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Wstęp 5

Ochrona przyrody kojarzy się z konkretnymi działaniami podejmowanymi dla zachowa-
nia zagrożonych i unikatowych gatunków oraz ich siedlisk. Większość z nas rozumie przez 
to działania polegające na poszanowaniu i zachowaniu naturalnych składników naszego 
otoczenia. Niniejsza publikacja opisuje jedno z wielu działań podejmowanych przez Re-
gionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu na rzecz ochrony rodzimej flory, tj. zwal-
czanie gatunków inwazyjnych. Zjawisko „przybywania” obcych geograficznie gatunków 
jest znane od wielu wieków. Zdecydowana większość z nich przywędrowała dzięki czło-
wiekowi, który upatrywał w nich szansę na większą produkcję rolną lub po prostu ozdobę. 
Działania te nasiliły się znacznie w ostatnich dwustu latach, kiedy to w Europie zapanowa-
ła wręcz moda na posiadanie ciekawych, egzotycznie wyglądających roślin czy zwierząt. 
Postępowanie takie doprowadziło do zawleczenia wielu „przybyszów”, których wpływ na 
rodzime gatunki i ekosystemy nie był nigdy badany. Część sprowadzonych gatunków zna-
komicie się zaaklimatyzowała, a pozbawione troski ze strony człowieka szybko wymknęły 
się z upraw i hodowli, wkraczając w rodzimą przyrodę. To był początek prawdziwej inwazji. 
W większości przypadków gatunki te, ze względu na przystosowania ewolucyjne oraz brak 
wrogów naturalnych, zaczęły się rozprzestrzeniać na niespotykaną skalę. Dobitnym przy-
kładem niech będzie norka amerykańska oraz barszcz Sosnowskiego. Obecnie to właśnie 
inwazyjne gatunki, zaraz po zaniku i przekształcaniu siedlisk gatunków, są głównym za-
grożeniem dla różnorodności biologicznej Polski i Europy. 

Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelników jest opisem trzech najgroźniejszych 
inwazyjnych gatunków roślin spotykanych w opolskich rezerwatach przyrody i obszarach 
Natura 2000.  Najcenniejszym jej elementem jest opis metodyk oraz rezultatów działań 
jakie prowadzono celem ich eliminacji w ramach projektu pn. Ochrona zagrożonych sie-
dlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego realizowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 w ramach działania 05.01 - Ochrona różnorodności biologicznej.

Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego, nie-
cierpka gruczołowatego oraz rdestowców pomogą zainteresowanym podmiotom w zro-
zumieniu i skutecznym przeprowadzeniu podobnych działań na innych obszarach. Rów-
nocześnie, mając świadomość niedoskonałości  stosowanych rozwiązań, mamy nadzieję, 
że dokładamy przysłowiową cegiełkę do poszerzenia wiedzy o zwalczaniu gatunków in-
wazyjnych, które staje się coraz większym wyzwaniem i potrzebą w ochronie przyrody.

Pr zedmowa
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Fot. 1. Rezerwat przyrody Góra Gipsowa. Fot. KOK

Zwalczanie gatunków inwazyjnych prowadzono jako jeden z elementów projektu  pn. 
Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opol-
skiego realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2021 r. Pierwszym 
elementem projektu, w części dotyczącej zwalczania gatunków inwazyjnych, była ich in-
wentaryzacja (2016 r.). Na kolejne lata zaplanowano ich zwalczanie, zgodnie z przyjętymi 
dokumentami planistycznymi (plan ochrony rezerwatu przyrody Góra Gipsowa oraz pla-
ny zadań ochronnych obszarów Natura 2000 objętych projektem, tj. Opolska Dolina Nysy 
Kłodzkiej PLH160014, Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016 oraz Żywocickie Łęgi. 
PLH160019). W międzyczasie, z uwagi na brak możliwości wykonania działań przyjętymi 
metodami (wykopywanie rdestowców na ogromnym obszarze), dokonano zmian planów 
zadań ochronnych określając, że zwalczanie będzie wykonywane według metod adekwat-
nych do aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie. Od tego czasu, w czterech obszarach 
opisanych niżej, prowadzono prace polegające na eliminacji barszczu Sosnowskiego, nie-
cierpka gruczołowatego oraz rdestowców.

1. Założenia zwalczania gatunków  
inwazyjnych w opolskich obszarach 
Natura 2000 oraz RP Góra Gipsowa
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2.1. Opis

rodzina: selerowate Apiaceae

Rozmieszczenie 

Pierwotnie centralna i wschodnia część gór Kaukazu, całe Zakaukazie oraz pół-
nocnowschodnie krańce Turcji; sprowadzony do Europy jako roślina użytkowa (pa-
stewna), obecnie rozpowszechniony w części północnej, środkowej i wschodniej 
kontynentu; wtórnie występuje również w Ameryce Północnej.

2. Barszcz Sosnowskiego  
Heracleum sosnowskyi 

Fot. 2. Kwitnący barszcz Sosnowskiego na Górze Gipsowej. Fot. KOK
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Cechy charakterystyczne

Jedna z największych roślin zielnych na świecie. Łodyga pusta w środku, głęboko 
podłużnie bruzdowana, od 1 do 4 m wysokości i średnicy do 10 cm; korzeń palo-
wy; liście pierzastodzielne o szerokich i tępo zakończonych odcinkach, zmienne 
w kształcie, o średnicy do 150 cm; olbrzymie, sięgające średnicy 80 cm białe kwia-
tostany (baldachy) (Fot. 2); bardzo liczne owoce w postaci owalnych rozłupni.

Biologia

Bylina monokarpiczna. Rozmnaża się wyłącznie z nasion, których zdolność kiełko-
wania może wynosić nawet 8 lat; warunkiem kiełkowania jest stratyfikacja nasion. 
W  pierwszych latach życia oraz w  niekorzystnych warunkach wytwarza jedynie 
spore rozety liściowe. Pęd kwiatostanowy pojawia się w 3-5 roku życia. Kwitnie-
nie rozpoczyna się w czerwcu i trwa około 3 tygodni. W przypadku uszkodzenia 
łodygi roślina jest w stanie wytworzyć kwiatostan ponownie, dlatego można ob-
serwować kwitnące osobniki we wrześniu a nawet październiku. Kwiaty zapylane 
są przez wabione nektarem owady. Nasiona dojrzewają od końca lipca i opadają 
w niedalekiej odległości od rośliny macierzystej, która w tym okresie zamiera. Je-
den osobnik może wytworzyć kilkadziesiąt tysięcy nasion. Na większe odległości 
nasiona mogą być przenoszone przez wodę, wiatr, zwierzęta i ludzi. 
Sok i wydzielina włosków gruczołowych barszczu zawierają toksyczne furanoku-
maryny, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W kontakcie ze skórą 
i przy udziale światła słonecznego powodują trudne do wygojenia oparzenia.

Siedlisko 

Na obszarze pierwotnego występowania rośnie wzdłuż potoków górskich, na 
obrzeżach lasów i polanach. W obszarze zasięgu wtórnego zajmuje przede wszyst-
kim siedliska związane z działalnością człowieka - miedze, przydroża, odłogi, gra-
nice polno-leśne, pastwiska i  łąki, ogrody lub  parki. Może również występować 
na murawach kserotermicznych, nad brzegami cieków oraz wkraczać do lasów, 
jednak pod zwartym okapem drzew najczęściej wytwarza jedynie rozety liściowe.

Znaczenie inwazji

Niebezpieczny dla ludzi i zwierząt gospodarskich ze względu na właściwości pa-
rzące. Występując masowo i tworząc jednogatunkowe zbiorowiska, zmienia cha-
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rakter i skład gatunkowy naturalnych fitocenoz. Zmniejsza atrakcyjność obszarów 
inwestycyjnych oraz turystycznych.

Gatunki podobne

Inwazyjny barszcz Mantegazziego 
Heracleum mantegazzianum (Apia-
ceae), sprowadzony do Europy 
w  celach dekoracyjnych, o  głębo-
ko wciętych i  ostro zaostrzonych 
odcinkach liściowych (Fot. 3); 
również posiada właściwości tok-
syczne. Podobieństwo wykazuje 
również spotykana w  ogrodach 
gunnera olbrzymia Gunnera mani-
cata (Gunneraceae).
Rodzime gatunki z rodziny Apiaceae: barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, 
dzięgiel leśny Angelica sylvestris,  arcydzięgiel litwor Angelica archangelica.

2.2. Metody zwalczania

Niezależnie od przyjętej metody zwalczania, z powodu parzących właściwości barsz-
czy, należy zachowywać szczególną ostrożność. W szczególności należy zapewnić odpo-
wiednią odzież i sprzęt ochronny, które zabezpieczą przed działaniem toksyn na skórę, 
oczy i układ oddechowy (Fot. 4).

