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Niecierpek gruczołowaty  
(Fot. LK)
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Wstęp 

Poszerzanie obszarów zajmowanych przez poszczególne gatunki organizmów 
i zdobywanie nowych siedlisk jest w przyrodzie zjawiskiem naturalnym, odby-
wającym się w różnym tempie w zależności od wielu czynników. W niektórych 
przypadkach jednak procesy te są uruchomione w wyniku działalności człowieka, 
wtedy przebiegają znacznie gwałtowniej i najczęściej wywierają negatywny 
wpływ na lokalne biocenozy. Obecnie we florze Polski znajduje się 939 gatunków 
obcego pochodzenia (Tokarska-Guzik i in. 2014), czyli gatunków występują-
cych poza swoim naturalnym zasięgiem w postaci osobników lub zdolnych do 
przeżycia nasion lub części osobników służących do rozmnażania (np. rozłogów, 
rozmnóżek, bulw). 

Wszystkie gatunki obcego pochodzenia możemy dzielić na niezadomowione 
oraz zadomowione, a te ostatnie na nieinwazyjne i inwazyjne. Powszechnie przy-
jęta definicja roślin inwazyjnych określa je jako „gatunki obcego pochodzenia, 
zadomowione na obszarze pierwotnie obcym, wytwarzające żywotne potomstwo, 
często w ogromnej ilości, rozprzestrzeniające się na znaczną odległość od roślin 
macierzystych”. Nie wszystkie gatunki inwazyjne powodują szkody w środowi-
sku naturalnym, są wśród nich np. znane wszystkim chwasty naszych upraw. 

Spora część gatunków inwazyjnych stanowi jednak poważne zagrożenie 
dla rodzimej różnorodności biologicznej. Celowo wprowadzone do środowiska 
lub zawleczone przez człowieka, stanowią szczególny problem na obszarach 
chronionych, wypierając rodzime gatunki roślin. Rośliny pochodzące z tere-
nów o zbliżonych warunkach klimatycznych, intensywnie rozrastające się lub 
wytwarzające liczne nasiona, mogą w krótkim czasie skolonizować duże teryto-
ria. Zajmując nowe tereny, inwazyjne rośliny wypierają z nich lokalne gatunki, 
zmieniając charakter zbiorowisk i właściwości siedlisk. W ten sposób inwazyjne 
gatunki roślin powodują zubożenie nie tylko flory, ale w konsekwencji również 
fauny danych obszarów. Niektóre gatunki, oprócz degradacji walorów rodzimej 
przyrody, prowadzić mogą do strat w gospodarce człowieka, a nawet stanowić 
zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi, jak to ma miejsce w przypadku barszczy 
Sosnowskiego i Mantegazziego. Dodatkowym zagrożeniem dla bioróżnorodności 
jest tworzenie hybryd inwazyjnych gatunków z gatunkami rodzimymi, przez co 
następuje zaburzenie puli genowej lokalnych populacji. Takie „zanieczyszczenia 
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genetyczne” obserwowane są zarówno wśród roślin, jak i wśród zwierząt. Naj-
większe zagrożenie dla rodzimej różnorodności biologicznej stanowią intro-
dukcje obcych inwazyjnych gatunków roślin do środowiska przyrodniczego 
obiektów chronionych, takich jak parki narodowe i rezerwaty przyrody, obszary 
Natura 2000 i parki krajobrazowe, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla 
zachowania rodzimej flory i roślinności (Tokarska-Guzik i in. 2014). 

Do najgroźniejszych obcych roślin inwazyjnych w Polsce zaliczamy: klon 
jesionolistny Acer negundo, dąb czerwony Quercus rubra, robinię akacjową Robinia 
pseudoacacia, świdośliwę kłosową Amelanchier lamarckii, czeremchę amerykańską 
Padus serotina, rdestowce ostrokończystego Reynoutria japonica i sachalińskiego 
R. sachalinensis, różę pomarszczoną Rosa rugosa, niecierpki gruczołowatego 
Imaptiens glanulifera i drobnokwiatowego I. parviflora, nawłocie późną Solidago 
gigantea i kanadyjską S. canadensis, kolczurkę klapowaną Echinocystis lobata, 
barszcze Sosnowskiego Heracleum sosnovskyi i Mantegazziego H. mantegazianum 
oraz rudbekię nagą Rudbeckia laciniata.

