnorodności, ustępując tylko utracie 
i degradacji siedlisk (Heywood, Brunel 2009). Konsekwencje wprowa-
dzania i rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych dotykają 
nie tylko same ekosystemy, ale wszystkich korzystających z ich walorów. 
Koncentrując się na roślinach naczyniowych, inwazyjne gatunki obce mogą 
wyrządzać znaczne szkody w ekosystemach, dotyczące głównie:

» utraty bioróżnorodności rodzimej fauny i flory,
» dominacji w zbiorowiskach naturalnych i półnaturalnych,
» zmiany fizyko-chemicznych właściwości gleby,
» ograniczenia użytkowania gruntów rolnych,
» spowalniania lub blokowania procesów renaturyzacji,
» zmiany stosunków wodnych,
» zmiany bilansu świetlnego.
Obecnie w Europie występuje 5789 gatunków roślin obcego pocho-

dzenia, z czego w Polsce 1017 (Domaradzki i in. 2013). Wpływ obcych 
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gatunków roślin na środowisko rozpatrywać można na poziomie osob-
ników czy populacji, gdzie zaobserwować można konkurencję między-
gatunkową i oddziaływania allelopatyczne, wypieranie całych populacji 
rodzimych gatunków z pierwotnego zasięgu, tworzenie mieszańców mię-
dzygatunkowych prowadzące do utraty rodzimych genotypów. Gatunki 
inwazyjne roślin oddziałują także na całe zbiorowiska roślinne, co naj-
częściej prowadzi do zubożenia florystycznego i uproszczenia struktury 
fitocenozy (Kołaczkowska 2008).

Roczne starty ekonomiczne spowodowane obecnością inwazyjnych 
gatunków roślin wynoszą w Unii Europejskiej 3740 mln € (dane z 2009 
roku). W 2001 roku w Stanach Zjednoczonych kwoty te sięgnęły 27,9 mld $, 
w Australii 1,8 mld $, w RPA 1,5 mld $, w Indiach 37,8 mld $, w Brazylii 
17 mld $ (Domaradzki i in. 2013).

Historia introdukcji niecierpka gruczołowatego na świecie i w Polsce

Niecierpek gruczołowaty to jedna z najwyższych roślin jednorocznych 
w Europie, niebędąca pnączem (Janczak, Zieliński 2012). Kwitnąca w okre-
sie od czerwca do września charakteryzuje się intensywnym, słodkim 
zapachem kwiatów o barwie od białej do purpurowej (Fot. 1). Nasiona 
umieszczone w podługowatej torebce, gwałtownie pękającej po dotknię-
ciu, rozrzucane są na odległość 5–6 metrów od rośliny macierzystej. Na 
obszarach z dominacją gatunku produkcja nasion na 1 m2 może wynosić 
nawet 5000–6000 szt. (Dajdok, Pawlaczyk 2009).
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Fot. 1. Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera

Niecierpek gruczołowaty sprowadzony został po raz pierwszy do 
Europy w 1839 roku do ogrodu botanicznego Kew Gardens w Wielkiej 
Brytanii. Pozostałą część Europy gatunek ten skolonizował w XX wieku, 
przy czym nasilenie stwierdzeń niecierpka gruczołowatego przypada na 
jego drugą połowę. Obecnie występuje on w całej Europie (Dajdok, Pawla-
czyk 2009, Helmisaari 2010) (Ryc. 1 i 2) (Tab. 1). Niecierpek gruczołowaty 
powiększa swój zasięg występowania głównie dzięki amatorskiej hodowli 
w przydomowych ogródkach, czy też ogrodach działkowych. Uciekinierzy 
z tychże hodowli tworzą dzikie populacje oraz zasilają te już istniejące.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie niecierpka gruczołowatego Impateins glandulifera w Europie 
(źródło: NOBANIS www.nobanis.org)

Ryc. 2. Inwazyjność niecierpka gruczołowatego Impateins glandulifera w Europie 
(źródło: NOBANIS www.nobanis.org)
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Tab. 1. Występowanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera w Europie 
(źródło: NOBANIS www.nobanis.org)
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Austria/Austria ×

Belgia/Belgium ×

Republika Czech/Czech Republic ×

Dania/Denmark ×

Estonia/Estonia ×

Rosja (część Europejska)/European  Part of Russia ×

Finlandia/Finland ×

Wyspy Owcze/Faroe Islands ×

Niemcy/Germany ×

Grenlandia/Greenland ×

Islandia/Iceland ×

Irlandia/Ireland ×

Łotwa/Latvia ×

Litwa/Lithuania ×

Holandia/Netherlands ×

Norwegia/Norway ×

Polska/Poland ×

Słowacja/Slovakia ×

Szwecja/Sweden ×

W Polsce pierwsze stwierdzenia występowania gatunku pochodzą 
z Dolnego Śląska z 1890 roku. W latach 60-tych XX wieku we wszystkich 
największych dolinach rzecznych Polski występowały już dzikie popula-
cje niecierpka gruczołowatego. Obecnie notuje się go na całym obszarze 
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kraju, a największe jego skupiska znajdują się w południowej części Polski 
(Dajdok, Pawlaczyk 2009, Helmisaari 2010).

W swoim naturalnym zasięgu niecierpek gruczołowaty zasiedla Cen-
tralną Azję (zachodnie Himalaje), gdzie występuje na wysokości 1800 – 4000 
m. n.p.m. Porasta tam m. in. obrzeża lasów, ziołorośla wzdłuż strumieni 
i rzek, polany leśne (Dajdok, Pawlaczyk 2009). W Pakistanie niecierpek 
gruczołowaty występuje w postaci kęp liczących 30 – 60 osobników, któ-
rych wysokość nie przekracza 1,5 m. Wydaje się, że obecność naturalnych 
wrogów, takich jak wyspecjalizowani roślinożercy czy patogeny (np. grzyb 
rdzowy Puccinia spp.) kontroluje wielkość populacji niecierpka gruczoło-
watego w jego naturalnym zasięgu występowania (Burkhart, Nentwig 2008).

Czy plastyczność ekologiczna gatunków inwazyjnych wpływa na ich sukces 
w zajmowaniu nowych siedlisk?

Liczba introdukcji obcych gatunków w ostatnich kilkudziesięciu latach 
narasta lawinowo. Mimo iż jedynie ok. 10% z introdukowanych obcych 
gatunków zadomawia się w nowym siedlisku, a tylko ok. 10% z tych zado-
mowionych wykazuje cechy inwazyjne, to i tak stanowią one duże zagroże-
nie dla lokalnej bioróżnorodności (Dajdok, Pawlaczyk 2009, Solarz 2012). 
Inwazyjność gatunku zależy od kilku podstawowych cech, które przyczy-
niają się do jego niekontrolowanej ekspansji. Są to (Domaradzki 2013):

» bardzo duża tolerancja na warunki siedliskowe i klimatyczne,
» łatwość rozmnażania generatywnego lub wegetatywnego oraz bar-

dzo wysoki współczynnik reprodukcji i długa żywotność nasion,
» szybki wzrost siewek, wczesna dojrzałość do reprodukcji oraz sto-

sunkowo krótki cykl życiowy,
» prosta i skuteczna ekspansja – transport diaspor przy pomocy wody, 

wiatru lub zwierząt,
» zdolność do krzyżowania się z innymi gatunkami, tworzenie poli-

ploidów i ekotypów,
» szybki i często synchroniczny wzrost zagłuszający i wypierający 

inne gatunki.
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Im więcej dany gatunek inwazyjny posiada powyższych cech, tym 
staje się bardziej plastyczny i stanowi większe potencjalne zagrożenie dla 
bioróżnorodności.

Jakie czynniki wpływają na posiadanie lub nie cech inwazyjności przez 
niektóre z introdukowanych i zadomowionych gatunków? Dlaczego nie-
które gatunki zachowują się odmiennie w nowych siedliskach niż w zasięgu 
naturalnym? Zapewne jest to proces wielopoziomowy, na który wpływ 
mają różne czynniki, tj. biologia gatunku, możliwości adaptacji w nowym 
siedlisku oraz zdolności do konkurencji z rodzimymi gatunkami (Tokar-
ska – Guzik i in. 2014). Niemniej wydaje się, że jednym z głównych czynni-
ków powodujących adaptacje obcego gatunku do odmiennych warunków 
środowiskowych jest czynnik genetyczny oraz brak rodzimych, wyspecja-
lizowanych wrogów. Sukces inwazji zależy także od ilości dostarczanych 
do środowiska diaspor danego gatunku (Kołaczkowska 2008). Dodatkowo 
wprowadzanie osobników z różnych geograficznie rejonów naturalnego 
zasięgu występowania powoduje tworzenie na nowo zasiedlonym terenie 
mieszańców często charakteryzujących się większym potencjałem adapta-
cyjnym (Ryc. 3). Zwykle mieszańce te zasiedlają nowe, nietypowe dla siebie 
siedliska oraz zwiększają swoją rozrodczość, co powoduje przyspieszenie 
tempa inwazji. Plastyczność ekologiczna inwazyjnych gatunków obcych 
roślin związana jest także z groźnym zjawiskiem krzyżowania się z rodzi-
mymi gatunkami, które dają pokolenie wykazujące cechy gatunku obcego, 
ale lepiej dostosowane do nowych warunków. Ze względu zaś na często 
krótki cykl życiowy roślin, powstałe mutacje i inne zmiany genetyczne są 
relatywnie szybko utrwalane w populacji i przekazywane dalszym poko-
leniom (Kołaczkowska 2008).
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do nowych
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Ryc. 3. Jeden z czynników prowadzących do lepszych adaptacji gatunków inwazyjnych

Ponadto, trzeba mieć na uwadze, że w przypadku roślin ozdobnych, 
takich jak niecierpek gruczołowaty, występuje dobór sztuczny, gdzie do 
dalszej hodowli wybierane są przez człowieka tylko osobniki okazałe, 
zdrowe i dobrze rozmnażające się (Bukhart, Nentwig 2008).

Idealnym przykładem gatunku niezwykle plastycznego, szybko i sze-
roko rozprzestrzeniającego się w Europie, Ameryce Północnej i Nowej 
Zelandii jest niecierpek gruczołowaty. Zadać można sobie pytanie czy 
gatunek ten faktycznie jest gatunkiem inwazyjnym. Prowadzony w Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii w XX wieku monitoring miejsc jego występowania 
wykazał zdecydowane powiększenie liczby lokalizacji gatunku na prze-
strzeni dziesięcioleci (Ryc. 4).
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Rok 1950 Rok 1970

Rok 1980 Rok 1990

Rok 2000 Rok 2010

Ryc. 4. Występowanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na przestrzeni 60-ciu lat 
w Wielkiej Brytanii (źródło: Departament for Environment FERA i https://data.nbn.org.uk/)
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Obecnie w Europie niecierpek gruczołowaty zaliczany jest do 100 naj-
groźniejszych gatunków inwazyjnych (http://www.europe-aliens.org/spe-
ciesTheWorst.do). Na skolonizowanym obszarze występowania niecierpek 
gruczołowaty wykazuje odmienne cechy morfologiczne niż w naturalnym 
zasięgu. Jest zdecydowanie wyższy, tworzy monokultury oraz zajmuje 
odmienne siedliska. Dodatkowo eksperymenty prowadzone na niecierpku 
gruczołowatym w obszarze inwazji, mające na celu poszukiwanie natu-
ralnych wektorów kontrolujących jego populacje wykazały, że sztucznie 
zainfekowane osobniki niecierpka gruczołowatego zamiast tracić żywot-
ność są cięższe, mają więcej odnóg, więcej kwiatów, pędów, nasion, wyższy 
współczynnik wzrostu i szerszą łodygę (Bukhart, Nentwig 2008).

Zauważyć można także różnice w rodzaju zajmowanych przez nie-
cierpka gruczołowatego siedlisk. W naturalnym zasięgu występowania 
gatunku związany jest on z terenami podmokłymi oraz obrzeżami lasów. 
Ze względu na cel zawleczenia gatunku (roślina ozdobna) niecierpek gru-
czołowaty na nowych terenach zajmuje pierwotnie siedliska antropoge-
niczne (Fot. 2), a następnie półnaturalne i naturalne (Ryc. 5). Obserwuje 
się także pojedyncze przypadki zajmowania siedlisk suboptymalnych, tj. 
bory, pola uprawne.

Fot. 2. Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera w przydrożnym rowie
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Ryc. 5. Kierunek inwazji niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera 
(za: Jańczak, Zieliński 2012)

Ze względu na zwiększoną odporność, osiąganie większych rozmiarów 
oraz tendencję do tworzenia monokultur, niecierpek gruczołowaty jest 
w stanie rywalizować z takimi gatunkami jak pokrzywa zwyczajna Urtica 
dioica. Badania prowadzone przez angielskich naukowców wykazały, iż 
jedynie w początkowej fazie wzrostu niecierpka gruczołowatego obserwuje 
się negatywny wpływ pokrzywy na jego siewki. W kolejnych fazach wzrostu 
niecierpek gruczołowaty zaczyna wypierać pokrzywę z zajmowanych przez 
nią siedlisk (Fot. 3). Warto zauważyć, że skoro niecierpek gruczołowaty 
jest w stanie skutecznie rywalizować z odpornym i „żywotnym” gatunkiem 
jakim jest pokrzywa zwyczajna, to jest wysoce prawdopodobne, że tym 
łatwiej wyprze ze środowiska bardziej delikatne gatunki. Doprowadzi to 
do utraty bioróżnorodności (Tickner i in 2001).

Fot. 3. Młode osobniki niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera pośród pokrzywy zwyczaj-
nej Urtica dioica
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Jakie są perspektywy dalszej inwazji niecierpka gruczołowatego 
w pn.-wsch. Polsce?

Pierwsze obserwacje niecierpka gruczołowatego z terenu Polski pochodzą 
z jej pd.-zach. rejonów (Dajdok, Pawlaczyk 2009, Janczak, Zieliński 2012, 
Helmisaari 2010). Dlatego obszar pn.-wsch. Polski pozostaje wciąż słabo 
zasiedlony tymże gatunkiem inwazyjnym. Słabsze zasiedlenie gatunkami 
inwazyjnymi roślin wschodniej części Polski to także skutek mniej rozwi-
niętej sieci struktur liniowych pochodzenia antropogenicznego (torowiska, 
drogi) (Kołaczkowska 2008). Prowadząc obserwacje gatunku w tym rejonie 
kraju oraz mając na względzie właściwości ekologiczne, tendencje, miejsca 
i sposób rozprzestrzeniania się niecierpka gruczołowatego przewiduje się, 
że w przypadku braku podejmowania akcji związanych z ograniczaniem 
liczebności populacji, gatunek ulegnie na przestrzeni kilku następnych lat 
dalszej i prawdopodobnie szybkiej ekspansji. Wciąż bowiem niecierpek 
gruczołowaty w pn.-wsch. Polsce stanowi atrakcyjną roślinę ozdobną 
chętnie hodowaną w przydomowych ogrodach. Uprawa niecierpka gru-
czołowatego szybko wymyka się spod kontroli, a roślina przekroczyw-
szy ogrodzenie zaczyna kolonizować przyległe tereny będące pod silną 
presją człowieka. Częstą praktyką stosowaną w ogrodnictwie, zarówno 
w miastach, jak i na wsi, jest usuwanie martwych części roślin na pryzmy 
kompostowe znajdujące się na przyległych do posesji nieużytkach, łąkach, 
pastwiskach czy obrzeżach lasów. Praktyka taka powoduje powstawanie 
licznych nowych przyczółków, z których gatunek ulega dalszej ekspansji na 
optymalne dla siebie siedliska (tereny podmokłe). Ze względu na licznie 
występujące w pn.-wsch. Polsce cieki, zbiorniki wodne oraz tereny podmo-
kłe obszar ten wciąż jest narażony na niekontrolowane rozprzestrzenianie 
się gatunku. Często ściśle związane jest to z możliwością transportu nasion 
nurtem cieków, a co za tym idzie szybszej i bardziej rozległej inwazji. 
Transport nasion odbywa się także przy udziale ludzi, zwierzyny płowej 
i czarnej, bobrów, mrówek i prawdopodobnie wielu innych gatunków 
zwierząt mających styczność z owocującą rośliną. W pn.-wsch. Polsce 
obserwować można masowe występowanie niecierpka gruczołowatego 
w pobliżu osad ludzkich, ale także w siedliskach półnaturalnych, tj. pod-
mokłe doliny rzeczne (łęgi), skąd wypiera już rodzime gatunki powodując 
homogenizację siedliska. Każdego roku notowane są w tym rejonie Polski 
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nowe stanowiska niecierpka gruczołowatego, przy czym najczęściej na 
nowym stanowisku obserwuje się nie pojedyncze osobniki, a już niewielkie 
kępy czy łany tego gatunku.

Ponieważ zarówno w przeszłości, jak i obecnie pojawianie się nowych 
stanowisk niecierpka gruczołowatego związane jest z działalnością czło-
wieka, to wydaje się, że najważniejszym zadaniem związanym z powstrzy-
maniem ekspansji niecierpka gruczołowatego jest szeroka edukacja 
społeczeństwa dotycząca metod kontroli gatunku oraz sposobów bezpiecz-
nego dla przyrody kompostowania resztek roślin hodowanych w ogrodach.
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Zdolność do hybrydyzacji z rodzimymi 
gatunkami roślin jako przejaw inwazyjności 
obcych gatunków we florze Polski

Streszczenie: Praca przedstawia listę ośmiu spontanicznych mieszańców roślin naczy-
niowych pomiędzy inwazyjnymi gatunkami obcymi a gatunkami rodzimymi w Polsce 
oraz ich stanowiska w odniesieniu do sieci kartogramu ATPOL.

Słowa kluczowe: obcy gatunek inwazyjny, gatunek rodzimy, hybrydyzacja roślin, flora, 
Polska

Wstęp

Hybrydyzacja z blisko spokrewnionymi gatunkami rodzimymi traktowana 
była jako pośredni przejaw inwazyjności obcych gatunków roślin (Vilá 
i in. 2000). Obecnie stanowi jedno z głównych kryteriów przy klasyfikacji 
obcych gatunków (Blackburn i in. 2014). Mieszańce pomiędzy obcymi 
a rodzimymi gatunkami uznawane są za gatunki obce (Pyšek i in. 2004), 
ponieważ powstały z powodu przełamania naturalnych barier zasięgowych 
pod wpływem działalności człowieka. Żywotne i płodne mieszańce, które 
często wykazują introgresję, mogą przyczyniać się do obniżania różno-
rodności biologicznej, poprzez konkurencyjne wypieranie rodzimych 
gatunków (Levin i in. 1996, Huxel 1999, Vasilyeva, Papchenkov 2011, 
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Yakandawala, Yakandawala 2011). Z ewolucyjnego punktu widzenia hybry-
dyzacja pomiędzy obcymi a rodzimymi gatunkami roślin z jednej strony 
stwarza ryzyko utraty lokalnie zaadaptowanych genotypów, z drugiej zaś 
może prowadzić do powstania zupełnie nowych gatunków (Vilá i in. 2000, 
Daehler, Carino 2001, Ainouche i in. 2009).

W Polsce krzyżowanie się obcych gatunków inwazyjnych z rodzimymi 
gatunkami roślin jest problemem bardzo słabo rozpoznanym (Pliszko 
2013a, b). Ze względu na pośrednie cechy morfologiczne mieszańce często 
są błędnie oznaczane jako jeden z gatunków rodzicielskich lub pozostają 
całkowicie niezauważone podczas badań terenowych. Niniejsza praca 
zakreśla aktualny stan wiedzy na temat występowania spontanicznych 
mieszańców obcych gatunków inwazyjnych z gatunkami rodzimymi w pol-
skiej florze.

Metody

Analizie poddano obce gatunki roślin zadomowione w Polsce, które uzna-
wane są za inwazyjne w skali krajowej, regionalnej i lokalnej (Tokarska-

-Guzik i in. 2012) oraz blisko spokrewnione z nimi gatunki rodzime (Zając, 
Zając 2009), przy czym pominięto gatunki uznane za wymarłe w naturze 
(Zarzycki, Kaźmierczakowa 2001), z wyjątkiem ponownie odkrytej Vero-
nica bellidioides (Szczęśniak i in. 2011). Pokrewieństwo gatunków oparto na 
przynależności do tego samego rodzaju, przyjmując ujęcia taksonomiczne 
zawarte w wymienionych wyżej opracowaniach, z wyjątkiem rodzaju Eri-
geron, który potraktowano zgodnie z koncepcją Greutera (2003). Mie-
szańce zidentyfikowano na podstawie pośrednich cech morfologicznych, 
przedstawionych w literaturze (Vatke 1871, Nilsson 1976, Wurzell 1995, 
Smejkal 1997). Mapy rozmieszczenia wybranych mieszańców wykonano 
zgodnie z metodą kartogramu ATPOL (Zając 1978). Dane pochodzą głów-
nie z badań terenowych i wybiórczych rewizji w krajowych zielnikach, 
wykonanych w latach 2013–2014 oraz z publikacji (Rostański 1971, Smo-
czyk 2010, 2012, Snowarski 2010).
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Wyniki i dyskusja

W Polsce występuje 35 obcych gatunków inwazyjnych w skali kraju, z któ-
rych 51% reprezentuje rodzaje rodzime dla Polski, 31 gatunków inwazyj-
nych w skali regionalnej, z których 54% reprezentuje rodzaje rodzime 
dla Polski oraz 10 gatunków inwazyjnych w skali lokalnej, z których 60% 
reprezentuje rodzaje rodzime dla Polski. Przy założeniu, że hybrydyzacja 
z blisko spokrewnionymi gatunkami rodzimymi zachodzi swobodnie 
(jeden inwazyjny gatunek obcy × jeden gatunek rodzimy z tego samego 
rodzaju) doszłoby do powstania 252 mieszańców (86 mieszańców wyge-
nerowanych przez gatunki inwazyjne w skali kraju, 136 mieszańców wyge-
nerowanych przez gatunki regionalnie inwazyjne oraz 30 mieszańców 
wygenerowanych przez gatunki lokalnie inwazyjne). Ze względu na różne 
czynniki izolacyjne, rzeczywista liczba mieszańców międzygatunkowych 
jest wielokrotnie niższa. Jak dotąd stwierdzono występowanie zaledwie 
ośmiu mieszańców (Tab. 1). Ich obecność jest przejawem inwazyjności 
trzech gatunków obcych: dwóch gatunków inwazyjnych w skali kraju, tj. 
Erigeron canadensis i Solidago canadensis oraz jednego gatunku inwazyj-
nego regionalnie, tj. Epilobium ciliatum. Liczba stanowisk mieszańców 
jest niska (Załącznik 1), w porównaniu z dużą liczbą stanowisk gatunków 
rodzicielskich w Polsce (Zając, Zając 2001) i wymaga dalszych badań 
terenowych, jak i rewizji materiałów zielnikowych. Do częściej spotyka-
nych mieszańców należą Solidago × niederederi i Erigeron × huelsenii (Fot. 
1–2), przy czym ich rozmieszczenie jest przypadkowe (Ryc. 1–2) i uza-
leżnione od obecności gatunków rodzicielskich. Stwierdzone dotychczas 
mieszańce mają charakter efemerofitów, aczkolwiek Solidago × niederederi
jest żywotną byliną (Pliszko 2013a, b), która, choć ma obniżoną żywotność 
pyłku, to w ograniczonym stopniu wykształca prawidłowe owoce (Mig-
dałek i in. 2014). Przeżywanie, rozmnażanie i rozprzestrzenianie się tego 
mieszańca wymaga dalszych obserwacji.
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Tab. 1. Inwazyjne gatunki obce i ich mieszańce z gatunkami rodzimymi w polskiej florze

Inwazyjny gatunek obcy
Invasive alien species

Gatunek rodzimy
Native species

Mieszaniec
Hybrid

Epilobium ciliatum Raf. Epilobium adnatum Griseb. Epilobium × mentiens Smejkal

Epilobium lamyi F. W. Schultz Epilobium × iglaviense Smejkal

Epilobium montanum L. Epilobium × interjectum Smejkal

Epilobium palustre L. Epilobium × fossicola Smejkal

Epilobium parviflorum Schreb. Epilobium × floridulum Smejkal

Epilobium roseum Schreb. Epilobium × nutantiflorum Smejkal

Erigeron canadensis L.
(= Conyza canadensis (L.) 
Cronquist)

Erigeron acris L. s. str. Erigeron × huelsenii Vatke
(= × Conyzigeron huelsenii (Vatke) 
Rauschert)

Solidago canadensis L. Solidago virgaurea L. Solidago × niederederi Khek

Fot. 1. Solidago × niederederi na odłogu pod Suwałkami
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Fot. 2. Erigeron × huelsenii w dawnym wyrobisku piasku i żwiru przy Zbiorniku Sobolewo koło Suwałk

Ryc. 1. Rozmieszczenie Solidago × niederederi w Polsce
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Ryc. 2. Rozmieszczenie Erigeron × huelsenii w Polsce (okrąg oznacza stanowisko o niepewnej 
lokalizacji)

Mieszańce pomiędzy inwazyjnymi gatunkami obcymi a gatunkami 
rodzimymi w Polsce występują głównie na siedliskach antropogenicznych 
takich, jak: przydroża, pola z uprawą mieszanek pastewnych, odłogi, dawne 
wyrobiska piasku i żwiru, kamieniołomy, zazwyczaj w towarzystwie obu 
gatunków rodzicielskich. Rzadko spotykane są na siedliskach półnatural-
nych i naturalnych takich, jak: wilgotne łąki, młaki, torfowiska i szuwary 
(Smoczyk 2012). Niektóre mieszańce wykazują tolerancję na koszenie i po 
odrośnięciu mogą ponownie zakwitnąć w tym samym sezonie, np. Erigeron
× huelsenii i Solidago × niederederi.

Na uwagę zasługują również inne obce gatunki inwazyjne, np. Bidens 
frondosa L., Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Lolium mul-
tiflorum Lam., Onobrychis viciifolia Scop., Rosa rugosa Thunb. i Rumex 
confertus Willd., ponieważ ich spontaniczne mieszańce z gatunkami, które 
są rodzime dla flory Polski, stwierdzono w różnych krajach Europy i Azji 
(Vilá i in. 2000, Daehler, Carino 2001, Bleeker i in. 2007, Vasilyeva, Pap-
chenkov 2011).

Hybrydyzacja z gatunkami rodzimymi jest ważnym czynnikiem decy-
dującym o inwazyjności obcych gatunków roślin. W przypadku niektórych 
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gatunków takich, jak Epilobium ciliatum, Erigeron canadensis i Solidago 
canadensis może okazać się zjawiskiem powszechnym w Polsce, jeśli czło-
wiek nie podejmie odpowiednich działań ochronnych. Częstość występo-
wania mieszańców oraz szczegółowe rozpoznanie zagrożeń, jakie mogą 
stwarzać dla rodzimej różnorodności biologicznej, to kwestie, które nie 
powinny być pomijane przy opracowywaniu krajowych i regionalnych 
czarnych ksiąg i list inwazyjnych gatunków obcych.

