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1 Wstęp
Inwazyjne gatunki obce geograficznie stanowią jeden z podstawowych czynników utraty
różnorodności biologicznej. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, który od 2004 roku
stał się obiektem europejskiej sieci Natura 2000, jako obszar specjalnej ochrony ptaków
"Puszcza Augustowska" PLB200002, inwazyjne obce gatunki roślin stanowią coraz większy
problem i zagrażają istnieniu wielu rodzimych gatunków roślin oraz siedliskom przyrodniczym.
Wyznaczanie na obszarze Parku obszarów ochrony ścisłej, ochrona przestrzeni przyrodniczej
wraz z jej poszczególnymi składnikami - roślinami, zwierzętami, grzybami i siedliskami
przyrodniczymi, wymaga dobrego rozpoznania wszystkich źródeł zagrożenia dla rodzimej
przyrody tego obszaru. Jednym z takich zagrożeń są obce inwazyjne gatunki roślin.
Niniejszy Raport przedstawia wyniki inwentaryzacji obcych gatunków roślin,
przeprowadzonej na obszarach proponowanych przez wykonawców projektu Planu Ochrony
Wigierskiego Parku Narodowego do objęcia ochroną ścisłą. Celem Raportu jest pokazanie
stopnia zagrożenia obcymi gatunkami roślin obszarów proponowanych do objęcia ochroną
ścisłą. Szczegółowy zakres Raportu obejmuje opracowanie wyników przeprowadzonej
inwentaryzacji gatunków roślin obcego pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków
inwazyjnych oraz ocenę zagrożenia badanych obszarów przez te gatunki. Oddzielnym
elementem Raportu jest zestawienie uzyskanych wyników w postaci tabelarycznej (w formie
pliku Excel), stanowiących bazę danych dotyczącą roślin obcego pochodzenia występujących na
obszarach proponowanych do objęcia ochroną ścisłą na terenie Wigierskiego Parku
Narodowego.
Niniejszy Raport wykonano w ramach realizacji Umowy na "Inwentaryzację obcych
gatunków roślin, z jednoczesnym ich usuwaniem, na obszarach proponowanych do objęcia
ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym", zawartej ze Stowarzyszeniem "Człowiek i
Przyroda", będącym beneficjentem projektu: Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin
obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy" i "Roztocze
Środkowe", współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2 Opis działań
Inwentaryzacja roślin obcego pochodzenia wykonana została w sezonie wegetacyjnym
2014, na obszarach Wigierskiego Parku Narodowego planowanych do objęcia ochroną ścisłą
o łącznej powierzchni 700 hektarów. Badaniami objęto następujące obszary (Rys. 1):
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Rys. 1. Mapa rozmieszczenia obszarów, proponowanych do objęcia ochroną ścisłą, na których
przeprowadzono inwentaryzację roślin obcego pochodzenia (czarnym kolorem zaznaczono
obszary inwentaryzowane w ramach odrębnej umowy wolontariackiej)
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 Rezy
W trakcie prac terenowych, prowadzonych między 10.06.2014 r. a 12.08.2014 r.,
szacowano liczbę znalezionych pędów nadziemnych roślin, według trzystopniowej skali:
- liczba mała - pojedyncze osobniki (od 1 do 5 os.), występujące w rozproszeniu lub
w niewielkich skupiskach w zasięgu wzroku,
- liczba średnia - osobniki występujące w zasięgu wzroku w skupieniach (po kilka
osobników) i w kilkunastu miejscach lub pojedynczo w kilkudziesięciu miejscach,
- liczba duża - osobniki występują bardzo licznie, w zasięgu wzroku ponad 100
osobników w rozproszeniu w gęstych płatach lub skupieniach liniowych.
W przypadku drzew wyróżniano 3 kategorie ze względu na wiek: siewka, młody,
dorosły. W przypadku znalezienia siewek drzew i pojedynczych osobników roślin zielnych, po
namierzeniu punktu, usuwano je ze środowiska.
Lokalizację punktów wraz z opisem dokonywano przy użyciu urządzenia GPSmap
76CSx firmy GARMIN. Dane z tego urządzenia były konwertowane do formatu ESRii Shape
(shp). Następnie wyeksportowano je do formatu Excel w formie zestawień zawierających
następujące pola:
- nazwa gatunku (naukowa i polska),
- nazwa terenu proponowanego do objęcia ochrona ścisłą,
- nazwa obwodu i obrębu ochronnego,
- współrzędne geograficzne stanowiska,
- liczba osobników na stanowisku (zgodne z przyjętą trzystopniowa skalą),
- liczba roślin usuniętych,
- data przeprowadzenia inwentaryzacji.
Ponadto, ze względu na fakt niedokładności map i niepewności pozycji GPS (na obszarze
leśnym około 10 metrów) w tabeli dokonano podziału obszarów występowania gatunków
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inwazyjnych na obszar o nazwie T – dokładnie w obszarze badanym, NG20m – strefa buforowa
wokół obszaru badań o szerokości 20 metrów, oraz N – całkowicie poza obszarem badań i jego
strefą buforową.
Przy inwentaryzacji obcych gatunków roślin brano pod uwagę obce geograficznie
gatunki inwazyjne (kategoria 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) oraz obce geograficznie
gatunki potencjalnie inwazyjne (kategoria 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). W wyniku
przeprowadzonych działań zlokalizowano na badanym obszarze jedynie gatunki roślin z
pierwszej kategorii, a mianowicie:
1. Dąb czerwony Quercus rubra
2. Klon jesionolistny Acer negundo
3. Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora
4. Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera
5. Łubin trwały Lupinus polyphyllus
6. Czeremcha amerykańska Prunus serotina
Dodatkowo znaleziono na inwentaryzowanym obszarze, nie wymienionego w obu
kategoriach załącznika, winobluszczu pięciolistkowego Parthenocissus quinquefolia.