Problem związany z gatunkami inwazyjnymi stał się na tyle poważny, że coraz 
częściej podejmowane są działania, mające na celu ograniczenie lub całkowite 
wyeliminowanie ich z ekosystemów naszego kraju. Podobnie rzecz ma się na 
całym świecie, gdzie rocznie wydaje się ogromne sumy pieniędzy na walkę z tymi 
groźnymi roślinami. W ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
znajdujemy regulacje dotyczące gatunków obcych, natomiast w rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r., w sprawie roślin i zwierząt 
gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego 
mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, określono 
listę gatunków, które podlegają zakazom związanym z ich przetrzymywaniem 
lub obrotem handlowym.
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Opis gatunków  
z rodzaju niecierpek Impatiens

Rodzina niecierpkowatych Balsaminaceae należy do rzędu wrzosowatych i skupia 
około tysiąca gatunków występujących na wielu kontynentach (Ameryka Płn., 
Azja, Afryka, Europa). W Polsce występuje tylko jednej rodzimy gatunek z tego 
rodzaju – niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, coraz częściej jednak 
notuje się obecność obcych niecierpków, takich jak niecierpek gruczołowaty 
Impatiens gladulifera, drobnokwiatowy Impatiens parviflora, czy pomarańczowy 
Impatiens capensis.

Niecierpek gruczołowaty Impatiens gladulifera 
Synonim: Impatiens roylei niecierpek Roylego

Niecierpek gruczołowaty pochodzi z Himalajów, skąd w pierwszej połowie XIX 
wieku sprowadzono go do Europy – w 1839 roku ogród botaniczny Kew Garden 
w Anglii sprowadził go do swojej kolekcji jako roślinę ozdobną (Beerling, Perrins 
1993). Jego pierwotny areał obejmuje północny Pakistan, Kaszmir i Indie, gdzie 

Fot. 1. Łan 
niecierpka gru-
czołowatego 
nad brzegiem 
rzeki (Fot. MR)
Fot. 2. Zwarta 
powierzchnia 
niecierpka 
gruczołowa-
tego w dolinie 
Czarnej Hań-
czy (Fot. LK)
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występuje na wysokości 1600–4300 m n.p.m. W Polsce po raz pierwszy poja-
wił się w Sudetach w roku 1890 (Tokarska-Guzik 2005). Doniesienia z Europy 
o inwazyjnym charakterze tej rośliny pojawiły się już w 1900 roku. W Polsce 
pierwsze wzmianki o jego „ucieczkach” z ogrodów pochodzą z 1960 roku. Od 
tego czasu gatunek ten sukcesywnie opanowuje coraz większe obszary, „atakując” 
głównie wilgotne siedliska w dolinach rzecznych i na brzegach jezior – zarówno 
wilgotne łąki czy turzycowiska, jak i zbiorowiska leśne – olsy i łęgi. Jego zwarte 
łany pojawiają się również w lasach na terenach dość suchych. 

Fot. 3. Dolne części łodyg nie-
cierpka gruczołowatego z wyraźnie 
widocznymi zgrubiałymi węzłami 
(Fot. LK)
Fot. 4–5. Samotnie rosnący 
niecierpek gruczołowaty posiada 
grubą, mocno rozgałęzioną łodygę  
(Fot. LK)
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Obecnie zaliczany jest do najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w całej 
Europie. W Polsce zajmuje rozległe obszary na terenie całego kraju, stwarzając 
w wielu miejscach poważne zagrożenie dla rodzimej flory i fauny. Konkuruje 
z gatunkami rodzimymi nie tylko o przestrzeń, wodę i składniki pokarmowe 
zawarte w glebie, ale także o owady zapylające, które są efektywnie zwabiane 
przez kwiaty niecierpka produkujące cukier obficiej niż kwiaty jakiegokolwiek 
znanego europejskiego gatunku. W Europie jego stanowiska znajdują się głównie 
w nizinnych obszarach wielu krajów, w niższych górach do 800–900 m n.p.m., 
natomiast w Alpach do 1200 m n.p.m.