Załącznik 1. Wykaz stanowisk mieszańców pomiędzy inwazyjnymi gatunkami 
obcymi a gatunkami rodzimymi w Polsce w odniesieniu do sieci kartogramu 
ATPOL (10 km×10 km)

Epilobium × floridulum – BF24: Słoszów, w obszarze źródliskowym 
potoku Bramecka Woda, wilgotne łąki, młaki i torfowiska (Smoczyk 2012); 
Epilobium × fossicola – BF24: Słoszów, w obszarze źródliskowym potoku 
Bramecka Woda na SW od wsi, wilgotne łąki, młaki i szuwary (Smoczyk 
2012); Epilobium × iglaviense – EE46: na południe od wsi Grzybowa, 
Góra Duża koło Skarżyska-Kamiennej, 26.07.2003, leg. M. Nobis (KRA); 
Epilobium × interjectum – BF23: Kudowa-Zdrój, na N od Zielonej Doliny, 
wieloletni odłóg; Zakrze, na wzniesieniu około 0.5 km na SW od zakładów 
włókienniczych, wieloletni odłóg (Smoczyk 2010); BF34: Góry Orlickie, 
rozdroże pod Hutniczą Kopą, 05.08.2010, leg. M. Smoczyk (Snowarski 
2010); Epilobium × mentiens – EE57: Starachowice, przydroże, 22.08.2003, 
leg. M. Nobis (KRA); Epilobium × nutantiflorum – FB07: Skazdub Nowy, 
rów melioracyjny przy polnej drodze, 2009, leg. A. Pliszko (KRA); Erigeron
× huelsenii – BC55/56: w pobliżu miejscowości Krucz i Stajkowo, wrze-
sień-listopad 1873–1874, leg. R. Hülsen (POZ); FB06: Filipów Czwarty, 
piaszczysta skarpa przydrożna, 09.08.2013, leg. A. Pliszko (KRA), Filipów 
Pierwszy, piaszczyste pole z mieszanką roślin pastewnych, 16.08.2013, leg.
A. Pliszko; Mieruniszki, piaszczyste pole z mieszanką roślin pastewnych, 
10.08.2014, leg. A. Pliszko (KRA); Bakałarzewo w pobliżu wsi Plewki, 
piaszczyste pole z mieszanką roślin pastewnych, 10.08.2014, leg. A. Pliszko 
(KRA); FB08: Suwałki, Żwirownia PKP, dawne wyrobisko piasku i żwiru, 
08.08.2014, leg. A. Pliszko; FB17: Kamionka Stara w pobliżu wsi Bakała-
rzewo, murawa na piasku przy drodze, 18.08.2013, leg. A. Pliszko (KRA); 
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FB18: Suwałki, nad Zalewem Sobolewo, dawne wyrobisko piasku i żwiru, 
07.08.2013, 06.08.2014, leg. A. Pliszko (KRA); FD16: Ogrodniki, murawa 
psammofilna obok szosy, 01.09.1975, leg. Z. Głowacki (WSRP); FE63: Gra-
bówka koło Annopola, na piasku, 28.10.1962, leg. B. Sałata (LBL); Solidago
× niederederi – DF47: Kogutek, odłóg z nasadzeniem sosny zwyczajnej, 
30.08.2014, leg. A. Pliszko (KRA); DF58: Czajowice, odłóg, 29.08.2014, 
leg. A. Pliszko (KRA); DF67: Wrzosy, odłóg, 15.09.2013, leg. A. Pliszko 
(KRA); DF69: Kraków (Mydlniki), odłóg i dawny kamieniołom wapienia, 
24.08.2013, 06.10.2013, leg. A. Pliszko; DF88: Izdebnik, odłóg, 29.08.2013 
leg. A. Pliszko (KRA); DF89: Głogoczów, odłóg, 07.09.2013, leg. A. Pliszko 
(KRA); DF96: Tarnawska Góra koło Śleszowic, odłóg, 03.10.2013, leg.
A. Pliszko (KRA); DF98: w pobliżu wsi Jasienice i Harbutowice, odłóg, 
03.10.2013, leg. A. Pliszko (KRA); EA94: Wysieka, piaszczysty odłóg 
na skraju lasu, w pobliżu wysypiska śmieci, 17.08.2013, leg. A. Pliszko 
(KRA); FB06: Mieruniszki, skraj zalesienia na odłogu, przy polnej drodze, 
17.08.2011, leg. A. Pliszko (KRA); Bakałarzewo, odłóg w pobliżu ogródków 
działkowych, 19.08.2014, leg. A. Pliszko (KRA); Mieruniszki, odłóg i przy-
droże, 20.08.2014, leg. A. Pliszko (KRA); FB07: Taciewo, odłóg, 21.08.2014, 
leg. A. Pliszko (KRA); FB17: Karasiewo, odłóg, 19.08.2014, leg. A. Pliszko 
(KRA); FB18: Suwałki, odłóg, 18.08.2014, leg. A. Pliszko (KRA); FC97:
Drohiczyn nad Bugiem, 1957, leg. M. Ambrożewska (Rostański 1971).

Podziękowania

Część przeprowadzonych badań terenowych i rewizji zielnikowych została 
sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w ramach pro-
jektów DS/MND/WBiNoZ/IB/4/2013 i DS/MND/WBiNoZ/IB/19/2013.
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Inwazyjne gatunki roślin obcego 
pochodzenia a architektura krajobrazu

Streszczenie: Celem pracy była analiza wpływu architektury krajobrazu na stan występo-
wania roślin obcego pochodzenia (w tym gatunków inwazyjnych) w aspekcie historycz-
nym i współczesnym, a także wskazanie pewnych działań i mechanizmów zmierzających 
do ograniczenia stosowania gatunków introdukowanych w założeniach ogrodowych. 
Przedstawiono syntetyczną informację na temat realizacji prac dokumentacyjnych, pole-
gających na sporządzeniu 39 projektów zagospodarowania zieleni wokół budynków na 
terenach Wigierskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Bory Tucholskiego oraz 
Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, gatunki obcego pochodzenia, projekt zago-
spodarowania zieleni

Sformułowany cel pracy, choć z pozoru lakoniczny, stał się dla autora – 
architekta krajobrazu od niemal 25 lat wykonującego ten zawód nie lada 
wyzwaniem, a także wymógł nieco inne spojrzenie na przedmiot zainte-
resowania. Według definicji architektura krajobrazu jest dziedziną nauki 
zajmującą się kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą 
szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych z uwzględnie-
niem czynników, które tworzą charakter otaczającego nas krajobrazu. Są 
to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślin-
ność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też 
potrzeby społeczne.
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Charakterystyczne dla wykonywania tego zawodu jest traktowanie 
roślin jako materiału, tworzywa czy też „budulca”, z którego należy stwo-
rzyć projektowaną przestrzeń życia człowieka (krajobraz). Oczywistym 
jest fakt, że czym większą bazą materiału roślinnego dysponuje architekt 
krajobrazu, tym możliwości tworzenia są większe. U podstaw specyfiki 
tego zawodu leży sięganie po coraz nowsze rośliny (materiały) dostępne 
na rynku, w tym również introdukcja gatunków obcych.

Nieco odmienną definicję architektury krajobrazu sformułował Charles 
Eliot określając tę dziedzinę jako samą w sobie sztukę, której najważniejszą 
funkcją „jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich 
oraz szerzej – w naturalnej scenerii kraju”. Czy pod określeniem „natu-
ralna sceneria kraju” kryje się roślinność rodzima? Tego z całą pewnością 
stwierdzić nie możemy, gdyż na przestrzeni wieków działalności człowieka 
mogła już ona ulec wielu przeobrażeniom. Jak wiemy, wpływ człowieka 
na środowisko przyrodnicze jest nieunikniony, wieloraki i odbywa się na 
wielu płaszczyznach działalności, zaś skutki tych działań są często trudne 
do przewidzenia.

Odrębnym aspektem są wspomniane w definicji „potrzeby społeczne”, 
a wśród nich również sprostanie wymaganiom i gustom odbiorców pracy 
architektów oraz nadążanie za trendami w dziedzinie architektury krajo-
brazu kształtowanymi przez wystawy, targi, wydawnictwa, a także samych 
projektantów. Swego rodzaju mody na stosowanie obcych roślin tworzą 
liczne programy telewizyjne, czasopisma etc. W ślad za nimi natychmiast 
podąża produkcja szkółkarska oferująca materiał roślinny adekwatny do 
popytu. Czy ten proces można zatrzymać? Na razie pytanie to pozostaje 
bez odpowiedzi.

Poszukiwanie roślin obcego pochodzenia i  wprowadzenie ich do 
naszego otoczenia wynika z naturalnej ciekawości człowieka. Człowiek 
od zarania dziejów tworzył w otoczeniu swoich siedzib kawałek „ujarz-
mionej” przyrody, podporządkowanej sobie, o którym decydował jak go 
urządzić, co w nim zmienić i jakie rośliny w nim hodować. Tak powstała 
sztuka ogrodowa. Prześledźmy więc krótko historię tej dziedziny.

Otóż pierwsze „projekty ogrodów” znajdziemy na ścianach staro-
żytnych grobowców i świątyń, które to były pokryte malowidłami lub 
płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia codziennego i liczne 
zajęcia związane z ogrodami: uprawa roślin użytkowych i ozdobnych, plany 
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ogrodów. Trudno stwierdzić, czy już wówczas przemieszczano gatunki 
roślin, ale jest to niewykluczone zważywszy na dość dużą ruchliwość czło-
wieka, prowadzone wojny i podboje nowych ziem. Rozpowszechniony był 
użytkowy charakter ogrodów, a uprawa roślin owocowych i warzywnych 
wskazuje już na pewną selekcję i dobór gatunków. Z tego okresu pochodzi 
również sztuka dekoracyjnego cięcia drzew (ars topiaria) – czyli nadawanie 
krzewom i drzewom geometrycznych kształtów.

Wiedza ogrodnicza zdobyta przez starożytnych Greków i Rzymian 
była przez następne 500 lat wykorzystywana tylko w niewielkim stopniu. 
W mrocznych czasach średniowiecza obowiązywała również w tej dziedzi-
nie „asceza”. W ogrodach zamkowych odtwarzano raczej naturalne skupiny 
roślinności – tworzono tak zwane zwierzyńce. Można przypuszczać, że 
w tym czasie migracje roślin były stosunkowo niewielkie. Jednak bardzo 
popularne były sady owocowe uprawiane nawet na terenach przyklasz-
tornych cmentarzy.

W czasach renesansu nastąpiło całkowite podporządkowanie natury 
człowiekowi. Trend ten rozpoczął się we Włoszech, potem obowiązywał 
w całej Europie. Dominowały geometryczne kompozycje, symetryczne 
kwatery, prosta kompozycja i harmonijne proporcje. Powszechnie stoso-
wany był labirynt i formy strzyżone, zaczerpnięte z czasów starożytnych. 
W ogrodach renesansowych sadzono przede wszystkim rośliny rodzime, 
choć w krajowych formach geometrycznych zaczął pojawiać się bukszpan 
wieczniezielony, pochodzący z cieplejszych rejonów Europy. Również 
w tym okresie powszechnie wykorzystywano w ogrodach drzewa owocowe.

Ogrody barokowe reprezentowane były przez dwa nurty. Pierwszy 
z nich kontynuował włoski styl ogrodu, drugi natomiast, powstały we 
Francji, był wzorem harmonijnego ogrodu francuskiego. Ogród baro-
kowy charakteryzował się geometryczną formą, komponowany w ścisłym 
powiązaniu z budowlą mieszkalną, w której otoczeniu powstawały misterne 
partery haftowe. Często w ogrodach tych występowały salony ogrodowe 
i boskiety obwiedzione strzyżonymi szpalerami. Istotną funkcję w kom-
pozycji ogrodu barokowego pełniły aleje. W doborach roślin również 
dominowały gatunki rodzime.
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Fot. 1. Ogród Branickich w Białymstoku: A – plan (wg Ks. Jana Niecieckiego), B – parter formalny

Zasadnicze zmiany w sztuce ogrodowej przyniósł wiek XVIII. Powstał 
tzw. nurt ogrodów krajobrazowych, rezygnujący z form geometrycznych 
na rzecz swobodnych grup drzew, klombów, gajów i soliterów. Nowy 
styl w ogrodzie ułatwiał kontakt z przyrodą, naśladował piękno natury. 
Poszczególne elementy nawiązywały do charakteru otoczenia, były z nim 
powiązane kompozycyjnie i widokowo (Majdecki 1972).

To właśnie w tym czasie zaznaczył się wyraźny udział wprowadza-
nych gatunków introdukowanych. Chętnie wtedy sadzono rośliny obcego 
pochodzenia, sprowadzane z tzw. nowego świata. Stosowanie nowych 
gatunków introdukowanych w naszym klimacie wzbogacało program 
roślinny polskich ogrodów. Pokazuje to chociażby Katalog Szkółek Niedź-
wiedzkich wydany w 1813 r., gdzie znajdujemy opisy rzadkich roślin takich, 
jak: katalpa bignoniowata, iglicznia trójcierniowa, tulipanowiec amerykań-
ski, sosna wejmutka, ambrowiec czy kokornak, fuksja, lobelia, żeniszek 
(Zachariasz 2002).

Następny nowy styl w architekturze krajobrazu pojawił się pod koniec 
XVIII wieku, a w pełni rozwinął się w pierwszej połowie XIX wieku – był 
to styl romantyczny. Ogród utrzymany w tym stylu poprzez swoją różno-
rodność kompozycji miał wszechstronnie oddziaływać na człowieka. Szata 
roślinna ogrodów w XIX wieku różnicuje się coraz bardziej. Utrzymuje 
się trend do ściągania roślin obcego pochodzenia z różnych stron świata. 
Również w Polsce moda niniejsza daje o sobie znać. Nawet niewielkie parki 
dworskie wypełniają się gatunkami introdukowanymi, a ich właściciele 

„prześcigają się” w ilości zgromadzonych roślin obcych, z których tworzą 
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swego rodzaju kolekcje. Ponieważ wzrastał popyt, intensywnie rozwijały się 
również gospodarstwa szkółkarskie oferujące rośliny do nasadzeń, w tym 
również obcego pochodzenia (Majdecki 1972).

Fot. 2. Ogród księżnej Heleny Radziwiłłowej w Arkadii. A – plan (Ciołek 1955), B – Widok na świątynię 
Diany

Wiek XX przyniósł w sztuce ogrodowej wiele zmian. Ogrody współcze-
sne kładą nacisk na funkcję i przeznaczenie. Powstają nowe style i nowe 
typy ogrodów, rozwijają się miejskie założenia zieleni publicznej. W drugiej 
połowie XX wieku brak jest dominacji jednego stylu w sztuce ogrodowej. 
Nowe gatunki i odmiany chętnie stosowane są we wszystkich założeniach 
ogrodowych.

Lata powojenne w Polsce to bardzo spowolniony rozwój architektury 
krajobrazu w porównaniu do krajów zachodniej Europy. Załamanie gospo-
darcze w latach 80-tych spowodowało negatywne skutki w zasobach zieleni, 
które zauważalne są do dziś. Z jednej strony można upatrywać w tym 
korzyści dla środowiska naturalnego, ze względu na wolniejsze tempo 
sprowadzania gatunków introdukowanych, z drugiej jednak ograniczona 
podaż asortymentu w szkółkach zmuszała do powielania tych samych 
błędów w nasadzeniach. Po 1990 r. głównym źródłem zaopatrzenia zieleni 
miejskiej w materiał nasadzeniowy były szkółki leśne, a w nich ogólnie 
dostępne gatunki inwazyjne, takie jak: róża pomarszczona, czeremcha 
amerykańska i dąb czerwony. Informacja o zagrożeniach wynikających 
z negatywnych cech tychże roślin była raczej „zerowa”.

O ich rozpowszechnianiu w dużej mierze decydowała łatwość roz-
mnażania, odporność na choroby i niesprzyjające warunki terenów zur-
banizowanych. Jako przykład można podać powszechne stosowanie róży 
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pomarszczonej w otoczeniu tras i węzłów komunikacyjnych. Roślina ta 
była bardzo ceniona przez branżę drogową ze względu na łatwość przyj-
mowania i rzec można „niezniszczalność”, nawet w skrajnych warunkach, 
gdzie inne rośliny nie miały szans przeżycia. Jednak z drugiej strony, te 
same cechy w dużym stopniu odpowiadają za niekontrolowane rozprze-
strzenianiem się tej rośliny.

Nieoceniony wkład w rozwój społeczny i gospodarczy wniosła branża 
ogrodnicza i szkółkarstwo ozdobne, ale wraz z ich rozwojem został udo-
stępniony społeczeństwu ogromny zakres różnorodnych roślin, w tym 
jak się później okazało dość niebezpiecznych dla naturalnej przyrody. 
Wciąż poszukuje się nowych roślin do wprowadzenia w terenach zieleni. 
Podobnie jak w innych dziedzinach gospodarki, istnieje naturalny popyt 
na „nowości” ogrodnicze. Jaki to przyniesie skutek w przyszłości? Nie 
wiemy, czy któraś z „modnych” obecnie roślin ozdobnych nie stworzy 
w przyszłości konkurencji gatunkom rodzimym.

Na szczęście inwazyjne gatunki obce stanowią bardzo niewielką część 
wszystkich roślin wprowadzanych w architekturze krajobrazu. Wątpliwe, 
aby obecnie architekci krajobrazu stosowali do obsadzeń gatunki inwazyjne. 
Poza rosnącą świadomością decydują o tym inne powody, a mianowicie 
są one znacznie mniej atrakcyjne od innych dostępnych na rynku roślin, 
ponadto zbyt ekspansywna roślina może skutecznie zniweczyć zamierzenie 
projektowe. Jednak nie sposób wziąć odpowiedzialności za użytkowni-
ków głównie prywatnych ogrodów, którzy mogą wprowadzać niniejsze 
rośliny choćby ze względu na użyteczne, smaczne owoce. A przecież efekty 
w wyeliminowaniu roślin o stwierdzonych cechach inwazyjnych mogą 
przynieść wyłącznie zdecydowane i kompleksowe działania.

Odrębny temat stanowią obce gatunki nieinwazyjne, stosowane na sze-
roką skalę w architekturze krajobrazu. W ostatnich latach dość duży udział 
w działalności biura projektowego ARAMIX stanowiły parki o funkcji 
edukacyjnej, gdzie inwestorzy wymagają zastosowania możliwie bogatego 
składu gatunkowego, dającego możliwości poznania wielu roślin, również 
obcych.

Czy można zatem powstrzymać trend do wprowadzania gatunków 
obcego pochodzenia we współczesnej architekturze krajobrazu? Wydaje 
się, że całkowite odwrócenie czy też powstrzymanie tego procesu jest 
niemożliwe. Można jedynie zawęzić uprawę do tych roślin, nad którymi 
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człowiek jest w stanie zachować kontrolę i które samoistnie nie odnawiają 
się w środowisku.

Mając na rynku ogromny wybór roślin ozdobnych łatwo o kompro-
mis między kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka, a interesami 
ochrony przyrody. Rezygnacja ze stosowania niektórych gatunków nie 
powinna mieć znaczącego wpływu na rozwój architektury krajobrazu. 
Szkółki kształtują swoją ofertę w dużej mierze w oparciu o popyt, więc 
większe zainteresowanie roślinami rodzimymi miałoby również wpływ na 
podaż niniejszego asortymentu. Tworzenie tzw. dobrego klimatu dla sto-
sowania roślin rodzimych mogłoby z czasem przynieść wymierne korzyści. 
Szkółkarze i hodowcy od dawna prowadzą intensywne prace nad nowymi 
odmianami rodzimych gatunków roślin, które przynoszą wymierne efekty. 
Wyhodowano bardzo wiele nowych form o różnych pokrojach, dekora-
cyjności liści, pędów, kwiatów i owoców (Fot. 3, 4, 5).

Fot. 3. Brzoza brodawkowata Betula pendula: A – typowa, B – odmiana strzępolistna „Crispa”, 
C – odmiana kolumnowa „Fastigiata”, D – odmiana ”Youngii”, E – odmiana „Purpurea”, F – odmiana 

„Golden Cloud”, G – odmiana o przewisających gałęziach „Tristis”

Na uwagę i propagowanie zasługują zasady zebrane w „Kodeksie postę-
powania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych” (Heywood, 
Brunel 2009), których znajomość i przestrzeganie powinny być wpisane 
w wykonywanie zawodu architekta krajobrazu. Oto niektóre z zasad zawar-
tych w ww. kodeksie:
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» zdobycie informacji o tym, które rośliny w okolicy są inwazyjnymi 
i potencjalnie inwazyjnymi gatunkami obcymi;

» prawidłowa identyfikacja sprzedawanych/wykorzystywanych 
obcych roślin;

» zapoznanie się z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi obcych 
roślin;

» podjęcie współpracy z innymi zainteresowanymi osobami/podmio-
tami, zarówno w tej samej branży, jak i w sektorze ochrony przyrody 
i ochrony roślin;

» ustalenie, które gatunki obcych roślin stanowią zagrożenie i zanie-
chanie ich sprzedaży/wykorzystania;

» unikanie stosowania inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych gatun-
ków obcych w wielkoskalowych nasadzeniach;

» zastąpienie inwazyjnych gatunków obcych nieinwazyjnymi gatun-
kami alternatywnymi;

» staranne zagospodarowanie i  usuwanie materiałów roślinnych 
i odpadów zawierających ten materiał;

» zapobieganie „ucieczkom” roślin z upraw;
» popularyzacja wiedzy o inwazjach biologicznych.
Postulaty te wprowadza się jednak na zasadzie dobrowolności, więc 

konieczne jest poparcie ich szeroką akcją propagandową na wielu płasz-
czyznach. W zakresie architektury krajobrazu za najważniejsze działania 
uważa się rozpowszechnianie dobrych praktyk w branżowej prasie, progra-
mach telewizyjnych na temat zakładania ogrodów, które kształtują także 
świadomość prywatnych inwestorów, będących znaczną grupą odbiorców 
materiału roślinnego. Niezmiernie ważne jest również umieszczanie infor-
macji o pochodzeniu roślin i ewentualnych cechach zagrożeń w podręczni-
kach do nauczania architektury krajobrazu na poziomie średnim i wyższym, 
jak również w katalogach roślin. Odnośnie kształtowania zieleni publicznej, 
kierunki działania powinny znaleźć się w dokumentach planistycznych 
i ustawodawstwie prawnym.

W ramach projektu Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin 
obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr 
Brdy” i  „Roztocze Środkowe” Biuro Projektowe ARAMIX realizowało 
zadanie pn. „Sporządzenie 39 projektów zagospodarowania zieleni wokół 
budynków”. Zadanie to wymagała zapoznania się zespołu projektowego 
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z wytycznymi, badaniami oraz zasadami postępowania z inwazyjnymi 
gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach chronionych. Bazę 
stanowiły dane udostępnione przez Dyrekcje Parków Narodowych oraz 
wspomniany już „Kodeks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyj-
nych roślin obcych” (Heywood, Brunel 2009). Cenny materiał stanowiło 
również wydawnictwo „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczegól-
nym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych” (Tokarska-Guzik i in. 2014).

Skutki wprowadzania roślin obcego pochodzenia na terenach chro-
nionych są dużo groźniejsze niż w przypadku innych obszarów. Do naj-
ważniejszych zalicza się:

» zmniejszenia różnorodności naturalnych cennych siedlisk 
przyrodniczych;

» rozmycie genetyczne gatunków;
» zaburzenia procesów odtwarzania się siedlisk;
» dysfunkcje roli jaką ekosystem pełni w krajobrazie;
» ubożenie rodzimej szaty roślinnej, zacieranie się różnic pomiędzy 

siedliskami i ekosystemami;
» zmniejszenie się atrakcyjności przyrodniczej, krajobrazowej i tury-

stycznej obszarów chronionych;
» zmniejszenie się różnorodności gatunkowej wśród pozostałych grup 

organizmów żywych.
Mając powyższe na względzie zachowano całkowitą wstrzemięźliwość 

w stosowaniu gatunków obcych, ograniczając się wyłącznie do gatunków 
rodzimych. Przebieg prac dokumentacyjnych podzielony został na nastę-
pujące etapy:

I ETAP: Inwentaryzacja zieleni na terenach objętych zadaniem, w tym 
rozpoznanie gatunków obcych i inwazyjnych;

II ETAP: Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów wraz z pro-
ponowanym doborem gatunków roślin projektowanych;

III ETAP: Konsultacje z użytkownikami obiektów;
IV ETAP: Sporządzenie szczegółowych projektów zagospodarowa-

nia terenów zieleni wraz z dokumentacją kosztorysową i specyfikacją 
techniczną.

Zakres opracowania obejmował wyłącznie stanowiska towarzyszące 
zabudowie i gospodarowaniu człowieka. Inwentaryzacja wykazała, iż 
głównymi roślinami problematycznymi na tych terenach są: czeremcha 
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amerykańska, niecierpek drobnokwiatowy, rdestowiec ostrokończysty, róża 
pomarszczona, grochodrzew, klon jesionolistny, winobluszcz pięciolist-
kowy. Pozostałe gatunki inwazyjne występowały sporadycznie, zaobserwo-
wano natomiast znaczy udział roślin obcego pochodzenia w nasadzeniach.

Ciekawość „nowinek” ogrodniczych nie ominęła również mieszkańców 
tych osad. Trudno się temu dziwić, gdy w otoczeniu obiektów parków 
narodowych powstają ogrody wypełnione pełnym asortymentem roślin 
dostępnych w szkółkach. Wykonawcy postawili sobie zadanie, aby z roślin 
rodzimych stworzyć ogrody na tyle atrakcyjne, by zadawalały najbar-
dziej wymagających użytkowników, zachęcając jednocześnie do pielę-
gnowania i dbałości o nie. Innym wyzwaniem było to, by zaprojektowane 
i założone tereny zieleni stanowiły dobry i atrakcyjny przykład dla innych 
mieszkańców i turystów zakładających swoje ogrody, zwłaszcza w obrę-
bie granic obszarów chronionych. Jedną z trudności w stosowaniu roślin 
rodzimych w założeniach ogrodowych są ich duże gabaryty. Ponadto, na 
terenie parków narodowych ogromna ilość naturalnych roślin drzewia-
stych i krzewiastych, występująca w otoczeniu osad, w pewnym stopniu 
zmniejsza zainteresowanie rodzimą florą. Sięgnięto więc po całą gamę 
odmian gatunków rodzimych, traktując je jako alternatywę dla gatunków 
introdukowanych.

Przyjęte przez projektantów rozwiązania projektowe:
» W oparciu o materiały źródłowe i własne doświadczenia zapropo-

nowano sposób eliminacji gatunków inwazyjnych. Oprócz technik 
mechanicznego zwalczania zaproponowano stosowanie agrowłók-
niny, jako materiału pomocniczego w celu „zgłuszenia” gatunków 
inwazyjnych do czasu „zadomowienia” się wprowadzanych roślin.

» Z uwagi na dość duży udział gatunków obcych – nieinwazyjnych, 
dopuszczono adaptację atrakcyjnych egzemplarzy na czas przej-
ściowy, tj. do czasu osiągnięcia przez nowo wprowadzone rośliny 
odpowiednich gabarytów. Przychylnie potraktowano także gatunki 
obce, które na przestrzeni wieków kulturowo zrosły się z osadami 
wiejskimi, tj. bez lilak, czy też jaśminowiec.

» W zagospodarowaniu terenu unikano pozostawienia niezagospo-
darowanych powierzchni, jako potencjalnie dostępnych dla inwazji 
niepożądanych roślin, duży nacisk położono na gatunki okrywowe.
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» W doborach roślin projektowanych zastosowano wyłącznie gatunki 
roślin rodzimych i różnorodnych ich odmian oferowanych przez 
polskie szkółkarstwo.

» Zróżnicowano składy gatunkowe dla poszczególnych parków naro-
dowych, propagując te gatunki, które naturalnie na niniejszych 
terenach występują, lub też są w „defensywie” i wzmocnienie ich 
pozycji jest wskazane (np. jałowce pospolite promowane w Parku 
Narodowym „Bory Tucholskie”, natomiast cis pospolity na terenie 
Wigierskiego Parku Narodowego).

» We wszystkich obiektach „królują” rabaty kwiatowe, wprawdzie dość 
pracochłonne w uprawie, ale jednocześnie atrakcyjne w sezonie, 
kiedy ruch turystyczny na terenie parków jest najbardziej nasilony.

» Do projektu włączono obiekty architektury ogrodowej i użytkowej, 
tj. altany, urządzenia zabawowe, drewutnie, wiaty, kojce dla zwierząt 
etc. oraz nawierzchnie w zakresie niezbędnym do obsługi posesji.

» Do programu ogrodów włączono kompostowanie w celu ograni-
czenia niekontrolowanego wyrzucania resztek ogrodniczych, a tym 
samym przedostawania się np. kłączy bylin do siedlisk naturalnych.