Mechaniczne

Ważną zaletą metod mechanicznych jest to, że są przyjazne dla środowiska natu-
ralnego. W zależności od przyjętego sposobu zwalczania, posiadają jednak równo-
cześnie wiele wad, takich jak znaczna pracochłonność i związane z tym wysokie 
koszty likwidacji, a także cały szereg czynników decydujących o efektywności: ko-
nieczność wielokrotnego powtarzania zabiegów zarówno w ciągu sezonu, jak i na 
przestrzeni lat, a także zachowania szczególnej staranności i systematyczności. 
Na  efektywność ma wpływ przede wszystkim wybrany sposób likwidacji barsz-
czu. Metoda winna uwzględniać zniszczenie przynajmniej szyi korzeniowej roślin, 
co zapobiegnie odrastaniu części nadziemnej. Dlatego też za metodę najmniej 

Fot. 3. Liście barszczu Mantegazziego. Fot. KOK
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skuteczną uważa się koszenie, prowadzące co najwyżej do osłabienia populacji 
i ograniczenia dalszej ekspansji barszczu na tereny przyległe. Aby nie dopuścić 
do kwitnienia, wytworzenia i wysiania się nasion, zabieg należy rozpocząć wiosną 
i powtórzyć w sezonie wegetacyjnym przynajmniej trzy-czterokrotnie. 
W ujęciu długoterminowym bardziej skuteczną metodą jest systematyczne ścina-
nie kwiatostanów. Zabieg należy prowadzić, najlepiej przy użyciu ostrza na długim 
stylisku, od początku kwitnienia aż  do  końca lata, gdyż doświadczenie pokazu-
je, że po ścięciu kwiatostanu roślina stara się za wszelką cenę wytworzyć nowy, 
znacznie już mniejszy, ale gwarantujący wytworzenie nasion pęd kwiatostanowy. 
Modyfikacją tej metody jest ścinanie baldachów z zawiązanymi już nasionami, przy 
czym w tym przypadku należy podjąć szczególne środki ostrożności, aby nie dopu-
ścić do rozsypania się nasion. Można obwiązać owocostany workami lub – jeśli to 
możliwe – rozłożyć pod roślinami folię, która uniemożliwi przedostanie się nasion 
do podłoża. Pozyskaną w  ten sposób biomasę należy bezwzględnie zutylizować 
(nasiona najlepiej spalić). Biorąc pod uwagę cykl życiowy rośliny (obumiera po wy-
daniu nasion), metoda jest skuteczna pod warunkiem stosowania jej systematycz-
nie w długim okresie czasu, pozwalającym na objęcie nią wszystkich nowo poja-
wiających się roślin w drugim roku ich życia. 
Najbardziej efektywną i dającą najszybsze efekty spośród znanych metod mecha-
nicznych jest wykopywanie całych roślin łącznie z  systemem korzeniowym lub 
przecinanie szyi korzeniowej na  głębokości ok. 20 cm, np. przy użyciu szpadla. 

Fot. 4. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego wymaga zastosowania środków 
ochrony osobistej. Fot. KOK
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Najłatwiej takie prace wykonywać gdy są niewielkich jeszcze rozmiarów (najlepiej 
mniej niż 50 cm wysokości), dlatego rekomenduje się, aby zaczynać je w drugiej 
połowie kwietnia, a następnie powtarzać wraz z pojawianiem się kolejnych roślin. 
Stosowanie metod mechanicznych skutkuje powstawaniem biomasy. Wywiezie-
nie z miejsca prowadzenia zabiegu i utylizacja jest konieczna jedynie w przypad-
ku baldachów z  zawiązanymi nasionami, natomiast w  pozostałych przypadkach 
wydaje się to nieuzasadnione ekonomicznie. Układanie wykopanych roślin czy 
ściętych kwiatostanów w pryzmy zabezpieczone przed roznoszeniem przez wiatr 
i zwierzęta oraz oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi (np. z napisem: „Uwaga! 
Ryzyko poparzenia”) jest działaniem wystarczającym. 

Zwalczanie poprzez użytkowanie gruntów

Gospodarcze użytkowanie gruntów również może stanowić dobrą metodę na po-
zbycie się, w dłuższym okresie czasu, znacznej części populacji kaukaskich barsz-
czy. Metoda agrotechniczna polega na przeprowadzeniu głębokiej wiosennej 
orki, która niszczy siewki barszczu, a następnie obsianiu przeoranej powierzchni 
zbożami. Kontynuowanie w ten sposób uprawy przez kolejne lata powinno zmniej-
szyć liczbę barszczy wyrastających na gruntach ornych. Podobne efekty można 
uzyskać stosując wypas zwierząt gospodarskich – owiec, kóz, bydła. Do tego celu 
powinno się wykorzystywać zwierzęta z  gęstym owłosieniem lub ciemną skórą. 
Zabieg jest zasadny w przypadku niewielkich roślin, zatem należy go rozpoczynać 
wczesną wiosną lub później, ale po uprzednim wykoszeniu zajętej przez barszcze 
powierzchni. Wypas, jako sposób na utrwalenie efektu ekologicznego w wielkopo-
wierzchniowym projekcie zwalczania kaukaskich barszczy, stosowany jest w Kra-
ju Karlowarskim w Republice Czeskiej. W metodach polegających na użytkowaniu 
gruntów należy zwrócić szczególną uwagę na usuwanie osobników barszczy znaj-
dujących się na obrzeżach pól i pastwisk.

Chemiczne

Metody chemiczne zwalczania barszczy możemy podzielić w zależności od zasto-
sowanego środka chemicznego (selektywnego bądź totalnego) oraz sposobu jego 
aplikacji. Do najczęściej stosowanych w walce z kaukaskimi barszczami pestycydów 
(środków ochrony roślin) należą środki z glifosatem lub flazasulfuronem (działanie 
totalne, tzn. nie wybiórcze) oraz trichlopyrem, który działa selektywnie na rośliny 
dwuliścienne. Ostatni ze środków jest skuteczny szczególnie na łąkach i  pastwi-
skach, gdyż – nie niszcząc traw – pozwala na zadarnianie powierzchni po zniszczo-
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nych osobnikach barszczy i tym samym utrudnia kiełkowanie nowych siewek gatun-
ku inwazyjnego. W przypadku zwalczania chemicznego najlepsze efekty uzyskuje się 
w przypadku młodych roślin, dlatego prace prowadzi się wiosną w kwietniu-maju, 
z nawrotem po upływie około miesiąca. Sposoby aplikacji środków mogą być różne, 
począwszy od stosowania opryskiwaczy ręcznych i spalinowych po mazacze do liści 
i sprzęt do iniekcji środka bezpośrednio do szyi korzeniowej roślin. Środki chemicz-
ne do zwalczania kaukaskich barszczy mogą być stosowane wyłącznie przez osoby 
do tego przygotowane. W tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do przepi-
sów prawa oraz zaleceń zawartych w kartach charakterystyki stosowanego środka. 
Należy wspomnieć dodatkowo o kontrowersjach, jakie w ostatnim czasie wywołuje 
stosowanie środków na bazie glifosatu. Być może preparaty tego typu zostaną zaka-
zane. Potencjalna szkodliwość pestycydów w odniesieniu do gleb, wód, żywych or-
ganizmów i zdrowia ludzkiego jest jedną z głównych wad metod chemicznych. Jed-
nocześnie metody te nie są pozbawione zalet – jeśli są prowadzone w odpowiedni 
sposób, zwykle wykazują dużą skuteczność, a także obniżają pracochłonność i tym 
samym koszty prowadzonych zabiegów. W przypadku dużych powierzchni często są 
jedyną możliwą alternatywą. Sposób aplikacji poprzez iniekcję do szyi korzeniowej 
jest w szczególności wart uwagi, ponieważ wpływ środków chemicznych na otocze-
nie zostaje poprzez tę metodę zminimalizowany, a jednocześnie możliwość prowa-
dzenia prac i efektywność zabiegu jest mniej uzależniona od panujących warunków 
atmosferycznych. 