Niecierpek gruczołowaty wykazuje szeroką tolerancję środowiskową, rośnie 
na glebach wilgotnych, bogatych w substancje pokarmowe. W optymalnych 
warunkach, jakie ma np. nad rzekami, na skrajach lasów łęgowych, w ziołoro-
ślach nadrzecznych, szybko opanowuje duże obszary, tłumiąc rodzime rośliny 
i w ciągu kilku lat tworzy prawie czyste monokultury.

Niecierpek gruczołowaty jest jedną z najwyższych roślin jednorocznych 
w Europie (wyłączając pnącza). Przy dobrych warunkach pod koniec sezonu bez 
problemu osiąga wysokość 2–3 metrów. Łodyga gałęzista w górnej części, dołem 
jest bezlistna, w węzłach zgrubiała, naga, jasnozielona i czerwono punktowana. 
U dużych okazów średnica łodygi w dolnej części sięga 6–7 cm, a nawet 10 cm 
w przypadku roślin rosnących samotnie. 

Liście lancetowate, o drobno piłkowanych brzegach, długości do 25 cm, uło-
żone są na łodydze naprzeciwlegle lub po 3 w okółkach. Blaszka liściowa soczy-
ście zielona, unerwienie białozielone, u ciemniejszych okazów różowiejące.

Kwiaty niecierpka gruczołowatego zebrane są w skąpokwiatowe grona. Przyj-
mują barwy od prawie białej, poprzez różne odcienie różu, po ciemno bordowy, 
mają 3–4 cm długości i 2 cm wysokości. Korona kwiatu ma charakterystyczny, 
wysklepiony kształt i posiada zakrzywioną ostrogę. 

Fot. 6. Kwiat 
niecierpka gru-
czołowatego 
(Fot. LK)
Fot. 7. Różno-
barwne kwiaty 
niecierpka gru-
czołowatego 
(Fot. LK)
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Niecierpek gruczołowaty produkuje duże 
ilości nektaru, który ponadto odznacza się 
znacznie wyższą zawartością cukru, niż nek-
tar innych kwitnących w  tym czasie roślin. 
Nie dziwi więc fakt, że do jego kwiatów 
zlatują się owady zapylające z  całej okolicy, 
zaniedbując przy tym oblatywanie rodzimych 
gatunków roślin. Ponadto, kwiaty niecierpka 
należą do tzw. kwiatów pułapkowych – aby 
się dostać do dna kielicha, gdzie znajduje 
się nektar, owad musi przecisnąć się przez 
wąskie przejście, zbudowane z odpowiednio 
ułożonych płatków. Przy okazji ociera się 
o  pręciki, zbierając z  pylników duże ilości 
białawego pyłku. Dla mniejszych owadów, 
wielkości mniej więcej pszczoły miodnej, nie 
stanowi to poważnego problemu. Jednak 
dla trzmieli, odznaczających się znacznie 
większymi rozmiarami ciała, jest to poważny 
problem. Owady te z  trudem mieszczą się 
w  wąskim kielichu, a  w  dodatku muszą 
opuszczać kwiat tyłem, są bowiem za duże 
by się wewnątrz kielicha obrócić. Kierując się 
do źródła nektaru przeciskają się „z włosem”, 
wracając natomiast robią to „pod włos”. Po 
pewnym czasie porastające ich tułów i nasadę 
odwłoka włoski zaczynają wypadać, tak, że 
pod koniec okresu kwitnienia robotnice 
trzmieli oblatujące kwiaty niecierpka są już 
w  znacznym stopniu pozbawione włosków 
na tułowiu. Nie pozostaje to obojętne dla 
tych owadów, należy bowiem pamiętać, że 
włoski odgrywają dużą rolę w  przenosze-
niu pyłku – jednego z głównych składników 
diety wszystkich pszczół dziko żyjących oraz 
stanowią izolację termiczną, dzięki której 
trzmiele mogą aktywnie latać w znacznie niż-
szych temperaturach, niż słabiej owłosione 
owady. Jest też wysoce prawdopodobne, że 