3 Struktura danych
Pozyskane w terenie dane zebrane zostały w plikach ESRII Shape (SHP) oraz w pliku
MS Excel. Poniższa tabela przedstawia strukturę danych i objaśnia kody zawarte w
poszczególnych polach.
Tabela 1. Struktura danych w plikach ESRII Shape i MS Excel
Nazwa pola
(XLS)
LP

Nazwa Pola
(SHP)
LP

Typ
danych
Integer

Opis
Numer rekordu

Nazwa_LAT

GatObcy

Tekst

Nazwa łacińska

Nazwa_PL

---

Tekst

Nazwa polska

Kod_Ilo

Kod_Ilo

Tekst

Definiuje interpretacje wartości pola „ilość”.
Może przyjmować wartości „Szt” – sztuki,
„kepa” – ilość kęp, KOD_ILO – kod
liczebności zgodnie z przyjętą w umowie
skalą,

Ilosc

Ilosc

Real

Wartość liczbowa definiowana przez pole
„Kod_Ilo”
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Kod_wiek

Kod_wiek

Tekst

Dotyczy okazów roślin drzewiastych i
krzewiastych. Parametr przyjmuje wartości
„siewka” – osobnik młodociany, dający się
wyrwać, „mlody” – osobnik młodociany, nie
dający się ręcznie usunąć ale jeszcze nie
dojrzały, „Dorosły” – osobnik o formie
drzewiastej.

Usuniety

Usuniety

Tekst

Parametr przyjmuje wartość „T” – jeśli w
danym miejscu okazy były usuwane lub
„null” jeśli nie usuwano okazów

Ile_US

Ile_US

Integer

Liczba usuniętych okazów

Data

Data

Tekst

Data dokonania pomiaru

WGS_N

WGS_N

Real

Współrzędna N, w układzie WGS84

WGS_E

WGS_E

Real

Współrzędna E, w układzie WGS84

ALT

ALT

Real

Wysokość nad poziomem morza

XCOORD

XCOORD

Real

Współrzędna X, w układzie PUWG92

YCOORD

YCOORD

Real

Współrzędna Y, w układzie PUWG92

EW_Powiat

EW_Powiat

Tekst

Nazwa powiatu

EW_Gmina

EW_Gmina

Tekst

Nazwa gminy

EW_obwod

EW_obwod

Tekst

EW_NrDzial
LS_Obreb
LS_Lesn
Ls_Oddzial
Ls_Wydz
NAT2000

EW_NrDzial
LS_Obreb
LS_Lesn
Ls_Oddzial
Ls_Wydz
NAT2000

Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst

OO_Nazwa

OO_Nazwa

Tekst

OO_W_GRAN

OO_W_GRAN

Tekst

OO_BUF_20M

OO_BUF_20M

Tekst

Nazwa obwodu ewidencyjnego podziału
katastralnego
Nr działki ewidencyjnej
Nazwa obrębu ochronnego
Nazwa obwodu ochronnego
Numer oddziału leśnego
Kod wydzielenia leśnego
Kod leśnego siedliska „Natura 2000”
obecnego w danym wydzieleniu
Robocza nazwa umownych obszarów
ochrony ścisłej, podlegających
inwentaryzacji
Parametr przyjmuje wartość „T”, jeżeli
punkt znajduje się w obrębie wydzielenia
przewidzianego do objęcia ochroną ścisłą,
„N” jeżeli znajduje się poza takimi
wydzieleniami
Parametr przyjmuje wartość „G20m”, jeżeli
punkt znajduje się poza wydzieleniem
przewidzianym do ochrony ścisłej, ale w 20metrowej, strefie buforowej, wokół takiego
wydzielenia.