Eksperymentalne

Znanych jest kilka metod, które nie są stosowane powszechnie, a ich skuteczność 
jest obecnie testowana. Należy do nich na przykład: 

 przykrywanie powierzchni zajętych przez barszcze czarną nieprzepuszczal-
ną folią; metoda skuteczna na małych powierzchniach; jest nieselektywna 
i z powodu dużej żywotności nasion barszczu wymagałaby stosowania przez 
wiele lat z rzędu; 

 stosowanie nawozu azotowo-wapniowego (substancja czynna: cyjanamid 
wapnia) – badania w tym zakresie prowadzone były w powiecie sanockim w la-
tach 2015-2016; metoda uznawana jest za skuteczną; 

 stosowanie wiertnicy do słupków ogrodzeniowych; metoda zaproponowana 
przez Pana Tomasza Bąkowskiego, zastosowana w  Gminie Kietrz, polegają-
ca na zniszczeniu części nadziemnej i korzeni roślin poprzez wwiercenie się 
w  szyję korzeniową; zabieg jest szybki i  efektywny w  stosunku do  pojedyn-
czych okazów.
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2.3. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie  
 i w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Góra Gipsowa

Charakterystyka obszaru zwalczania 

Rezerwat przyrody Góra Gipsowa o  pow. 8,65 ha zlokalizowany jest na terenie 
gminy Kietrz. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych 
naturalnego zbiorowiska roślinności stepowej, występującej na jednym z nielicz-
nych stanowisk w  tej części kraju. Ekspansja barszczu Sosnowskiego stanowi 
jedno z ważniejszych zagrożeń dla występującej tu roślinności muraw kseroter-
micznych. Działania ochronne polegające na zwalczaniu inwazyjnego barszczu 
Sosnowskiego na terenie rezerwatu przyrody Góra Gipsowa proponowane były  
już w roku 1997. Na etapie tworzenia kolejnych dokumentacji przyrodniczych eks-
perci wykazali, że barszcz Sosnowskiego jest czynnikiem powodującym poważne 
zagrożenie dla występowania chronionych gatunków ciepłolubnej flory tworzącej 
siedlisko muraw kserotermicznych.
Łączna powierzchnia poligonów zajętych przez barszcz Sosnowskiego, na której 
wykonywano zabiegi zwalczania wynosiła ponad 696 arów. Prace prowadzono na 
terenie siedliska muraw kserotermicznych, na  obszarze przeznaczonym do od-
twarzania muraw, w zadrzewieniu, nad brzegami cieków wodnych oraz na granicy 
polno-leśnej (Fot. 5).

Fot. 5. Barszcz Sosnowskiego na terenie RP Góra Gipsowa. Fot. KOK
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Przyjęte metody 

1. Zabiegi mechaniczne polegające na 
wykopywaniu osobników barszczu 
razem z  korzeniami (do  głębokości 
min. 30 cm) prowadzono w siedlisku 
bogatych przyrodniczo muraw kse-
rotermicznych, gdzie barszcz tworzy 
niezbyt rozległe, ale zwarte płaty. 
Prace prowadzono od kwietnia do 
czerwca.

2. Zabiegi chemiczne przeprowadza-
no we wtórnie wprowadzonych na 
ten teren zadrzewieniach. Metoda 
polega na zastosowaniu herbicydu, 
przy czym preferowane jest wpro-
wadzanie preparatu do szyi korzeniowej barszczy na zasadzie iniekcji (Fot. 6). 
Zabieg przeprowadzano w dwóch nawrotach: na początku okresu wegetacyj-
nego (kwiecień/maj) oraz w czerwcu; w przypadku niezadowalających efektów 
ponawiano go również w lipcu. Przyjęto, że wysokość roślin poddawanych za-
biegom nie powinna przekraczać 50 cm, a stosowaną substancją czynną jest 
glifosat.

3. Metodę kombinowaną prowadzono w zbiorowisku muraw kserotermicznych. 
Na początku okresu wegetacyjnego (kwiecień/maj) przecinano szyję korzenio-
wą osobników barszczu na głębokości 15-20 cm. W przypadku niezadowalają-
cych efektów, w czerwcu, a w razie konieczności również w lipcu, punktowo 
stosowano herbicyd w sposób analogiczny jak na terenie zadrzewionym. 

W  rzadkich przypadkach, kiedy pomimo stosowanych zabiegów lub w  wyniku 
pominięcia roślin dojdzie do zakwitnięcia pojedynczych okazów barszczu, wyko-
nawca zobligowany jest do ścięcia kwiatostanów, z powtórzeniem tego działania 
w miarę wystąpienia potrzeb.

Sposób postępowania z biomasą

Biomasę uzyskaną w  ramach prowadzonych zabiegów mechanicznych składo-
wano w  pryzmach, układanych początkowo (2017-2018) na nieprzepuszczalnym 
podłożu (folii izolacyjnej), a w późniejszych latach bezpośrednio na gruncie, poza 

Fot. 6.  Iniekcja do szyi korzeniowej 
barszczy Sosnowskiego. Fot. KOK
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siedliskiem muraw kserotermicznych i zagłębień wypełnionych wodą. Miejsca te 
dodatkowo oznaczano tabliczką ostrzegającą o  możliwości wystąpienia uszko-
dzeń ciała. 

Stwierdzone problemy 

 Jednym z problemów, z uwagi na niesprzyjające warunki terenowe (typ podło-
ża, ukształtowanie terenu), były trudności z wykopywaniem roślin. 

 W  niektórych przypadkach prace utrudnione były z  powodu nieumiejętnego 
korzystania przez Wykonawców z urządzeń GPS, skutkiem czego nie byli oni 
w stanie samodzielnie dotrzeć do niektórych płatów. 

 W przypadku zwalczania chemicznego ograniczeniem bywały warunki pogo-
dowe. 

 W niektórych miejscach na powierzchni po usuniętych płatach barszczu (nie-
zależnie od powziętej metody zwalczania) pojawiają się inne gatunki inwazyjne 
(np. przegorzan kulisty) wymagające likwidacji.

 Metoda iniekcji nadaje się tylko do osobników o określonych wymiarach wa-
runkujących wkłucie się do szyi korzeniowej.

Zaobserwowane efekty

Po wykonaniu prac w  latach 2017-2020 zauważono zmniejszenie pokrycia po-
wierzchni płatów zajętych dotąd przez barszcz. Z uwagi na niedopuszczenie do 
kwitnienia i owocowania barszczu zauważono zmniejszanie zasobności bazy na-
sion zdeponowanych w glebie (mniejsza ilość siewek w kolejnych latach). W ob-
szarach niezadrzewionych przylegających do muraw kserotermicznych zauwa-
żono zwiększanie powierzchni zajmowanej przez roślinność charakterystyczną 
dla tego typu siedliska. Przy systematycznym zwalczaniu przez pierwsze trzy lata 
obserwowano tylko kilka okazów barszczy zdolnych do kwitnienia.
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Płaty barszczu Sosnowskiego w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa
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3.1. Opis

rodzina: rdestowate Polygonaceae 

Do gatunków problematycznych, wykazujących w Europie inwazyjność  
na znaczną skalę, należą: 

 rdestowiec ostrokończysty (japoński) Reynoutria japonica, 
 rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis, 
 mieszaniec wyżej wymienionych – rdestowiec pośredni (czeski)  

Reynoutria x bohemica.

Rozmieszczenie 

Zasięg naturalny obejmuje wschodnią Azję – głównie Sachalin, Wyspy Kurylskie, 
Japonię, Tajwan. Sprowadzane do celów dekoracyjnych, obecnie zadomowione są 
na większości obszaru Europy, a także w Ameryce Północnej i Australii.

Cechy charakterystyczne

Pokaźne byliny, pokrojem przypominające krzewy. Łodygi (pędy) wysokości 
do 4 m, puste w środku, jasnozielone i w dolnej części czerwono nabiegłe lub 
cętkowane. Część podziemną stanowi kłącze, sięgające 2-3 m w  głąb ziemi 
i  rozrastające się poziomo nawet na odległość kilkunastu metrów. Kształt 
i wielkość liści jest zróżnicowany w zależności od gatunku. W przypadku rde-
stowca ostrokończystego liście mają najmniejsze rozmiary – średnio do 15 cm 
długości i  10 cm szerokości, kształt szeroko trójkątny, zwężony wierzchołek 
i uciętą lub klinowato zwężoną nasadę (Fot. 7). Z kolei liście rdestowca sacha-
lińskiego są znacznie większe – osiągają ok. 35 cm długości i ok. 20 cm sze-
rokości, mają kształt podłużnie jajowaty i są wcięte u  nasady (Fot. 8). Liście 
rdestowca czeskiego wykazują cechy pośrednie – osiągają średnio długość  
23 cm i szerokość 20 cm, a u nasady są klinowate lub lekko sercowato wcię-
te. Dodatkową cechą diagnostyczną jest owłosienie spodniej strony liści –  

3. Rdestowce  
Reynoutria sp.
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Fot. 7. Liście rdestowca ostrokończystego. Fot. TB

Fot. 8. Liśćie rdestowca sachalińskiego. Fot. KOK
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u rdestowca sachalińskiego i pośredniego jest ono wyraźne, a u ostrokończy-
stego w zasadzie niewidoczne. Kwiatostany rdestowców składają się z drob-
nych białych, zielonkawych lub żółtawych kwiatów. Owoce to trójgraniaste 
błyszczące orzeszki o ciemnym zabarwieniu.