Fot. 8. Kwiaty niecierpka gruczołowatego chętnie 
odwiedzane są przez pszczołę miodną  
(Fot. LK)
Fot. 9. Trzmiele, ze względu na rozmiary, z trudem 
korzystają z kwiatów cierpka gruczołowatego  
(Fot. LK)
Fot. 10. Owoc niecierpka gruczołowatego  
w postaci torebki (Fot. MR)
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takie pozbawione sporej części owłosienia pszczoły są bardziej podatne na 
pasożyty i choroby. 

Niecierpek kwitnie w okresie od czerwca, aż do pierwszych przymrozków, 
zdarza się więc, że kwitnie i zawiązuje owoce jeszcze w październiku.

Owocem jest lancetowata, pękająca torebka o długości 2–3 cm i szerokości 
0,8 cm. Dzięki specjalnej konstrukcji torebki nasiennej, niecierpek jest w stanie 
wystrzeliwać nasiona na odległość dochodzącą nawet do 7 metrów od rośliny 
macierzystej. Jedna roślina może wytworzyć od 185 do 518 torebek nasiennych 
(średnio 337), z których każda zwiera od 8 do 10 nasion (średnio 9), co daje ponad 
3000 nasion w jednym sezonie (maksymalnie 5180). Pierwsze nasiona pojawiają 
się po 13 tygodniach od rozpoczęcia kwitnienia. 

Nasiona niecierpka gruczołowatego są spoczynkowe i wymagają stratyfikacji 
chłodnej do przerwania spoczynku (Janczak, Zieliński 2012). Oznacza to, że 
aby nasiona mogły skiełkować, muszą być poddane niskiej temperaturze. Wtedy 
ich zdolność kiełkowania osiąga prawie 100%.

Dzięki tak wielkiej produkcji nasion, którymi wprost zasypuje swoje otocze-
nie, szybkiemu wzrostowi i dużym rozmiarom pojedynczych roślin, niecierpek 
gruczołowaty z łatwością wypiera naturalną roślinność i tworzyć może jedno-
gatunkowe łany o powierzchni sięgającej setek hektarów. Konkuruje z innymi 
roślinami poprzez wzejścia synchroniczne dużych ilości nasion oraz szybki 
wzrost rośliny. Inwazja tego gatunku może przebiegać bardzo szybko. Rosnąc 
masowo wzdłuż cieków wodnych i wytwarzając ogromną biomasę, doprowa-
dza niekiedy do tarasowania koryt rzecznych, powodując lokalne podtopienia 
i zwiększając zagrożenie powodziowe. 

Głównymi czynnikami sprzyjającymi rozprzestrzenianiu się niecierpka gru-
czołowatego są: woda – nasiona niecierpka przenoszone są wodami rzek i cieków 
na duże odległości, zwierzęta bytujące nad wodami – przenoszą one nasiona na 
swoich ciałach również na obszary występujące z dala od wód oraz człowiek – 
często nieświadomie wprowadzający niecierpka gruczołowatego do ogródków 
przydomowych, jako rośliny ozdobne.

Niecierpek gruczołowaty uznawany jest w Polsce za gatunek inwazyjny, 
groźny dla rodzimej przyrody i z tego powodu znalazł się w Rozporządzeniu 
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. 
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Fot. 13. Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera 
i kolczurka klapowana Echinocystis lobata na brzegach Nysy 
Kłodzkiej poniżej Barda Śląskiego (Fot. ZD) 