4 Wyniki inwentaryzacji
4.1

Białe - Wysoki Węgieł
Na tym obszarze (o powierzchni 181,66 ha) występował jeden gatunek inwazyjny:

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora. Jego rozmieszczenie przedstawia rysunek 2.
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Rys. 2. Rozmieszczenie Impatiens parviflora na obszarze „Białe-Wysoki Węgieł”
Gatunek ten występował w małej ilości na 53 stanowiskach, z których po namierzeniu
usunięto 204 osobniki. Na 315 stanowiskach gatunek ten był w ilości średniej. Liczbę dużą
osobników odnotowano na 533 stanowiskach. W strefie buforowej w 1 klasie było 8 stanowisk,
w klasie średniej 35 stanowisk, a w klasie 3 odnotowano 43 stanowiska.
4.2

Długie - Muliczne
Na obszarze (o powierzchni 45,57 ha) stwierdzono występowanie 3 gatunków roślin

inwazyjnych:

niecierpka

drobnokwiatowego

Impatiens

parviflora,

winobluszczu

pięciolistkowego Parthenocissus quinquefolia i dębu czerwonego Quercus rubra.
Impatiens parviflora występował w małej ilości na 9 stanowiskach, z których po
namierzeniu usunięto 18 roślin. Na 17 stanowiskach gatunek ten był w ilości średniej (Rys. 3).
Liczbę dużą osobników odnotowano na 18 stanowiskach. Gatunek ten występował również w
strefie buforowej: w 2 klasie w 9 punktach i w klasie 3 w punktach 5.
Parthenocissus quinquefolia występował w bardzo dużej ilości na granicy obszaru w jego
południowo-wschodniej części (Rys. 4). Choć gatunek ten nie wnika w głąb zatorfionej misy,
planowanego obszaru ochrony ścisłej, to jednak opanowuje obszar położony na gruncie
mineralnym,
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Rys. 3. Rozmieszczenie Impatiens parviflora na obszarze „Długie - Muliczne”

Rys. 4. Rozmieszczenie Quercus rubra i Parthenocissus quinquefolia na obszarze „Długie Muliczne”
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w bezpośrednim jego otoczeniu. Jego okazy pojawiają się również w pobliżu południowozachodniej granicy obszaru. Na inwentaryzowanym terenie na 16 stanowiskach znaleziono w
sumie 23 siewki Quercus rubra, które po zanotowaniu zniszczono. Na jednym stanowisku
znaleziono 2 młode egzemplarze tego gatunku.
4.3

Kaletnik
Na obszarze (o powierzchni 32,38 ha) stwierdzono występowanie jednego gatunku

inwazyjnego - Quercus rubra. W jednym punkcie znaleziono dwa dorosłe egzemplarze. W
pięciu punktach znaleziono w sumie 11 młodych egzemplarzy tego drzewa. Jego rozmieszczenie
przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Quercus rubra w obszarze „Kaletnik”
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Na północ od obszaru, na brzegach Jeziora Kaletnik, już poza granicą WPN, znajdują się
skupienia Impatiens glandulifera, które stanowią istotne zagrożenie dla projektowanego obszaru
ochrony ścisłej. Ich źródłem jest wieś Kaletnik i otaczające ją zabudowania wokół jeziora.
4.4

Kamionka 1
Na obszarze (o powierzchni 62,24 ha) odnaleziono 2 gatunki inwazyjne: Impatiens

parviflora i Quercus rubra.
Impatiens parviflora występował w małej ilości na 46 stanowiskach, z których po
namierzeniu usunięto 259 roślin. Na 17 stanowiskach gatunek ten był w ilości średniej. Liczbę
dużą osobników odnotowano na 23 stanowiskach. Jego rozmieszczenie przedstawia rysunek 6.

Rys. 6. Rozmieszczenie Impatiens parviflora w obszarze „Kamionka 1”
Na inwentaryzowanym terenie na jednym stanowiskach (Rys. 7) znaleziono 2 siewki
Quercus rubra, które po zanotowaniu zniszczono.
W strefie buforowej obszaru, w pobliżu mostu we wsi Hutta, znaleziony został Impatiens
glandulifera. Znaleziono i zniszczono 4 osobniki rosnące na jednym stanowisku. Można jednak
spodziewać się inwazji tego gatunku na teren obszaru ochrony ścisłej, ze względu na jego
obecność w uprawie w ogródkach przy domkach letniskowych, położonych w pobliżu granicy
obszaru. Rozmieszczenie tego gatunku przedstawia rysunek 7.
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Rys. 7. Rozmieszczenie Impatiens glandulifera i Quercus rubra w obszarze „Kamionka 1”
4.5