Podsumowanie

Analiza rozwoju dziedziny, jaką jest architektura krajobrazu dowodzi, iż 
począwszy od XVIII wieku wykorzystanie ozdobnych roślin obcych gatun-
ków stanowiło podstawę sztuki ogrodowej. Również we współczesnych 
założeniach architekci krajobrazu chętnie sięgają po rośliny obce, głównie 
ze względu na ich atrakcyjność, różnorodność, możliwości nowych zastoso-
wań oraz ogromne zainteresowanie odbiorców „nowinkami” szkółkarskimi. 
Szybko rozwijające się branże ogrodnicza, sadownicza, szkółkarska oferują 
coraz szerszy asortyment obcych roślin ozdobnych, które trafiają do zieleni 
publicznej i ogrodów przydomowych. Jak wskazują dotychczasowe badania 
naukowe i obserwacje, niektóre z introdukowanych gatunków mogą stać się 
w przyszłości problematyczne i negatywnie oddziaływać na rodzimą florę. 
Aby przeciwdziałać tym zjawiskom niezbędne jest propagowanie właści-
wych praktyk w tym zakresie poparte rozsądnymi regulacjami prawnymi.
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Problem niepożądanych obcych gatunków jest większy, jeśli występuje 
na terenach chronionych. Pamiętać należy, że negatywne zjawiska w śro-
dowisku nawarstwiały się w ciągu wielu lat, toteż ich cofnięcie bądź tylko 
zatrzymanie będzie również procesem długotrwałym. Konieczne jest zatem 
budowanie świadomości społecznej, propagowanie zasad etyki zawodowej, 
wprowadzanie tematyki do programów nauczania szkół różnych szczebli, 
środków masowego przekazu etc. Zagospodarowanie zieleni w sąsiedztwie 
obiektów należących do parków narodowych wymagać będzie również 
szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej oraz nakładów dla zapewnienia 
właściwej pielęgnacji i konserwacji tychże obiektów.
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Niecierpek gruczołowaty Impatiens
glandulifera – dwa lata usuwania, 
osiągnięte rezultaty, wstępne wnioski

Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje efekty usuwania niecierpka gruczołowatego 
Impatiens gladulifera na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. W ostatnich latach 
roślina ta stała się jednym z najbardziej uciążliwych, inwazyjnych gatunków obcych na 
wspomnianym obszarze. W 2013 roku, w celu zwalczenia niecierpka gruczołowatego 
z terenu Ostoi Wigierskiej, rozpoczęto 5-letni program usuwania rośliny. Projektem 
objęte zostały przede wszystkim przyrodniczo cenne obszary doliny Czarnej Hańczy. Po 
2 latach zwalczania niecierpka gruczołowatego zaobserwowano wyraźne efekty kilku-
krotnego ręcznego usuwania rośliny w tym samym okresie wegetacyjnym. Podstawowym 
założeniem prowadzonych działań było całkowite usunięcie zdeponowanego w glebie 
banku nasion.

Słowa kluczowe: gatunek inwazyjny, niecierpek gruczołowaty, Wigierski Park Narodowy
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Wprowadzenie

Niecierpek gruczołowaty Impatiens gladulifera to jedna z najbardziej inwa-
zyjnych roślin obcego pochodzenia na terenie Wigierskiego Parku Naro-
dowego. Gatunek ten skutecznie konkuruje z rodzimymi roślinami oraz 
przyczynia się do ich wypierania, głównie z obszarów dolin rzecznych oraz 
brzegów zbiorników wodnych (Romański 2012). Niecierpek gruczołowaty 
osiąga do 3 metrów wysokości (Dajdok i in. 2007). Rozprzestrzenia się 
tylko przesz nasiona, które są wystrzeliwane z dojrzałych torebek na odle-
głość dochodzącą do 6 metrów od rośliny macierzystej. Pojedyncza roślina 
może wyprodukować nawet 2500 nasion. Większość z nich zachowuje 
żywotność przez jedną zimę i kiełkuje w nowym sezonie wegetacyjnym. 
Część nasion niecierpka gruczołowatego może przetrwać kolejną zimę 
i wykiełkować w następnym sezonie. Powoduje to tworzenie się w glebie 
krótkotrwałego banku nasion (Dajdok, Pawalczyk 2009). Niecierpek gru-
czołowaty ogranicza rozwój innych gatunków roślin poprzez równoczesne 
kiełkowanie dużych ilości nasion oraz szybki wzrost roślin (Romański 
2012). Ze względu na duże możliwości regeneracyjne oraz nasienne usu-
wanie niecierpka gruczołowatego jest bardzo praco- i czasochłonne.

Usuwanie niecierpka gruczołowatego na obszarze „Ostoi Wigierskiej”

Wigierski Park Narodowy zaplanował zwalczanie niecierpka gruczo-
łowatego z terenu „Ostoi Wigierskiej” na powierzchni 30 ha w ramach 
realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na 
obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska”, finansowanego przez Instrument 
Finansowy LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Działania polegające na usuwaniu rośliny 
zlecone zostały Przedsiębiorstwu Budownictwa Przyrodniczego DAN-
BUD w Suwałkach. Prace rozpoczęto w maju 2013 roku i będą trwać do 
końca czerwca 2017 roku. Przeprowadzona na obszarze Wigierskiego 
Parku Narodowego inwentaryzacja pod kątem występowania niecierpka 
gruczołowatego wykazała, że gatunek ten zagraża szczególnie najbardziej 
naturalnym środowiskom przyrodniczym, jakim są doliny rzeczne. Nad 
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brzegami wód gatunek ten tworzy zwarte łany uniemożliwiając wzrost 
i rozwój innym roślinom (Fot. 1).

Fot. 1. Łany niecierpka gruczołowatego nad Czarną Hańczą

Niecierpek gruczołowaty ze względu na produkcję dużych ilości nasion, 
które są gwałtownie uwalniane z dojrzałych torebek nasiennych oraz dzięki 
możliwości rozsiewania się za pośrednictwem wody, bardzo szybko się 
rozprzestrzenia i zajmuje nowe powierzchnie.

Obszar „Ostoi Wigierskiej”, który objęto pracami związanymi z usuwa-
niem niecierpka gruczołowatego, skupia się wokół Półwyspu Wigierskiego 
(Fot. 2), Zatoki Wigierki i jeziora Czarnego k. Gawrych Rudy (Fot. 3) oraz 
w dolinie Czarnej Hańczy, od miejscowości Sobolewo do ujścia rzeki do 
jeziora Wigry (Fot. 4).
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Fot. 2. Lokalizacja powierzchni, które objęte są zabiegiem usuwania niecierpka gruczołowatego 
(rejon Półwyspu Wigierskiego)

W 2014 roku powierzchnie pierwotnie objęte projektem poszerzono 
z powodu szybkiego rozsiewania się niecierpka i zwiększania się zasięgu 
jego występowania. Zawarte w projekcie wytyczne, odnośnie działań mają-
cych na celu ograniczenie populacji niecierpka gruczołowatego zakładały, 
że rośliny będą usuwane w całości poprzez ich ręczne wyrywanie z podłoża. 
Podstawowy zabieg usuwania ma być wykonywany przez 5 lat, na w pełni 
rozwiniętych osobnikach, ale przed zawiązaniem owoców, czyli od końca 
maja do pierwszej połowy sierpnia. W projekcie przewidziano również, że 
na tych samych powierzchniach, po zakończeniu podstawowego zabiegu 
usuwania roślin, będzie prowadzony zabieg uzupełniający, podczas któ-
rego wyrwane zostaną rośliny pominięte oraz te które z jakiś powodów 
opóźniły swój rozwój. Zabieg ten będzie przeprowadzony jeszcze przed 
zawiązaniem owoców (w sierpniu).
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Fot. 3. Lokalizacja powierzchni, które objęte są zabiegiem usuwania niecierpka gruczołowatego 
(rejon Zatoki Wigierki i jeziora Czarnego k. Gawrych Rudy)

Fot. 4. Lokalizacja powierzchni, które objęte są zabiegiem usuwania niecierpka gruczołowatego 
(dolina Czarnej Hańczy)
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Należy podkreślić, że do tej pory na terenie Polski nie przeprowadzano 
tak dużego przedsięwzięcia związanego ze zwalczaniem niecierpka gruczo-
łowatego. Dlatego też wiedza wykorzystana do przygotowania metodyki 
usuwania niecierpka okazała się być niewystarczająca.

Już pierwsze doświadczenia zdobyte przy prowadzeniu zabiegu usu-
wania niecierpka gruczołowatego wskazują, że najważniejszymi zagadnie-
niami w ograniczeniu populacji tego gatunku są: sposób usuwania roślin 
(wyrywanie lub koszenie), ilość przeprowadzonych zabiegów usuwania 
roślin w tym samym sezonie wegetacyjnym oraz terminy wykonywania 
tych zabiegów. Głównym założeniem prowadzonych zabiegów musi być 
wyeliminowanie z gleby jak największej liczby nasion niecierpka gruczo-
łowatego, a nie tylko usunięcie samych roślin.

Fot. 5. Łany niecierpka gruczołowatego w Sobolewie (Hamernia) – stan sprzed rozpoczęcia zabiegów 
zwalczania tego gatunku

Zwalczanie niecierpka gruczołowatego z terenu „Ostoi Wigierskiej” roz-
poczęto w maju 2013 roku na powierzchni zlokalizowanej w miejscowości 
Sobolewo, w tzw. Hamerni. Jest to obszar położony nad rzeką Czarną Hań-
czą, wielkości około 1,46 ha. Przez kilka lat okolice Hamerni pokryte były 
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przez zwarte łany masowo występującego niecierpka gruczołowatego (Fot. 
5). Doprowadziło to do wyparcia rodzimych gatunków roślin i wyraźnego 
zubożenia różnorodności florystycznej terenu.

Ponadto, masowe występowanie niecierpka gruczołowego spowodo-
wało nagromadzenie w glebie dużej ilości nasion tego gatunku. Zanim 
przystąpiono do ręcznego usuwania niecierpka obszar Hamerni oczysz-
czono z grubej warstwy słomy, pozostałej po roślinach pochodzących 
z poprzedniego sezonu wegetacyjnego (Fot. 6). Słomę zgrabiono, spa-
kowano w szczelne worki i po przewiezieniu spalono w kontrolowanych 
warunkach. Odsłonięcie w ten sposób gruntu miało umożliwić szybsze 
i bardziej intensywne kiełkowanie nasion niecierpka, a tym samym usu-
niecie jak największej ilości zdeponowanych w glebie nasion. Zaraz po 
wzejściu pierwszych roślin, czyli w drugiej połowie maja, rozpoczęto ręczne 
usuwanie niecierpka gruczołowatego. W celu określenia najskuteczniejszej 
metody zwalczania rośliny na obszarze Hamerni wyznaczono poletka 
doświadczalne. Na powierzchniach tych obserwowano efekty wyrywania 
ręcznego oraz koszenia. Analizie poddano również rezultaty zastosowania 
różnych terminów wykonywania tych zabiegów oraz ich ilości.

Fot. 6. Początkowe zabiegi związane z usuwaniem niecierpka gruczołowatego w Sobolewie (Hamer-
nia) – usuwanie zeszłorocznych szczątków roślin
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Zabiegi ręcznego usuwania niecierpka wykonywano w około dwutygo-
dniowych odstępach czasu. Po dwukrotnym ręcznym usunięciu niecierpka 
w tym samy okresie wegetacyjnym odnotowano nadal licznie wyrastające 
nowe rośliny. Zagęszczenie populacji pochodzącej z nowo wykiełkowanych 
nasion niecierpka było wciąż na tyle duże, że wpływało ograniczająco na 
wzrost innych roślin. Dopiero po trzecim zabiegu (pod koniec drugiej 
połowy czerwca) zaobserwowano kiełkowanie i wzrost rodzimych gatun-
ków roślin, które skutecznie rywalizowały z niecierpkiem gruczołowatym 
o tę samą nisze ekologiczną. Na powierzchniach, które pięcio- i sześcio-
krotnie oczyszczano z niecierpków, gatunek ten występował później już 
tylko sporadycznie.

Analizując efekty koszenia niecierpka zaobserwowano, że po ścięciu 
rośliny powyżej pierwszego węzła szybko pojawiają się nowe liście. Nato-
miast po ścięciu rośliny poniżej pierwszego węzła roślina zamierała (Fot. 7). 
Właściwe wykonanie zabiegu, czyli koszenie blisko ziemi, poniżej pierw-
szego węzła, pozwala niemal całkowicie usunąć rośliny.

Fot. 7. Rośliny niecierpka gruczołowatego ścięte poniżej pierwszego węzła zamierały, a ścięte 
powyżej odrastały
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W 2013 roku na pozostałych obszarach objętych projektem, tj. na 
Półwyspie Klasztornym, wokół Zatoki Wigierski oraz w dolinie Czarnej 
Hańczy, niecierpka gruczołowatego usuwano ręcznie poprzez wyrywanie 
całych roślin z podłoża. Zebraną w terenie biomasę pakowano w worki 
i przewożono na odpowiednio przygotowane miejsce kompostowania. 
Niecierpek gruczołowaty na wymienionych powierzchniach usuwany był 
pięciokrotnie w jednym sezonie.

Fot. 8. Po drugim roku prowadzenia zabiegów zwalczania niecierpka gruczołowatego w Sobolewie 
(Hamernia) na powierzchnie licznie wkroczyły gatunki roślin rodzimego pochodzenia

W drugim roku (2014) prowadzenia zabiegów zwalczania niecierpka 
gruczołowatego odnotowano wyraźne zmniejszenie liczebności tego 
gatunku na oczyszczanych powierzchniach. Tam, gdzie jeszcze kilkana-
ście miesięcy wcześniej rósł niemalże jedynie niecierpek gruczołowaty, 
można było zaobserwować wiele rodzimych gatunków. Bardzo wyraźnie 
zmniejszyła się ilość roślin niecierpka na obszarze Hamerni (Fot. 8). Na 
zacienionych obrzeżach Hamerni odnotowano 15–20 egz./m2, natomiast 
na pozostałym terenie 0,1 egz./m2. Zabieg usuwania niecierpka na tej 
powierzchni przeprowadzono tylko dwukrotnie. Pozostałe obszary objęte 
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projektem oczyszczano trzykrotnie. Niecierpek najliczniej występował na 
obrzeżach lasów i nad brzegami wód. Nad wodami było go jednak zdecy-
dowanie mniej, niż w poprzednim roku. Prawdopodobnie rośliny, które 
pojawiły się w pobliżu brzegów rozwinęły się z nasion, które zostały przenie-
sione przez wodę z wcześniejszych, nieoczyszczanych nigdy odcinków rzeki.

Fot. 9. Skarłowaciałe rośliny niecierpka gruczołowatego zakwitały jeszcze pod koniec sezonu 
wegetacyjnego

Po dwóch latach prowadzenia zabiegów usuwania niecierpka gruczo-
łowatego, z odpowiednią częstotliwością oraz w odpowiednich terminach, 
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wyraźnie ograniczono występowanie tego gatunku na obszarach objętych 
zabiegami. Dzięki temu pojawiły się na tym terenie rodzime rośliny, które 
wcześniej tu występowały. Zdobyte doświadczenia wskazują, że zabiegi 
zwalczania niecierpka gruczołowatego należy przeprowadzać w różnych 
stadiach rozwojowych rośliny, a nie tylko gdy roślina jest w stanie kwit-
nienia. Rośliny należy zatem usuwać wielokrotnie w ciągu tego samego 
sezonu wegetacyjnego. Ilość przeprowadzonych zabiegów należy uzależnić 
od tempa rozwoju populacji niecierpka na danym terenie. W każdym 
przypadku w końcowym okresie etapu prowadzenia zabiegów na obszarze 
objętym działaniem nie mogą występować rośliny owocujące.

Zwalczając niecierpka gruczołowatego należy zwrócić dużą uwagę na 
termin ostatniego w sezonie zabiegu usuwania rośliny. Na wielu powierzch-
niach, na których wielokrotnie w sezonie usuwano niecierpka, zaobser-
wowano kwitnące i owocujące osobniki jeszcze w połowie października. 
Rośliny te charakteryzowały się niewielkimi rozmiarami (20–25cm) 
i posiadały maksymalnie do kilkunastu kwiatów (Fot. 9). W sprzyjają-
cych warunkach pogodowych, czyli przy braku przymrozków, mogą one 
wytworzyć i rozsiać nasiona.
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Walka z czeremchą amerykańską Padus 
serotina (Ehrh.) Borkh. w leśnictwie Rózin 
w Kampinoskim Parku Narodowym; ocena 
skuteczności wybranych metod

Streszczenie: Inwazje biologiczne stanowią największe zagrożenie dla zachowania róż-
norodności gatunkowej i fitocenotycznej a walka z nimi stała się konieczna dla ochrony 
rodzimej flory, fauny i roślinności. Wśród gatunków inwazyjnych największe zagrożenie 
dla naszych lasów stanowi czeremcha amerykańska Padus serotina. Sadzona dla poprawy 
bonitacji siedlisk rozprzestrzeniła się w zastraszającym tempie w wielu zbiorowiskach 
leśnych, powodując eliminację rodzimych gatunków i degradację siedlisk. Niestety, jak 
dotąd nie opracowano skutecznych metod jej eliminacji. Ocenę wybranych zabiegów 
w walce z czeremchą amerykańską przeprowadzono w Kampinoskim Parku Narodowym, 
w leśnictwie Rózin, gdzie występuje masowo, wypierając gatunki runa oraz hamując 
naturalne odnowienia drzewostanów. Na stałych poletkach zastosowano różne metody 
mechanicznego usuwania czeremchy. Eksperyment wykazał, iż najbardziej skutecznym 
zabiegiem jest karczowanie osobników P. serotina wraz z szyją korzeniową, ale możliwość 
jego wykonania ogranicza się tylko do niewielkich powierzchni. Natomiast ich ścinanie 
stymuluje wegetatywne odnawianie i  intensywny pojaw odrostów. Najbardziej sku-
teczną i przyszłościową metodą wydaje się być podsadzanie rodzimych gatunków drzew 
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i krzewów po uprzednim usunięciu czeremchy, poprzez ścinanie osobników na wysokości 
50–80 cm, co powoduje mniej intensywny pojaw odrośli, w porównaniu z cięciami przy 
powierzchni, a pozostałe pniaki czeremchowe atakowane często przez grzyby szybko 
obumierają. Choć proces eliminacji czeremchy wraz z przebudową drzewostanów jest 
pracochłonny i czasochłonny jego stosowanie w leśnictwie Rózin w Kampinoskim Parku 
Narodowym wykazało, iż stanowi skuteczną w przyszłości metodę w walce z P. serotina.

Słowa kluczowe: inwazja biologiczna, czeremcha amerykańska Padus serotina, eks-
pansja, introdukcja, eliminacja rodzimych gatunków, degeneracja fitocenoz leśnych, 
renaturalizacja

Wstęp

Inwazyjne gatunki roślin stanowią największe zagrożenie dla zachowania 
różnorodności rodzimej flory i roślinności, zwłaszcza introdukowane do 
fitocenoz leśnych (Bellon i in. 1977, Danielewicz 1993, McNeely 2001, 
Faliński 2004, Dajdok, Pawlaczyk 2009, Gazda 2012, Woziwoda 2012, 
Tokarska-Guzik 2012). Wprowadzanie obcych taksonów zaliczane jest 
do głównych przyczyn synantropizacji środowiska leśnego. Walka z przy-
byłymi z daleka gatunkami jest procesem długotrwałym i kosztownym, 
a zasadniczy problem polega na braku skutecznych metod ich eliminacji, 
szczególnie jeśli inwazje mają charakter powszechny i wielkopowierzch-
niowy (Gray i in. 1987, Ławrynowicz, Warcholińska 1991, Danielewicz, 
Wiatrowska 2012). Wśród nich największym wrogiem polskich lasów 
jest pochodząca z Ameryki Północnej czeremcha amerykańska Padus 
serotina (Seneta, Dolatowski 2011, Tokarska-Guzik i in. 2012, Otręba, 
Michalska-Hejduk 2014). Występuje ona masowo w ekosystemach leśnych 
Europy powodując degenerację roślinności i degradację siedlisk. Intro-
dukowana do Europy w XVII wieku, do Polski przybyła w wieku XIX 
stając się groźnym chwastem leśnym, wypierającym rodzime gatunki runa 
oraz hamującym naturalne odnawianie się drzew i krzewów (Bellon i in. 
1977, Podbielkowski 1995). Sadzona celowo w polskich lasach, w ramach 
państwowej gospodarki leśnej, głównie dla poprawy bonitacji siedlisk 
i wzrostu produktywności, rozprzestrzeniła się samoistnie w zastraszają-
cym tempie zagłuszając i eliminując rodzime gatunki z leśnych fitocenoz 
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(Gazda, Augustynowicz 2012, Tokarska-Guzik i in. 2012). Wielkoobsza-
rowe, masowe występowanie czeremchy amerykańskiej oraz szybkie tempo 
jej rozprzestrzeniania się na nowe obszary stanowi największe zagrożenie 
dla zbiorowisk leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego (Ferchmin 
1986, BULiGL 2002, Otręba, Ferchmin 2007, Otręba 2008). O niezwykle 
cennych walorach przyrodniczych Kampinoskiego Parku Narodowego 
świadczy fakt, został on wpisany na listę Światowych Rezerwatów Biosfery, 
objęty jest siecią specjalnej ochrony Natura 2000 na podstawie Dyrektywy 
Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej oraz stanowi najważniejszą ostoję fauny, 
flory i roślinności w centralnej Polsce (Andrzejewski et. al. 2003). Walka 
z pochodzącym z Ameryki Płn. intruzem stanowi zadanie priorytetowe 
dla ochrony Puszczy Kampinoskiej, a w planach ochrony Kampinoskiego 
Parku Narodowego czeremcha amerykańska przeznaczona jest do całkowi-
tej eliminacji (BULiGL 2002). Niestety zadanie to okazało się niezmiernie 
trudne do wykonania, a stosowane dotychczas metody mało skuteczne. Wg 
Otręby i Michalskiej-Hejduk (2014) czeremcha amerykańska w porówna-
niu z innymi gatunkami inwazyjnymi przybyła do Parku stosunkowo późno, 
dopiero w latach 50 XX wieku. W wyniku celowego sadzenia i ogromnych 
możliwości spontanicznego rozprzestrzeniania się w zbiorowiskach leśnych 
współcześnie P. serotina jest gatunkiem pospolicie występującym w Puszczy 
Kampinoskiej, co więcej w niektórych płatach fitocenozach tworzy gęste, 
wręcz jednogatunkowe zarośla czeremchowe (Fot. 1). Najbardziej narażone 
na inwazje są zbiorowiska leśne na gruntach porolnych, zwłaszcza położone 
w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych (Otręba 2012).
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Fot. 1. Ekspansja Padus serotina w leśnictwie Rózin w Kampinoskim Parku Narodowym 
(Fot. A. Namura-Ochalska)

Przegląd metod eliminacji czeremchy amerykańskiej

Ocenę skuteczności wybranych metod w walce z czeremchą amerykańską 
w Kampinoskim Parku Narodowym przeprowadzono w leśnictwie Rózin, 
którego całkowita powierzchnia wynosi 1661,4 ha, natomiast 90% zajmują 
lasy, głównie drzewostany z dominującą sosną. Sosna została wprowadzona 
sztucznie na siedliska borów mieszanych i lasów mieszanych, jej występo-
wanie nie jest zgodne z siedliskowym typem lasów. Antropogeniczne bory 
sosnowe w leśnictwie Rózin powinny być zatem przebudowane w kierunku 
drzewostanów liściastych. Poważną przeszkodą dla tego typu działań jest 
obfity udział gatunków inwazyjnych, głównie czeremchy amerykańskiej 
P. serotina. Liczne występowanie tego gatunku stwierdzono na terenie 
całego leśnictwa, osiągającego w wielu płatach fitocenoz 90% stopień 
pokrycia (Fot. 1). Masowy udział czeremchy, zwłaszcza na siedliskach 
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lasów mieszanych, spowodował niemal całkowite wycofanie się rodzi-
mych gatunków leśnych z ich naturalnych siedlisk. W walce z czeremchą 
amerykańską w leśnictwie Rózin brali udział studenci wydziału Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego (głównie z kierunku Ochrona Środowiska) 
w ramach ćwiczeń terenowych. Ocena skuteczności wybranych metod 
eliminacji P. serotina stanowiła również temat kilku prac magisterskich 
(Giza 2005, Wądołowska 2006), wykonanych pod kierunkiem dr Anny 
Namura-Ochalskiej.

Różne metody eliminacji badano zawsze w zbiorowiskach leśnych 
z obficie występującą czeremchą amerykańską, w typie siedliskowym lasu 
mieszanego świeżego lub boru mieszanego świeżego, na wyznaczonych, 
stałych poletkach badawczych o powierzchni 100 m2 każde. Wszystkie 
warianty doświadczenia stosowano w dwóch powtórzeniach na tzw. polet-
kach bliźniaczych, natomiast poletka kontrolne pozbawione były jakich-
kolwiek zabiegów. Na wszystkich poletkach badawczych wykonywano 
zdjęcia fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta oraz liczono i mierzono 
osobniki czeremchy z każdego poletka. Uzyskane wyniki porównywano 
w zależności od stosowanych metod eliminacji lub ich braku.

Badania w 2003 roku

W roku 2003 poletka badawcze wyznaczono na powierzchniach zróżni-
cowanych pod względem wcześniej stosowanych zabiegów ochronnych, 
takich jak:

» wycinanie osobników czeremchy i koszenie dwa razy w roku poja-
wiających się odrostów,

» wycinanie osobników czeremchy i koszenie odrostów co kilka lat,
» wycinanie jedynie dużych, owocujących osobników czeremchy, bez 

koszenia odrostów.
P odsumowanie wyników

1. Czeremcha amerykańska na terenie leśnictwa Rózin znajduje 
korzystne warunki rozwoju, dominując w warstwie drzew, krzewów 
i runa; wypiera rodzinne gatunki leśne.

2. Rozmnaża się efektywnie zarówno wegetatywnie(dzięki odrostom 
z szyi korzeniowej, co niewątpliwie utrudnia jej eliminację) jak 
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i generatywnie, a obfity udział siewek świadczy o dużej nadprodukcji 
nasion i ich wysokiej zdolności kiełkowania.

3. Niewielki udział siewek na powierzchniach po usunięciu owocują-
cych drzew i koszeniu odrostów, może wskazywać na spadek efek-
tywności reprodukcji generatywnej wskutek wyczerpywania się 
banku nasion, nie uzupełnianego przez dopływ nowych.

4. Koszenie odrostów co kilka lat spowodowało gwałtowny wzrost 
zagęszczenia czeremchy i w efekcie znaczne przekształcenie struk-
tury fitocenoz wraz z wycofywaniem się rodzimych gatunków drzew, 
krzewów i runa.

5. Proces eliminacji czeremchy amerykańskiej musi być prowadzony 
przez wiele lat; w pierwszym etapie należałoby usunąć wszystkie 
owocujące osobniki z obszaru Parku i  jego otuliny, co pozwoli 
wyeliminować źródło diaspor; w drugim etapie powinno się syste-
matycznie wyrywać wszystkie siewki, osobniki juwenilne, a starsze 
wraz z szyją korzeniową, co uniemożliwi pojaw nowych odrostów; 
zważywszy na wielkopowierzchniową inwazję czeremchy amery-
kańskiej w Kampinoskim Parku Narodowym jest to w praktyce 
zadanie niewykonalne.

Badania w latach 2004–2005

W latach 2004–2005 na poletkach badawczych zastosowano następujące 
metody usuwania osobników czeremchy:

» wyrywanie wraz z częścią systemów korzeniowych (Fot. 2),
» ścinanie,
» wprowadzanie pod korę środka chemicznego Roundup, robiąc na 

pniu tzw. zaciosy.
Każdy zabieg stosowany był co miesiąc, od czerwca do września przez 
dwa sezony wegetacyjne, a usunięte osobniki były każdorazowo liczone 
i mierzone.
P odsumowanie wyników

1. Przeprowadzone badania wskazują, iż najskuteczniejszą metodą 
eliminacji czeremchy amerykańskiej jest wyrywanie osobników 
z fragmentem systemu korzeniowego. Co miesięczne karczowanie 
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przez dwa sezony wegetacyjne spowodowało jej całkowity brak 
w warstwie drzew i krzewów oraz gwałtowny spadek zagęszczenia 
w runie.