Niecierpek 
drobnokwiatowy  
Impatiens parviflora 

Niecierpek drobnokwiatowy jest 
rośliną jednoroczną, osiągającą 
0,5–1,0 m wysokości. Łodyga poje-
dyncza lub rozgałęziona, prosto 
wzniesiona. Liście ustawione skrę-
tolegle, są jajowate i  zaostrzone, 
zwężają się w oskrzydlony ogonek. 
Brzeg liścia piłkowany. Kwitnie od 
czerwca do października. Kwiaty 
zazwyczaj kremowo-żółte, drobne – 
do 1 cm długości, zgrupowane 
po 4–10 we wzniesionym gronie. 
Kielich kwiatu z  krótką, prostą 
ostrogą. Niecierpek drobnokwia-
towy wytwarza, oprócz kwiatów 
otwartych, również kwiaty klejsto-
gamiczne (zamknięte), w których 
dochodzi do samozapylenia. Owo-
cem jest podłużna torebka pękająca 
eksplozywnie na 5 odwijających się 
klap, wyrzucając nasiona. W doj-
rzałym owocu ciśnienie osmo-
tyczne wynosi do 25 atmosfer.

Występuje w lasach liściastych, 
parkach, w ogrodach, w miejscach 
ruderalnych, na nasypach kolejo-
wych. Wymaga gleby żyznej, jest 
rośliną azotolubną, preferuje sta-
nowiska cieniste. Jest gatunkiem 
stanowiącym bardzo poważny 
problem w  skali całego kraju 
i Europy. Pochodzi z Azji centralnej 



14 Opis  gatunków z rodza ju niecierpek Impat ie ns

i północno-wschodniej. Sprowadzony został do ogrodu botanicznego w Genewie 
w początkach XIX wieku i już w 1830 roku rozpoczął inwazję, opanowując w bły-
skawicznym tempie praktycznie cały kontynent. Gatunek ten rozprzestrzenia 
się głównie w lasach liściastych, tworząc jednogatunkowe łany i eliminując 
wszystkie rodzime gatunki roślin runa leśnego, a także utrudniając wzrost siewek 
drzew i krzewów. Jest zdolny wnikać w zasadzie do wszystkich typów lasów.

Niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere 

Niecierpek pospolity jest jedynym naturalnie występującym w Polsce gatunkiem 
niecierpka. Rośnie w żyznych, cienistych lasach liściastych, zwykle na lekko wil-
gotnych glebach. Jest rośliną jednoroczną, osiągającą od 20 do 180 cm wysokości. 

Fot. 11. Kwiat 
niecierpka 
drobnokwiato-
wego  
(Fot. MR)
Fot. 12. Łan 
niecierpka 
drobnokwiato-
wego  
(Fot. MR)
Fot. 14. Kwiat 
niecierpka 
pospolitego 
(Fot. MR)
Fot. 15. 
Niecierpek 
pospolity  
(Fot. ZD)
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System korzeniowy ma słabo rozwinięty i płytki. Łodyga szkliście prześwitująca, 
żółtozielona i często czerwono nabiegła, zgrubiała w węzłach, osiąga do 2 cm 
średnicy. U dołu jest bezlistna, u góry rozgałęziona. Liście w dolnej części łodygi 
naprzeciwległe, wyżej skrętoległe, osiągają do 10 cm długości. Ogonek liściowy 
długości 2–5 cm, ale górne liście posiadają ogonki krótsze lub są niemal siedzące. 
Blaszka liściowa jest jajowato-eliptyczna lub jajowato-lancetowata, u nasady zbie-
gająca, ucięta lub słabo sercowata, na szczycie tępa lub zaostrzona. Brzegi liści 
tępo piłkowane, z wcięciami do 3 mm i ząbkami w liczbie 7–16 po każdej stronie. 

Kwiaty osiągają 2–3,5 cm długości i są odwrócone o 180°, zebrane po 2–4 
w gronach wyrastających w kątach liści, osadzone są na szypułach długości 
1–1,5 cm. Ich korona, posiadająca pięć płatków, jest cytrynowo- lub złotożółta, 
w gardzieli brązowo-czerwono nakrapiana. Dolna działka kielicha jest trąbko-
wata i zakończona zagiętą na końcu pod kątem 90° ostrogą długości od 6 do 12 
mm. Owoce stanowią zwisające, lancetowate, pękające torebki o długości 15–25 
mm, zawierające od 1 do 9 jajowatych i czterokanciastych nasion. 