Konopniak
Na obszarze (o powierzchni 31,04 ha) stwierdzono występowanie dwóch gatunków roślin

inwazyjnych: Impatiens parviflora i Quercus rubra.
Impatiens parviflora występował w małej ilości na 2 stanowiskach, z których po
namierzeniu został usunięty (6 roślin). Na 7 stanowiskach gatunek ten był w ilości średniej.
Liczbę dużą osobników odnotowano na 2 stanowiskach. Gatunek ten występował również w
strefie buforowej: w małej ilości w jednym punkcie i w średniej ilości w 3 punktach. Jego
rozmieszczenie przedstawia rysunek 8.
Na inwentaryzowanym terenie w 3 punktach znaleziono 10 dorosłych egzemplarzy
Quercus rubra, a na jednym stanowisku 1 siewkę, którą po zlokalizowaniu zniszczono.
Rozmieszczenie tego gatunku przedstawia rysunek 8.
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Rys. 8. Rozmieszczenie Impatiens parviflora i Quercus rubra w obszarze „Konopniak”
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4.6

Maniówka
Na tym obszarze (o powierzchni 10,37 ha) ) nie stwierdzono występowania żadnych

gatunków roślin inwazyjnych.

Rys. 9. Obszar „Maniówka”

13
4.7

Parów
Na tym obszarze (o powierzchni 0,33 ha) nie stwierdzono występowania żadnych

gatunków inwazyjnych, jednak w bezpośredniej strefie buforowej występował Impatiens
parviflora (Rys. 10) W małej ilości odnotowano go na jednym stanowiskach, z którego usunięto
4 rośliny. Na 11 stanowiskach gatunek ten był w ilości średniej. Liczbę dużą osobników
odnotowano na 4 stanowiskach.

Rys. 10. Rozmieszczenie Impatiens parviflora w obszarze „Parów”
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4.8

Pierty
Na tym obszarze (o powierzchni 36,01 ha) ) nie stwierdzono występowania żadnych

gatunków roślin inwazyjnych. Najbliższe stanowisko Impatiens parviflora znajdowało się ponad
200 metrów od granicy obszaru (Rys. 11).

Rys. 11. Obszar „Pierty”
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4.9

Rezy
Na obszarze (o powierzchni 45,74 ha) stwierdzono występowanie czterech gatunków

roślin inwazyjnych: Impatiens parviflora, Lupinus polyphyllus, Prunus serotina i Quercus rubra.
Impatiens parviflora występował w małej ilości na 36 stanowiskach, z których po
namierzeniu usunięto 125 roślin. Na 67 stanowiskach gatunek ten był w ilości średniej. Liczbę
dużą osobników odnotowano na 86 stanowiskach. Gatunek ten występował również w strefie
buforowej: w średniej ilości w 1 punkcie i w 3 punktach na dużych powierzchniach. Jego
rozmieszczenie przedstawia rysunek 12.

Rys. 12. Rozmieszczenie Impatiens parviflora i Prunus serotina w obszarze „Rezy”
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Lupinus polyphyllus znaleziono po jednej kępie w dwóch punktach, a w trzecim punkcie
22 rośliny (Rys. 13). W dwóch punktach znaleziono po 1 siewce Prunus serotina, które usunięto
(Rys. 12). Na inwentaryzowanym terenie znaleziono w 9 punktach 12 osobników dorosłych
Quercus rubra a w 1 punkcie znaleziono 1 osobnik młody (Rys. 13). W bezpośredniej otulinie
znaleziono 1 siewkę, którą zniszczono.

Rys. 13. Rozmieszczenie Quercus rubra i Lupinus polyphyllus w obszarze „Rezy”
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4.10 Suchar Wielki
W bezpośrednim obszarze (o powierzchni 6,5 ha) stwierdzono występowanie jedynie
Impatiens parviflora. Występował on na 11 stanowiskach w ilości średniej. Liczbę dużą
osobników odnotowano na 3 obszarach. Gatunek ten występował również w strefie buforowej: w
małej ilości w 3 miejscach (usunięto 8 osobników), w średniej ilości w 9 punktach i w 2
punktach na dużych powierzchniach. Jego rozmieszczenie przedstawia rysunek 14.