Biologia

Byliny polikarpiczne. Mają zdolność rozmnażania zarówno generatywnego, jak i we-
getatywnego, przy czym w zasięgu wtórnym rozprzestrzeniają się przede wszystkim 
poprzez fragmentację pędów i kłączy. Zdolności regeneracyjne rdestowców w tym 
zakresie są ogromne – nowy osobnik może powstać z fragmentu kłącza o wadze nie 
przekraczającej 0,7 g lub z części pędu zawierającej pojedynczy węzeł. Wzrost czę-
ści nadziemnych (pędów) zaczyna się już z końcem marca i jest bardzo intensywny 
– od kilku do nawet kilkunastu cm na dobę. Kwiatostany zaczynają formować się pod 
koniec czerwca, a pełnia kwitnienia przypada na sierpień-wrzesień. Kwiaty są owa-
dopylne, a nasiona, jeśli się zawiążą, dojrzewają od września do października. 

Siedlisko

Na obszarze pierwotnego wy-
stępowania rdestowce preferują 
tereny otwarte i  wilgotne, często 
wzdłuż cieków wodnych, dróg i na 
obrzeżach lasów, zarówno na niżu 
jak i w górach. W zasięgu wtórnym 
zajmują zarówno siedliska antro-
pogeniczne – nasypy kolejowe, 
przydroża, nieużytki, parki, cmen-
tarze, jak i  naturalne – głównie 
brzegi rzek i  lasy łęgowe (Fot. 9). 
Stwierdzane na obszarach nizin-
nych, wyżynnych i w niższych po-
łożeniach górskich.

Znaczenie inwazji

Poprzez tworzenie zwartych, rozległych jednogatunkowych agregacji znacznie ob-
niżają bioróżnorodność siedlisk nadrzecznych (łęgi, zarośla wierzbowe). Powodują 

Fot. 9. Rdestowce kwitnące nad rzeką  
Białą Głuchołaską. Fot. KOK
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ograniczenia w dostępie do brzegów wód, obniżają bezpieczeństwo ze względu 
na ograniczenie widoczności na drogach i torach. Powodują straty ekonomiczne, 
niszcząc infrastrukturę przeciwpowodziową (Fot. 10), nawierzchnię dróg i chodni-
ków oraz zmniejszając atrakcyjność obszarów inwestycyjnych oraz turystycznych.

Gatunki podobne

Ze względu na pokrój, z daleka mogą być mylone z niektórymi krzewami, np. lila-
kami lub dereniami.

3.2. Metody zwalczania 

Mechaniczne

Z metod mechanicznych można wyróżnić koszenie, wykopywanie, orkę oraz wy-
palanie. Koszenie rdestowców polega na systematycznym 6-8 krotnym ścinaniu 

Fot. 10. Wschodzące pędy rdestowca na wale przeciwpowodziowym w obszarze Natura 2000  
Przyłęk nad Białą Głuchołaską. Fot. KOK
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pędów w okresie wegetacyjnym, z tym że przynajmniej 4-6 zabiegów należy wy-
konać w okresie intensywnego wzrostu roślin (maj-czerwiec). Po koszeniu można 
zastosować cieniowanie powierzchni gleby (okrywanie folią), jest to jednak mało 
skuteczne ponieważ rdestowiec obrasta zacienione fragmenty gruntu. Z uwagi na 
silne zdolności rozmnażania wegetatywnego rdestowców koszenie bardzo często 
przynosi odwrotne skutki od planowanych, zwłaszcza w przypadku prowadzenia 
zabiegów w obrębie cieków. Kolejną wadą tej metody jest konieczność utylizacji 
pozyskanej biomasy. 
Wykopywanie rdestowców ogranicza się tylko do miejsc gdzie prowadzone są już 
prace ziemne (budowa dróg i innej infrastruktury). Zastosowanie tej metody w ob-
rębie cieków lub na większych obszarach nie jest uzasadnione ekonomicznie a do-
datkowo przyczynia się do zniszczenia środowiska przyrodniczego. 
Przeorywanie rdestowca wykonywać można w miejscu rozpoczynającej się inwa-
zji roślin na tereny rolne (pola oraz łąki). 
Z uwagi na przepisy prawne wypalanie nie było dotąd prowadzone w Polsce (poza 
miejscami gdzie nielegalnie wypalano trawy i nieużytki). Wydaje się, że wypalanie 
rdestowców jest również metodą nieefektywną, biorąc pod uwagę występowanie 
kłączy rdestowców poza zasięgiem działania pożaru pokrywy gleby. 
Jedną z polecanych metod jest nasadzanie roślin właściwych dla siedliska, które 
zajmuje rdestowiec. Metoda ta ma zastosowanie tylko w  przypadku wcześniej-
szego skutecznego zwalczenia rdestowców i może inicjować procesy naturalne. 
Nasadzanie roślinności, nawet drzewiastej, w miejsca które wciąż zajmuje rdesto-
wiec (nawet po jego wcześniejszym koszeniu), nie jest polecane ponieważ udat-
ność tego typu zabiegów jest minimalna (nasadzenia są szybko zagłuszane dzięki 
silnej konkurencji zwalczanego gatunku inwazyjnego).

Chemiczne

W przypadku rdestowców na dzień dzisiejszy jedyną skuteczną metodą pozwalają-
cą nie tylko ograniczyć ich ekspansję, a nawet zlikwidować poszczególne płaty, jest 
metoda chemiczna polegająca na zastosowaniu herbicydu bezpośrednio na pędy 
i liście. Zazwyczaj do tego celu stosuje się środki totalne zawierające glifosat, który 
pobierany poprzez zielone części roślin przemieszcza się po całej roślinie, docie-
rając również do jej części podziemnych. Tradycyjnie opryski tego typu stosuje się 
na roślinność niepożądaną na początku i w czasie trwania okresu wegetacyjnego. 
Doświadczenia jednak pokazują, że po takim zabiegu pędy rdestowca w niedługim 
czasie pojawiają się ponownie, a samo działanie należy powtarzać kilka razy w cią-
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gu roku bez gwarancji, że w kolejnym sezonie części nadziemne nie wyrosną. Warto 
ponownie wspomnieć, że stosowanie środków ochrony roślin w środowisku przy-
rodniczym jest obecnie mocno dyskutowane. Prawne ograniczenia w tym zakresie 
dotyczą między innymi obszarów znajdujących się w  sąsiedztwie wód, obszarów 
chronionych oraz obszarów leśnych. Instytut Badawczy Leśnictwa, uwzględniając 
m. in. wymogi certyfikacji FSC, corocznie aktualizuje wykaz środków ochrony roślin 
oraz środków biobójczych zalecanych do stosowania w  leśnictwie. Warto jednak 
zaznaczyć, że zastosowanie środków chemicznych jest dozwolone wszędzie tam, 
gdzie dopuszcza to prawo. W przypadku Polski warunkiem tym jest dopuszczenie 
do sprzedaży i użycia środka poprzez posiadania aktualnej decyzji ministra właści-
wego ds. rolnictwa oraz akceptacja użycia substancji czynnej środka przez organy 
Unii Europejskiej. 
Metoda chemiczna, zwana beskidzką, zaprezentowana w 2005 r. przez Český svaz 
ochránců přírody Kunčice pod Ondřejníkem, opiera się o wiedzę z zakresu fenologii 
roślin, a jej odmienność dotyczy w zasadzie przede wszystkim terminu prowadzenia 
zabiegów. Oprysk części nadziemnych rdestowca z użyciem środka zawierającego 
glifosat odbywa się późnym latem i jesienią (koniec sierpnia-wrzesień), kiedy rośliny 
gromadzą substancje zapasowe w kłączach. Wraz z asymilatami do części podziem-
nych transportowany jest wówczas glifosat, który powoduje nie tylko zamieranie pę-
dów, ale i kłącza, co w przypadku roślin z rodzaju Reynoutria jest kluczowe. W celu 
wzmocnienia efektu rekomenduje się, aby zabiegi przeprowadzać na krótko przed 
osiągnięciem przez księżyc fazy nowiu. Wynika to z przekonania autorów metody 
o wpływie księżyca na wegetację roślin, szczególnie na kierunek przepływu soków 
roślinnych. Co jeszcze bardziej istotne przed opryskiem, jak również w ciągu całego 
sezonu wegetacyjnego, części nadziemne należy chronić przed niszczeniem - nie 
należy kosić i łamać pędów. Pozwoli to poddać zabiegowi jak największą powierzch-
nię części zielonej. Jedynie w przypadku rozległych płatów dopuszcza się uprzednie 
wykoszenie szlaków umożliwiających dotarcie w głąb kępy i tym samym dokładne 
wykonanie oprysku. Po minimum dziesięciu dniach stanowisko należy skontrolo-
wać i powtórzyć zabieg na pędach, które nie wykazują oznak obumierania.  Stężenie 
środka wykorzystywanego do oprysków nie powinno przekraczać 10%. Użycie wyż-
szych koncentracji nie zwiększa skuteczności działania, ponieważ rośliny reagują 
natychmiastowym zrzucaniem liści i nie transportują herbicydu do kłączy. Pogoda 
podczas prowadzonych prac musi być bezdeszczowa (min. przez 6 godz. po opry-
sku) i bezwietrzna. Temperatura podczas wykonywania prac powinna zawierać się 
w przedziale pomiędzy 15 a 30 oC. Aby uzyskać pożądany efekt, zabieg należy zakoń-
czyć najpóźniej dziesięć dni przed pierwszymi przymrozkami, które uszkadzając 
części nadziemne uczyniłyby go mało skutecznym. 
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Ważną zaletą metody beskidzkiej jest jej duża efektywność. Podaje się, że o ile za-
bieg wykonany został starannie i z uwzględnieniem wspomnianych wytycznych, już 
w  pierwszym roku jego skuteczność wynosi 80-90%. Pojawiające się w  kolejnym 
roku pojedyncze, osłabione pędy rdestowców należy potraktować dokładnie w taki 
sam sposób, lecz już wyłącznie punktowo kolejnej jesieni. Oczywiście w dalszej per-
spektywie należy stanowisko monitorować, aby w razie potrzeb podjąć działania i nie 
dopuścić do odrodzenia się populacji. Nie bez znaczenia jest nakład, a tym samym 
koszty wykonywanych prac, które obniżone zostają poprzez niewielką częstotliwość 
zabiegów i brak konieczności usuwania biomasy. Obumarłe pędy można pozostawić 
– wkrótce same połamią się i zbutwieją. Dzięki temu metoda beskidzka, jako nie-
wymagająca przenoszenia i przewożenia części roślin, nie stwarza ryzyka niezamie-
rzonej introdukcji rdestowców na inne obszary. Stosując ją tuż przed kwitnieniem 
(kwiaty w pąkach), albo bezpośrednio po nim, można zminimalizować ryzyko zabija-
nia owadów zapylających. Jeśli rdestowce zlokalizowane są w niewielkiej odległości 
od cieków wodnych, należy zastosować inną metodę aplikacji, mianowicie iniekcję 
herbicydu bezpośrednio do pędów (zamiast oprysku). Metoda ma wówczas pewne 
ograniczenia techniczne, ponieważ można ją stosować w przypadku łodyg o średni-
cy przynajmniej 1,5 cm, jednak, jak dowodzą doświadczenia południowych sąsiadów, 
w tym przypadku wystarczy poddać iniekcji około 70% pędów, aby doprowadzić do 
obumarcia całego kłącza. W ten sposób, mimo użycia środka chemicznego, zabieg 
jest bezpieczniejszy dla środowiska - zmniejsza ryzyko przedostania się herbicydu 
do wód i gruntów, jak również nie oddziałuje negatywnie na otaczającą roślinność. 
Można go stosować nawet przy mniej sprzyjającej pogodzie (wiatr, słaby deszcz).

