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●Rośliny inwazyjne

●-Gatunek inwazyjny – gatunek alochtoniczny o znacznej 

ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem 

człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, 

konkurując z gatunkami autochtonicznymi o niszę ekologiczną, a także 

przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych.

●Gatunki inwazyjne stanowią drugie - zaraz po niszczeniu siedlisk -

największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. Inwazyjne 

gatunki roślin stanowią szczególny problem na obszarach chronionych, 

wypierając rodzime gatunki roślin, dla ochrony których utworzono te 

obszary. W takim przypadku zachodzi konieczność usuwania intruzów 

(głównie przez niszczenie mechaniczne).



1.Cele przeprowadzonych badań.

Celem wykonania badań przez uczestników projektu było zinwentaryzowanie 
inwazyjnych gatunków roślin występujących w naszej okolicy, nabycie 
umiejętności rozpoznawania roślin, podniesienie świadomości ekonomicznej, 
umiejętności pracy w zespole, poznanie otaczającej nas przyrody .



●1.Teren przeprowadzanych badań

●Teren naszych badań to województwo pomorskie, powiat słupski, Gmina Smołdzino, obszar Słowińskiego 

Parku Narodowego.

● Miejscowości w których zostały przeprowadzone badania :

●-Witkowo

-Żelazo 

-Smołdzino

-Kluki

-Człuchy

-Gardna Wielka

Gmina Smołdzino położona jest na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego i jego otulinie,  podczas 

naszych badań wykazano, że na tym obszarze jest mało roślin inwazyjnych, lecz kilka gatunków udało nam 

się zidentyfikować. Po wykonaniu badań ustaliliśmy, że teren nie jest jeszcze dokładnie zinwentaryzowany, 

więc badania należałoby kontynuować.







1.Metodyka badań

Badania roślin inwazyjnych wykonywało 15 osób, inwentaryzacja prowadzona była od 

czerwca do połowy października 2019 roku. Do inwentaryzacji gatunków roślin 

inwazyjnych użyliśmy następujących przyrządów:

●kwasomierza glebowego,

●lokalizatora GPS,

●płyn Heliga

●Klupa

●Metrówka

●Lupa



W rozpoznaniu danego gatunku rośliny pomogły nam m.in.:

●Materiały szkoleniowe dla uczestników projektu „Biologiczne Inwazje“  

Aplikacja na telefon „Atlas Roślin“

Do odczytania współrzędnych geograficznych danego miejsca 

używaliśmy:

●lokalizatora GPS,

● google maps,

●aplikacji na telefon „Współrzędne Geograficzne“

Do wykonania mapy rozmieszczenia gatunków zinwentaryzowanych 

użyliśmy programu QGIS Deskopt 3.2.1



WYNIKI BADAŃ  

Podczas inwentaryzacji udało nam się znaleźć łącznie 35 stanowisk gatunków inwazyjnych. 

Najwięcej stanowisk zajął sumak octowiec (10), zaraz po nim róża pomarszczona (4), nawłoć 

kanadyjska (4), nawłoć późna (3), niecierpek gruczołowaty (3), rudbieka naga (3), słonecznik 

bulwiasty (2), kolczurka klapowana (2), czeremcha amerykańska (2), dąb czerwony (1), robinia 

akacjowa (1). Największą powierzchnie wg. naszych badań posiada robinia akacjowa (23m2). 

Zdecydowana większość kontrolowanego terenu to nieużytki, zbiorowiska naturalne. Gatunki 

inwazyjne występowały najczęściej na podłożu mineralno-organicznym.Na naszym terenie 
badań stwierdzono 12 gatunków różnych roślin inwazyjnych. Najwięcej stanowisk miał
sumak octowiec który był stwierdzony w 10 lokalizacjach. W większości nasze gatunki 
zajmowały małe powierzchnie. Wśród zebranych gatunków przeważały rośliny zielne 
(16), następne w kolejności były drzewa (15), a najmniej popularnymi roślinami były 
krzewy (5).  Inwazyjne gatunki drzew w pobliżu naszego miejsca zamieszkania mają 
małą pierśnicę. Najgrubsza robinia akacjowa która miała średnicę 20cm. Tak niewielka 
liczba gatunków inwazyjnych może wynikać z tego, że teren badań to obszar 
Słowińskiego Parku Narodowego zamieszkały przez niewielką ilość mieszkańców.
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●Dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie 

projektu, jak i samych uczestników udało nam się nabyć nowe 

umiejętności, takie jak np. poznanie inwazyjnych gatunków roślin, 

obsługa programu QGIS,  obsługi przyrządów do różnych pomiarów. Z 

dyskusji pomiędzy uczestnikami wynika że największą trudność sprawiło 

stworzenie map w QGIS-ie, rozpoznawanie roślin.
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Bolesław Hanus 

Michalina Szlakiewicz

Oliwia Anderman

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt w 

szczególności rodzicom za pomoc przy jego realizacji.
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Aleksandra Przysiecka

Dorian Jedynak

Martyna Gralak

Przemysław Ościk
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