2. Skuteczną metodą eliminacji jest zastosowanie preparatu chemicz-
nego o nazwie Roundup, jednakże używanie środków chemicznych 
powinno być stosowne jak najrzadziej, zwłaszcza na obszarach obję-
tych ochroną.

3. Metoda intensywnego, nawet co miesięcznego w sezonie wegetacyj-
nym wycinania czeremchy amerykańskiej okazała się nieskuteczna, 
co więcej spowodowała gwałtowną stymulację wegetatywnego odna-
wiania. Z szyi korzeniowej ściętych osobników rozwinęło się nawet 
po kilkadziesiąt odrośli (Fot. 3).

Fot. 2. Metody eliminacji Padus serotina: wyrywanie i karczowanie (Fot. A Namura-Ochalska)
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Fot. 3. Ścinanie osobników Padus serotina stymuluje pojaw wegetatywnych pędów (odrośli) 
(Fot. A. Namura-Ochalska)

1. Badania potwierdziły ogromne możliwości ekspansji czeremchy 
amerykańskiej w zbiorowiskach leśnych, głównie dzięki efektyw-
nemu rozmnażaniu generatywnemu (obfity pojaw siewek), jak 
i wegetatywnemu pomnażaniu (liczne odrosty z szyi korzeniowej).

Badania dodatkowe w latach 2004–2005

W latach 2004–2005 dodatkowo przeprowadzono badania mające na celu 
ocenę zdolności i szybkości kiełkowania nasion czeremchy w warunkach 
laboratoryjnych. W tym celu jesienią 2004 r. i wiosną 2005 roku pobrano 
próbki glebowe z powierzchni 20 x 20 cm. Pozyskane nasiona, przecho-
wywane w nawilżonej bibule w foliowych woreczkach, poddano różnym, 
pod względem temperatury i długości trwania, metodom stratyfikacji 
(każda próba zawierała po 30 nasion) i następnie wysiano w fitotronie na 
szalkach Petriego, w warunkach kiełkowania zbliżonych do naturalnych.



Walka z czeremchą amerykańską Padus serotina (Ehrh.) Borkh. w leśnictwie Rózin 135

P odsumowanie wyników.
1. Czeremchę amerykańską cechuje ogromna nadprodukcja nasion, 

z których część zalega w glebie tworząc bank nasion.
2. W warunkach naturalnych uwagę zwraca masowy, wraz z rozpoczę-

ciem sezonu wegetacyjnego, pojaw siewek i osobników juwenilnych, 
co świadczy o bardzo dużej zdolności kiełkowania nasion.

3. Liczba siewek maleje wraz z systematycznym usuwaniem osobni-
ków czeremchy, co wskazuje na wyczerpywanie się zasobów nasion 
w glebie i/lub krótkotrwały bank nasion.

4. W  warunkach laboratoryjnych, wśród licznych wariantów 
stratyfikacji, najwyższy procent kiełkowania (ale tylko 44%) i naj-
większą szybkość kiełkowania osiągnęły nasiona przechowywane 
przez 9 tygodni w temperaturze bliskiej zeru. Pierwsze liścienie 
pojawiły się już po 3 dniach od wysiania, a proces kiełkowania 
rozpoczął się już na wilgotnej bibule przed ich wysianiem na szalki.

5. Pozostałe nasiona stratyfikowane w temperaturach minusowych nie 
wykiełkowały – nie pojawił się ani jeden kiełek.

Badania w latach 2006, 2007 oraz 2010, 2011 i 2012

W latach 2006, 2007 oraz 2010, 2011 i 2012 jednorazowo w sezonie wege-
tacyjnym zastosowano mieszane metody eliminacji czeremchy amerykań-
skiej (Namura-Ochalska 2012). Wykonano:

» wyrywanie i ścinanie;
» wyrywanie, ścinanie i stosowanie herbicydu na ścięte pnie;
» wyrywanie i karczowanie.

P odsumowanie wyników
1. Uzyskane wyniki wykazały gwałtowny spadek liczby osobników 

czeremchy amerykańskiej na wszystkich powierzchniach badaw-
czych, niezależnie od wybranych metod ich eliminacji.

2. Badania potwierdziły, że najskuteczniejszym zabiegiem w walce 
z czeremchą amerykańską jest karczowanie osobników wraz z szyją 
korzeniową, ale jego wykonanie, nawet raz w roku, jest bardzo cza-
sochłonne i pracochłonne.
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3. Skuteczny okazał się również zabieg stosowania herbicydu na ścięte 
pnie czeremchy, lecz jako środek chemiczny powinien być stosowany 
jedynie w skrajnych wypadkach, poza obszarami objętymi ochroną.

4. Odrośla czeremchy wyrastały tylko na ściętych pniach. Nie stwier-
dzono natomiast odrośli rozwijających się z systemów korzenio-
wych – nawet w niewielkiej odległości od osobnika macierzystego 
nie pojawił się ani jeden pęd nadziemny.

5. Wyrywanie nie zawsze gwarantowało usunięcie całej szyi korzenio-
wej, a nawet z niewielkiego jej fragmentu rozwijały się wegetatywne 
odrośla.

6. Czeremcha amerykańska tworzy bank nasion o dużej zdolności 
i  szybkości kiełkowania. Po eliminacji P.  serotina i  zmniejsze-
niu zacienienia na wszystkich poletkach pojawił się obfity nalot 
czeremchowy.

7. Spadek osobników pochodzenia generatywnego w kolejnych latach 
wskazuje na brak lub co najwyżej niewielką dyspersję diaspor spoza 
poletek badawczych.

8. Pędy nadziemne odznaczają się szybkim tempem wzrostu (zwłaszcza 
odrośla), które w ciągu roku osiągają ponad 1 metr wysokości.

9. Wraz z procesem eliminacji czeremchy amerykańskiej następuje 
szybki pojaw rodzimych gatunków leśnych. Wyniki wskazują na 
renaturalizację runa oraz naturalne odnawianie się drzewostanu.

Badania w latach 1998–2014

W latach 1998–2014 zostały wykonane przez pracowników leśnictwa 
Rózin, pod kierunkiem Bożeny Borowej (leśniczy), prace mające na celu 
ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej. Dotychczasowe, 
wieloletnie działania obejmują dwukierunkowy sposób zwalczania czerem-
chy amerykańskiej i przebudowy drzewostanów – poprzez mechaniczne 
usuwanie osobników P. serotina oraz podsadzanie rodzimych gatunków 
drzew i krzewów. Prace prowadzono na siedliskach boru mieszanego 
świeżego (BMśw) i lasu mieszanego świeżego (LMśw).

» Mechaniczne zwalczanie czeremchy amerykańskiej przez ścinanie 
wszystkich osobników na wysokości 50–80 cm (Fot. 4)
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Zabieg przeprowadzany był piłą mechaniczną lub maczetą w zależności 
od wielkości osobników. Ścięte pędy usuwano z powierzchni, gdyż ich 
zaleganie mogłoby utrudnić naturalne odnawianie się rodzimych gatun-
ków drzew i krzewów. Ścinanie czeremchy wykonano na ponad 1200 ha. 
Jednorazowy zabieg okazał się niewystarczający i był powtarzany, najlepiej 
po upływie 5 lat, ponieważ wówczas zarówno odrośla powstałe po ścięciu 
czeremchy, jak i osobniki rozwijające się z zalegających w glebie nasion 
nie osiągają jeszcze fazy owocowania. Regularnie, co roku zabieg mecha-
nicznego usuwania czeremchy poprzez jej ścinanie na wysokości 50–80 
cm przeprowadzany jest na nowych powierzchniach leśnych o wielkości 
około 200 ha. Dodatkowo z powierzchni doświadczalnych usuwane są 
również inne gatunki inwazyjne, takie jak: dąb czerwony, robinia akacjowa, 
klon jesionolistny.

Fot. 4. Metody eliminacji Padus serotina: ścinanie na wysokości 50–80 cm (Fot. L. Krzysztofiak)
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P odsumowanie wyników
1. Czeremcha amerykańska ścinana na wysokości 50–80 cm odrasta 

mniej intensywnie, niż ścinana przy podłożu; zmniejsza się zarówno 
liczba odrośli, jak i ich wielkość.

2. Pozostałe na powierzchni pniaki czeremchowe atakowane są przez 
grzyby i stopniowo obumierają, a ich śmiertelność wynosi ponad 
30%. Pod wpływem działania grzybów następuje chemiczny rozkład 
ścian komórkowych drewna, ulegających tzw. zgniliźnie (Fot. 5).

3. Po ścięciu czeremchy zmniejsza się istotnie zwarcie i zacienienie 
leśnych fitocenoz. Do dna lasu dociera więcej światła i następuje 
naturalny proces odnawiania się rodzimych gatunków drzew i krze-
wów takich jak: klon zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna, buk 
zwyczajny, dąb szypułkowy, grab zwyczajny, trzmielina pospolita, 
trzmielina brodawkowata, kruszyna pospolita, kalina koralowata 
i inne.

Fot. 5. Obumieranie pni Padus serotina wraz z odrostami wskutek inwazji grzybów (Fot. Z. Sobkiewicz)

» Podsadzenia rodzimych gatunków drzew w celu eliminacji czerem-
chy i przebudowy drzewostanów (Fot. 6)
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Przeprowadzenie tego zabiegu poprzedziło „oczyszczenie” powierzchni 
z czeremchy amerykańskiej przez ścinanie osobników na wysokości 50–80 
cm. W następnym etapie przygotowano glebę, poprzez ręczne wykony-
wanie talerzy o wielkości 40 x 40 cm i posadzono rodzime gatunki drzew 
liściastych (takich, jak: lipa drobnolistna, klon zwyczajny, klon jawor, grab 
zwyczajny, buk zwyczajny), z niewielką liczbą krzewów, z wykorzystaniem 
naturalnych luk w drzewostanie oraz rozrzedzeń powstałych po usunięciu 
czeremchy. Podsadzone gatunki pielęgnowano, usuwając corocznie odro-
sty czeremchy. Wyhodowano w ten sposób 19 ha lasu, o powierzchniach 
rozmieszczonych na terenie całego leśnictwa. Przebudowę drzewosta-
nów wraz z eliminacją czeremchy planuje się przeprowadzić w leśnictwie 
Rózin na co najmniej 20% powierzchni leśnej. Prowadzone prace wyma-
gają indywidualnego podejścia do każdej doświadczalnej powierzchni, 
każda powinna być na bieżąco monitorowana, z możliwością korygowania 
przeprowadzanych zabiegów.

Fot. 6. Eliminowanie Padus serotima i sadzanie rodzimych gatunków drzew (fot. Z. Sobkiewicz)

P odsumowanie wyników
1. Efekty przeprowadzonych prac są zadawalające. Wprowadzone 

rodzime gatunki drzew liściastych na siedliska borów mieszanych 
i lasów mieszanych rosną szybko i po 10 latach osiągają całkowite 
zwarcie.

2. Wzrost pokrycia rodzimych gatunków w znacznym stopniu ograni-
cza występowanie czeremchy. Pod zwartym okapem naszych laso-
twórczych drzew zagłuszane są pojawiające się juwenilne osobniki 
czeremchy.
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3. Przeprowadzone zabiegi stanowią szansę zarówno na przebudowę 
drzewostanów zgodnie z ich siedliskowym typem lasu oraz na wyeli-
minowanie P. serotina z leśnych fitocenoz.

4. Powierzchnie z wyhodowanym w ten sposób lasem, zlokalizowane 
na obszarze całego leśnictwa, mogą w przyszłości spełniać rolę bazy 
nasiennej rodzimych gatunków drzew i być wykorzystywane do 
naturalnych odnowień.

Wnioski

1. Wśród różnych metod mechanicznego zwalczania czeremchy 
amerykańskiej jedynie karczowanie osobników wraz z ich szyją 
korzeniową stanowi skuteczny zabieg jej eliminacji, lecz masowe 
i wielkoobszarowe występowanie P. serotina uniemożliwia jego 
stosowanie.

2. Najbardziej przyszłościową metodą wydaje się być podsadzanie 
rodzimych gatunków drzew i krzewów, po uprzednim ścinaniu 
czeremchy na wysokości 50–80 cm, przy czym sadzonki należy pod-
dać zabiegom pielęgnacyjnym zapewniającym im warunki wzrostu 
i rozwoju, poprzez regularne usuwanie odrośli czeremchowych.

3. Niezależnie od skuteczności wybranych metod eliminacji czeremchy 
amerykańskiej należy wprowadzić obowiązkowy nakaz usuwania 
osobników P. serotina z naszych lasów już w inicjalnej fazie koloni-
zacji, gdy ich udział w zbiorowiskach jest niewielki, ponieważ zawsze 
istnieje niebezpieczeństwo wielkopowierzchniowej ekspansji.

4. Zakaz introdukcji gatunków, zwłaszcza o właściwościach inwazyj-
nych, powinien dotyczyć zarówno siedlisk leśnych, jak i nieleśnych, 
naturalnych i półnaturalnych, jak również pochodzenia antropoge-
nicznego, z uwagi na ogromne możliwości dyspersji nasion (Ustawa 
o ochronie przyrody, 2004).

5. Badania oraz przeprowadzenie licznych eksperymentów wskazują na 
możliwość współpracy leśników z różnymi organizacjami i firmami 
przy zwalczaniu czeremchy amerykańskiej.
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Możliwość zwalczania roślin inwazyjnych 
przez owady

Streszczenie: Próby biologicznego zwalczania inwazyjnych gatunków roślin przy wyko-
rzystaniu ich wrogów naturalnych, w tym owadów roślinożernych, rzadko przynoszą 
zadowalające rezultaty. Trzynaście gatunków roślin inwazyjnych uznano za potencjalne 
źródło pożywienia dla owadów występujących w Polsce. W większości przypadków 
stwierdzono jednak bardzo niski poziom porażenia roślin przez owady. Tylko na róży 
pomarszczonej żeruje więcej gatunków owadów. Wydaje się obecnie, że perspektywa 
wykorzystania owadów jako środka kontroli występowania inwazyjnych gatunków roślin 
jest bardzo ograniczona.

Słowa kluczowe: fitofagi, wrogowie naturalni, zwalczanie gatunków obcego pochodzenia, 
inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia

Rośliny inwazyjne stały się poważnym zagrożeniem dla naturalnych zbio-
rowisk roślinnych jak i środowisk stanowiących bezpośrednie otoczenie 
człowieka. Ich obecność prowadzi do degradacji środowiska, utraty siedlisk 
oraz drastycznego zubożenia różnorodności gatunkowej na opanowanych 
przez nie stanowiskach (Dajdok et all. 2007). Wynika to przede wszyst-
kim ze słabego oporu środowiska i braku mechanizmów ograniczających 
ich rozwój i plenność. W ich zwalczaniu stosowane są rozmaite metody, 
zarówno chemiczne jak i mechaniczne, które nie zawsze przynoszą pożą-
dane rezultaty. Możliwości walki biologicznej są jeszcze mniejsze, ponieważ 
bardzo trudno znaleźć odpowiednie gatunki czy to mikroorganizmów, czy 
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owadów, które mogłyby skutecznie ograniczać liczebność roślin inwazyj-
nych. Owady jako fitofagi mogą być bardzo efektywne w konsumowaniu 
masy roślinnej. Częściej jednak mamy z nimi do czynienia jako szkod-
nikami niż sprzymierzeńcami. Można przytoczyć niewiele przykładów 
pozytywnego zastosowania owadów jako wrogów naturalnych roślin 
inwazyjnych. Do takich należy południowoamerykański gatunek motyla 
Cactoblastis cactorum, który wykorzystany był do zwalczania plagi opun-
cji w Australii, południowej Afryce i na Karaibach. Innym skutecznym 
gatunkiem okazał się chrząszcz Cyrtobagous salviniae, który wspaniale 
przyczynił się do ograniczenia inwazji paproci Salvinia molesta w Australii, 
na Nowej Gwinei i Sri Lance.

Zastosowanie owadów jako wrogów naturalnych wymaga dobrej 
znajomości ekologii fitofaga, jak i zwalczanego gatunku rośliny, w tym 
konsekwencji dla pokrewnych gatunków roślin i środowiska. Najlepiej 
nadają się do tego gatunki, które są monofagami na danym gatunku rośliny. 
Rośliny jednoroczne czy byliny są bardziej wrażliwe na żer owadów niż 
drzewa i krzewy. Jeżeli mamy do czynienia z roślinami obcego pocho-
dzenia odpowiednich gatunków należy w pierwszym rzędzie poszukiwać 
na terenach ich naturalnego występowania. Proces zwalczania może być 
pozostawiony naturalnemu przebiegowi, lub może być wspomagany przez 
namnożenie fitofaga w warunkach laboratoryjnych i wypuszczenie go 
w odpowiednim miejscu. Jednakże skuteczność zwalczania często zależy 
od lokalnego układu warunków środowiska i stąd jest w znacznej mierze 
nieprzewidywalna.

Należy mieć na uwadze również to, że inne owady mogą przyczyniać się 
do ekspansji roślin inwazyjnych przez ich zapylanie, czy roznoszenie nasion.

W Polsce problemy środowiskowe powoduje kilkanaście gatunków 
roślin inwazyjnych. Trzynaście spośród nich było obiektem obserwacji pod 
kątem wykorzystania ich, jako bazy pokarmowej dla owadów. Niektóre 
z nich były źródłem pokarmu dla wielu gatunków owadów, inne z kolei 
nie były w ogóle konsumowane.

Rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica. Na gatunku tym nie 
znaleziono żadnych owadów zjadających roślinę.

Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i barszcz mantegazyjski 
H. mantegazzianum. W Polsce nie znaleziono na nich żadnych owadów 
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zjadających roślinę, ale w ojczyźnie występowania znany jest jeden gatu-
nek – Agonopterix caucasiella z rodziny płozikowatych (Depressariidae) 
(Karsholt et al. 2006). Jego gąsienica żyje w baldachach, gdzie żywi się kwia-
tami i niedojrzałymi owocami. Zanotowana liczebność jest niewielka, tym 
niemniej należy brać go pod uwagę jako potencjalnego wroga naturalnego.

Nawłoć późna Solidago gigantea i nawłoć kanadyjska S. canadensis.
W odróżnieniu od krajowego gatunku nawłoci pospolitej Solidago vir-
gaurea żeruje na nich niewiele gatunków owadów. Inwazyjne nawłocie 
atakowane są przez nieliczne gatunki muchówek. Są to gatunki z rodziny 
nasionnicowatych (Tephritidae), np. Eurota solidaginis, powodujące wyro-
śla na łodydze lub z rodziny miniarkowatych (Agromyzidae), np. Phyto-
myza solidaginis, które minują liście (Fot. 1). Liczebność ich jest zwykle 
niewielka.

Fot. 1. Miny Phytomyza solidaginis na Solidago gigantea

Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera i niecierpek drobno-
kwiatowy I. parviflora: oba gatunki są zjadane przez gąsienice motyli, m.in. 
kilku gatunków z rodziny miernikowców i sówek oraz dużego zawisaka – 
zmrocznika gładysza. Mimo zjadania przez nie dużych fragmentów roślin 
(Fot. 2) ich potencjał jest niewielki ze względu na niewielką liczebność 
i rozproszenie populacji. Na liściach często spotykane są miny muchówki 
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z rodziny miniarkowatych Phytoliriomyza melampyga (Fot 3.), które czę-
sto znajdują się niemal na wszystkich liściach. Nie zauważono jednak by 
wpływały one znacząco na kondycję rośliny.

Fot. 2. Impatiens glandulifera objedzony przez gąsienice motyli

Fot. 3. Miny Phytoliriomyza melampyga na Impatiens glandulifera
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Kolczurka klapowana Echinocystis lobata. Gatunek ten odwiedzany 
jest tylko przez owady zapylające, nie stwierdzono natomiast żadnych 
gatunków zjadających roślinę.

Dąb czerwony Quercus rubra. Mimo obecności krajowych gatun-
ków dębów, na których żyje wiele gatunków owadów z różnych rzędów, 
niewiele z nich spotykanych jest także na dębie czerwonym. Na liściach 
tego dębu stwierdzono występowanie min motyli Stigmella ruficapitella
z rodziny pasynkowatych oraz Phyllonorycter roboris z rodziny kibitni-
kowatych. Chętniej atakowane są żołędzie. Żerują w nich larwy motyli, 
m.in. zawleczonego z Ameryki Północnej gatunku Blastobasis glandu-
lella (Miśków 2014) oraz zwójkówek z rodzaju Cydia. Ponadto rozwija 
się w nich chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych – słonik żołędziowiec 
Curculio glandium.

Klon jesionolistny Acer negundo. Nie zaobserwowano żerowania owa-
dów na tym klonie. W Ameryce Północnej żyje na nim pluskwiak Boisea 
trivittata, który spośród kilku miejscowych klonów preferuje właśnie ten 
gatunek. Może on być rozważany jako potencjalny element walki biolo-
gicznej z klonem jesionolistnym.

Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia. Gatunek ten został sprowa-
dzony do Europy 400 lat temu i do niedawna nie był atakowany przez 
owady. Tylko sporadycznie notowano w pniach starych drzew obecność 
polifagicznych gąsienic trociniarki czerwicy Cossus cossus. W latach 80. 
ubiegłego wieku zawleczono do Europy z Ameryki Północnej dwa gatunki 
motyli minujących z rodziny Gracillariidae, które są monofagami na robinii 
akacjowej. W przeciągu kilkunastu lat oba gatunki zasiedliły większość 
obszaru Europy, w tym Polski. Parectopa robiniella (Fot. 4) tworzy palczasto 
rozgałęzione miny na wierzchu liścia. Są one łatwe do zauważenia, zwłasz-
cza jesienią. Gatunek liczniej występuje tylko w południowo-wschodniej 
Polsce, a na pozostałym obszarze obserwowany jest lokalnie w dużym 
rozproszeniu. Z kolei Phyllonorycter robiniella jest liczniejszy. Jego gąsienice 
tworzą miny na spodzie liści (Fot. 5). W niektórych rejonach zaatakowane 
bywają wszystkie liście na drzewach i tam uważany jest on za szkodnika 
robinii. Potencjalnie może być wykorzystany jako wróg naturalny, chociaż 
rzadko doprowadza do ograniczenia wzrostu robinii.
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Fot. 4. Miny Parectopa robiniella na Robinia pseudoacacia

Fot. 5. Miny Phyllonorycter robiniella na Robinia pseudoacacia

Czeremcha amerykańska Prunus serotina. Na gatunku tym spoty-
kano nieliczne miny motyli z rodzin Gracillariidae i Lyonetiidae, takie jak 
Phyllonorycter sorbi (Fot. 6) i Lyonetia clerkella (Fot. 7). Nie jest to roślina 
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preferowana przez wymienione gatunki, gdyż w większości przypadków 
gąsienice zamierały w minach przed osiągnięciem ostatniego stadium 
wzrostowego.

Fot. 6. Miny Phyllonorycter sorbi na Prunus serotina

Fot. 7. Miny Lyonetia clerkella na Prunus serotina
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Natomiast te żerujące na czeremsze zwyczajnej Prunus padus rozwijały 
się normalnie. Jako wyjątek należy odnotować żerowanie na czeremsze 
amerykańskiej gąsienic pazia żeglarza Iphiclides podalirius. Na piaszczy-
stych terenach Puszczy Kurpiowskiej jest to podstawowa roślina żywiciel-
ska tego gatunku. Na obszarach naturalnego występowania na czeremsze 
amerykańskiej żeruje wiele gatunków motyli, których gąsienice czasami 
doprowadzają do gołożerów.

Róża pomarszczona Rosa rugosa. W porównaniu do omawianych 
gatunków roślin inwazyjnych na niej żeruje najwięcej owadów repre-
zentujących różne rzędy, zwłaszcza mszyce, chrząszcze i motyle. Istotne 
znaczenie może mieć żerowanie owadów na częściach generatywnych. 
Chrząszcze z rodziny żukowatych, np. ogrodnica niszczylistka Phyllopertha 
horticola może powodować zupełne zniszczenie rozwijających się kwia-
tów. Motyl z rodziny piórolotków – Cnaemidophorus rhododactyla żeruje 
w pąkach kwiatowych (Fot. 8), podobnie jak kilka gatunków zwójkówek, 
np. Notocelia cynosbatella, N. incarnatana. N. roborana, N. rosaecolana.

Fot. 8. Gąsienica Cnaemidophorus rhododactyla na Rosa rugosa
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W owocach żyją gąsienice zwójkówki Grapholita tenebrosana – czasami 
wszystkie owoce bywają zaatakowane. Ponadto gąsienice wielu gatunków 
żyją w pąkach oraz minują lub zgryzają liście. Mimo dużej różnorodności 
fitofagów żerujących na róży pomarszczonej nie stwierdzono przypadków 
skutecznego ograniczania jej rozwoju.

Analizując preferencje pokarmowe owadów względem roślin inwa-
zyjnych należy uznać, że w chwili obecnej możliwości ich wykorzysta-
nia w biologicznym zwalczaniu roślin są bardzo ograniczone. Głównym 
powodem jest brak wyspecjalizowanych konsumentów. Miejscowe gatunki 
polifagiczne z reguły unikają zjadania roślin, które nie są dla nich szcze-
gólnie atrakcyjne. Drugim powodem jest niski potencjał rozrodczy gatun-
ków żerujących na roślinach inwazyjnych. Nawet gatunki pochodzące 
z pierwotnych obszarów występowania nie zawsze spełniają swoją rolę, 
gdyż liczebność ich populacji jest zbyt niska, by mogły one efektywnie 
ograniczać rozwój i ekspansję roślin inwazyjnych.
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Możliwości wykorzystania projektów 
zintegrowanych LIFE do zwalczania obcych 
gatunków inwazyjnych

Streszczenie: W 2014 roku, w ramach programu LIFE na lata 2014–2021, pojawiła się 
nowa formalna podgrupa projektów LIFE, określanych mianem Projektów Zintegrowa-
nych LIFE. Dzięki nim, w ramach LIFE możliwe staną się działania na rzecz zwalczania 
obcych gatunków inwazyjnych o rzadko spotykanej dotąd w tym narzędziu skali inte-
gracji i złożoności. Będą mogły one objąć całe regiony, a nawet wiele krajów, w sposób 
komplementarny uwzględniając przy tym działania cząstkowe w ramach innych, już 
podjętych, realizowanych, bądź dopiero planowanych projektów finansowanych także 
z innych źródeł unijnych. Niniejsza praca omawia możliwości wykorzystania tego nowego 
narzędzia do walki z obcymi gatunkami inwazyjnymi, w tym zwalczania obcych inwa-
zyjnych gatunków barszczy na terenie Polski.

Słowa kluczowe: LIFE, projekt zintegrowany, obce gatunki inwazyjne, barszcz Mante-
gazziego, barszcz Sosnowskiego, zwalczanie

Wstęp

W pierwszej części omówione zostaną wymagania nowego narzędzia LIFE, 
jakim są projekty zintegrowane. W części drugiej zostanie nakreślona moż-
liwość wykorzystania tego narzędzia do celów realizacji strategii unijnej 
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w Polsce na rzecz bioróżnorodności, a zwłaszcza walki z roślinnymi obcymi 
gatunkami inwazyjnymi.

Na koniec omówiona zostanie propozycja takiego, najkorzystniej 
oddzielnego, projektu zintegrowanego stawiającego sobie za cel 
zintegrowanie wysiłków podejmowanych w skali kraju i poszcze-
gólnych regionów na rzecz zwalczania wybranych, oddzielnych grup 
tych gatunków. Podejście takie może okazać się szczególnie efektywne 
przy zwalczaniu barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego, sta-
nowiących zagrożenie nie tylko dla bioróżnorodności, ale również dla 
zdrowia ludności.