Eksperymentalne

 Ze względu na nieskuteczność lub nieopłacalność metod mechanicznych oraz 
kontrowersje w wykorzystaniu środków chemicznych do zwalczania rdestowców, 
konieczne jest poszukiwanie alternatywnych metod jego zwalczania. Jedną z nich 
może stać się wykorzystanie środków chemicznych, które nie są uznawane obec-
nie za pestycydy (np. zwiększone dawki nawozów podawane sposobem iniekcji). 
Bardzo obiecującą metodą wydaje się być zastosowanie prądu elektrycznego. 
Polega ona na porażeniu roślin prądem o wysokim napięciu (do 15kV). Prąd elek-
tryczny płynąc przez liście i pędy do korzeni niszczy zawartość komórek. Zabieg 
powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby nie dochodziło do „gotowania” 
lub wypalania rośliny. Roślina porażona prądem zaczyna obumierać w  sposób 
przypominający więdnięcie. Efekt nie jest natychmiastowy i należy poczekać na 
działanie kilka dni. Podstawową zaletą jest brak uodpornienia się rośliny, tak jak 
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może się zdarzyć w przypadku zastosowania środków chemicznych. Do wad na-
leży zaliczyć barierę technologiczną uniemożliwiającą zastosowanie tej metody 
na szerszą skalę, czasochłonność oraz niską skuteczność w przypadku wielkich 
płatów rdestowca głęboko zakorzenionych w gruncie.

3.3. Zwalczanie rdestowców na terenie opolskich  
 obszarów Natura 2000

Działania polegające na zwalczaniu gatunków inwazyjnych w niżej wymienionych ob-
szarach Natura 2000 wynikają z przyjętych Planów Zadań Ochronnych. Na etapie tworze-
nia dokumentacji przyrodniczych eksperci wykazali, że ich występowanie jest czynnikiem 
powodującym zagrożenie dla występowania siedlisk przyrodniczych, w tym szczególnie 
łęgów nadrzecznych (91E0 oraz 91F0). Jedynym sposobem usunięcia zagrożenia okazała 
się eliminacja gatunków inwazyjnych, przy jednoczesnym wskazaniu, że z uwagi na szyb-
ki rozwój wiedzy w tym zakresie nie określono metodyki zwalczania podając jedynie, że 
czynności wykonywane będą przy zastosowaniu najnowszych skutecznych metod.

Charakterystyka obszarów zwalczania

W okresie realizacji projektu rdestowce były zwalczane w trzech obszarach Natu-
ra 2000 tj.: Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014, Przyłęk nad Białą Głucho-
łaską PLH160016 oraz Żywocickie Łęgi PLH160019. Łącznie zwalczaniu podlegało 
3215,57 arów rdestowca, powierzchnia ta jednak z różnych przyczyn zmieniała się 
w ciągu poszczególnych lat zwalczania. W obszarze Natura 2000 Opolska Dolina 
Nysy Kłodzkiej zwalczaniu podlegały płaty rdestowca na maksymalnej powierzch-
ni 469,75 ara położone w  obrębie rzeki Nysa Kłodzka. W  obszarze Natura 2000 
Przyłęk nad Białą Głuchołaską zwalczaniu podlegały płaty rdestowca na maksy-
malnej powierzchni 2738,14 ara położone we wschodniej części obszaru, głów-
nie w obrębie rzeki Biała Głuchołaska. W obszarze Natura 2000 Żywocickie Łęgi 
zwalczaniu podlegały płaty rdestowca na maksymalnej powierzchni 7,68 ara po-
łożone w obrębie rzeki Odry. Zwalczanie miało na celu ochronę siedlisk łęgowych 
(91E0 i 91F0) będący przedmiotami ochrony w ww. obszarach Natura 2000.

Przyjęte metody

Dla rdestowców położonych w odległości mniejszej niż 5 metrów od lustra wody 
stojącej i płynącej stosowano iniekcję herbicydu do łodygi rośliny (Fot. 11-12). Za-
bieg przeprowadzano w dwóch nawrotach rocznie tj. pod koniec sierpnia i na po-
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czątku września oraz pod koniec 
września i na początku paździer-
nika. Minimalny czas pomiędzy 
zabiegami wynosił 10 dni. Wyso-
kość łodyg rdestowca poddawa-
nych iniekcji wynosiła minimum 
1,5 m, a  pęd posiadał grubość 
co najmniej 1,5 cm. W  jednym 
dającym się wyróżnić w  terenie 
płacie rdestowca poddawano 
iniekcji minimum 70% pędów 
spełniających wyżej podane ce-
chy. W  przypadku występowania 
pojedynczych łodyg, zabieg sto-
sowano na każdej z nich.
W  przypadku rdestowców poło-
żonych w odległości większej niż 
5 metrów od lustra wody stojącej 
i płynącej stosowano oprysk apa-
ratu asymilacyjnego i  łodyg her-
bicydem (Fot. 13). Zabieg również 
prowadzono w dwóch nawrotach 
rocznie tj. pod koniec sierpnia 
i  na początku września oraz pod 
koniec września i  na początku 
października. Zabieg obejmował 
wszystkie rośliny (rdestowce) 
i prowadzony był w dni bezwietrz-
ne i  bezdeszczowe. W  trakcie 
prac nie koszono i nie uszkadza-
no pędów rdestowców. Dopusz-
czalne było jedynie tworzenie 
ścieżek roboczych celem poru-
szania się osób wykonujących 
prace. Herbicydami stosowanymi 
przez wykonawców do wykony-
wania ww. zabiegów były prepa-
raty zawierające glifosat.