Rys. 14. Rozmieszczenie Impatiens parviflora w obszarze „Suchar Wielki”
Parthenocissus quinquefolia został odnaleziony w strefie buforowej, gdzie rosła w
jednym punkcie siwka, a w drugim egzemplarz młodociany (Rys. 15). Nie można jednak
zignorować obecności licznych młodych okazów, w pobliżu południowej granicy obszaru.
Gatunek ten intensywnie obsiewa się w tym rejonie i z czasem pojawi się w obszarze ochrony
ścisłej. Od strony północno-zachodniej (rejon ściany lasu wzdłuż Polany Słupiańskiej),
omawianemu obszarowi zagraża również Prunus serotina. Choć obecnie zarówno dorosłe,
owocujące, okazy, jak i liczne okazy młodociane i siewki, znajdują się ponad 200 metrów od
granic planowanego obszaru ochrony ścisłej (dlatego nie uwzględniono ich w opracowaniu),
jednak stanowią one bardzo realne zagrożenie dla niego.
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Rys. 15. Rozmieszczenie Parthenocissus quinquefolia w obszarze „Suchar Wielki”
4.11 Suche Bagno
Na obszarze (o powierzchni 41,76 ha) stwierdzono występowanie tylko Impatiens
parviflora. Stwierdzono go w małej ilości na 33 stanowiskach, z których po namierzeniu zostało
usuniętych 109 roślin. Na 69 stanowiskach gatunek ten był w ilości średniej. Liczbę dużą
osobników odnotowano na 45 obszarach. Gatunek ten występował również w strefie buforowej:
po cztery stanowiska w klasie średniej i dużej. Jego rozmieszczenie przedstawia rysunek 16.
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Rys. 16. Rozmieszczenie Impatiens parviflora w obszarze „Suche Bagno”
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4.12 Wiatrołuża 1
Na obszarze (o powierzchni 33,52 ha) stwierdzono występowanie dwóch gatunków roślin
inwazyjnych: Impatiens glandulifera i Acer negundo.

Rys. 17. Rozmieszczenie Impatiens glandulifera i Acer negundo w obszarze „Wiatrołuża 1”
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Impatiens glandulifera występował w małej ilości na 50 stanowiskach, z których po
namierzeniu usunięto 456 roślin. Na 29 stanowiskach gatunek ten był w ilości średniej. Liczbę
dużą osobników odnotowano na 7 obszarach. Gatunek ten występował również w strefie
buforowej: w małej ilości w 16 miejscach, w średniej ilości w 19 punktach i w 5 punktach na
dużych powierzchniach. Jego rozmieszczenie przedstawia rysunek 17.
Na inwentaryzowanym terenie znaleziono 1 roślinę młodą Acer negundo (Rys. 17).
Podjęto próbę usunięcia tego okazu, jednak samo obcięcie pnia nie dało rezultatów i okaz szybko
odbił od szyi korzeniowej.
Nasiona obydwu stwierdzonych tu gatunków spływają wraz z wodą z górnego biegu
rzeki z obszarów przy wsiach Wiatrołuża I i Bobrowisko. Dopóki problem ten nie zostanie
rozwiązany, nie uda się wyeliminować obydwu inwazyjnych gatunków z obszaru ochrony
ścisłej.
4.13 Wiatrołuża 2
Na tym obszarze (o pow.
34,51 ha) zlokalizowano jedno
stanowisko o bardzo dużej liczbie
roślin

gatunku

Impatiens

parviflora (Rys. 18). Obszar zajęty
przez ten gatunek wynosił ok. 25
m2 .

Rys. 18. Rozmieszczenie Impatiens
parviflora w obszarze
„Wiatrołuża 2”
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4.14 Wierchstaw
Na obszarze (o powierzchni 31,15 ha) stwierdzono występowanie dwóch gatunków roślin
inwazyjnych: Impatiens parviflora i Quercus rubra.