1. Projekty Zintegrowane LIFE

1.1. Miejsce w strukturze programu LIFE

Do 2015 roku w Polsce coraz powszechniejsze stało się korzystanie z kla-
sycznych projektów LIFE. Projekty te współfinansowane są w Polsce przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFO-
ŚiGW). Wraz ze wzrostem corocznej liczby aplikacji do klasycznych pro-
jektów LIFE, rosły też wymagania Funduszu odnośnie wkładu własnego 
i w ostatnim roku osiągnął on już poziom 10%, przy czym Fundusz finan-
suje 30% kosztów takiego projektu, a dopiero brakującą resztę pokrywa 
Komisja Europejska w ramach LIFE.

Z konieczności zatem, klasyczne projekty LIFE muszą być wyważone co 
do wysokości wkładu własnego uczestników z jednej strony, tzn. możliwo-
ści współfinansowania prac w projekcie przez samych beneficjentów, oraz 
koniecznymi nakładami na skuteczną realizację zadanych celów, z drugiej. 
Skutkuje to zazwyczaj ograniczaniem celów do możliwości finansowych 
wnioskodawcy i dlatego na ogół realizowane są bardzo ograniczone teryto-
rialnie projekty dla wybranych siedlisk i gatunków, pozbawione szerszego 
kontekstu i z reguły bardzo słabo zintegrowane z innymi tego typu projek-
tami. Ponadto charakteryzują się one znacznym rozproszeniem środków, 
wydatkowanych w sposób mało skoordynowany, a co za tym idzie dużo 
mniej efektywny, niż należałoby tego oczekiwać po narzędziu finansowym 
funkcjonującym na skalę europejską.
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Najwyraźniej z uwagi na takie właśnie ograniczenia, Komisja Euro-
pejska stworzyła nowe narzędzie w ramach programu LIFE, które ma 
zniwelować wszelkie braki projektów klasycznych, poprzez zamienienie 
tych właśnie braków w jego podstawowe wymogi. I tak, integracja na 
skalę przynajmniej regionalną (a najlepiej krajową i międzynarodową), 
długofalowy czas realizacji (minimum 6 lat) i konieczność zaangażowania 
odpowiednio dużych środków (minimum 10 mln euro) leżą u podstaw 
projektów, które dla tych wszystkich względów noszą miano projektów 
zintegrowanych.

W 2014 roku można było zgłaszać jedynie wnioski do podprogramu 
„Środowisko”, a w 2015 roku wystartuje również podprogram „Klimat”. 
Oczekuje się, że średni rozmiar konsorcjum wyniesie 2–10 beneficjentów, 
średni wkład UE 10–15 mln €, przy współczynniku finansowania 60%. 
Przy podanym średnim poziomie finansowania przypadnie około trzech 
IP (projektów zintegrowanych, od ang. Integrated Projects) na każdy kraj 
członkowski w latach 2014–2020.

W 2014 r., nabór wniosków do IP LIFE ogłoszono 16 czerwca, podob-
nie jak w przypadku projektów tradycyjnych. Termin składania koncep-
cji wraz z planem finansowym upłynął 10 października, a na kwiecień 
2015 r. ustalono wstępnie termin składania pełnych wniosków. Na wrzesień 
2015 r. przewidziane jest podpisanie umów o granty. Do grudnia 2015 r. 
niewykorzystany budżet zostanie przesunięty do rezerwy tradycyjnych 
projektów LIFE.

1.2. Projekty Zintegrowane jako nowe formalne narzędzie 
programu LIFE

Projekty Zintegrowane LIFE to nowe, sformalizowane dopiero w 2014 r. 
w ramach tego programu narzędzie wytyczania i realizacji celów strate-
gicznych na skalę regionalną i międzyregionalną. Projekty zintegrowane 
były stosowane już wcześniej w innych narzędziach finansowych Unii 
Europejskiej, a w istocie realizowano je również nieformalnie w praktyce, 
w ramach wielu wcześniejszych „tradycyjnych” projektów LIFE. Jednak 
dopiero od 2014 roku, po raz pierwszy w ramach tego nowego formalnego 
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narzędzia programu LIFE, stało się możliwe pełniejsze wykorzystanie 
dobrodziejstw takich projektów:

„W chwili obecnej trwają prace nad kształtem Instrumentu Finansowego 
LIFE w kolejnej perspektywie finansowej 2014–2020. W ramach tych prac, 
Komisja Europejska promuje ideę tzw. projektów zintegrowanych (integra-
ted projects), których celem jest rozwiązanie w szerokiej skali problemów 
środowiskowych w następujących obszarach tematycznych: przyroda, woda, 
odpady, powietrze oraz adaptacja do zmian klimatu. Budżety takich projek-
tów mogą sięgać nawet kilkudziesięciu milionów euro.” – czytamy na stronie 
internetowej NFOŚiGW.

Projekty zintegrowane są projektami wdrażającymi na dużą skalę tery-
torialną, obejmującą cały region, wiele regionów lub nawet skalę mię-
dzynarodową, plany i strategie dotyczące ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych wynikające z aktów legislacyjnych Unii Europejskiej lub 
organów władzy Państw Członkowskich. Na kolejnej stronie internetowej 
NFOŚiGW czytamy: „Komisja Europejska zaproponowała, by w nowej 
perspektywie finansowej LIFE większy nacisk położyć na finansowanie tzw. 
projektów zintegrowanych tj. projektów o dużym zasięgu terytorialnym 
mających na celu wdrożenia strategii lub programów działań w zakresie 
środowiska lub zmian klimatycznych, mobilizujących wykorzystanie innych 
funduszy pomocowych. (…). Zagadnienie to jest szczególnie istotne dla 
podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie planów i strategii o zasięgu 
krajowych i regionalnym.”

Zasadniczo mają one obejmować obszary przyrody (włączając w to 
zarządzanie siecią Natura 2000), wód, odpadów, powietrza oraz ograni-
czania i adaptacji do zmian klimatycznych. Mają przy tym obejmować 
i koordynować również działania komplementarne mobilizujące przynaj-
mniej jedno inne, odpowiednie źródło finansowania Unijne (np. Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz 
Społeczny), krajowe lub prywatne. Te dodatkowe środki nie wchodzą do 
rozliczanego budżetu projektu, niemniej jednak zaliczane są do ogólnej 
wartości projektu zintegrowanego. Komisja Europejska finansuje do 60% 
wartości Projektu Zintegrowanego LIFE. NFOŚiGW na swej stronie inter-
netowej deklaruje wszelką niezbędną pomoc i wsparcie przy przygotowy-
waniu wniosków do takich projektów oraz zachęca do ich składania: „Na 
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szczególną uwagę i wsparcie, zarówno merytoryczne, jak i instytucjonalne, 
mogą liczyć wnioskodawcy projektów zintegrowanych ze strony NFOŚiGW.
Planujemy kontynuować nasze działania promujące ideę projektów zinte-
growanych, organizować szkolenia i warsztaty pisania wniosków, jak rów-
nież udostępniać informacje o realizowanych już z powodzeniem w Europie 
projektach zintegrowanych w dziedzinie przyrody. NFOŚiGW, jako Krajowa 
Instytucja Wdrażająca w zakresie obsługi Instrumentu Finansowego LIFE+ 
w Polsce, pragnie zachęcić do współpracy instytucje mogące realizować pro-
jekty zintegrowane oraz koordynować ich realizację na szczeblu krajowym 
i regionalnym.”

W tej sytuacji powstaje pilna potrzeba wypracowania odpowiednich 
precedensów i procedur związanych z ich obsługą, jak również większa 
otwartość organizmów rządowych na współpracę z jednostkami badaw-
czymi, jako potencjalnymi współbeneficjentami tych projektów, w celu 
jak najbardziej efektywnej alokacji znaczących środków, jakie to nowe 
narzędzie ma zapewnić.

Na stronie Funduszu przywołano przykłady współfinansowanych przez 
LIFE, realizowanych w Europie wcześniej projektów o charakterze pro-
jektów zintegrowanych: Program zarządzania i monitorowania obszarów 
Natura 2000 dla obszarów podmokłych i rzek basenu Morza Śródziem-
nego, Opracowanie priorytetowych ram działania dla obszarów Natura 
2000 w Hiszpanii, Opracowanie strategii zarządzania siecią Natura 2000 
w regionie Lombardii, Sieć Ekologiczna Trentino (Trentino Ecological 
Network, T. E. N.), Narodowy program ochrony środowiska i zarządza-
nia dla lokalizacji Natura 2000 na Litwie NAT-PROGRAMME, Program 
zarządzania Natura 2000 dla Słowenii za okres 2014–2020. Wszystkie sześć 
przykładów sprowadzają się do tworzenia strategicznych ram politycznych 
zarządzania sieciami ekologicznymi (Natura 2000) na skalę regionalną lub 
krajową. Nawet pierwszy z wymienionych projektów nie jest projektem 
międzynarodowym, a dotyczy jedynie terytorium Hiszpanii.

Warto też zauważyć, że, niestety, żaden z nich nie jest programem 
stricte wykonawczym. W istocie także nasze MOŚ przygotowało w 2014 r. 
analogiczny ogólny projekt dla wdrażania Strategii Unijnej.

Pojedynczy taki projekt jest w oczywisty sposób celowy dla wypraco-
wania ogólnych ram wdrażania strategii krajowej. IP LIFE stwarza jednak 
szerszą możliwość podjęcia również bezpośrednich działań wykonawczych 
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w ramach struktur, które można i należy w tym celu stworzyć dla realiza-
cji strategii krajowej. Autor uważa, że działania takie, aby były skuteczne, 
powinny w większym stopniu koncentrować się na tworzeniu sieci struk-
tur ponadregionalnych, regionalnych i terenowych do wdrażania takiej 
powziętej już w kraju strategii, pod ogólnym kierunkiem i nadzorem 
wyspecjalizowanych organów rządowych. Struktury te powinny zostać 
zbudowane i przetestowane w praktycznym działaniu przez zespoły wyspe-
cjalizowanych fachowców.

1.3. Wymogi formalne wniosków na Projekty Zintegrowane LIFE

Projekty Zintegrowane LIFE składane są obecnie w dwóch etapach. W 2014 
roku, do 10 października należało złożyć koncepcję projektu wraz z jego 
ogólnym planem finansowym. Po jej pomyślnej ocenie, na kwiecień 2015 
roku przewidziany jest termin drugiej, końcowej fazy submisji pełnej 
propozycji takiego projektu. Na uwagę zasługuje tu fakt, że na miesiąc 
przed terminem pierwszej fazy submisji można się było pokusić o złożenie 
wniosku na przygotowanie projektu w ramach tzw. Pomocy Technicz-
nej (Technical Assistance projects), gdzie można było ubiegać się o środki 
w wysokości nawet 1% przewidywanych środków docelowego projektu 
zintegrowanego.

Każdy projekt programu IP LIFE ma obowiązek:
» wpisywać się zarówno w istniejącą Strategię Unijną, jak i Krajową (np. 

dotyczącą kontroli priorytetowych obcych gatunków inwazyjnych),
» obejmować swym zasięgiem region, wiele regionów, kraj lub wiele 

państw,
» angażować odpowiednio duże i zróżnicowane środki unijne dla 

osiągnięcia celów projektu,
» angażować organ rządowy odpowiedniego szczebla (np. MOŚ, 

GDOŚ, GIOŚ, PIOŚ na szczeblu krajowym) najkorzystniej w charak-
terze koordynatora i zgłaszającego projekt, przy czym odstępstwa od 
tego ostatniego wymogu powinny być bardzo dobrze uzasadnione.

Na uwagę zasługuje żądanie objęcia przynajmniej 10 mln Euro jako 
niezbędnych środków dla realizacji projektu zintegrowanego w minimal-
nym okresie 6 lat trwania takiego projektu, a pełne budżety projektów 



Możliwości wykorzystania projektów zintegrowanych LIFE do zwalczania obcych gatunków inwazyjnych 159

zintegrowanych LIFE mogą w istocie sięgać nawet kilkudziesięciu milio-
nów euro.

Technicznie lokalizacja projektu w strukturze głównego filaru pro-
gramu LIFE na lata 2014–2020 powinna (z uwzględnieniem nazewnic-
twa w języku angielskim), jak się zdaje, i w kolejnych latach wyglądać 
analogicznie:

» identyfikator wezwania (call identifier): 2014 Call for proposals for 
LIFE Action Grants,

» temat wezwania (topic): Environment sub-programme – podprogram 
na rzecz środowiska,

» rodzaj projektu: Integrated project (Two phases).
W tych kolejnych latach „2014 Call” powinny w poniższym zestawieniu 

zastąpić terminy kolejnych identyfikatorów wezwania. Nadal, zapewne, 
obowiązywać będzie przy tym uproszczona, dwustopniowa procedura 
selekcji wniosków.

2. Projekty zintegrowane na rzecz ochrony bioróżnorodności poprzez kontrolę 
rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych

W książce „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględ-
nieniem gatunków inwazyjnych” (Tokarska-Guzik i in. 2012) zamieszczony 
został katalog roślinnych gatunków obcych, spotykanych w środowisku 
przyrodniczym w Polsce. Obok kluczowych informacji o nich samych, 
książka przedstawia ocenę stopnia inwazyjności poszczególnych gatunków 
obcych stanowiących zagrożenia dla tego środowiska: “Podstawą podejmo-
wanych działań ma być rozróżnienie gatunków pod względem stopnia ich 
zadomowienia, możliwości rozprzestrzeniania i potencjalnego negatywnego 
oddziaływania na inne organizmy i siedliska. Wstępne koncepcje zakładają 
tworzenie list gatunków obcych w relacji do wywoływanego zagrożenia.”

Międzynarodowa Konwencja o różnorodności biologicznej i wyni-
kająca z niej strategia Unijna narzuca krajom członkowskim podejmo-
wanie w tym zakresie określonych działań organizacyjnych. Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska, Michał Kiełsznia we wstępie do powyższej 
pozycji pisze: „Strategiczny Plan na rzecz Różnorodności Biologicznej na 
lata 2011–2020 Konwencji o Różnorodności Biologicznej zawiera m.in. cel 
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określający, że do 2020 r. inwazyjne gatunki obce i drogi ich rozprzestrzenia-
nia się zostaną zidentyfikowane i skategoryzowane, a gatunki priorytetowe 
będą kontrolowane lub usunięte.”

W przyjętym 6 kwietnia 2014 r. przez Parlament Europejski Rozporzą-
dzeniu o gatunkach obcych (kolejnym krokiem było formalne przyjęcie 
Rozporządzenia przez Komitet Ministrów Rady Europy w lipcu tegoż roku) 
przenosi się już nacisk z monitoringu na działania zmierzające do czynnej 
kontroli populacji gatunków obcych uznanych za priorytetowe: „Najważ-
niejszym elementem nowego dokumentu jest lista priorytetowych gatunków 
obcych, dla których państwa członkowskie zobowiązują się do realizacji 
jednej z trzech procedur postępowania. W zależności od fazy inwazji będzie 
to zapobieganie introdukcji, podejmowanie działań w celu całkowitej elimi-
nacji gatunku we wczesnej fazie po wykryciu obecności lub długoterminowe 
zarządzanie w przypadku znacznego rozprzestrzenienia się na terytorium 
kraju. (…) W krótkim okresie po wykryciu konieczne będzie podjęcie dzia-
łań mających na celu wytępienie tego gatunku. Jeżeli się to nie powiedzie, 
konieczne będzie prowadzenie długoterminowej kontroli rozprzestrzeniania 
się gatunku.” – czytamy na stronie internetowej IOP z Krakowa.

Istniejące zapisy pozwalają w oczywisty sposób przypuszczać, że projekt 
zintegrowany dotyczący obcych roślinnych gatunków inwazyjnych może 
być składany w ramach Projektów Zintegrowanych LIFE Przyroda, jako 
projekt zintegrowany wnoszący wkład do osiągnięcia celów Dyrektywy 
Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej UE (nr 2009/147/EC oraz nr 92/43/EEC) 
oraz osiągnięcia celu 1 Strategii Bioróżnorodności UE poprzez wdrożenie 
Priorytetowego Działania Ramowego (Artykuł 8 z 92/43/EEC).

W odniesieniu do proponowanego tu zakresu aplikacji (ochrony bio-
różnorodności poprzez skuteczną kontrolę rozprzestrzeniania się obcych 
gatunków inwazyjnych na płaszczyźnie zintegrowanych działań w skali 
krajowej, ponadregionalnej lub regionalnej), sieć struktur wykonawczych 
dla realizacji stawianych przed Projektem Zintegrowanym LIFE celów 
powinna (jak się wydaje najkorzystniej) objąć wiele luźno ze sobą powią-
zanych struktur organizacyjnych, wyspecjalizowanych w zwalczaniu okre-
ślonych grup obcych gatunków roślin inwazyjnych. Tzn. grup takich roślin 
istotnie zróżnicowanych pod względem szczególnie istotnych dla procedur 
ich zwalczania cech biologicznych i środowiskowych, ich etiologii, ekologii, 
morfologii i sposobów rozmnażania i rozprzestrzeniania się.
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Jak się wydaje, także w kolejnych latach należy spodziewać się powiele-
nia tegorocznych ram organizacyjnych dla tego typu projektów. Obecnie 
każdy Projekt Zintegrowany LIFE zorientowany na walkę z obcymi rośli-
nami inwazyjnymi powinien być kierowany do podprogramu w grupie 
projektów na rzecz Środowiska (Environment).

2.1. Koncentracja środków czy unifikacja celów?

W przypadku projektów zintegrowanych stoimy przed koniecznością okre-
ślenia zakresu integracji dziedziny, której mają one dotyczyć. W przy-
padku bioróżnorodności możemy obrać zarówno podejście integrujące 
wszelkie poczynania w tym kierunku, co jednak może doprowadzić do 
niekorzystnego rozmycia celów takich projektów, jak również dokonać 
preselekcji takich celów z wyraźną koncentracją konkretnych projektów na 
określonych grupach najpilniejszych działań, adresowanych w skrajnych 
przypadkach wręcz do specyfiki pojedynczych nawet gatunków roślin 
inwazyjnych, jednak w sposób całościowy, najkorzystniej obejmujący jak 
największy obszar kraju dotknięty inwazją danego gatunku.

Pojedynczy, skuteczny projekt zintegrowany mógłby, tym samym, kon-
centrować się nawet na jednej takiej wybranej grupie obcych gatunków 
roślin inwazyjnych. Oznacza to, że już wkrótce (po fazie ogólnych pro-
jektów zintegrowanych) celowe może się okazać skoncentrowanie się na 
realizacji takich właśnie, niezależnych, zróżnicowanych projektów zin-
tegrowanych nastawionych na zwalczanie oddzielnych grup gatunków 
inwazyjnych.

Obok, zatem, projektów zintegrowanych nakierowanych na ogólną 
politykę dotyczącą wielu różnych priorytetowych gatunków inwazyjnych, 
proponowane podejście pozwolić może również na skupienie środków 
i wysiłków na zagadnieniu wybranej specyficznej grupy roślin inwazyj-
nych (nawet pojedynczego gatunku) w ramach pojedynczego projektu 
zintegrowanego. Pozwolić to może, zarazem, na równoległe uruchomienie 
w kraju w niedalekiej przyszłości wielu projektów zintegrowanych, które 
będą mogły, rzecz jasna, korzystać z całego szeregu wspólnych działań kom-
plementarnych (takich jak np. mapowanie satelitarne lub tworzenie orto-
fotomap lotniczych). Za koniecznością realizacji oddzielnych projektów 
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przemawia tu specyfika różnych obcych inwazyjnych gatunków roślin 
z jednej strony, a także szczególnie duże rozprzestrzenienie ich siedlisk, 
co wymagać może zaangażowania środków wielokrotnie przekraczających 
możliwości pojedynczego projektu zintegrowanego. Konieczna może tu 
być, zatem, koncentracja zarówno wiedzy, jak i nakładów finansowych 
zintegrowanych z nakierowanymi na specyfikę danego gatunku działaniami 
organizacyjnymi, w celu podjęcia skutecznej długofalowej i zakrojonej 
na dostatecznie szeroką skalę walki z danym gatunkiem z listy prioryte-
towej Komisji Europejskiej. Autor uważa, że w szczególności takie skon-
centrowane, zintegrowane podejście może okazać się konieczne w celu 
podjęcia rzeczywiście skutecznych działań w skali kraju na rzecz walki ze 
specyficzną grupą groźnych obcych gatunków inwazyjnych, jaką stanowi 
barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego, zagrożenie ze strony któ-
rych zarówno dla bioróżnorodności jak i zdrowia ludności będzie według 
najnowszych prognoz w kolejnych latach bardzo poważnie narastać.

2.2. Inwazyjne gatunki obcych barszczy w Polsce

5 kwietnia 2012 r. weszło w życie opublikowane 4 października 2011 r. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie 
listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia 
do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym.

Z przypisów zawartych w tym Rozporządzeniu na szczególną uwagę 
zasługuje Przypis nr 1, wyszczególniający objętą rozporządzeniem listę 
inwazyjnych gatunków roślin, na której barszcz Mantegazziego (barszcz 
kaukaski, Heracleum mantegazzianum) i barszcz Sosnowskiego (Herac-
leum sosnowskyi), znajdują się w grupie gatunków otwierających tę listę 
priorytetową. Oba te gatunki na całym obszarze, na którym występują 
w naszym kraju stanowią inwazyjne gatunki obce o rozmnażającej się 
populacji i wzrastającej liczebności. Liczba ich stanowisk jest oceniana na 
ok. 1000. Liczebność na poszczególnych stanowiskach sięga przeciętnie 
kilkuset osobników, tworzących zwarte płaty. Poczynione w ostatnich 
latach obserwacje wskazują, że największe skupiska, obejmujące szereg 
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takich przyległych do siebie płatów, mogą już obejmować nawet wiele 
tysięcy osobników.

Oba gatunki do niedawna były kontrolowane, jednak z ograniczonym 
skutkiem. W chwili obecnej w niektórych regionach roślina wyraźnie 
wymyka się spod kontroli (zwłaszcza w sąsiedztwie dogodnych dla ich 
rozprzestrzeniania się powierzchniowych cieków wodnych).

2.3. Ramy organizacyjne zwalczania obcych gatunków barszczy 
w Polsce

Już w grudniu 2002 r. Rada Ministrów zatwierdziła Program wykonawczy 
do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002–2010 (według wymagań 
ustawy Prawo ochrony środowiska). W jego ramach opracowane zostały 
zasady i program: zapobiegania introdukcjom, eliminacji, powstrzymy-
wania rozprzestrzeniania oraz kontroli liczebności gatunków obcych 
(w szczególności tych, które najbardziej zagrażają rodzimym zasobom 
różnorodności biologicznej). Od szeregu lat prowadzi się też u nas krajowe 
bazy występowania gatunków inwazyjnych barszczy, głównie w oparciu 
o indywidualne doniesienia z terenu. Przykładem może tu być ogólnopol-
ska baza prowadzona przez Pracownię Stosowanej Ekologii Roślin w Wyż-
szej Szkole Ekologii i Zarządzania (PSER WSEiZ) w Warszawie. Obecnie 
podejmowane są także, zorganizowane już na szerszą, nawet regionalną 
skalę, działania w celu aktywnego ograniczenia rozprzestrzeniania się tych 
gatunków barszczy w Polsce. Przykładowo, Stowarzyszenie „Człowiek 
i Przyroda” ma już za sobą bogate doświadczenie w skutecznym zwalczaniu 
barszczu na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Poważna konku-
rencja dla regionu suwalskiego rośnie w Małopolsce, gdzie realizowany 
jest przez Uniwersytet Rolniczy z Krakowa pilotażowy dla całego regionu 
projekt kontroli inwazyjnych gatunków barszczy finansowany przez Fun-
dusze Norweskie. Także regionalne WFOŚiGW zaczynają dostrzegać 
rangę problemu. W 2014 roku WFOŚiGW w Szczecinie przeznaczył na 
walkę z barszczem w województwie zachodniopomorskim sumę 500 tys. 
zł. Na przeciwległym krańcu Polski, w rejonie podkarpackim na walkę 
z barszczem w samym tylko powiecie sanockim, przewidziano ostatnio 
sumę 1,2 mln złotych na dwa lata. Jak widzimy na przestrzeni ostatnich lat 
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podejmowane są wielorakie, chociaż słabo skoordynowane w skali kraju 
inicjatywy lokalne zmierzające do uporania się z „palącym problemem” 
obcych barszczy inwazyjnych przynajmniej na części terenów, na których 
mamy do czynienia z prawdziwą plagą tych roślin.

Dlatego w 2014 r. autor we współpracy z szeregiem podmiotów kra-
jowych podjął (zakończoną, niestety, niepowodzeniem) pierwszą próbę 
zgłoszenia propozycji Projektu Zintegrowanego LIFE koncentrującego 
się na zintegrowaniu i koordynacji podejmowanych w różnych regionach 
działań na rzecz zwalczania inwazyjnych obcych gatunków barszczy w skali 
całego kraju. Projekt miał w swym zamierzeniu czerpać z dotychczaso-
wych doświadczeń krajowych i zagranicznych, jak również obliczony był 
na przetestowanie całej gamy rozwiązań alternatywnych oraz kompilacji 
jednych i drugich. Przewidywał podjęcie pilotażowych akcji czynnego 
zwalczania obu gatunków barszczy w ponad 25 wytypowanych gminach na 
terenie całego kraju, koordynowanych przez powołane w tym celu sztaby 
regionalne mające rozpocząć swą działalność w znakomitej większości 
województw w Polsce. Przewidywane działania miały być komplementarne 
w stosunku do innych wysiłków podejmowanych w tym zakresie w skali 
regionów i kraju. Miały zarazem integrować wszelkie takie działania nie 
tylko geograficznie, ale również organizacyjnie na wszystkich szczeblach 
zarządzania: krajowym, regionalnym i gminnym. Niestety niepowodze-
niem zakończyły się próby pozyskania partnera rządowego jako głów-
nego beneficjenta i koordynatora projektu. W tej sytuacji wniosek został 
odrzucony przez KE ze względów formalnych (z uwagi na zaistniały brak 
możliwości załączenia odpowiedniego planu organizacji rządowej, który 
to plan miałby być realizowany w ramach projektu). Obecnie przewiduje 
się podjęcie dalszych prób przyciągnięcia do projektu odpowiednich agend 
rządowych, w celu satysfakcjonującego spełnienia wszystkich wymaganych 
przez IP LIFE kryteriów formalnych i ponownego złożeniu właściwego 
wniosku być może jeszcze w roku 2015.