Fot. 11. Igła służąca do iniekcji dopędowej. Fot. TB

Fot. 12. Iniekcja dopędowa rdestowca. Fot. TB

Fot. 13. Precyzyjny oprysk szczytowych pędów rdestowca  
w drugim zabiegu. Fot. TB



3. Rdestowce 27

Sposób postępowania z biomasą

Biomasy nie usuwano. Zabieg przyspieszał naturalne procesy obumierania roślin roz-
poczynające się jesienią.

Stwierdzone problemy

 niska skuteczność zabiegu iniekcji w przypadku wkłucia się bezpośrednio nad 
węzłem (prawdopodobnie z powodu wycieku większości środka poza łodygę),

 brak możliwości lub konieczność modyfikacji metodyki wykonania zabiegów 
chemicznych z uwagi na branżowe przepisy części zarządców nieruchomości 
pokrytych przez rdestowce,

 konieczność uregulowania płatności za użyczenie/użytkowanie gruntów pod-
legających zwalczaniu gatunków inwazyjnych oraz wynikająca z powyższego 
długotrwała procedura otrzymania stosownych zgód w przypadku nierucho-
mości w zarządzie PGW Wody Polskie,

 pojawienie się niecierpka gruczołowatego i drobnokwiatowego w niektórych 
płatach po usuniętym rdestowcu,

 zmniejszenie działania środków chemicznych na płatach rdestowca położo-
nych pod drzewami (głównie lipami) z uwagi na hydrofobowy efekt spadzi po-
krywającej liście zwalczanego gatunku,

 problem z  wykonaniem iniekcji dla płatów podlegających zwalczaniu w  po-
przednich latach, co wynika z  niewykształcenia odpowiednio grubych łodyg 
mogących podlegać nakłuwaniu. Należy rozważyć czy w tym przypadku zasto-
sować zwalczanie mechaniczne (zrywanie a być może również wykopywanie 
osłabionych organów przetrwalnikowych rdestowca).

Zaobserwowane efekty 

Już po pierwszym roku od wykonania zabiegów tzw. metodą beskidzką zanotowa-
no bardzo zadowalające efekty w postaci spadku pokrycia rdestowca na zwalcza-
nych płatach średnio o 70% (Fot. 14). W wielu miejscach spadek pokrycia rdestow-
ca bliski był 100% (Fot. 15-16). Jednocześnie zauważono spontaniczne odradzanie 
się gatunków charakterystycznych dla runa siedlisk łęgowych i  nadrzecznych. 
W obszarze Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską zauważono odradzanie 
się siedliska 3260 nizinnych i podgórskich rzek ze zbiorowiskami włosieniczników, 
co wynikało z likwidacji nadrzecznych kęp rdestowców silnie ocieniających koryto 
rzeki. W tym samym obszarze zauważono spontaniczne odradzanie się geofitów, 
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tj. roślin występujących szcze-
gólnie licznie na wiosnę, przed 
rozwojem liści drzew i  krzewów 
(śnieżyczka przebiśnieg Galanthus 
nivalis oraz żywokost sercowaty 
Symphytum cordatum). Kolejną 
rośliną masowo występującą po 
pierwszym roku zabiegów na  sie-
dliskach leśnych była przytulia 
czepna Galium aparine, która jest 
pospolitym gatunkiem w  lasach 
łęgowych. W  przypadku płatów 
nadrzecznych po wyeliminowa-
nych rdestowcach, stwierdzono 
zajmowanie terenu przez rośliny 
charakterystyczne dla ziołorośli 
nadrzecznych (siedlisko 6430), 
wśród których najpospolitszą była 
ww. przytulia czepna. 

Fot. 14. Widok na północną granicę obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską.  
Widoczna granica zwalczania rdestowca. Fot. TB

Fot. 15. Zarośnięte rdestowcem koryto rzeki  
Nysy Kłodzkiej wrzesień 2016. Fot. KOK

Fot. 16. Ten sam odcinek koryta Nysy Kłodzkiej po wykonaniu 
w dwóch sezonach zwalczania (metodą iniekcji)  

wrzesień 2019. Fot. KOK
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Płaty rdestowców w obszarze Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej  
(północna część obszaru)



ZWALCZANIE     GATUNKÓW INWAZYJNYCH30

Płaty rdestowców w obszarze Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej (południowa 
część obszaru)
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4.1. Opis

rodzina: niecierpkowate Balsaminaceae

Rozmieszczenie 

Pochodzi z zachodnich Himalajów (północny Pakistan, Kaszmir i Indie). Introduko-
wany jako roślina ozdobna i miododajna do Europy i Ameryki Północnej. Rozprze-
strzenił się również w innych obszarach Azji. 

Cechy charakterystyczne

Łodyga naga, dęta, czerwonawo nabiegła, dorastająca do 3 m wysokości. Korzenie 
krótkie (do 15 cm głębokości). Z dolnych węzłów często wytwarza korzenie przy-
byszowe. Liście o kształcie podłużnym i piłkowanych brzegach, osiągają wielkość 
od 5 do 18 cm długości i 2,5–7 cm szerokości. Na łodydze umieszczone naprzeciw-
legle lub po kilka w okółkach. Grzbieciste, zaopatrzone w ostrogę, wyrastające na 

4. Niecierpek gruczołowaty  
Impatiens glandulifera 

Fot. 17. Kwiat i torebki niecierpka gruczołowatego. Fot. KOK
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długich szypułkach, pachnące kwiaty 
zebrane są w  grona. Charakteryzują 
się zmienną barwą – od białej, poprzez 
różne odcienie różu aż po purpurową, 
i  osiągają 3-4 cm długości. Owocem 
jest lancetowata, pękająca torebka 
o długości 2–3 cm (Fot. 17). Każda to-
rebka zawiera do kilkunastu kulista-
wych nasion o średnicy 4–7 mm.

Biologia

Jedna z najwyższych roślin jednorocz-
nych w Europie (Fot. 18). Rozmnaża się 
generatywnie – wytwarza ogromne 
ilości nasion (jeden osobnik produkuje 
nawet 3 tys. nasion), posiadając przy 
tym przystosowanie do rozrzucania 
ich na odległość 5-7 m od rośliny ma-
cierzystej. Duże znaczenie w rozprze-
strzenianiu się nasion na dalsze odle-
głości spełnia woda oraz zwierzęta. 
Nasiona mają krótką żywotność (12 do 

18 miesięcy), a do ich skiełkowania niezbędna jest stratyfikacja. Rośliny zaczyna-
ją rosnąć w kwietniu, szybko osiągając duże rozmiary. Kwitnienie rozpoczyna się 
w czerwcu i trwać może aż do października. Zapylanie odbywa się przez bzygo-
wate i pszczoły, zwabiane przez  duże ilości nektaru, który odznacza się znacznie 
wyższą zawartością cukru, niż nektar rodzimych, kwitnących w tym czasie roślin.

Siedlisko 

Na obszarze pierwotnego występowania rośnie wzdłuż potoków górskich, na 
obrzeżach lasów i polanach na wysokości 1600–4300 m n.p.m. Również w Europie 
związany jest z siedliskami wilgotnymi; najobficiej występuje nad brzegami wód 
stojących i płynących, na terenach zalewowych, w lasach łęgowych, olsach i  zio-
łoroślach nadrzecznych. Poza tym zajmuje miejsca zaburzone przez człowieka: 
wilgotne tereny ruderalne, przydroża, wysypiska, także wilgotne łąki. Występuje 
zarówno na niżu, jak i w górach. W Polsce częściej spotykany na południu kraju.

Fot. 18.  W końcowym okresie wegetacji niecierpek 
osiąga znaczne rozmiary. Fot. KOK
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Znaczenie inwazji

Występując masowo, przyczynia się do ograniczenia różnorodności biologicznej 
w siedliskach nadrzecznych (lasy łęgowe, ziołorośla nadrzeczne). Skutecznie kon-
kuruje z gatunkami rodzimymi nie tylko o przestrzeń, wodę i składniki pokarmowe, 
ale także o owady zapylające, bardzo efektywnie zwabiane przez jego kwiaty.

Gatunki podobne

Ze względu na wielkość i wygląd roślina raczej trudna do pomylenia z innymi ga-
tunkami. W okresie wzrostu (kwiecień-maj) może być mylona z innymi przedsta-
wicielami rodzaju niecierpek (niecierpek drobnokwiatowy i pospolity). 