Niecierpek pomarańczowy Impatiens capensis 

Niecierpek pomarańczowy to okazała roślina pochodząca z Ameryki Północnej. 
Dorasta, podobnie jak nasz rodzimy niecierpek pospolity, do 1,8 m wysoko-
ści. Łodyga naga, żółtozielona. Liście jajowato-lancetowate, o ząbkowanych 
brzegach, osiągają 3–10 cm długości i są w górę łodygi coraz mniejsze. Kwiaty 
pomarańczowe z czerwono-brązowymi plamkami, dorastają 2–3 cm długości. 

Fot.16. Niecierpek  
pomarańczowy (Fot. ZD)
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Kielich kończy się ostrogą zagiętą pod kątem 180°. Niecierpek pomarańczowy 
do Polski trafił dopiero w ostatnim dziesięcioleciu jako roślina ozdobna i wystę-
puje na razie tylko w części północno-zachodniej kraju. Rozrasta się jednak 
bardzo szybko, tworząc zwarte łany i konkurując z gatunkami rodzimymi, m.in. 
w lasach łęgowych, w ziołoroślach i zbiorowiskach szuwarowych na obrzeżach 
wód stojących i płynących. Można zatem spodziewać się, że tak jak i inne obce 
niecierpki, będzie groźny dla rodzimej przyrody w skali całego kraju. 

Niecierpek pomarańczowy uznawany jest w Polsce za gatunek inwazyjny, 
groźny dla rodzimej przyrody i z tego powodu znalazł się w Rozporządzeniu 
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.

* 
*
 *

Pomimo przynależności wszystkich czterech gatunków do tego samego rodzaju 
poszczególne gatunki niecierpków różnią się między sobą. Porównanie wybra-
nych cech taksonomicznych tych gatunków przedstawia rysunek 1. 

Rysunek 1. 
Zestawienie 
podstawowych 
różnic pomię-
dzy taksonami 
z rodzaju 
niecierpek: 
1 – niecierpek 
gruczołowaty, 
2 – niecierpek 
drobnokwiatowy, 
3 – niecierpek 
pospolity,  
4 – niecierpek 
pomarańczowy; 
A – dojrzały liść, 
B – kwiat
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Zwalczanie niecierpka gruczołowatego 

Zwalczanie niecierpka gruczołowatego nie jest łatwe, ponieważ opanowuje 
on tereny trudno dostępne. Dodatkowo walkę z nim utrudnia fakt, iż nawet 
niedojrzałe nasiona, po wyrwaniu rośliny, nabywają zdolności kiełkowania, 
a nasiona zdeponowane w glebie przez kilka lat zapewniają trwałość populacji 
gatunku na danym terenie. 

Dotychczasowe doświadczenia zdobyte podczas usuwania niecierpka gru-
czołowatego pokazały, że najlepszą metodą jest usuwanie roślin przed porą 
kwitnienia poprzez ich wyrywanie lub wycinanie. Aby jednak zabieg ten był 
skuteczny musi zostać przeprowadzony w odpowiedni sposób. 

Rośliny niecierpka należy usuwać w całości, ręcznie poprzez ich wyrywa-
nie z podłoża. Zabieg ten nie tylko pozwala na usunięcie rośliny, ale również 

Fot. 17. 
Łodyga nie-
cierpka gruczo-
łowatego ścięta 
powyżej dol-
nego węzła – 
widoczne nowe 
liście (Fot. LK)
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powoduje spulchnienie gleby, co sprzyja kiełkowaniu kolejnych nasion. W przy-
padku trudności w usunięciu całej rośliny (przy wyrywaniu nastąpiło obłamanie 
się części łodygi) należy obciąć (ułamać) łodygę jak najbliżej ziemi, poniżej dol-
nego węzła. W sytuacji, gdy wyrywanie roślin jest bardzo utrudnione (np. rośliny 
znajdują się wśród wysokich pokrzyw) oraz w przypadku zwartego występowania 
niecierpka, bez udziału cennych przyrodniczo gatunków roślin, można wykaszać 
rośliny przy użyciu kosy spalinowej. Wykaszanie niecierpka gruczołowatego 
można stosować również w przypadkach, gdy rośnie on na zboczach, np. na 
stromych brzegach rzek czy jezior, i wyrywanie roślin może na tyle naruszyć 
spójność gleby, że zachodzi duże prawdopodobieństwo powstania erozji wodnej 
(spłukiwania luźnej, wierzchniej warstwy gleby przez wody opadowe). Wycina-
jąc rośliny należy pamiętać, aby cięcie znajdowało się poniżej dolnego węzła – 
w przypadku ścięcia powyżej pierwszego węzła szybko pojawiają się nowe liście. 