Podsumowanie

Projekty Zintegrowane LIFE (IP LIFE) są przeznaczone głównie dla 
administracji publicznej i innych jednostek działających na polu ochrony 



Możliwości wykorzystania projektów zintegrowanych LIFE do zwalczania obcych gatunków inwazyjnych 165

środowiska i zdolnych do koordynowania, poza samym IP, także działań 
komplementarnych współfinansowanych z innych funduszy europejskich. 
Mają one na celu wdrażanie planów i strategii UE (wieloletniego programu 
roboczego LIFE na lata 2014–2017) na odpowiednio dużą skalę. Niewyklu-
czone, że to nowe narzędzie LIFE zaowocuje w najbliższych latach całym 
szeregiem wniosków na projekty zintegrowane, składanych nie tylko przez 
stronę polską, a dotyczących wielu traktowanych nawet oddzielnie (chociaż 
nie w pełni niezależnie) gatunków obcych roślin inwazyjnych.
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Introdukcja wybranych gatunków 
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Streszczenie: Według definicji przyjętej przez Konwencję o Różnorodności Biologicznej – 
gatunki obce to gatunki przeniesione poza ich naturalny zasięg w wyniku działalności 
człowieka. Chociaż dzieje introdukcji gatunków w Europie sięgają czasów prehistorycz-
nych, to jednak w ostatnim czasie zjawisko to gwałtownie wzrosło w związku z coraz 
większą globalizacją. Gwałtowny wzrost zmiany zasięgów gatunków jest związany z roz-
wojem transportu i handlu oraz turystyki. Pomimo iż większość obcych gatunków nie 
jest inwazyjna i nie wywiera szkodliwego wpływu w nowym środowisku, to jednak część 
gatunków obcych inwazyjnych wywiera poważny wpływ na środowisko i gospodarkę 
człowieka. Oddziaływanie na lokalne biocenozy obejmuje: roślinożerność, drapież-
nictwo, konkurencję, przenoszenie pasożytów i chorób, krzyżowanie się z gatunkami 
rodzimymi. Inwazje biologiczne stanowią obecnie w skali globalnej jedno z głównych 
zagrożeń różnorodności biologicznej, ustępując jedynie utracie i niszczeniu siedlisk. 
Szkodliwy wpływ w gospodarce obejmuje niszczenie infrastruktury, zdrowie człowieka, 
straty w hodowli, uprawach i gospodarce leśnej. Jedną z przeszkód dla zbudowania 
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efektywnej strategii dotyczącej problemu gatunków obcych jest niska świadomość eko-
logiczna społeczeństwa. Dlatego edukacja powinna być jednym z priorytetów działania. 
Nie tylko edukacja formalna w szkole, ale też nieformalna (Organizacje Ekologiczne, 
Akcje Środowiskowe, Internet i inne media). Uczniowie mogą angażować się w wiele 
projektów ekologicznych, monitorować najbliższe środowisko i przekazywać informacje 
o zaobserwowanych obcych gatunkach.

Większość organizmów zwierzęcych w przyrodzie migruje i stopniowo kolonizuje 
nowe tereny, jeśli znajdzie tam sprzyjające dla siebie warunki, gdyż ekspansywność jest 
jedną ze strategii przeżywania gatunku. Zwierzęta mogą rozprzestrzeniać się nie tylko 
czynnie (dzięki narządom lokomocyjnym), ale także biernie (przenoszenie przez wiatr, 
wodę czy inne zwierzęta np. ptaki). Ekspansja może być spowodowana zarówno przez 
czynniki naturalne (zmiana klimatu, zmniejszenie konkurencji czy nacisku drapieżnic-
twa na danym obszarze), jak też przez pośrednią działalność człowieka (przeobrażenie 
siedlisk, uwolnienie nisz ekologicznych). Spontaniczne rozprzestrzenianie się zwierząt 
poza ich dotychczasowe zasięgi jest ograniczone przez występujące w przyrodzie bariery 
geograficzne i ekologiczne, dlatego zmiany zasięgów, wynikające z naturalnej ekspansji 
gatunku zachodzą na tyle wolno, że są praktycznie niezauważalne w czasie życia człowieka.

Zupełnie odmienny charakter mają zmiany zasięgu, będące skutkiem bezpośred-
niego lub pośredniego wprowadzenia obcych gatunków do nowego środowiska przez 
człowieka, z pominięciem naturalnych barier. Introdukcje mogą dać początek inwazjom 
biologicznym, które mają charakter skokowy i przebiegają stosunkowo gwałtownie. Rola 
człowieka nie ogranicza się wyłącznie do bezpośredniego (celowego lub przypadkowego) 
przenoszenia gatunków z naturalnego obszaru ich występowania do nowego siedliska. 
Działalność gospodarcza człowieka, prowadząca niejednokrotnie do likwidacji natural-
nych barier geograficznych i ekologicznych, sprzyja samodzielnemu rozprzestrzenianiu 
się obcych gatunków. Przykładowo budowa kanałów łączących dorzecza, umożliwiła 
samodzielną ekspansję wielu obcych gatunków do nowych terenów, które wcześniej 
były dla nich niedostępne.

Słowa kluczowe: gatunek rodzimy, gatunek obcy, gatunek obcy inwazyjny, introdukcja, 
inwazja biologiczna, różnorodność biologiczna, świadomość ekologiczna, edukacja

Zgodnie z definicjami przyjętymi przez Konwencję o Różnorodności Bio-
logicznej i Konwencję Berneńską oraz z ustawą o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004, gatunek obcy to: gatunek (także podgatunek lub niższy 
takson) introdukowany (przeniesiony, wprowadzony) i zawleczony poza 
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zasięg, w którym występuje lub występował w przeszłości w sposób naturalny, 
włączając w to części, gamety, nasiona, jaja lub propagule, dzięki którym 
może on przeżyć i rozmnażać się. Natomiast gatunek obcy inwazyjny to: 
gatunek obcego pochodzenia, którego introdukcja, gwałtowny rozwój i roz-
przestrzenianie się zagrażają lokalnej różnorodności biologicznej, wywołują 
szkodliwy efekt na środowisko przyrodnicze i gospodarkę człowieka. Inaczej, 
jest to gatunek, który opanował poza swoim dotychczasowym zasięgiem sie-
dliska naturalne i półnaturalne, gdzie stał się czynnikiem zmian i zagrożeń
rodzimej szaty roślinnej, fauny i ekosystemów.

Wyróżniamy różne typy introdukcji, które można klasyfikować według 
kategorii czasowych, przestrzennych i przyczynowych (rodzaj udziału 
człowieka w zmianach zasięgów gatunków). Człowiek od zarania dziejów 
przenosił ze sobą różne gatunki organizmów. W czasach prehistorycznych 
i starożytnych były to głównie introdukcje regionalne. Od wczesnego 
średniowiecza częstszym zjawiskiem stały się introdukcje kontynentalne. 
Natomiast wielkie odkrycia geograficzne zapoczątkowały epokę, w której 
do introdukcji regionalnych i euroazjatyckich, na coraz większą skalę dołą-
czyły introdukcje międzykontynentalne. Cechą współczesnych, bieżących 
introdukcji jest ich masowość i wielokierunkowość.

Niektóre introdukcje miały miejsce tak dawno, że w powszechnej opinii 
gatunki te nie są uznawane za obce, ale na status gatunku nie wpływa czas, 
jaki upłynął od jego introdukcji. Wiele gatunków uprawnych roślin (zboża, 
ziemniaki, kukurydza) i zwierząt hodowlanych (karp, kura, indyk, świnia) 
to gatunki obce, introdukowane w różnych okresach historycznych. Doty-
czy to również wielu gatunków synantropijnych (mysz domowa, szczur 
śniady i wędrowny) oraz występujących w środowisku półnaturalnym 
i naturalnym (królik, daniel, muflon). Chociaż większość obcych gatunków 
nie stanowi problemu dla środowiska, to część jest przyczyną groźnych 
w skutkach inwazji biologicznych.

Jeszcze mniej osób zdaje sobie sprawę z faktu, że gatunki obce, to nie 
tylko gatunki egzotyczne pochodzące z odległych krajów czy innych kon-
tynentów. Przyroda nie zna podziałów administracyjnych. Nawet gatunki 
rodzime przeniesione poza granicę ich naturalnego występowania i wpro-
wadzone do zupełnie nowego siedliska, są gatunkami obcymi na tym 
obszarze i mogą okazać się groźne w skutkach dla lokalnej biocenozy. 
Bardzo pouczającym w tym względzie przykładem było wprowadzenie 
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w latach 50 i 60 XX wieku pstrąga potokowego Salmo trutta fario (tak-
sonu rodzimego) do Dwoistego Stawu Gąsienicowego w Tatrach polskich. 
Prawdopodobnie stało się to przyczyną likwidacji jedynej w polskiej części 
Tatr reliktowej populacji skrzelopływki bagiennej Branchinecta paludosa.
Wpuszczone do bezrybnego stawu pstrągi wyjadły całą populację tego 
skorupiaka, a następnie w zimie same wyginęły, gdy staw zamarzł do dna.

Chociaż zmiany zasięgów geograficznych, w wyniku celowej lub przy-
padkowej introdukcji gatunków, nie są czymś zupełnie nowym, to jednak 
gwałtowny, wykładniczy wzrost populacji ludzkiej i rozwój cywilizacji 
zmiany te znacznie przyspieszył, powodując eskalację zjawiska inwazji 
gatunków. Współczesne zmiany zasięgów wielu gatunków są zarówno efek-
tem celowego działania człowieka (introdukcja zamierzona) jak również 
przypadkowym zawleczeniem, związanym z rozwojem transportu, handlu 
i wymianą produktów oraz turystyką. W wielu przypadkach człowiek 
pośrednio ułatwia samodzielne rozprzestrzenianie się gatunku, tworząc 
sztuczne drogi ekspansji. W taki sposób racicznica zmienna od 200 lat 
dokonuje wytrwałego podboju kolejnych terenów, przemieszczając się 
ze swojej ojczyzny (rejon ponto-kaspijski) na północ i zachód Europy 
systemem kanałów łączących dorzecza.

Początkowo zawleczenia dotyczyły głównie gatunków przenoszonych 
przypadkowo wraz z towarami (stonka ziemniaczana) lub jako fauna 
towarzysząca gatunkom celowo introdukowanym. Dotyczy to nie tylko 
fauny pasożytniczej, ale też wielu gatunków mięczaków (szczeżuja chińska, 
wodożytka nowozelandzka) i ryb (czebaczek amurski), które dostały się 
do naszych wód podczas ich zarybiania gatunkami hodowlanymi. Coraz 
częściej zdarzają się też przypadki zawleczeń przez osoby wracające z dale-
kich podróży.

Charakterystyczną cechą współczesnych zawleczeń jest to, że służby 
kwarantannowe nie mogą wykryć intruzów, gdyż nie znajdują ich w towa-
rach, opakowaniach czy kontenerach; często grupy osobników dostają się 
do otwartych ładowni i kabin pasażerskich w czasie postoju samochodów, 
wagonów, statków i samolotów.

Jednym z najbardziej spektakularnych przypadków zawleczeń w ostat-
nim okresie w Europie jest inwazja stonki kukurydzianej Diabrotica vir-
gifera. Wszystkie poszlaki wskazują, iż pierwsze osobniki przyleciały do 
Belgradu z Ameryki w pasażerskich samolotach rejsowych i zasiedliły 



Introdukcja wybranych gatunków zwierząt w Polsce oraz miejsce problemów 171

położone w pobliżu lotniska plantacje kukurydzy. W ciągu kilku lat gatu-
nek ten opanował stopniowo dużą część Europy Środkowo-Wschodniej. 
Pierwsze w Polsce ognisko inwazyjne stonki kukurydzianej stwierdzono 
w województwie podkarpackim w 2005 r. Czy dzięki systemowi wczesnego 
wykrywania i łapaniu owadów w pułapki feromonowe oraz mniejszej 
powierzchni upraw kukurydzy ten kolejny żuk z Kolorado nie powtórzy 
sukcesu inwazyjnego swojej poprzedniczki?

Inwazja kolejnego szkodnika, jakim jest szrotówek kasztanowcowiaczek 
Cameraria ohridella jest związana z transportem samochodowym. Motyle 
oraz liście z larwami były przenoszone na kołach samochodów, dlatego 
jako pierwsze były zaatakowane kasztanowce rosnące przy arteriach ruchu. 
Z tych drzew przenoszony był dalej przez ludzi, zwierzęta, wiatr i samo-
chody. W ciągu pięciu lat od pierwszych obserwacji (w 1998 roku koło 
Wrocławia) ten przybyły do nas z ogniska inwazyjnego w Macedonii szkod-
nik opanował praktycznie cały obszarze Polski. Powszechnie występujące 
kasztanowce, na których żerują gąsienice motyla to również gatunek obcy 
w naszym kraju, choć neutralny.

Wiele gatunków zostało zawleczonych w wodach balastowych statków. 
Są wśród nich skorupiaki, mięczaki i ryby (babka bycza) oraz pochodzący 
z Ameryki Północnej, planktonożerny żebropław Mnemiopsis leidyi, któ-
rego masowe pojawy obserwuje się od 2007 w Zatoce Gdańskiej, a więc 
na obszarze Natura 2000.



Elżbieta Strzelec172

Fot. 1. Szrotówek kasztanowcowiaczek Cameraria ohridella – szkodnik kasztanowców (Fot. J. Buszko)

Introdukcje celowe, czyli świadome wprowadzenie obcych gatunków, 
dotyczą przede wszystkim ryb hodowlanych (amur biały, tołpyga, peluga, 
sumik karłowaty), skorupiaków użytkowych (rak pręgowany i sygnałowy) 
i dużych ssaków kopytnych (daniel, muflon, jeleń wschodni sika). Niektóre 
gatunki zostały celowo uwolnione z niewoli/hodowli przez tzw. obrońców 
praw zwierząt (norka amerykańska, szop pracz) lub wypuszczone przez 
znudzonych i nieodpowiedzialnych amatorów egzotycznej terrarystyki 
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(amerykańskich żółwie ozdobne) lub akwarystyki (pirania roślinożerna – 
pirapitynga, trawianka). Innym udaje się uciec z prywatnych hodowli czy 
ogrodów zoologicznych (kazarka czyli gęsiówka egipska). Zasiedlaniu 
sprzyjają zmiany klimatyczne, a w przypadku wodnych gatunków zbiorniki 
z ciepłą wodą. Wśród egzotycznych przybyszów jest papuga aleksandretta 
obrożna Psittacula krameri, zimująca w parku miejskim w Łodzi. Ekolodzy 
obawiają się, że wkrótce może pojawić się u nas żaba rycząca Lithobates 
catesbeianus.

Fot. 2. Skutek żeru szrotówka kasztanowcowiaczka (Fot. J. Buszko)

Przypadek biedronki azjatyckiej Harmonia axyridis (nazywanej też 
biedronką arlekin lub biedronką ninja) dobrze pokazuje specyfikę, globalny 
charakter i skalę zjawiska współczesnych inwazji biologicznych.
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Fot. 3. Biedronka azjatycka Harmonia axyridis (Fot. L. Krzysztofiak)

Ten wywodzący się ze środkowo-wschodniej Azji gatunek był wielo-
krotnie introdukowany do różnych krajów, w celu walki ze szkodnikami. 
Najpierw – w 1916 roku do Stanów Zjednoczonych, skąd biedronka arlekin 
rozprzestrzeniła się i opanowała w niedługim czasie niemal całą Amerykę 
Północną, Południową i Afrykę. Później, od lat 80-tych ubiegłego wieku, 
kilkakrotnie introdukowano tę biedronkę w różnych państwach europej-
skich, stąd rozprzestrzeniła się prawie na całym kontynencie. Znamienny 
jest fakt, że ten azjatycki gatunek nie został introdukowany do Europy 
bezpośrednio ze swojego naturalnego obszaru występowania, ale z hodowli 
laboratoryjnych. Biedronka azjatycka po raz pierwszy została stwierdzona 
w Polsce w 2006 roku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Pomimo tego, 
że biedronki ninja skutecznie ograniczają populacje mszyc i innych szkod-
ników, to gatunek ten obecnie jest poważnym zagrożeniem dla naszych 
rodzimych gatunków biedronek m.in. siedmiokropki. Gatunek ten jest 
również uciążliwy dla ludzi. Biedronki te masowo zimują w budynkach, 
a wydzielana przez nie żółta hemolimfa powoduje trwałe plamy na ścia-
nach, meblach, ubraniach i sprzęcie elektronicznym. Ukąszenie takiej 
biedronki może wywołać reakcję alergiczną u ludzi. Stwierdzono, że bie-
dronki te żerują czasami na owocach; szczególnie duże straty odnotowano 
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w winnicach. Wino wyprodukowane z takich winogron ma gorzki smak 
i obrzydliwy zapach.

Czy introdukcja może być sukcesem?

Chociaż celowe introdukcje zwierząt w Polsce w kilku a nawet kilkunastu 
przypadkach dostarczyły liczących się korzyści gospodarczych (karp, pstrąg 
tęczowy, peluga czy tołpyga biała), to rola ekologiczna (a w niektórych 
przypadkach także ekonomiczna) większości tych gatunków jest jednak 
kontrowersyjna. Widać to najwyraźniej na przykładzie azjatyckich ryb 
roślinożernych (amur biały, tołpygi) czy niektórych bezkręgowców (rak 
pręgowaty Orconectes limosus) sprowadzonych w celach użytkowych.

Dotychczas znany jest tylko jeden przypadek celowego wprowadzenia 
do Polski obcego gatunku bezkręgowca, zakończony oczekiwanym sukce-
sem. Było nim wykorzystanie ośca korówkowego Aphelinus mali do walki 
biologicznej z mszycą niszczącą sady (Eriosoma lanigerum). Mszyca krwista 
(bawełnica korówka) została zawleczona z Ameryki Północnej do Europy 
już w XVIII wieku, a pod koniec XIX wieku stała się groźna dla monokultur 
jabłoni preferowanych w sadownictwie. Błonkówka (osiec korówkowy) to 
parazytoid wewnętrzny mszycy korówki wełnistej, niszczącej sady jabło-
niowe w Europie. Wysoką skuteczność ośca w ograniczaniu populacji 
korówki przetestowano w USA ok. 1880 r., a po pierwszej wojnie światowej 
eksportowano te owady do Europy (od 1920 r.) i wszystkich zaintereso-
wanych krajów na innych kontynentach. Na teren Polski sprowadzano 
dwukrotnie ośca (w 1923 z Urugwaju i w 1935 r. z Anglii), a niezależnie 
od tego osiec – po udanej aklimatyzacji – samorzutnie kolonizował kolejne 
obszary i w rezultacie korówka przestała być głównym szkodnikiem sadów 
w Europie.

Od czego zależy sukces inwazyjny gatunku?

Sukces inwazyjny gatunku zależy zarówno od uwarunkowań zewnętrznych 
(warunki naturalne środowiska i zmiany antropogeniczne) jak i korzyst-
nych przystosowawczo cech gatunku. Istotne są cechy wpływające na 
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konkurencyjność gatunku w środowisku i jego sukces reprodukcyjny, takie 
jak: szybka i wysoka reprodukcja, krótki cykl rozwojowy i wielopokole-
niowość oraz zmniejszenie kosztów reprodukcji przez dzieworodność czy 
obojnactwo. Duże znaczenie dla procesu naturalizacji gatunku w nowym 
środowisku mają jego zdolności adaptacyjne, w tym plastyczność ekolo-
giczna i oportunizm pokarmowy. W ekosystemach lądowych przykła-
dami takich niewybrednych wszystkożerców są norka, jenot i szop pracz, 
a w ekosystemach wodnych – trawianka i babka łysa.

Stwierdzono, że tendencję do większej inwazyjności mają częściej zwie-
rzęta synantropijne. Sąsiedztwo człowieka zapewnia pożywienie bądź 
schronienie podczas niekorzystnych warunków klimatycznych. Potwierdza 
to przypadek szczura wędrownego czy biedronki azjatyckiej.

Badania wykazały, że o sukcesie inwazyjnym decyduje w dużym stop-
niu liczba introdukowanych okazów danego gatunku i ich kondycja oraz 
wielokrotnie powtarzane introdukcje. Niekiedy sukces inwazyjny gatunku 
jest poprzedzony kilkoma wcześniejszymi nieudanymi próbami introduk-
cji. Modelowym przykładem na potwierdzenie tej hipotezy jest historia 
zawleczenia i rozprzestrzeniania się w Europie stonki ziemniaczanej. Ten 
szkodnik pojawił się w Europie pod koniec XIX wieku, a pierwsze izo-
lowane ogniska inwazyjne znajdowały się zachodniej części imperium 
rosyjskiego. Dlaczego we wschodniej Europie? Prawdopodobnie z powodu 
restrykcyjnych przepisów, wprowadzonych przez pruskie ministerstwo 
rolnictwa, nakazujących kwarantannę towarów ze Stanów Zjednoczonych. 
Jedno z izolowanych ognisk inwazyjnych, które zostało radykalnie znisz-
czone przez wypalenie z użyciem ropy naftowej, znajdowało się w okolicy 
Suwałk. Regularna XX-wieczna inwazja stonki w Europie rozpoczęła się 
natomiast po I wojnie światowej, od zawleczenia jej z USA do Bordeaux. 
W Polsce stonka pojawiła się wtórnie prawdopodobnie w 1944 roku, wraz 
z transportem ziemniaków dla oddziałów wojsk niemieckich stacjonu-
jących w okupowanym kraju. W latach 1946–49 odnotowano pierwsze 
nieliczne ogniska ekspansyjne, natomiast przełomowym stał się koniec 
maja 1950 r., gdy nastąpiła pierwsza wielka inwazja gatunku (blisko 12 
tys. ognisk) i od tego momentu stonka stała się na kilkadziesiąt lat naj-
poważniejszym szkodnikiem upraw ziemniaczanych. Sukces jej ułatwiła 
powszechność monokultur ziemniaczanych, aktywne przeloty oraz nabycie 
odporności na środki chemiczne w wyniku mutacji. Obecnie na większości 
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terytorium Polski stonka ziemniaczana klasyfikowana jest jako gatunek 
obcy poinwazyjny, czyli wykazujący względną stabilność populacyjną.

Na czym polega negatywny wpływ gatunków inwazyjnych?

Introdukcja jest jedynie potencjalną szansą inwazji gatunku. Nie każdy 
gatunek obcy na danym terenie staje się gatunkiem inwazyjnym. Według 
reguły dziesiątek tylko część gatunków (jeden na dziesięć) staje się gatun-
kiem podlegającym naturalizacji i  tylko jeden z dziesięciu naturalizo-
wanych gatunków zwierząt może przekształcić się w gatunek inwazyjny. 
Mimo tego, że tylko niewielka część introdukowanych gatunków staje się 
inwazyjnymi, to ich wpływ na rodzimą przyrodę jest na tyle negatywny, że 
jest on aktualnie uważany za jedno z największych globalnych zagrożeń dla 
przyrody. Gwałtowne nasilenie się procesu introdukcji gatunków obcych 
inwazyjnych w drugiej połowie XX wieku sprawiło, że inwazje biologiczne 
stanowią obecnie w skali globalnej jedno z głównych zagrożeń dla róż-
norodności biologicznej, ustępując jedynie utracie siedlisk (Konwencja 
o Różnorodności Biologicznej, 1992).

Introdukowane gatunki, rozprzestrzeniając się i opanowując nowe sie-
dliska naturalne i półnaturalne wywołują szkodliwy wpływ na środowisko 
przyrodnicze i gospodarkę człowieka. Szkodliwy wpływ w gospodarce 
widoczny jest w niszczeniu infrastruktury, zagrożeń dla zdrowia człowieka, 
przynoszeniu strat w hodowli, uprawach i gospodarce leśnej. Oddziały-
wania introdukowane gatunków na lokalne biocenozy obejmują roślino-
żerność, drapieżnictwo, konkurencję, przenoszenie pasożytów i chorób 
oraz krzyżowanie się z gatunkami rodzimymi. Wszystkie te oddziaływania 
powodują poważne zmiany w strukturze ekosystemu i mogą ostatecznie 
doprowadzić do wypierania gatunków rodzimych.

Negatywny wpływ obcych gatunków roślinożerców na nasze ekosys-
temy wodne widać wyraźnie na przykładzie ryb fitofagicznych, np. amura 
białego. Stwierdzono, że zbyt wielkie zagęszczenie amura i wyjadanie 
roślinności przez ten gatunek prowadzi nie tylko do likwidacji tarlisk 
i miejsc odrostu narybku cennych rodzimych gatunków ryb fitofilnych 
(sandacza, szczupaka, lina, leszcza, okonia), ale również do zubożenie 
awifauny, m.in. zmniejszenie liczebności łyski Fulica atra i łabędzi Cygnus 
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olor. W ekosystemach lądowych największe negatywne oddziaływanie 
wykazują fitofagiczne owady i ślimaki nagie, wśród nich ślinik luzytański 
Arion lusitanicus, którego masowe występowanie przyczynia się do poważ-
nych szkód w rolnictwie i sadownictwie.

Jeszcze wyraźniej widoczny jest wpływ na rodzimą faunę obcych dra-
pieżników. Pojawienie się w Polsce norki amerykańskiej, szopa pracza 
i jenota – trójki skutecznych drapieżców, spowodowało wyraźne zmiany 
strukturalne w lokalnych zoocenozach, zwłaszcza leśnych i wodnych. 
W naszych wodach śródlądowych podobne zagrożenie stwarza trawianka 
i sumik karłowaty, a w Bałtyku planktonożerny żebropław i babka bycza.

Ingerencja inwazyjnych gatunków obcych w lokalne sieci troficzne nie 
ogranicza się tylko do roli drapieżników i roślinożerców. Konkurencja mię-
dzygatunkowa dotyczy nie tylko zasobów pokarmowych, ale także siedlisk, 
kryjówek, miejsc rozrodu i odporności na choroby. Przykładem gatunku 
skutecznie konkurującego z rodzimymi o pokarm, miejsca schronienia 
i rozrodu jest babka bycza Neogobius melanostomus. Ten pochodzący 
z Morza Czarnego i Kaspijskiego gatunek rozpoczął inwazję w Zatoce 
Gdańskiej około 1990 r. Babka bycza jako jeden z niewielu gatunków 
potrafi efektywnie żerować na małżach, co prawdopodobnie przyczyniło 
się do szybkiego wzrostu liczebności jej populacji. Problemem jest fakt, 
że masowo występujące małże jako filtratory wychwytują z wody i aku-
mulują w swoich ciałach szereg zanieczyszczeń, w tym metale ciężkie. 
Zanieczyszczenia te dostają się wraz ze zjadanymi małżami do ciał babek 
byczych, a następnie m.in. do ciał konsumentów kolejnych rzędów w tym 
do żerujących na nich kormoranów Phalacrocorax carbo. W ten sposób 
metale ciężkie są „wynoszone” z wody na ląd, co może skutkować trudnymi 
do przewidzenia konsekwencjami (Skóra 2011).

Poważnym problemem związanym ze sprowadzaniem obcych gatun-
ków jest zawlekanie groźnych pasożytów i  drobnoustrojów chorobo-
twórczych. Mamy w tym przypadku do czynienia niejako z podwójną 
introdukcją – wraz z gospodarzem przybywa do nas pasożyt. Najliczniejszą 
grupą obcych w naszej krajowej faunie są ryby, nic więc dziwnego, że wraz 
z nimi pojawiła się cała rzesza nowych rybich pasożytów. Wśród nich są 
przywry monogeniczne, tasiemce (bruzdogłowiec chiński i bruzdogło-
wiec gowkongijski), nicienie Anguilicola krassus. Nowym zagrożeniem 
dla rodzimych łososiowatych i karpiowatych jest pierwotniak o budzącej 
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grozę nazwie Sphaerothecum destruens. Ten wirulentny pasożyt dostał 
się do naszych wód śródlądowych podczas ich zarybiania azjatyckimi 
gatunkami karpiowatych, a dokładniej wraz z zawleczoną przypadkowo 
ikrą czebaczka amurskiego. Sam czebaczek Pseudorasbora parva – pasażer 
na gapę i winowajca całego zamieszania, okazał się wybitnie inwazyjnym 
gatunkiem i w dodatku jest odporny na tego pasożyta (Amirowicz 2011).

Innym pouczającym przykładem zawleczenia groźnych chorób jest 
historia amerykańskiego raka pręgowatego Orconectes limosus, z którym 
przeniknął do Polski (1890) mikroskopijny grzyb Aphanomyces astaci
powodujący tzw. dżumę raczą. Wektorem dżumy raczej okazał się też wpro-
wadzony do Polski w 1970 rak sygnałowy Pacifastacus lenisculus. Epidemia 
dżumy raczej zdziesiątkowała populacje krajowych raków szlachetnych.

Kilka nowych, wysoce patogennych pasożytów wewnętrznych przybyło 
do nas wraz z introdukowanymi ssakami, m.in. szopem praczem i jeleniem 
wschodnim sika. Pasożyt ssaków kopytnych – krwiopijny nicień Asworthius 
sidemi, przeniesiony został nie tylko na populacje rodzimych jeleniowatych, 
ale zagraża również naszym żubrom (Dróżdż i in. 2003). Szopy są nosicie-
lami niebezpiecznego dla życia człowieka obleńca Baylisascaris procyonis.