Rys. 19. Rozmieszczenie Impatiens parviflora w obszarze „Wierchstaw”
Impatiens parviflora występował w małej ilości na 33 stanowiskach, z których po
namierzeniu usunięto 141 roślin. Na 45 stanowiskach gatunek ten był w ilości średniej. Liczbę
dużą osobników odnotowano na 51 obszarach. Gatunek ten występował również w strefie
buforowej, po jednym stanowisku w ilości małej i średniej. Jego rozmieszczenie przedstawia
rysunek 19.
Na inwentaryzowanym terenie znaleziono w 2 punktach po jednym osobniku dorosłym
Quercus rubra. W 71 lokalizacjach znaleziono w sumie 111 siewek tego gatunku, które
usunięto. Natomiast w strefie buforowej w 10 punktach znaleziono w sumie 30 siewek, które
również usunięto ze środowiska leśnego. Rozmieszczenie tego gatunku przedstawia rysunek 20.
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Rys. 20. Rozmieszczenie Quercus rubra w obszarze „Wierchstaw”
4.15 Wygorzele
Na bezpośrednim obszarze inwentaryzacji (o powierzchni 28,01 ha) stwierdzono
występowanie dwóch gatunków roślin inwazyjnych: Prunus serotina i Quercus rubra. Natomiast
w strefie buforowej na jednym stanowisku o bardzo dużej liczebności występował Impatiens
parviflora. Rozmieszczenie tych gatunków przedstawia rysunek 21.
W przypadku Prunus serotina znaleziono jedną siewkę, którą usunięto ze środowiska.
Na inwentaryzowanym terenie znaleziono 1 siewkę Quercus rubra, którą po
zlokalizowaniu zniszczono, na jednym stanowisku dwie młode rośliny i w jednym punkcie dwa
okazy dorosłe. W strefie buforowej usunięto 2 siewki rosnące na jednym stanowisku. W 3
punktach znaleziono po 2 osobniki młode, a w jednym dwa okazy dorosłe.
Wszystkie znalezione gatunki obce występowały na obrzeżach tego wydzielenia,
centralna część obszaru - torfowisko, pozbawione było tych roślin.
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Rys. 21. Rozmieszczenie gatunków inwazyjnych w obszarze „Wygorzele”
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4.16 Wysoki Most
Na obszarze (o powierzchni 66,35 ha) stwierdzono występowanie tylko Impatiens
parviflora. Stwierdzono go w małej ilości na 40 stanowiskach, z których po namierzeniu zostało
usuniętych 130 osobników tego gatunku. Na 69 stanowiskach występował w ilości średniej.
Liczbę dużą osobników odnotowano na 94 obszarach. Gatunek ten występował również w strefie
buforowej - w 3 klasie odnotowano 2 stanowiska. Jego rozmieszczenie przedstawia rysunek 22.

Rys. 22. Rozmieszczenie Impatiens parviflora w obszarze „Wysoki Most”