4.2. Metody zwalczania

Zwalczanie niecierpka, w  przeciwieństwie do poprzednich gatunków, najlepiej prowa-
dzić tylko metodami mechanicznymi. Inne metody, w  tym chemiczne, nie są wskazane 
ponieważ nie przynoszą oczekiwanych rezultatów a  wymagają zastosowania zwiększo-
nych środków bezpieczeństwa. Podstawowym warunkiem skutecznego zwalczania nie-
cierpka gruczołowatego jest systematyczne wykonywanie prac oraz właściwy termin 
ich prowadzenia. Metody mechaniczne można podzielić na dwa rodzaje tj. wyrywanie 
i ścinanie ręczne oraz koszenie przy użyciu kos, najczęściej mechanicznych. Wyrywanie 
i ścinanie najlepiej prowadzić w terenach gdzie dopiero rozpoczyna się ekspansja gatun-
ku (jest stosunkowo niewiele osobników) lub w terenach niedostępnych, gdzie dotarcie 
z  narzędziami mechanicznymi jest znacznie utrudnione (strome brzegi rzek, niewielkie 
łachy lub wyspy na rzekach). Koszenie prowadzi się na obszarach gdzie pokrycie gatunku 
jest znaczne lub płaty zajęte przez niecierpka występują blisko siebie a dostęp do nich 
nie jest utrudniony. Poza rodzajem użytych narzędzi ważne jest również podejście pod 
względem terminu i ilości zabiegów wykonanych w jednym sezonie. Jeżeli niecierpek jest 
ścinany lub koszony, to zabieg należy prowadzić w taki sposób aby miejsce cięcia znajdo-
wało się zawsze poniżej pierwszego kolanka rośliny. Niecierpek gruczołowaty odznacza 
się nadprzeciętnymi zdolnościami odroślowymi co powoduje, że źle wykonany zabieg nie 
przynosi spodziewanych efektów i przedłuża w czasie termin kwitnienia rośliny. Należy 
również pamiętać, że oderwane części zielone rośliny (łodygi z liśćmi) posiadają bardzo 
dużą zdolność ukorzenienia. Cecha ta wzmaga się bardziej na ocienionych siedliskach 
o dużym uwilgotnieniu, gdzie odcięta i pozostawiona na glebie roślina szybko się ukorze-
nia i odradza. Odcięta zielona część rośliny pozostawiona w miejscu suchym i świetlistym 
nie wykazuje zdolności rozmnażania wegetatywnego i szybko traci żywotność. Najlepsze 
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efekty zwalczania uzyskuje się podczas niszczenia niecierpka gruczołowatego przed lub 
w czasie kwitnienia. Należy jednak pamiętać, że roślina ta kwitnie niesynchronicznie (nie 
wszystkie kwiaty rozwijają się w jednym czasie) dlatego istnieje ryzyko rozsiewania rośliny 
w momencie jej zwalczania w ostatnim stadium kwitnienia, gdy na pędach znajdują się 
już torebki wypełnione nasionami. Z  uwagi na pękanie torebek nasion po ich dojrzeniu 
istnieje ryzyko rozrzutu nasion podczas prowadzenia prac, tak więc rozpoczęcie zwalcza-
nia w okresie późnego lata i jesieni prowadzi do propagacji rośliny na nowe obszary (roz-
noszenie nasiona na elementach odzieży, sprzętu itp.) Biorąc pod uwagę kryterium ilości 
zabiegów zwalczania w roku praktykuje się dwie metody. Pierwsza metoda ogranicza się 
do wykonania 2-3 zabiegów w  roku. Pierwszy zabieg wykonuje się przed kwitnieniem,  
kolejne 1-2 zabiegi w momencie pojawienia się roślin ukorzenionych, odrostów lub tych 
o  późniejszej wegetacji. Obserwacje poczynione na terenie północno-wschodniej Pol-
ski wykazały jednak, że skuteczniejszą metodą jest wykonanie 5-7 nawrotów zwalczania 
w  jednym sezonie wegetacyjnym. Według tej metody niecierpek gruczołowaty zwalcza 
się już od momentu wczesnej wegetacji (zależnie od rejonu Polski i roku fenologicznego 
jest to koniec kwietnia do połowy maja) i działania prowadzi się aż do jesieni. Zaletą tej 
metody jest maksymalne uruchomienie zebranego w glebie banku nasion niecierpka gru-
czołowatego do kiełkowania w  jednym sezonie oraz systematyczne usuwanie zarówno 
nowo pojawiających się okazów jak i wcześniej przeoczonych. Dzięki takiemu postępo-
waniu usuwa się 5-7 razy więcej roślin w porównaniu do metody obejmującej tylko jeden 
zabieg w ciągu roku.

4.3. Zwalczanie niecierpka gruczołowatego  
 na terenie opolskich obszarów Natura 2000

Charakterystyka obszarów zwalczania

W okresie realizacji projektu niecierpek gruczołowaty był zwalczany w dwóch ob-
szarach Natura 2000 tj. Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016 oraz Żywocic-
kie Łęgi PLH160019 (Fot. 19). Łącznie zwalczaniu podlegało 936,6 arów niecierpka 
gruczołowatego. Powierzchnia ta jednak z różnych przyczyn zmieniała się w ciągu 
poszczególnych lat zwalczania. W obszarze Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głucho-
łaską zwalczaniu podlegały płaty niecierpka gruczołowatego na maksymalnej po-
wierzchni 318,7 ara, położone głównie w obrębie rzeki Biała Głuchołaska. W obsza-
rze Natura 2000 Żywocickie Łęgi zwalczaniu podlegały płaty niecierpka gruczoło-
watego na maksymalnej powierzchni 617,9 ara, położone głównie w obrębie siedlisk 
łęgowych oraz starorzeczy. Zwalczanie miało na celu ochronę siedlisk łęgowych 
(91E0 i 91F0) będących przedmiotami ochrony w ww. obszarach Natura 2000.
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Fot. 19. Zwarty płat niecierpka gruczołowatego w obszarze Natura 2000  
Żywocickie Łęgi 2016. Fot. KOK

Fot. 20. Mechaniczne usuwanie niecierpka gruczołowatego. Fot. KOK
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Przyjęte metody 

Prace polegały na ścinaniu lub wyrywaniu z  korzeniami wszystkich egzemplarzy 
niecierpka gruczołowatego siedem razy w  ciągu sezonu wegetacyjnego. Zabiegi 
rozpoczynano pod koniec kwietnia i trwały do października (średnio raz na miesiąc). 
W kilku sezonach wegetacyjnych przesunięto termin rozpoczęcia prac z kwietnia 
na maj co było spowodowane opóźnioną fenologią zwalczanej rośliny. W tym przy-
padku jeden z zabiegów przeniesiono na czerwiec-lipiec kiedy usuwanie niecierpka 
gruczołowatego jest najbardziej pilne ze względu na okres kwitnienia większości 
egzemplarzy. Wyrywanie wykonywano ręcznie, zaś ścinanie u  nasady przy użyciu 
narzędzi mechanicznych (kosa spalinowa ze stałym narzędziem tnącym) (Fot. 20).

Sposób postępowania z biomasą

Biomasy zasadniczo nie usuwano. Wy-
rywane rośliny były wieszane na gałę-
ziach drzew i  krzewów do góry korze-
niami lub wywlekane na drogi (Fot. 21). 
Rośliny wykaszane były mulczowane 
przez narzędzie tnące. W  przypadku 
prowadzenia prac w  obrębie cieków 
i  wód rośliny były transportowane na 
odległość 5 metrów od lustra wody. Na 
części nieruchomości, z  uwagi na wy-
magania zarządców, ścięte lub wyrwa-
ne niecierpki były usuwane. Wykonanie 

prac cyklicznie siedem razy w  sezonie wegetacyjnym gwarantuje, że w  jednym 
nawrocie nie powstanie duża ilość zalegającej biomasy.

Stwierdzone problemy

 wykonywanie prac w  sąsiedztwie cieków nie gwarantuje sukcesu ponieważ 
nasiona są corocznie nanoszone z  terenów położonych w  ich górnym biegu 
(jeśli nie są one objęte zwalczaniem),

 konieczność uregulowania płatności za użyczenie/użytkowanie gruntów pod-
legających zwalczaniu gatunków inwazyjnych oraz wynikająca z powyższego 
długotrwała procedura otrzymania stosowanych zgód dla nieruchomości 
w zarządzie PGW Polskie Wody,

Fot. 21. Wyrwany niecierpek gruczołowaty wywleczony  
w słonecznie miejsce. Fot. TB
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 duże zdolności wegetatywnego rozmnażania (odrośla, ukorzenianie) roślin 
w  przypadku nieprawidłowo wykonanego koszenia, zwłaszcza w  przypadku 
występowania ciepłych i wilgotnych okresów pogodowych (Fot. 22),

 w czwartym roku zwalczania niecierpka gruczołowatego w obszarze Natura 
2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską stwierdzono pojawienie się w wyelimino-
wanych płatach niecierpka drobnokwiatowego.