Przełamanie barier rozrodczych i krzyżowanie się obcych gatunków 
z populacjami rodzimymi może być „ślepą uliczką” dla genów lub prowa-
dzić do wytworzenia płodnych mieszańców. Skutkiem takich krzyżówek 
jest wymieszanie się puli genowych obu gatunków, co prowadzi do utraty 
czystości genetycznej i fenotypowej czyli do zaniku odrębności i tożsa-
mości gatunkowej.

Liczne przykłady powstawania hybryd opisano wśród ryb z rodziny 
jesiotrowatych Acipenseridae, karpiowatych Cyprinidae i siejowatych Core-
goniide; zarówno w warunkach naturalnych jak i hodowlanych. Pospolity 
karaś srebrzysty często wchodzi w krzyżówki z natywnymi i sprowadzo-
nymi karpiowatymi. A problematyczny czebaczek – nosiciel groźnego 
pierwotniaka, krzyżuje się z naszymi słonecznicami.

W aż 70% jezior mazurskich, gdzie występowała naturalnie sieja Core-
gonus lavaretus i do których sprowadzono syberyjską pelugę Coregonus 
peled – pojawiły się liczne mieszańce. Próby powstrzymania tych procesów 
u ryb są bezcelowe i skazane na niepowodzenie.
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Problem z powstawaniem bezpłodnych mieszańców dotyczy praw-
dopodobnie naszej gęsi gęgawy Anser anser i introdukowanej bernikli 
kanadyjskiej Branta canadensis.

Jeśli chodzi o ssaki, to stwierdzono swobodne krzyżowanie się dwóch 
pokrewnych gatunków jeleni: sprowadzonego z Dalekiego Wschodu jele-
nia sika Cervus nippon i jelenia europejskiego C. elaphus. Mieszańce obu 
gatunków są płodne (Biedrzycka i in. 2012).

Problem inwazji obcych gatunków jest bardzo złożony, co utrudnia 
wdrażanie skutecznych sposobów działania w celu zapobiegania i zła-
godzenia negatywnego skutków tego zjawiska. Pomimo tego, że w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat priorytet nadawany temu zagadnieniu szybko 
wzrasta, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej, to trudnością 
pozostaje wciąż bardzo niska świadomość społeczna, dotycząca tego zja-
wiska. Problem zagrożeń wynikających z pojawiania się obcych gatunków 
inwazyjnych jest szerzej nieznany w społeczeństwie. Wymownie o tym 
świadczy fakt umieszczenia na rewersie naszych monet jako motywu liści 
dębu czerwonego – gatunku inwazyjnego czy uznawanie w powszechnej 
opinii szopa pracza za bardzo miłe i nieszkodliwe zwierzątko. Dlatego, 
oprócz postępu w pracach nad rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi, 
konieczne jest propagowanie wiedzy o inwazjach biologicznych, budowa-
nie świadomości ekologicznej społeczeństwa i budzenie postawy odpo-
wiedzialności za nasze dziedzictwo przyrodnicze. Edukacja o inwazjach 
biologicznych i ich skutkach powinna stać się priorytetowym elementem 
w strategii postępowania z gatunkami obcymi. Edukacja powinna obejmo-
wać nie tylko grupy osób niejako zawodowo związanych z problematyką 
introdukcji i inwazji biologicznych (leśnicy, architekci zieleni, hodowcy 
i sprzedawcy egzotycznych zwierząt) ale powinna być skierowana do szer-
szej grupy odbiorców.

Dobrze byłoby zacząć od edukacji dzieci i młodzieży. Organizacja 
takiego procesu edukacji powinna, oprócz charakteru formalnego (system 
szkolny) na wszystkich szczeblach edukacji, odwoływać się do nieformalnej 
edukacji ekologicznej. Dzięki instytucjom naukowym, udostępniającym 
swoje badania, stronom edukacyjnym parków narodowych, licznym bazom 
danych i akcjom ekologicznym prowadzonym przez różne podmioty oraz 
organizacje rządowe i pozarządowe – informacje o problemach związanych 
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z inwazjami są dzięki sieci internetowej ogólnodostępne, choć niewątpliwie 
wymagają jeszcze większego rozpowszechnienia.

Analiza podstawy programowej wykazuje, że tylko na IV etapie edu-
kacyjnym (LO – biologia – zakres rozszerzony) jest zapis bezpośrednio 
odnoszący się do introdukcji gatunków obcych i wynikających z tego 
zagrożeń dla gatunków rodzimych. Uczeń przedstawia wpływ człowieka 
na różnorodność biologiczną, podaje przykłady tego wpływu (zagrożenie 
gatunków rodzimych, introdukcja gatunków obcych).

Tam gdzie takiego odniesienia wprost nie ma, nauczyciel może znaleźć 
wiele okazji do włączenia tych zagadnień do zajęć lekcyjnych. Oto przy-
kłady wymagań podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym (LO – 
biologia – zakres podstawowy), którą można zrealizować wykorzystując 
problematykę inwazji biologicznych.

Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, 
ze szczególnym uwzględnieniem prasy, mediów i Internetu. Uczeń interpre-
tuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, 
formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień 
współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych. Uczeń 
opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym 
i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, 
wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów.

Na IV etapie edukacyjnym (LO – przyroda), można wykorzystać bloki 
tematyczne: Nauka i media, Ochrona środowiska lub dodać własny wątek 
tematyczny.

Na trzecim etapie edukacyjnym w gimnazjum można włączyć proble-
matykę gatunków obcych do tematów z ekologii i obowiązkowych lekcji 
terenowych.

Uczeń wskazuje, na przykładzie dowolnie wybranego gatunku, zasoby, 
o które konkurują jego przedstawiciele między sobą i z innymi gatunkami, 
przedstawia skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej.
Uczeń dokonuje obserwacji w terenie: liczebności, rozmieszczenia i zagęszcze-
nia wybranego gatunku rośliny zielnej. Uczeń dokonuje obserwacji w terenie: 
przedstawicieli pospolitych gatunków roślin i zwierząt.

Tematyką introdukcji gatunków obcych oraz problemami związanymi 
z inwazjami biologicznymi z pewnością można zainteresować również 
młodsze dzieci na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. Doskonałą 
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okazją do zasygnalizowania problemu gatunków obcych są lekcje terenowe, 
które można przeprowadzić nawet w najbliższym sąsiedztwie szkoły. Pod-
czas tych zajęć uczniowie poznają przedstawicieli gatunków rodzimych 
i obcych w florze i faunie Polski.

Dobrą okazją są różne akcje ekologiczne np. Ratujmy kasztanowce,
Poszukiwany…! czy Ogród ostoją zwierząt.

Uczniowie chętnie pracują metodą projektów. Podczas jednego z nich 
zajmowali się problemem: skąd wzięły się żółwie czerwonolice w par-
kach miejskich? Rezultatem był ciekawy materiał filmowy, pokazujący 
skutki nieodpowiedzialnego postępowania znudzonych właścicieli mod-
nych egzotycznych gatunków, wypuszczających na wolność swoich pupili. 
Uczniowie, dzięki własnym obserwacjom i zdobytym informacjom, doszli 
do samodzielnych wniosków, przekonali się o skali tego zjawiska i uświa-
domili sobie, że wypuszczanie hodowanych gatunków obcych na wolność 
jest nie tylko nielegalne ale i szkodliwe dla przyrody. Zaangażowanie 
emocjonalne uczniów podczas pracy skuteczniej przyczyni się do kształ-
towania właściwych postaw.

Starszych uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych, zwłaszcza 
specjalistycznych (ornitologicznych, entomologicznych) można bardziej 
zaangażować. Amatorzy prowadzący obserwacje terenowe mogą ode-
grać uzupełniającą rolę w monitoringu obcych gatunków, stanowiących 
zagrożenie dla naszej rodzimej przyrody. Obserwacje młodzieży szkolnej, 
udokumentowane w postaci zdjęć, filmów i notatek, mogą okazać się 
nieraz przydatne. Aby umożliwić uczniom konstruowanie wiedzy o zło-
żoności zjawisk we współczesnym świecie i ich hierarchizację, rozwijać 
ich świadomość ekologiczną i przygotować do rozwiązywania problemów 
i podejmowania działań na rzecz środowiska, konieczna jest w edukacji 
szkolnej integracja treści z przedmiotów przyrodniczych i społecznych.
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Problem inwazji kaukaskich barszczy 
w Polsce na podstawie Raportu końcowego 
z Ogólnopolskiego Spisu Powszechnego 
Barszczu Sosnowskiego i Barszczu 
Olbrzymiego

Streszczenie: Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i barszcz olbrzymi Heracleum 
mantegazzianum występują w Polsce od połowy XX w. Z biegiem lat przybywa stanowisk 
tych niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i rodzimej flory inwazyjnych gatunków 
obcych. Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 
2012 był pierwszą w Polsce akcją zbioru informacji o występowaniu tych roślin, angażu-
jącą społeczeństwo oraz podmioty, w zarządzie których znajdują się tereny objęte inwazją. 
W efekcie jej przeprowadzenia otrzymano bazę ponad 1700 stanowisk kaukaskich barsz-
czy, która umożliwiła opracowanie mapy rozmieszczenia tych gatunków w Polsce oraz 
projekcji dalszego rozwoju inwazji. Z analiz wynika, że rośliny tych gatunków w badanym 
okresie występowały na terenie całego kraju (we wszystkich województwach; średnio w co 
czwartej gminie). W zestawieniu z danymi z okresu poprzedzającego akcję zauważono 
szybki wykładniczy wzrost liczby stanowisk kaukaskich barszczy. Opracowane modele 
i mapy prognostyczne wskazują, że w najbliższym czasie może nastąpić przyrost liczby 
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stanowisk w bliskim sąsiedztwie dotychczas istniejących, oraz że teren Polski jest jeszcze 
dalece niewysycony badanymi gatunkami roślin.

Słowa kluczowe: barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi Manden., barszcz Man-
tegazziego Heracelum mantegazzianum Sommier et Levier, kaukaskie barszcze, Ogól-
nopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego, modele 
rozmieszczenia gatunków, SDM

1. Ogólna charakterystyka kaukaskich barszczy

Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i barszcz olbrzymi barszcz 
Mantegazziego – Heracleum mantegazzianum to dwa inwazyjne gatunki 
obce barszczy występujące na terenie Polski. Ze względu na ich podobień-
stwo w budowie (sprawiające trudności w identyfikacji co do przynależ-
ności w systematyce) oraz we właściwościach inwazyjnych i toksycznych 
zdarza się, że są one traktowane łącznie (tak m.in. Sachajdakiewicz 
i Mędrzycki 2014; tak też na potrzeby niniejszego opracowania; dalej 
łącznie jako: kaukaskie barszcze). Charakterystyczną cechą wyglądu tych 
roślin jest ich rozmiar. Standardowo osiągają one wysokość ok. 3 m, ale 
potrafią dorastać nawet do 5 m i wyżej (Nielsen 2005). Barszcze wykształ-
cają również potężne liście o pow. ok 1,5 m2, łodygę (pęd kwiatowy), który 
u podstawy osiąga średnicę 5–12 cm oraz kwiatostany (baldachy), z których 
największy – na osi pędu głównego, może osiągać średnicę ok. 30–80 cm 
(Nielsen 2005).

Kaukaskie barszcze posiadają szereg przystosowań, które wpływają na 
inwazyjny charakter gatunku w Polsce, pozwalając im na intensywne roz-
mnażanie i rozprzestrzenianie się. Wśród nich można wymienić m.in. pro-
dukcję bardzo dużej liczby zdolnych do kiełkowania nasion (kilkadziesiąt 
tysięcy nasion z jednego osobnika rodzicielskiego) oraz silne wykorzysty-
wanie mechanizmu konkurencji zarówno zewnątrz jak i wewnątrzgatun-
kowej np. poprzez kiełkowanie przed rozpoczęciem wegetacji przez inne 
gatunki oraz następne zacienianie siewek innych roślin za pomocą dużych 
rozet liściowych (Nielsen 2005).

Inną charakterystyczną cechą kaukaskich barszczy jest ich toksycz-
ność. Sok tych roślin zawiera związki furokumarynowe, które wykazują 
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przede wszystkim działanie fotosensybilizujące. Skóra ludzi i zwierząt po 
kontakcie z sokiem barszczy, poddana ekspozycji na promienie słoneczne 
(UVA) może ulegać dermatozom wszystkich trzech stopni (Wrzesińska 
2006, Guzik 1994, Rzymski 2014). Powstałe rany i owrzodzenia trudno się 
goją, mogą utrzymywać się nawet do kilku lat (Rzymski 2014). Ponadto 
wśród osób mających kontakt z kaukaskimi barszczami zdarzały się objawy 
ogólnoustrojowe tj. nudności, wymioty, bóle głowy (Klima 2014) oraz 
urazy oczu (Nielsen 2005). Wskazuje się również na możliwość wpływu 
związków zawartych w sokach kaukaskich barszczy na powstawanie nowo-
tworów skóry (Archier i in. 2012, Sachajdakiewicz i Mędrzycki 2014).

Niemal od początku dzikiego występowania kaukaskich barszczy na 
terenie Polski dostrzegano ich dużą żywotność, trudność w zwalczaniu oraz 
zagrożenia, jakie ze sobą niosły, przez co już w latach 90-tych ubiegłego 
wieku zauważono konieczność monitorowania tych gatunków (Guzik 
1994).

2. Zjawisko inwazji w Polsce 1996–2012

Omawiane gatunki barszczy, których miejscem naturalnego występowania 
jest rejon Kaukazu, zaczęły pojawiać się w Polsce w połowie XX w. (barszcz 
olbrzymi był sprowadzany do parków i ogrodów, jako efektowna roślina 
ozdobna, natomiast barszcz Sosnowskiego uprawiano w Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych oraz Ośrodkach Doradztwa Rolniczego jako 
roślinę na paszę). Po dostrzeżeniu negatywnych aspektów uprawy (głów-
nie – trudności w prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych powodowane 
przez rozmiary i toksyczność roślin, a także niechęć zwierząt hodowlanych 
do spożywania kiszonki przygotowanej na bazie barszczy) zaprzestano 
jej prowadzenia. Jednak nie zniszczono dokładnie wszystkich roślin, a te 
zaczęły spontanicznie rozprzestrzeniać się, początkowo na tereny bezpo-
średnio sąsiadujące z miejscem niegdysiejszej uprawy, a z czasem na nowe, 
bardziej odległe obszary.

Pierwsze informacje na temat inwazji kaukaskich barszczy w skali 
kraju pochodzą z połowy lat 90-tych ubiegłego wieku. Z przeprowadzo-
nych wówczas badań wynikało, że barszcz Sosnowskiego występował na 
terenie 21 z 49 ówczesnych województw. Obecność gatunku była przy 
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tym charakteryzowana, jako „nieliczne stanowiska w zdziczałej formie 
(w pasie województw północnych i (…) południowo-wschodnich”. Tylko 
na południu Polski w ówczesnym województwie nowosądeckim barszcz 
występował w „większym nasileniu”. Już wtedy dostrzeżono, że „wszędzie 
tam, gdzie okaże się to niezbędne”, powinno się prowadzić akcje zwalczania 
(Krzemkowski 1995). Następne doniesienia potwierdzały istnienie stano-
wisk kaukaskich barszczy na terenie całego kraju (Zając, Zając 2001), jed-
nak nie precyzowały dokładnie skali ilościowej, ani przestrzennej zjawiska.

W 2003 r. badaniem rozmieszczenia omawianych gatunków w Polsce 
zajęła się Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin w Wyższej Szkoły Ekolo-
gii i Zarządzania w Warszawie (dalej: PSER WSEiZ). Badania ankietowe, 
przeprowadzone na wybranej grupie urzędów gmin, potwierdziły wystę-
powanie omawianych gatunków w 68 miejscowościach, znajdujących 
się w różnych częściach kraju (Rozwadowska 2003). W kolejnych latach 
w ramach PSER WSEiZ zbierano doniesienia z różnych źródeł (publikacje 
naukowe, prasa ogólnokrajowa i lokalna, serwisy oraz fora internetowe 
itp.) o kolejnych miejscach występowaniu kaukaskich barszczy. W latach 
2007–2008 część ze zgromadzonych danych poddano weryfikacji terenowej 
(badania te przeprowadzono w województwach: mazowieckim, podlaskim, 
warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim; Sachajdakie-
wicz 2008). W efekcie jednorazowej wizji lokalnej potwierdzono wystę-
powanie barszczy w 85 miejscach znajdujących się na badanym obszarze 
(przynajmniej 65% informacji zewidencjonowanych wówczas w bazach 
PSER WSEiZ okazało się być prawdziwymi). Badania dowiodły, że przyjęta 
metodyka zbioru informacji na temat rozmieszczenia kaukaskich barszczy 
w Polsce jest skuteczna.

Pasywny zbiór danych z dostępnych źródeł informacji kontynuowano 
w kolejnych latach. Na bazie zebranych materiałów publikowano mapy 
prawdopodobnego rozmieszczenia barszczu Sosnowskiego oraz barszczu 
olbrzymiego (Ryc. 1). Z biegiem czasu liczba napływających informacji 
w przedmiotowym zakresie zaczęła być coraz większa – do 2012 r. baza 
obejmowała ponad 500 potencjalnych stanowisk, z czego weryfikacji udało 
się poddać zaledwie 31% (73% posiadanych wówczas danych na weryfiko-
wanym terenie 6 województw okazało się być prawdziwymi).
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Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk kaukaskich barszczy wg danych PSER WSEiZ, stan na 2012 r. – 
przed rozpoczęciem OSPBSiBO (Sachajdakiewicz, Mędrzycki 2014)

Ciągły przyrost danych wpływał negatywnie na możliwość ich bieżącego 
przetwarzania, a tym bardziej – weryfikowania. W zaistniałych okolicz-
nościach zaszła potrzeba znalezienia narzędzia, które usprawniałoby logi-
stycznie dalszy zbiór informacji oraz eliminowałoby problemy wynikające 
z dotychczasowej metodyki (np. uzyskiwanie informacji odnośnie tego 
samego stanowiska, z różnych źródeł), a tym samym wpływało na jej efek-
tywność i zwiększało wiarygodność otrzymanych danych. Odpowiedzią na 
powyższe zapotrzebowanie było zorganizowanie Ogólnopolskiego Spisu 
Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego.
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3. Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego 
i Barszczu Olbrzymiego

3.1. Wprowadzenie

Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczy Sosnowskiego i Barszczu Olbrzy-
miego (dalej: OSPBSiBO) został zorganizowany w 2012–2013 r. przez 
PSER WSEiZ we współpracy z Fundacją „Palący Problem – Heracleum”, 
jako akcja zbioru informacji o występowaniu na terenie Polski kaukaskich 
barszczy, angażująca do udziału jednostki odpowiedzialne za tereny objęte 
inwazją oraz lokalne społeczeństwo, a więc osoby i podmioty, które posia-
dają najbardziej aktualną informację na temat lokalnego występowania 
badanych gatunków roślin na danym terenie.

3.2. Cel i zakres

Celem akcji było:
» zebranie informacji o aktualnym rozmieszczeniu przedmiotowych 

gatunków na terenie Polski, na podstawie korespondencji z pod-
miotami odpowiedzialnymi za administrowanie obszarami podej-
rzewanymi o istnienie na nich kaukaskich barszczy,

» analiza rozmieszczenia stanowisk omawianych gatunków na terenie 
Polski,

» prognozowanie kierunków rozwoju inwazji w skali ogólnokrajowej,
» zwiększenie świadomości społeczeństwa w  zakresie niebezpie-

czeństw dla zdrowia i życia ludzi oraz dla różnorodności biolo-
gicznej, jakie niosą ze sobą kaukaskie barszcze.

Akcja była kierowana do wszystkich prywatnych i publicznych wła-
ścicieli oraz zarządców terenów objętych inwazją, a  także jednostek, 
które mogły być w posiadaniu informacji o występowaniu kaukaskich 
barszczy w Polsce. Wśród jej adresatów znalazły się takie podmioty, jak: 
Ministerstwo Środowiska, Generalna oraz Regionalne Dyrekcje Ochrony 
Środowiska, Generalna oraz Regionalne Dyrekcje Dróg Krajowych 
i Autostrad, Generalny oraz Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, Urzędy Marszałkowskie Województw, Wojewódzkie Stacje 
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Sanitarno-Epidemiologiczne, Dyrekcje Parków Narodowych, Urzędy Miast 
i Gmin (które znalazły się na liście podmiotów posiadających w swojej 
jurysdykcji tereny prawdopodobnie objęte inwazją).

3.3. Metodyka

Przebieg akcji został podzielony na następujące fazy.
I. Faza pasywnego zbioru informacji o występowaniu kaukaskich 

barszczy w Polsce oraz budowania i wdrażania narzędzi umożliwia-
jących aktywny zbiór danych. W trakcie jej trwania na podstawie 
dostępnych źródeł (wcześniejsze bazy danych PSER WSEiZ, publi-
kacje naukowe, artykuły w lokalnej prasie, serwisy i fora interne-
towe itp.) opracowano listę miejsc, w których prawdopodobnie 
występowały stanowiska kaukaskich barszczy oraz wykaz podmio-
tów, które były odpowiedzialne za administrowanie tymi terenami. 
Uruchomiono również serwis internetowy (www.barszcz.edu.pl) 
publikujący informacje na temat omawianych gatunków oraz bazy 
potwierdzonych dotychczas przez PSER WSEiZ i zgłoszonych, ale 
nieweryfikowanych w terenie stanowisk kaukaskich barszczy, a także 
umożliwiający zgłaszanie online nowych miejsc występowania 
przedmiotowych roślin. Dodatkowo uruchomiono profil na por-
talu społecznościowym Facebook (Barszcz Sosnowskiego i Barszcz 
Olbrzymi w Polsce), który miał służyć do bieżącego komunikowania 
przebiegu akcji oraz być dodatkowym narzędziem zbierania danych 
o stanowiskach.

II. Faza aktywnego zbioru informacji drogą korespondencyjną. 
W trakcie jej trwania wystosowano listy (drogą elektroniczną lub 
tradycyjną) do podmiotów zarządzających terenami, na których 
znajdowały się stanowiska kaukaskich barszczy (potwierdzone 
wcześniej przez PSER WSEiZ), lub których dotyczyły doniesie-
nia wyszukane w trakcie I fazy akcji. W korespondencji proszono 
o weryfikację posiadanych przez PSER WSEiZ danych o występo-
waniu omawianych gatunków w danym miejscu oraz o udzielenie 
dodatkowych informacji w zakresie niezindeksowanych dotychczas 
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stanowisk, a także o rozpowszechnienie materiałów dotyczących 
OSPBSiBO wśród podmiotów podległych i lokalnej ludności.
W trakcie trwania tej fazy akcji na bieżąco zbierano również infor-
macje spływające za pośrednictwem wcześniej uruchomionych 
kanałów internetowych.

III.Faza analiz i formułowania wniosków. Podczas tego etapu dzia-
łań przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych informacji 
o występowaniu kaukaskich barszczy w Polsce z wcześniejszymi 
danymi w tym zakresie (z 2003 i 2008 r.). Na podstawie uzyskanych 
danych opracowano raport końcowy z akcji wraz z mapą rozmiesz-
czenia kaukaskich barszczy (stan na 31.12.2013 r.) oraz projekcjami 
dotyczącymi dalszego rozwoju inwazji.

Modele, które miałyby wspomagać zarządzanie gatunkami inwazyjnymi, 
powinny spełniać kilka kryteriów:

» być możliwie proste w implementacji i w użyciu,
» umożliwiać analizę i prognozowanie rozmieszczenia gatunku w róż-

nych skalach przestrzennych oraz
» być możliwe do implementacji z użyciem ogólnie dostępnego opro-

gramowania o otwartym kodzie źródłowym.
Powyższe wymogi są dobrze spełniane przez modele typu SDM (Species 

Distribution Models) – rozwijana od niedawna, lecz coraz szerzej stoso-
wana rodzina modeli statystycznych, używanych do wyjaśniania aktual-
nego i prognozowania przyszłego rozmieszczenia zjawisk geograficznych, 
w tym wzorców rozmieszczenia lub/i liczebności gatunków.

Zaletą modeli SDM jest łatwa i automatyczna parametryzacja we wstęp-
nej fazie uczenia się modeli, jasna ocena ich jakości predykcyjnej oraz 
ważności predyktorów. Wśród różnych algorytmów są także i takie, które 
umożliwiają dobre odwzorowanie zależności ekologicznych, tzn. jedno-
czesny wpływ wielu czynników na zmienną wyjaśnianą.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria do obliczeń wybrano pakiet Bio-
mod2 w.3.1.25, pracujący w środowisku R 3.0.2.

Metodę obliczania modeli i map A, B, C i E (Ryc. 2) prezentowano 
w referacie na 56 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego w czerwcu 
2013 r. w Olsztynie (Mędrzycki i in. 2013).

Zmiennymi zależnymi były pokazane na mapach punkty z lokalizacją 
stanowisk zgłoszonych do dnia zakończenia OSPBSiBO (z aktualizacją 
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do 31.12.2012 r.). Jako zmienne niezależne wykorzystano zbiór 124 ze 
140 globalnych, zunifikowanych rastrowych obrazów udostępnionych 
przez T. Hengla z Uniwersytetu w Wageningen (http://spatial-analyst.net), 
obejmujących cechy klimatyczne, geograficzne, geomorfologiczne, gle-
bowe, socjologiczne, związane z pokryciem terenu, roślinnością, wodami, 
lasami oraz zaburzeniami takimi jak pożary lub trzęsienia ziemi. Dodat-
kowym predyktorem była liczona w kilometrach odległość od najbliższego 
kwadratu ze stanowiskiem znanym przed rozpoczęciem OSPBSiBO. Do 
modelowania wykorzystano 3 losowo wybrane zbiory pseudoabsencji po 
ok. 1500 w każdym.

Prezentowane modele stanowią projekcję ważonego modelu miesza-
nego (ensemble forecast weighted mean) obliczonego dla 27 modeli typu 
Random Forest, Gradient Boosting Machines oraz Classification Tree 
Analysis, dla którego łączna statystyka ROC wynosiła 0.971.

W wyniku modelowania powstały następujące mapy (Ryc. 2):
A.  Mapa rozmieszczenia stanowisk zgłoszonych do końca spisu 

(31.12.2013 r.),
B. Mapa prawdopodobieństwa aktualnego rozmieszczenia, przewidy-

wanego przez model,
C. Mapa prognozy rozmieszczenia stanowisk w latach 2015–2018, którą 

otrzymano zastępując w pierwotnym zbiorze danych odległość od najbliż-
szego stanowiska z roku 2012 odległością do najbliższego stanowiska w roku 
2013. Szerokie określenie przedziału czasowego prognozy wynika z faktu, 
że dostępne dane o wcześniejszym i aktualnym rozmieszczeniu zgłoszeń 
stanowisk (2011 r. i 2013 r.) różnią się o 2 lata, co daje uprawnioną datę 
prognozy 2015 r. Ponieważ OSPBSiBO prowadzono metodą aktywnego 
ankietowania podmiotów lokalnych, należy liczyć się z faktem, że analo-
giczny przyrost może nastąpić wolniej, tj. np. w kolejnych 5 latach (2018 r.),

D. Mapa prognozowanych miejsc zmian rozmieszczenia, otrzymana 
poprzez odjęcie od wartości z mapy C wartości z mapy B,

E. Mapa potencjalnego rozmieszczenia stanowisk, przedstawiająca 
jako prawdopodobieństwo utrzymania się stanowiska w danej komórce, tj. 
podając dla każdej komórki obliczeniowej jednakową wartość odległości 
od najbliższego stanowiska równą 0 km,

F. Stopień niewysycenia obliczono odejmując od wartości mapy E war-
tości z mapy B.
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Ryc. 2. Prognozy rozmieszczenia kaukaskich barszczy w Polsce (Sachajdakiewicz, Mędrzycki 2014)

3.4. Wyniki

OSPBSiBO przyniósł nadspodziewany efekt. Podczas kilku miesięcy 
aktywnego zbioru danych do organizatorów spłynęło ok. 1700 informacji 
o miejscach występowania kaukaskich barszczy w Polsce. Po zestawieniu 
ich z  danymi wcześniej posiadanymi przez PSER WSEiZ okazało się, 
że aż 900 z  nich dotyczyło lokalizacji, które nie były wcześniej znane 
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organizatorom akcji. W efekcie zbudowano bazę 1748 unikatowych infor-
macji dotyczących miejsc występowania kaukaskich barszczy w  Polsce. 
W oparciu o te dane sporządzono ogólnopolską mapę ich rozmieszczenia 
(Ryc. 2) oraz projekcje rozwoju inwazji w  najbliższych latach. Dodat-
kowo opracowano także karty województw, przedstawiające informacje 
o skali inwazji kaukaskich barszczy w ujęciu regionalnym (dostępne pod 
adresem: http://www.barszcz.edu.pl/file.php/41/OSPBSiBO_karty%20
wojewodztw_pdf.zip).