Planując zabieg zwalczania niecierpka gruczołowatego należy brać pod uwagę 
nie tylko usunięcie roślin w danym sezonie, ale przede wszystkim pozbycie 
się jak największej liczby jego nasion zdeponowanych w glebie. Należy zatem 
stworzyć jak najdogodniejsze warunki do wzrostu roślin, aby pojawiło się ich jak 
najwięcej, a następnie eliminować wszystkie osobniki, dając szansę dla następnej 
puli nasion itd. W ten sposób doprowadzamy do wielokrotnego w sezonie kieł-
kowania nasion niecierpka. Przyspiesza to znacznie proces usuwania niecierpka 
z danego obszaru, szybko bowiem wyczerpują się zapasy nasion, a nowe nie 
zawiązują się, gdyż wszystkie rośliny są usuwane jeszcze przed kwitnieniem. 
Jedną z metod dodatkowego zwiększenia możliwości wykiełkowania roślin na 
początku sezonu (maj) jest zgrabienie suchych pozostałości roślin z poprzed-
niego roku – rośliny łatwiej kiełkują i jest ich więcej (Puza, Krzysztofiak 2015). 
Nie dopuszczając do wzbogacenia środowiska o nowe nasiona możemy mieć 
pewność, że już po kilku latach pozbędziemy się uciążliwego gatunku (Krzyszto-
fiak, Krzysztofiak 2015). Liczba zabiegów usuwania roślin nie jest stała i zależy 
m.in. od takich czynników, jak: warunki pogodowe w danym roku, wielkość 
banku nasion zdeponowanych w glebie, czy działanie czynników wpływających 
na osłabienie siły kiełkowania nasion – np. długotrwałe podtapianie nasion 
(Janczak, Zieliński 2012).

Zasadniczo główne zabiegi usuwania roślin należy przeprowadzić od maja do 
końca sierpnia. Ważną sprawą jest termin wykonania poszczególnych zabiegów. 
Będzie on zależał od warunków pogodowych, a tym samym od tempa rozwoju 
populacji niecierpka na danym terenie. Należy go tak dobierać, aby w końcowym 
etapie prowadzenia zabiegów na obszarze objętym działaniem nie występowały 
rośliny owocujące. Bardzo istotny jest termin ostatniego w sezonie zabiegu 
usuwania roślin. Kwitnące i owocujące osobniki mogą pojawiać się do końca 
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października. W przypadku znaczącej liczby późnych osobników należy zapla-
nować dodatkowy zabieg ich usuwania. Niekiedy kwitnące i owocujące osobniki 
niecierpka gruczołowatego można spotkać nawet w połowie listopada. Rośliny 
te charakteryzują się jednak niewielkimi rozmiarami (18–30 cm) i posiadają 
maksymalnie do kilku kwiatów. W sprzyjających warunkach pogodowych, czyli 
przy braku przymrozków, mogą one wytworzyć i rozsiać nasiona. 

Ważne jest, aby usunięte rośliny od razu pakować do worków i wywozić na 
wyznaczone miejsce kompostowania. Obserwacje wykazały bowiem, że wyrwana 
roślina pozostawiona na powierzchni gruntu szybko wytwarza korzenie przy-
byszowe w węzłach łodygi, ukorzenia się i po kwitnięciu wydaje nasiona. 