4.17 Żurawinowe Bagno
Na obszarze (o powierzchni 12,14 ha) stwierdzono występowanie tylko Impatiens
parviflora. Stwierdzono go w małej ilości na 4 stanowiskach, z których po namierzeniu zostało
usuniętych 25 egzemplarzy tego gatunku. Na 5 stanowiskach występował w ilości średniej.
Liczbę dużą osobników odnotowano na 3 obszarach. Gatunek ten występował również w strefie
buforowej: w 1 kasie znaleziono 3 stanowiska a w 3 klasie odnotowano 1 stanowisko. Jego
rozmieszczenie przedstawia rysunek 23.
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Rys. 23. Rozmieszczenie Impatiens parviflora w obszarze „Żurawinowe Bagno”
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5 Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji roślin obcego pochodzenia, na obszarach
proponowanych do ochrony ścisłej w Wigierskim Parku Narodowym, wykazały obecność
następujących gatunków:
- dąb czerwony
- klon jesionolistny
- niecierpek drobnokwiatowy
- niecierpek gruczołowaty
- łubin trwały
- czeremcha amerykańska.
Rośliny z powyższych gatunków w większości przypadków występowały w niewielkim
zagęszczeniu i nielicznie. Na 17 przebadanych obiektów (obszarów proponowanych do objęcia
ochroną ścisłą) tylko w 3 nie stwierdzono występowania gatunków obcego pochodzenia
(Maniówka, Parów, Pierty), czyli zaledwie na 6,67% badanej powierzchni. Nie oznacza to
jednak, że te tereny nie są zagrożone przez gatunki obcego pochodzenia. Dotyczy to zwłaszcza
obszaru ochrony ścisłej "Parów", gdzie w bezpośredniej strefie buforowej występuje już
niecierpek gruczołowaty.
Na pozostałych terenach gatunkiem pojawiającym się najczęściej jest niecierpek
drobnokwiatowy Impatiens parviflora, który stwierdzony został na 12 obszarach. Na 6 (BiałeWysoki Węgieł, Suche Bagno, Suchar Wielki, Wysoki Most i Żurawinowe Bagno) jest jedynym
gatunkiem inwazyjnym w nich rosnącym. Jest to roślina jednoroczna, pochodząca z Azji i
sprowadzona do Europy w XIX wieku. Wytwarza owoce, które gwałtownie pękają przy
dotknięciu, rozrzucając nasiona na odległość kilku metrów od rośliny macierzystej. Początkowo
niecierpek drobnokwiatowy występował jako chwast ogrodowy lub roślina ruderalna, z czasem
jednak zaczął wnikać do zbiorowisk leśnych. Obecnie jest już zadomowiony niemal w całej
Europie. W Polsce jest całkowicie zadomowiony w regionach południowych i zachodnich,
najmniejszy jego udział zaznacza się jeszcze tylko w części północno-wschodniej. Niecierpek
drobnokwiatowy to roślina, która obecnie występuje na bardzo różnych siedliskach, począwszy
od ruderalnych (wysypiska śmieci, tereny zabudowane, pobocza dróg), po zbiorowiska leśne o
różnym charakterze – zarówno wilgotne lasy łęgowe, grądy, jak również lasy mieszane. W
niektórych regionach spotyka się go nawet w szuwarach trzcinowych i na obrzeżach pól
uprawnych. Zagrożenie jakie stanowi ten gatunek polega przede wszystkim na konkurencji z
gatunkami rodzimymi. Dotyczy to gatunków jednorocznych – w tym przede wszystkim
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rodzimego niecierpka pospolitego, który zajmuje podobne siedliska, ale także bylin, jak np.
pokrzywa zwyczajna.
Obszar "Suchar Wielki", pomimo stwierdzenia w nim tylko jednego gatunku obcego
pochodzenia, wydaje się istotnie zagrożony ze strony innych gatunków rosnących w jego
pobliżu, a zwłaszcza winobluszczu pięciolistkowego Parthenocissus quinquefolia. Gatunek ten
w ostatnich latach intensywnie obsiewa się i stanowi realne zagrożenie dla chronionego obszaru.
Podobnie jest z czeremchą amerykańską Prunus serotina, która występuje nieco ponad 200 m od
granicy obszaru, od strony północno-zachodniej.
Na obszarze proponowanym do ochrony ścisłej "Kaletnik" również stwierdzono tylko
jeden gatunek obcego pochodzenia - jest to dąb czerwony Quercus rubra. Gatunek ten występuje
na niewielkiej powierzchni zlokalizowanej przy wschodniej granicy obszaru, w ilości kilkunastu
okazów, w tym dwa osobniki dorosłe. Dąb czerwony został sprowadzony z Ameryki Północnej
do Szwajcarii pod koniec XVII w. Do Polski jego pierwsze okazy sprowadzono na początku
XIX w. Obecnie jest już gatunkiem pospolitym w wielu regionach kraju, gdyż był masowo
sadzony przez leśników jako domieszka biocenotyczna, a także ze względu na szybki wzrost,
wysoką odporność na zanieczyszczenia, susze i mrozy. Gatunek ten efektywnie rozprzestrzenia
się zarówno wzdłuż ścieżek i dróg, jak też wewnątrz zbiorowisk leśnych – głównie w borach
sosnowych i mieszanych. Jego rozprzestrzenianiu sprzyja wysoka produkcja nasion
zawiązywanych już przez kilkunastoletnie okazy. Zagrożenie ze strony tego gatunku polega na
ograniczaniu różnorodności gatunkowej płatów roślinności, do których wkracza, głównie ze
względu na to, że jego liście po opadnięciu trudno się rozkładają, uniemożliwiając wzrost innym
roślinom. Ma bardzo niskie wymagania siedliskowe, co powoduje, że szybko się rozprzestrzenia
i konkuruje z rodzimymi gatunkami drzew.
Obszar "Kaletnik" jest zagrożony również ze strony innego gatunku obcego, jakim jest
niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, pomimo, że nie występuje on bezpośrednio w
granicach obszaru. Skupienie niecierpka gruczołowatego zlokalizowane na północ od obszaru,
nad jeziorem Kaletnik, może w krótkim czasie rozprzestrzenić się i wniknąć na tereny
projektowanego obszaru ochrony ścisłej.