W akcji wzięli udział przedstawiciele wszystkich typów podmiotów, do 
których z pytaniem o rozmieszczenie omawianych gatunków zwracali się 
organizatorzy (477 oficjalnych odpowiedzi z czego 196 od instytucji, do 
których nie kierowano zapytań bezpośrednio), a także osoby prywatne. 
Do przekazywania informacji o kaukaskich barszczach uczestnicy akcji 
wykorzystali wszystkie udostępnione im drogi komunikacji (w tym także 
serwis www.barszcz.edu.pl oraz fanpage na profilu społecznościowym 
Facebook).

3.5. Analizy – modele

Ponieważ pomiędzy 2011 i 2013 r. różnice w rozmieszczeniu kaukaskich 
barszczy na terenie Polski polegały głównie na znacznym wzroście 
liczby stanowisk położonych w  niewielkiej odległości od poprzednich, 
modele prognozowały pojawianie się w ciągu kilku lat nowych stanowisk 
w sąsiedztwie dotychczas istniejących. W skali ogólnopolskiej skutkowało 
to znacznym zwiększeniem przeciętnego prawdopodobieństwa wystąpienia. 
Przedział czasowy prognozy jest określony dość szeroko (2–5 lat). Niższy 
próg oznacza prognozę pesymistyczną w  sytuacji, w  której wszystkie 
różnice w zbiorach danych użytych do kalibracji (2011 r. i 2013 r.) miały 
wynikać z faktycznych różnic w rozmieszczeniu stanowisk w ciągu dość 
krótkiego czasu (2 lata). Górny próg, wyznaczono szacunkowo tak, jakby 
zmiany liczby stanowisk nie wynikały z procesów biologicznych, ale np. 
z różnic w metodzie prowadzenia spisu stanowisk. Jeżeli w 2013 r. dane 
były zbierane efektywniej, należy liczyć się z  faktem, że analogiczny 
przyrost może nastąpić wolniej, np. nie w  2 a  w  kolejnych 5 latach 
(2018 r.).
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Ponieważ odległość od źródeł obsiewu okazywała się we wcześniejszych 
badaniach kluczowym czynnikiem warunkującym wystąpienie (lub nie) 
stanowiska w obrębie pola o powierzchni 3 x 5 km, można było obliczyć 
hipotetyczną mapę potencjalnego rozmieszczenia (Mapa E), podstawiając 
do modelu odległość od najbliższego stanowiska równą zero. Zróżnicowa-
nie wartości na mapie obrazuje zatem szanse utrzymania się stanowiska 
w danej komórce. Wartości nie wszędzie są jednakowe, lecz dla olbrzymiej 
większości obszarów kraju prawdopodobieństwo waha się w przedziale 
0,78–0,95. Jedynie duże kompleksy leśne Polski zachodniej mają praw-
dopodobieństwo niższe (0,5–0,75). Pozostałe mapy były pomyślane jako 
pochodne, pozwalające zwizualizować konsekwencje danych zaprezento-
wanych w mapach B, C i E. 

4. Wnioski

Dane zebrane w czasie OSPBSiBO, mapy rozmieszczenia, wyniki mode-
lowania oraz mapy pochodne, nawet jeżeli nie będą mogły być użyte do 
bezpośredniego kierowania akcjami związanymi z zarządzaniem barsz-
czem, mają duże znaczenie dla budowania świadomości osób zajmujących 
się zwalczaniem gatunku lub zarządzających terenami zagrożonymi jego 
wystąpieniem. Bardzo często postęp inwazji jest skutkiem zbyt późnego lub 
nadmiernie opieszałego podejmowania działań prewencyjnych lub erady-
kacyjnych, czego głównym powodem jest fałszywe poczucie bezpieczeń-
stwa i lekceważenie zagrożeń. Reakcje przeciwne, tj. panika i chaotyczne 
podejmowanie doraźnych działań również nie rozwiązują problemu. Do 
ich uporządkowania konieczne jest stosowanie metod zarządzania w skali 
lokalnej. Modele statystyczne również i tam mogą, a nawet powinny zna-
leźć zastosowanie. Jednak zakres i metody ich implementacji wymagają 
wypracowania.
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Obce geograficznie gatunki drzew 
i krzewów w Świętokrzyskim Parku 
Narodowym

Streszczenie: Świętokrzyski Park Narodowym jest obszarem, gdzie zachowały się eko-
systemy leśne o wysokim stopniu naturalności. Działalność człowieka na jego terenie, 
stała się przyczyną pojawienia się gatunków obcych geograficznie. Niektóre z nich zostały 
celowo wprowadzone do środowiska leśnego, inne zaś znalazły się tam w skutek migracji 
z upraw znajdujących się poza lasami. W poniższej pracy, uwagę skupiono głównie na 
obcych gatunkach drzew i krzewów. Na terenie Parku stwierdzono występowanie 16 
obcych gatunków drzew i 4 gatunki krzewów.

Słowa kluczowe: Świętokrzyski Park Narodowy, gatunki obce, gatunki inwazyjne, dąb 
czerwony, jesion pensylwański, czeremcha amerykańska, robinia akacjowa

Wstęp

Świętokrzyski Park Narodowy to wyjątkowy obszar, na którego terenie 
zachowały się na znacznej powierzchni cenne ekosystemy o naturalnym 
charakterze. Przeważającą część Parku zajmują zbiorowiska leśne (95%), 
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stanowiące pozostałości pradawnej Puszczy Świętokrzyskiej. W składzie 
gatunkowym dominuje jodła pospolita Abies alba Mill. i tworzone przez 
nią lasy jodłowe, skąd pochodzi określenie dla lasów Łysogór „Puszcza 
Jodłowa”. Innymi drzewami, mającymi decydujący udział w składzie drze-
wostanów, są: buk pospolity Fagus sylvatica L. i sosna zwyczajna Pinus 
sylvestris L., a także w mniejszym stopniu świerk pospolity Picea abies L., 
dąb szypułkowy Quercus robur L. i modrzew europejski polski Larix deci-
dua Mill. subsp. polonica (Racib.) Domin (Kapuściński 1985). Choć posia-
dają one charakter autogenicznych fitocenoz, tzn. powstałych w wyniku 
działania samej przyrody bez udziału człowieka, to nie zdołały się oprzeć 
zmianom, jakie spowodowało osadnictwo, przemysł, rolnictwo, plądrow-
nicza eksploatacja drewna oraz tradycyjne leśnictwo (Danielewicz 2000).

Synantropizacja szaty roślinnej w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Bogata historia regionu ukazuje w jakim zakresie oddziaływanie czło-
wieka miało wpływ na szatę roślinną obszaru znajdującego się obecnie 
w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Działalność człowieka 
datuje się od okresu wpływów rzymskich. To wtedy w jego północno-

-wschodniej części rozpoczął się okres rozwoju starożytnego górnictwa 
i hutnictwa żelaza. Z lasów pozyskiwano wówczas drewno niezbędne do 
obudowy chodników górniczych i wytopu żelaza. Do tego celu używano 
drewna sosny, buka, jodły, modrzewia, dębów, lip i innych drzew (Bie-
lenin 1962, 1974). Wczesne średniowiecze to czas rozwoju osadnictwa 
i rolnictwa, który to pociągnął za sobą masowe wylesienia terenów poło-
żonych w niższych partiach, głównie w dolinach rzek (Danielewicz 2000). 
Zasadniczy wpływ na zmiany w składzie gatunkowym drzewostanów oraz 
w krajobrazie odegrało hutnictwo szkła pochłaniające ogromne ilości 
drewna bukowego, rzadziej sosny lub świerka. Huty szkła przyczyniły się do 
znacznego wyniszczenia drzewostanów a także zwiększenia powierzchni 
drzewostanów jodłowych kosztem bukowych (Głazek, Wolak 1991). Na 
pierwotne zbiorowiska leśne miał również wpływ trwający od XVI wieku 
wyrąb drewna i wypas bydła. Od początku XIX w. lasy Parku objęte były 
planową gospodarką leśną. Intensywne i skoncentrowane użytkowanie lasu 
doprowadziło do zachwiania równowagi biocenotycznej, czego rezultatem 
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były gradacje zwójek jodłowych czy niektórych gatunków kambiofagów. 
Zaburzenie naturalnej struktury przestrzennej drzewostanów było też 
powodem zwiększenia się areału powierzchni uszkodzonych przez wiatr. 
Niewłaściwa gospodarka stała się przyczyną licznych klęsk, które nawie-
dzały lasy Parku w późniejszym czasie. Masowe obumieranie jodły pod 
koniec lat dwudziestych XX wieku spowodowało w latach następnych 
stosowanie odnowień sztucznych na znacznych powierzchniach (Jamroz 
i in. 1997, Danielewicz 2000). Głównymi gatunkami odnowieniowymi były: 
sosna zwyczajna Pinus sylvestris L., dąb szypułkowy Quercus robur L. i bez-
szypułkowy Q. petraea (Mattuschka) Liebl oraz modrzew europejski polski 
Larix decidua Mill. subsp. polonica (Racib.) Domin, ale także gatunki obce 
geograficznie, jak daglezja zielona Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 
dąb czerwony Quercus rubra L., sosna amerykańska Pinus strobus L. i sosna 
Banksa Pinus banksiana Lamb. Wprowadzano również obcy dla Gór Świę-
tokrzyskich podgatunek nominatywny modrzewia europejskiego Larix 
decidua Mill. subsp. decidua (Jamroz i in. 1997). Na stan zachowania 
naturalnych właściwości zbiorowisk leśnych negatywny wpływ miały także: 
zmiany w stosunkach wodnych, silne w owym czasie zanieczyszczenie 
powietrza, wyrąb drzew, lokalizacja różnego typu obiektów budowlanych 
a także masowa turystyka (Danielewicz 2000).

Konsekwencją oddziaływania człowieka na naturalne środowisko przy-
rodnicze, czyli antropopresji, która w różnych formach i ze zmiennym 
natężeniem trwa na obecnym obszarze Parku już od kilku tysięcy lat, są 
antropogeniczne przemiany szaty roślinnej określane mianem synantro-
pizacji (Danielewicz 2000). Synantropizacja jest procesem prowadzącym 
w przyrodzie do zastępowania elementów charakterystycznych i swoistych 
flory lokalnej o wąskiej amplitudzie ekologicznej przez rośliny kosmopo-
lityczne o szerokim zakresie tolerancji względem warunków środowiska. 
Pojaw i zadomowienie się w fitocenozach leśnych gatunków synantro-
pijnych może stanowić silny czynnik zakłócający ich funkcjonowanie 
oraz wskazywać na kolejną fazę przekształcania tych fitocenoz w układy 
mniej stabilne (Falencka-Jabłońska 2007). Elementy flory synantropijnej 
dominują głównie w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gdzie 
przeważają siedliska typowo antropogeniczne. W granicach samego Parku 
występują głównie gatunki niesynantropijne (Bróż, Kapuściński 2000).
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Mimo, że naturalne ekosystemy uważa się za bardziej odporne na 
wystąpienie tego zjawiska, to w żadnym miejscu na ziemi najcenniejsze 
przyrodniczo obszary nie są całkowicie wolne od gatunków obcych (de 
Portet 2007).

Materiały i metody

Badania prowadzone były w 2014 roku w ramach projektu „Gatunki drzew 
występujących na obszarach ochrony ścisłej i czynnej w Świętokrzyskim 
Parku Narodowym” przez pracownika Parku J. Sobieraja, głównego spe-
cjalistę ds. ochrony przyrody.

Listę obcych geograficznie gatunków drzew i krzewów opracowano 
na podstawie lustracji terenowej przy wykorzystaniu własnych notatek 
sporządzonych podczas innych prac terenowych oraz danych z literatury 
i wywiadu wśród pracowników terenowych Świętokrzyskiego Parku Naro-
dowego. Większość danych z literatury i wywiadu została zweryfikowana 
na gruncie.

Gatunki obce

Gatunki obce to rośliny pochodzące z obszarów innych niż ten, na którym 
naturalnie występują. Ich pojawienie się jest wynikiem świadomego lub 
nieświadomego pośrednictwa człowieka. Są to gatunki obce w naturalnej 
florze danego terenu (Sudnik-Wójcikowska, Koźniewska 1988). Konwencja 
o Różnorodności Biologicznej przedstawia roślinę obcego pochodzenia 
jako gatunek, podgatunek lub takson niższej rangi, introdukowany (wpro-
wadzony) poza swym naturalnym zasięgiem. Zbliżoną definicję przyjmuje 
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2009, Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.), wg niej jest to gatunek występujący poza swoim 
naturalnym zasięgiem w postaci osobników lub zdolnych do przeżycia: 
gamet, zarodników, nasion, jaj lub części osobników, dzięki którym mogą 
one się rozmnażać. Obie te definicje obejmują zarówno osobniki dorosłe 
jak i stadia rozwojowe (np. nasiona, jaja, larwy) oraz fragmenty osobników 
służące do rozmnażania (np. rozłogi, rozmnóżki, bulwy). Gatunek obcy 
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wprowadzony poza obszar swojego naturalnego zasięgu, a następnie inten-
sywnie i spontanicznie rozprzestrzeniający się nazywany jest gatunkiem 
inwazyjnym (Binggeli 1994, Pyšek 1995). Podana w 2003 roku definicja 
obcego gatunku przez Global Invasive Species Programme (GISP) mówi, 
że jest to organizm wywołujący lub mogący wywołać szkodliwy efekt na 
środowisko, ekonomię i człowieka oraz którego introdukcja i/lub rozprze-
strzenianie zagraża różnorodności biologicznej, (www.gisp.org./about/IAS.
asp, www.zbw.pan.krakow.pl/ias). Niektóre z nich w stosunkowo szybkim 
tempie kolonizują nowe tereny i siedliska, powodując przy tym negatywne 
efekty w ekosystemach. Współcześnie to właśnie inwazje gatunków obcego 
pochodzenia spowodowane działalnością człowieka uważane są obok frag-
mentacji siedlisk za jedno z najpoważniejszych zagrożeń różnorodności 
biologicznej (CBD 1992).

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wykazano 16 gatun-
ków drzew obcych geograficznie. Gatunki te zostały stwierdzone na 
obszarach ochrony ścisłej, czynnej oraz krajobrazowej. Są to: kasztano-
wiec pospolity Aesculus hippocastanum L., jesion pensylwański Fraxinus 
pennsylvanica Masshall., orzech włoski Juglans regia L., jabłoń domowa 
Malus domestica Borkh., czeremcha amerykańska Padus serotina (Ehrh.) 
Brokh., sosna Banksa Pinus banksiana Lamb., sosna czarna Pinus nigra
J. F. Arnold, sosna amerykańska Pinus strobus L., śliwa wiśniowa Prunus 
cerasifera Ehrh., śliwa domowa Prunus domestica L., grusza pospolita Pyrus 
communis L., daglezja zielona Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, dąb 
czerwony Quercus rubra L., robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L., 
sumak octowiec Rhus typhina L., klon jesionolistny Acer negundo L. Głów-
nymi miejscami ich występowania są obrzeża lasu, przydroża oraz miejsca 
pozostałe po dawnych szkółkach. Ich pochodzenie nie jest do końca znane, 
możemy jedynie przypuszczać, że część z nich jest pozostałością dawnej 
gospodarki leśnej lub została celowo wprowadzona, a część samoistnie 
przenikła do lasu z sąsiednich obszarów nieleśnych, gdzie rośliny te są 
uprawiane (Gazda, Augustynowicz 2012). Gatunki obce drzew i krzewów 
odnotowane na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego to głównie 
kenofity, gatunki przybyłe od początku ery nowożytnej czyli po odkryciu 
Ameryki. Pod względem pochodzenia geograficznego najliczniejsza grupa 
gatunków obcych występujących na terenie Parku pochodzi z Ameryki 
Płn. Są to: jesion pensylwański, czeremcha amerykańska, sosna Banksa, 
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sosna amerykańska, daglezja zielona, dąb czerwony, parczelina trójlistkowa 
i robinia akacjowa. Pozostałe przybyły głównie z różnych rejonów Azji 
i Europy (Tokarska-Guzik i in. 2014).

Rośliny drzewiaste nie były powszechnie uznawane za gatunki inwazyjne 
czy też potencjalnie inwazyjne, jednak wiele z nich posiada te właściwości 
(Holm i in. 1977). Najpospolitszą formą inwazyjnych roślin drzewiastych 
są drzewa, krzewy natomiast najczęściej reprezentują kategorię roślin 
potencjalnie inwazyjnych. (Binggeli, Hall, Healer 1998).

W krajowej florze wśród 76 taksonów należących do grupy naczynio-
wych roślin inwazyjnych, 21 to gatunki drzew i krzewów w większości 
notowanych na stanowiskach znajdujących się w lasach, z czego 17 drzew 
i krzewów inwazyjnych odnotowano w polskich parkach narodowych 
(Tokarska-Guzik 2005, Tokarska-Guzik i  in. 2012, Danielewicz, Wia-
trowska 2014). Na terenie Parku stwierdzono występowanie gatunków 
inwazyjnych drzew należących do najwyższej IV kategorii inwazyjności, 
obejmującej rośliny, których występowanie na obszarze Polski ma istotne 
znaczenie, ponieważ zwiększają liczbę stanowisk lub zajmowany obszar. 
Należą do nich: dąb czerwony Quercus rubra L., czeremcha amerykańska 
Padus serotina (Ehrh.) Borkh., klon jesionolistny Acer negundo L., robinia 
akacjowa Robinia pseudoacacia L. Występuje tu także gatunek należący 
do III kategorii inwazyjności, a mianowicie jesion pensylwański Fraxinus 
pennsylvanica Marshall. Gatunki należące do tej kategorii występują na 
niewielu stanowiskach z dużą ilością lub w rozproszeniu na wielu stano-
wiskach, wprawdzie z niewielką liczebnością osobników lecz o znanym 
znaczącym zagrożeniu ekologicznym, ekonomicznym lub społecznym. 
Sumak octowiec Rhus typhina L. i orzech włoski Juglans regia L. to gatunki 
zadomowione, inwazyjne regionalnie, należące do II kategorii inwazyj-
ności. Są to gatunki, które ujawniły właściwości inwazyjne w niektórych 
regionach, zwiększają zajmowany obszar bądź liczbę stanowisk, cechują 
się dużym potencjałem inwazyjnym znanym z innych krajów (Tokarska-

-Guzik i in. 2014).
Poniżej opisane zostały stwierdzone na podstawie przeprowadzonych 

badań gatunki inwazyjne występujące na terenie Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego, potencjalnie zagrażające ekosystemom Parku.

Dąb czerwony Quercus rubra L. to gatunek pochodzący z Ameryki 
Północnej. Do Europy został sprowadzony pod koniec XVII w. Do Polski 
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pierwsze jego okazy sprowadzono na początku XIX w. jako domieszkę 
biocenotyczną ze względu na szybki wzrost oraz wysoką odporność na 
zanieczyszczenia, susze i mrozy. Niskie wymagania siedliskowe a także 
duża ilość nasion wydawana już przez kilkunastoletnie osobniki powoduje, 
że gatunek ten bardzo szybko się rozprzestrzenia (Dajdok i in. 2011).

Ryc. 1. Rozmieszczenie dębu czerwonego w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego został wprowadzony 
w okresie międzywojennym po katastrofalnych mrozach zimy 1928/1929. 
Innymi gatunkami wprowadzonymi do drzewostanu Parku w tym czasie 
były daglezja zielona, sosna wejmutka i sosna Banksa. Dąb czerwony 
najliczniej został wprowadzony do obwodów ochronnych Podgórze 
i Dąbrowa (Kapuściński 1985). Według opisu taksacyjnego z 1936 roku 
w oddz. 23j i 24b występował prawie wyłącznie dąb czerwony w pierwszej 
klasie wieku, w niewielkim zmieszaniu z sosną, jodłą i olchą. Obecnie na 
terenie Parku występuje w bardzo wielu miejscach. Dąb czerwony jest 
gatunkiem silnie ekspansywnym. Wygrywa często konkurencję z rodzi-
mymi gatunkami drzew i krzewów, ze względu na szybki wzrost i małe 
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wymagania siedliskowe. Inną negatywną cechą tego drzewa jest obfity 
opad liści, zalegają one w ściółce, tworząc grubą, bardzo długo rozkła-
dającą się warstwę, która uniemożliwia wzrost innym roślinom. Dlatego 
w drzewostanach gdzie dominuje dąb czerwony runo jest bardzo ubogie 
(Dajdok i in. 2011). Gatunek ten nadal jest chętnie sadzony poza terenem 
Parku przez właścicieli gruntów prywatnych. Niesie to ze sobą ogromne 
niebezpieczeństwo wnikania osobników dębu czerwonego na teren Świę-
tokrzyskiego Parku Narodowego.

Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica Masshall. Naturalnym 
obszarem jego występowania jest Ameryka Północna. W Polsce był bardzo 
często wprowadzany do zadrzewień przydrożnych oraz do zieleni miast 
i wsi. Charakteryzuje się łatwością rozmnażania z nasion, szybkim wzro-
stem oraz wytrzymałością na zanieczyszczenia powietrza, suszę, mróz, 
choroby grzybowe i szkodniki. Jesion pensylwański posiada właściwości 
gatunku pionierskiego, szybko osiąga dojrzałość rozrodczą, często i obficie 
owocuje, a jego owoce są przenoszone przez wodę i wiatr (Danielewicz, 
Wiatrowska 2014). Na terenie Parku stwierdzono jego występowanie 
w obwodzie ochronnym Klonów oddz. 245a, 245c, 247b, 258c, 258d, 263c, 
Święty Krzyż oddz. 202k, 202m, 202n, 202o, Dąbrowa oddz. 21d, 54h, 
54o, Chełmowa Góra oddz. A3k, A4d, A4f, A4h oraz Podgórze oddz. 
19h, 19i, 63h. Gatunki pochodzą zarówno z nasadzeń jak i z samosiewu. 
Są to pojedyncze osobniki, które występują w nalocie, w podroście oraz 
w drzewostanie (Sobieraj 2014 mscr).

Czeremcha amerykańska Padus serotina (Ehrh.) Borkh. Gatunek 
pochodzący z Ameryki Północnej, do Europy sprowadzona została w XVII 
w. a do Polski w XIX wieku. Początkowo uprawiano ją w parkach i ogro-
dach jako roślinę ozdobną, z czasem zaczęto ją wprowadzać do lasów 
na gleby ubogie, w celu wzbogacenia podłoża w składniki pokarmowe. 
Czeremcha amerykańska jest rośliną ekspansywną i trudną do wytępienia 
(Dajdok i in. 2011, Danielewicz, Wiatrowska 2014). Na terenie Święto-
krzyskiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie tego gatunku 
na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej. Występuje w obwodzie 
ochronnym Chełmowa Góra oddz. 2k, A4c, Dąbrowa oddz. 11i oraz Święty 
Krzyż 196n, 202b, 202k. Są to pojedyncze osobniki, u których zauważono 
rozprzestrzenianie się na inne stanowiska (Sobieraj 2014 mscr).
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Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. Do Europy została spro-
wadzona na początku XVII wieku (Ellenberg 1988), natomiast na obszar 
Polski w połowie XVIII wieku (Tokarska-Guzik 2005). Charakteryzuje 
się szybkim wzrostem, szczególnie w młodości, odpornością na susze, 
zanieczyszczenia powietrza oraz zasolenie. Wytwarza szeroki i silny system 
korzeniowy, a także ma dużą zdolność do wydawania odrośli z pniaków 
i odrostów z korzeni, dlatego też jest gatunkiem bardzo ciężkim do wyeli-
minowania. Jest jednym z najczęściej spotykanych gatunków w lasach 
Polski (Danielewicz, Wiatrowska 2014). Na terenie Parku stwierdzono 
występowanie tego gatunku w obwodach ochronnych Chełmowa Góra 
oddz. A3f, Podgórze oddz. 13a, 19n, 26d, 26i, 27b (Sobieraj 2014 mscr) 
i Dąbrowa w uroczysku Gawroniec (Kapuściński 1985). Rozprzestrzenia 
się intensywnie wzdłuż dróg oraz na obrzeżach lasu z tendencjami do 
wnikania do jego wnętrza.

Fot. 1. Zarośla robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L. na skraju lasu w o.o. Dąbrowa (Fot. P. Sikora)

Orzech włoski Juglans regia L. w polskiej florze jest zadomowionym 
antropofitem. Stał on się nowym gatunkiem inwazyjnym w wielu regio-
nach naszego kraju, głównie w południowej Polsce. Czynnikiem, który 
umożliwia rozprzestrzenianie się orzecha włoskiego są ptaki z rodziny 
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krukowatych, przenoszące jego nasiona na znaczne odległości (Lenda, 
Skórka 2009). Na terenie Parku występuje w  obwodzie ochronnym 
Dabrowa oddz. 22g, Święta Katarzyna oddz. 148f i Święty Krzyż oddz. 
202k, 202m. Są to pojedyncze młode osobniki rosnące głównie na obrze-
żach lasu lub przy drogach, nie wykazujące tendencji do rozprzestrzeniania 
się (Sobieraj 2014 mscr).

Do krzewów obcego pochodzenia wykazanych na terenie ŚPN należą: 
śnieguliczka biała Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake, jaśminowiec wonny 
Philadelphus coronarius L., parczelina trójlistkowa Ptelea trifoliata L. oraz 
lilak pospolity Syringa vulgaris L. 

Fot. 2. Parczelina trójlistkowa w o.o. Podgórze (Fot. P. Sikora)

Krzewy te zostały stwierdzone w następujących obwodach ochronnych:
» Śnieguliczka biała – Podgórze oddz. 11Plx i Święta Katarzyna oddz. 

147a.
» Jaśminowiec wonny – Dąbrowa oddz. 11Plx i Podgórze oddz. 26d.
» Lilak pospolity – Klonów oddz. 211d.
» Parczelina trójlistkowa – Podgórze oddz. 19h, 19n (Sobieraj 2014 

mscr).
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Zajmują one kilka stanowisk na obrzeżach lasu, zwłaszcza w miejscach 
zantropogenizowanych. W związku z tym, iż gatunki te sadzone były 
głównie w ogrodach, źródłem ich rozprzestrzeniania są ludzkie osiedla 
znajdujące się w niewielkiej odległości od granic Parku.

Podsumowanie

Świętokrzyski Park Narodowy jest obszarem bardzo odpornym na 
wnikanie obcych gatunków. Przeprowadzone obserwacje wykazały, iż 
parki narodowe na terenach górskich i podgórskich są bardziej odporne 
na wnikanie gatunków obcych geograficznie niż parki na niżu (Rajberek, 
Solarz 2011). Także wysoka naturalność ekosystemów leśnych nie sprzyja 
zadomawianiu antropofitów. Drzewa i krzewy obce na terenie Święto-
krzyskiego Parku Narodowego zlokalizowane są głównie w miejscach 
zniekształconych gospodarką człowieka lub nadmiernie penetrowanych 
przez ludzi, w tym przez turystów. Niezbędny staje się monitoring obszarów, 
w pobliżu których notuje się rośliny obce geograficznie.
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