Można dopuścić gromadzenie usuniętych roślin w terenie w postaci niewiel-
kich pryzm – rośliny takie, leżące w zbitej masie, dość szybko ulegają rozkładowi. 
Sytuacje takie należy jednak ograniczać, gdyż zachodzi możliwość rozwleczenia 
roślin przez zwierzęta. Kompostowanie usuniętych roślin powinno odbywać się 
pod ścisłą kontrolą, każda warstwa roślin powinna być przykrywana warstwą 
gleby, a pojawiające się na jej powierzchni odrosty należy wyrywać i przysypywać 
ziemią. Biomasa pozyskanych roślin musi być składowana do czasu naturalnego 
jej rozkładu i dopiero po tym okresie (może to nastąpić po 2–3 latach) będzie 
można wykorzystać uzyskaną ziemię próchniczą. Konieczne jest, aby przed 
likwidacją pryzmy kompostowej pobrać z niej, z różnych miejsc, próbki, które 
poddane zostaną badaniom na obecność nasion niecierpka gruczołowatego 
(test kiełkowania). 

Fot. 18. 
Niewielkich 
rozmiarów 
kwitnące 
rośliny nie-
cierpka gru-
czołowatego 
pojawiają się 
nawet późną 
jesienią  
(Fot. LK)
Fot. 19. 
Wyrwane 
rośliny 
porzucone na 
glebę szybko 
ukorzeniają 
się i są zdolne 
do dalszego 
rozwoju  
(Fot. LK)
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Wszystkie prace związane z usuwaniem niecierpka gruczołowatego powinny 
być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Do zakresu obowiązków osoby 
sprawującej nadzór przyrodniczy należy: lustracja obszarów prowadzenia 
zabiegów usuwania niecierpka gruczołowatego przed rozpoczęciem zabiegów – 
w celu określenia optymalnego terminu rozpoczęcia prac na poszczególnych 
stanowiskach, w trakcie wykonywania zabiegów – w celu kontroli poprawności 
wykonywania prac i wyznaczenie obszarów, na których dopuszczone zostanie 
mechaniczne wykaszanie roślin oraz po zakończeniu zabiegu – w celu określenia 
konieczności i rozmiaru przeprowadzenia zabiegów uzupełniających, szkolenie 
osób biorących udział w realizacji zamówienia – w zakresie rozpoznawania nie-
cierpka gruczołowatego, jego biologii i ekologii, przeprowadzanie badań obecno-
ści i żywotności nasion niecierpka gruczołowatego w pryzmach kompostowych.

Fot. 20. 
Kompostowa-
nie usuniętej 
biomasy 
niecierpka gru-
czołowatego 
(Fot. LK)
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Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, w ramach ochrony rodzimej flory przed 

obcymi gatunkami roślin, w roku 2014 rozpoczęło realizację projektu pt. „Niecier-

pek gruczołowaty – inwazyjny gatunek obcego pochodzenia – inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania”. Projekt współfinansowany jest ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej 

i ekosystemów”.

Celem strategicznym projektu jest rozpoznanie miejsc występowania nie-

cierpka gruczołowatego, dróg jego rozprzestrzeniania się oraz najskuteczniejszych 

metod ograniczania jego populacji. 

W projekcie przewidziano realizację następujących podstawowych działań: 

• inwentaryzacja inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego, wzdłuż rzeki 

Czarnej Hańczy na odcinku od jej źródeł do miejscowości Sobolewo; 

• testowanie metod zwalczania niecierpka gruczołowatego; 

• badanie dróg rozprzestrzeniania się nasion niecierpka gruczołowatego;

• analiza dostępności nasion i sadzonek inwazyjnych gatunków roślin 

obcego pochodzenia na terenie województwa podlaskiego. 

Program Operacyjny pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” 

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2009–2014 koncentruje się na ochronie różnorodności biologicznej i ekosystemów 

poprzez realizację projektów zmierzających do zatrzymania procesu zmniejszania 

się oraz zanikania różnorodności biologicznej. W ramach Programu wspierane 

są projekty dotyczące:

• wzrostu efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 

2000;

• wzrostu odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych 

gatunków obcych;

• wzrostu świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edu-

kacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekono-

miczną wartością ekosystemów. 
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