Na pięciu obszarach (Kamionka 1, Konopniak, Wiatrołuża 1, Wierchstaw, Wygorzele)
stwierdzono występowanie po dwa gatunki roślin obcego pochodzenia, przy czym w czterech
przypadkach jednym z gatunków zawsze jest niecierpek drobnokwiatowy. Jedynie w przypadku
obszaru "Wygorzele" są to czeremcha amerykańska i dąb czerwony. Na pozostałych obszarach,
oprócz niecierpka drobnokwiatowego występował dąb czerwony, klon jesionolistny lub
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czeremcha amerykańska. Na obszarze "Kamionka 1" tuż przy jego zachodniej granicy
stwierdzono również obecność niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera. Niecierpek
gruczołowaty jest rośliną jednoroczną. Został sprowadzony do Europy z Himalajów, na początku
XIX wieku, w celach ozdobnych. Pierwsze notowania dziko rosnących okazów tego gatunku z
obszaru Polski w obecnych granicach pochodzą z końca XIX wieku, z Dolnego Śląska. Obecnie
jego stanowiska są rozproszone na obszarze całego kraju, choć najliczniej zasiedla regiony
południowe i zachodnie, głównie wzdłuż górnych odcinków Odry i Wisły oraz ich dopływów. W
warunkach naturalnych niecierpek gruczołowaty występuje w lasach nadrzecznych, na
wysokości do 3000 m n.p.m. Gatunek ten preferuje podłoża wilgotne i zasobne, a więc można go
spotkać w dolinach rzek i wzdłuż strumieni górskich, na zmeliorowanych łąkach, okrajkach
lasów i w samych lasach, rośnie również na terenach ruderalnych. Jednak najszybciej
rozprzestrzenia się wzdłuż koryt rzecznych. Zagrożenie, które stwarza niecierpek gruczołowaty
wynika przede wszystkim z wytwarzania dużej liczby nasion (do 32000 na m2), co powoduje, że
bardzo szybko się rozprzestrzenia i zajmuje duże powierzchnie. Okazy tego gatunku mogą
utworzyć w dolinach rzecznych trudne do przebycia, wysokie zarośla. Szybko zasiedlają też
odsłonięte odcinki brzegów, powoli wypierając inne rośliny, stanowiąc zagrożenie dla
różnorodności gatunkowej. Duże kępy niecierpka mogą też znacznie utrudniać przepływ wody w
małych rzekach.
Tylko na jednym obszarze (Długie - Muliczne ) stwierdzono występowanie 3 gatunków
roślin obcego pochodzenia. Zagrożenie tego obszaru wynika z obecności niecierpka
drobnokwiatowego Impatiens parviflora, dębu czerwonego Quercus rubra i winobluszczu
pięciolistkowego Parthenocissus quinquefolia. Dwa ostatnie gatunki występują jednak w
niewielkich ilościach i obecnie nie stanowią istotnego problemu, ale potencjalnie mogą zagrozić
przyrodzie obszaru.
Również tylko na jednym obszarze ("Rezy") występują cztery gatunki roślin obcego
pochodzenia. Oprócz niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora są to: czeremcha
amerykańska Prunus serotina, dąb czerwony Quercus rubra i łubin trwały Lupinus polyphyllus.
Czeremcha amerykańska występowała w postaci pojedynczych siewek, a łubin trwały
stwierdzony został jedynie na dwóch stanowiskach. Gatunki te nie stanowią zatem
poważniejszego zagrożenia dla tego obszaru. Pozostałe dwa gatunki występują już znacznie
liczniej i należy liczyć się z ich negatywnym wpływem na środowisko.
Generalnie, bezpośrednio na badanych obszarach proponowanych do objęcia ochroną
ścisłą stwierdzono 7 gatunków roślin obcych geograficznie. Są to: dąb czerwony Quercus rubra,
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klon jesionolistny Acer negundo, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, niecierpek
gruczołowaty Impatiens glandulifera, łubin trwały Lupinus polyphyllus, czeremcha amerykańska
Prunus serotina i winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus quinquefolia. Poza ostatnim
gatunkiem wszystkie uznawane są za zadomowione i inwazyjne (winobluszcz pięciolistkowy
posiada jedynie status gatunku zadomowionego). Objęcie ochroną ścisłą proponowanych
obszarów w Wigierskim Parku Narodowym będzie oznaczało zakaz wykonywania na tych
terenach jakichkolwiek zabiegów ochrony czynnej. Można zatem przypuszczać, że prawie
wszystkie stwierdzone gatunki obcego pochodzenia będą bez żadnych ograniczeń zwiększały
areał swojego występowania, a tym samym zagrażały rodzimym gatunkom roślin.
Zgodnie z zakresem prowadzonych prac, pędy nadziemne pojedynczych rośliny zielnych
(lub występujących w niewielkich skupieniach) oraz siewki gatunków drzewiastych, należące do
gatunków objętych inwentaryzacją, były usuwane poprzez wyrywanie i wynoszenie poza obszar
działania. W trakcie prowadzenia inwentaryzacji gatunków łącznie usunięto 1639 egzemplarzy
roślin, które występowały na 472 stanowiskach (punktach). Spośród usuniętych roślin
zdecydowanie dominował niecierpek drobnokwiatowy (1005 roślin), a następnie niecierpek
gruczołowaty (460 roślin) i siewki dębu czerwonego (170 roślin). Najwięcej roślin usunięto z
obszaru "Wiatrołuża 1" (456 roślin niecierpka drobnokwiatowego) oraz "Kamionka 1" (263
rośliny, w tym 259 niecierpka drobnokwiatowego i 4 niecierpka gruczołowatego).
Integralną częścią Raportu jest zestawienie stanowisk występowania poszczególnych
gatunków obcego pochodzenia, w podziale na tereny proponowane do objęcia ochroną ścisłą.
Zestawienia wykonane jest w arkuszu kalkulacyjnym Excel i zawiera: nazwy gatunków
zinwentaryzowanych roślin, lokalizacje ich występowania (nazwa terenu proponowanego do
objęcia ochroną ścisłą), liczbę osobników na stanowisku (zgodnie z przyjętą trzystopniową
skalą), liczbę roślin usuniętych oraz daty.