Zaobserwowane efekty 

Zauważono spadek pokrycia płatów rośliny lub jej wycofywanie się. Zjawisko to 
jest szczególnie dobrze widoczne w obszarze Natura 2000 Żywocickie Łęgi, gdzie 
większość płatów niecierpka gruczołowatego położonych jest z dala od wód pły-
nących. Na jednym z największych płatów pokrycie spadło z 100% do około 5% 
w okresie trzech lat zwalczania (Fot. 23-25). Zwalczanie niecierpka gruczołowa-
tego w obrębie rzek, szczególnie tych nieuregulowanych, ma sens jedynie w przy-
padku objęcia działaniami całych odcinków, co wymaga koordynacji prac pomię-
dzy właścicielami i zarządzającymi. W przypadku występowania na danym obiek-
cie niecierpka gruczołowatego oraz rdestowców bardzo dobre efekty zwalczania 
tego pierwszego uzyskuje się w momencie prowadzenia działań nastawionych na 
eliminację rdestowców. Bardzo często zdarza się, że niecierpek występuje w kę-
pach rdestowców, co utrudnia jego dostrzeżenie.

Fot. 22. Korzenie przybyszowe niecierpka gruczołowatego. Fot. TB
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Fot. 23.  Częściowo wykoszony płat 
niecierpka gruczołowatego w obszarze 
Natura 2000 Żywocickie Łęgi. Fot. TB

Fot. 24. Płat niecierpka gruczołowate-
go w  obszarze  Natura 2000 Żywocic-
kie Łęgi miesiąc po koszeniu. Fot. TB

Fot. 25.  Płat niecierpka gruczołowa-
tego w  obszarze Natura 2000 Żywo-
cickie Łęgi dwa miesiące po koszeniu. 
Fot. TB
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Płaty rdestowców i niecierpka gruczołowatego w obszarze Natura 2000  
Przyłęk nad Białą Głuchołaską
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Płaty rdestowców i niecierpka gruczołowatego w obszarze Natura 2000  
Żywocickie Łęgi
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Zwalczanie gatunków inwazyjnych nie jest zadaniem prostym, dodatkowo prowadzone 
działania mogą generować wiele zagrożeń. W celu ich minimalizacji za zasadne uznano pro-
wadzenie  działań pod nadzorem przyrodniczym, którego zadaniem było sprawowanie pie-
czy nad bezpieczeństwem i poprawnością prowadzonych zabiegów. Szczególną ostrożność 
należy zachować podczas prac związanych z wykorzystaniem środków chemicznych. Z po-
czynionych przez pracowników nadzoru przyrodniczego obserwacji wynika, że najczęściej 
popełnianymi błędami przy zwalczaniu gatunków inwazyjnych mogą być:

 brak znajomości morfologii zwalczanego gatunku co mogło prowadzić do nisz-
czenia okazów innych roślin, czasem chronionych (np. chroniony arcydzięgiel 
litwor Angelica archangelica często bywa mylony z barszczami kaukaskimi);

 prowadzenie prac w niewłaściwym okresie, co nie gwarantuje skuteczności 
zabiegu lub wręcz powoduje propagację organów przetrwalnikowych lub na-
sion zwalczanego gatunku (np. koszenie niecierpka gruczołowatego lub barsz-
czy kaukaskich po zakończeniu ich kwitnienia powoduje propagację nasion na 
nowe obszary poprzez przenoszenie ich na odzieży oraz sprzęcie używanym 
przy ich zwalczaniu);

 użycie środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem, w sposób zagra-
żających środowisku naturalnemu; 

 brak środków ochrony osobistej, co może prowadzić do zagrożenia zdrowia, 
a nawet życia osób prowadzących działania.

W  ramach realizowanego projektu zwalczanie gatunków inwazyjnych na terenie re-
zerwatów przyrody i  obszarów Natura 2000 zlecono podmiotom zewnętrznym, wybra-
nym w procedurze zamówień publicznych. Nadzór przyrodniczy nad  tymi pracami pełniły 
z kolei osoby zatrudnione na umowę o pracę w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Opolu. Takie postępowanie pozwoliło na wdrożenie właściwego postępowania w mo-
mencie dostrzeżenia zagrożeń, nawet tych z pozoru mało istotnych dla przebiegu prac. 
W wymiarze długofalowym przyjęte rozwiązania organizacyjne pozwalały planować prace 
we właściwym czasie oraz miejscu, ponieważ bardzo często, na przestrzeni kilku sezonów 
wegetacyjnych, rośliny zmieniały swój zasięg występowania, co wymagało systematycz-
nej weryfikacji zakresu ich występowania i wymiaru zlecanych prac. Nie do przecenienia 
jest także możliwość bardzo szybkiej reakcji na zagrożenia wynikające z nieprawidłowo 

5. Rola nadzoru przyrodniczego  
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wykonywanych prac, gdyż niezależnie od posiadanych doświadczeń wykonawców, zwal-
czanie gatunków inwazyjnych należy uznać za działania nowatorskie, a tym samym wyma-
gające ciągłego doskonalenia.

Podjęte działania należy uznać za skuteczne. Dzięki systematycznemu prowadzeniu 
zwalczania znacznie ograniczono negatywny wpływ gatunków inwazyjnych na chronione 
siedliska. Biorąc pod uwagę wszystkie obiekty objęte działaniami można stwierdzić, że 
najbardziej spektakularne wyniki osiągnięto w tych obszarach, gdzie stan pierwotny cha-
rakteryzował się najliczniejszą obecnością osobników zwalczanych gatunków. W rezer-
wacie przyrody Góra Gipsowa udało się właściwie wyeliminować występowanie barszczu 
Sosnowskiego na terenie chronionego siedliska muraw kserotermicznych. W  obszarze 
Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską zanotowano bardzo mocny spadek frekwencji 
rdestowców, szczególnie na obszarach położonych poza bezpośrednim sąsiedztwem rze-
ki Biała Głuchołaska, która jest głównym wektorem wpływającym na rozprzestrzenianie 
tego gatunku. W obszarze Natura 2000 Żywocickie Łęgi niekwestionowanym sukcesem 
jest postępujący spadek pokrycia występowania niecierpka gruczołowatego na wcze-
śniej zinwentaryzowanych płatach. Obszar Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej 
charakteryzował się największym rozdrobnieniem płatów rdestowca, które były rozsiane 
nierównomiernie na ponad 10-kilometrowym odcinku rzeki Nysa Kłodzka. W tym obszarze 
obserwowane efekty zależne są od umiejscowienia płatu, jednak w każdym z nich obser-
wowano co najmniej spadek pokrycia a w części z nich zupełny zanik zwalczanego gatun-
ku. Bardzo ważnym jest nie sam fakt usunięcia gatunku inwazyjnego, ale obserwowany 
przy wykorzystaniu każdej z metod (mechanicznej, kombinowanej i chemicznej) powrót 
roślin specyficznych dla chronionych siedlisk przyrodniczych. 

Odrębnym zagadnieniem może być ocena podjętych działań w kontekście ich zasad-
ności wobec możliwości powrotu gatunków inwazyjnych. Zarówno w obszarach, których 
główną oś stanowią rzeki (obszary Natura 2000: Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej, Przyłęk 
nad Białą Głuchołaską, Żywocickie Łęgi), jak i  położenie wśród innych form własności 
rolno-leśnej (RP Góra Gipsowa) prawdopodobieństwo takie graniczy wręcz z pewnością. 
Działania podejmowane były jednak w  ramach ochrony konkretnych składników przy-
rody jakimi są siedliska florystyczne oraz posiadanych kompetencji prawnych. Tak więc 
uzyskane wyniki powinny stać się przynajmniej przyczynkiem do  dyskusji na temat ko-

6. Sumaryczne efekty oraz ocena  
podjętych działań
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nieczności podjęcia równoczesnych działań przez pozostałe podmioty gospodarujące na 
i w sąsiedztwie form ochrony przyrody. To pomoże trwale ograniczyć negatywne oddzia-
ływanie gatunków inwazyjnych, które jak wiadomo ma nie tylko wymiar przyrodniczy ale 
także gospodarczy. 

Experiences of the Regional Directorate for Environmental Protection in Opole, Poland.

Throughout the years 2017-2021 several actions have been taken towards eradica-
tion of invasive plant species. The project intended to eliminate Sosnowsky’s hogweed 
Heracleum sosnowskyi, giant knotweeds Reynoutria sp. and Himalayan balsam Impatiens 
glandulifera. All three taxons are known to be invasive and they are a major threat for na-
tive flora and fauna. Areas with implemented action plans were: Góra Gipsowa – Reserve 
with big amount and density of Sosnowsky hogweed; Przyłęk nad Biała Głuchołaska, 
Żywocickie Łęgi and Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej - three Nature 2000 sites with big 
amounts of giant knotweed and Himalayan balsam (not present in ODNK). 

In this publication we want to present our experiences with the eradication of these 
problematic plants. All three taxons are different to this extend that each one of them 
demanded several methods of eradication and some of them required new methods that 
were not tested before. 

In the Reserve Góra Gipsowa Sosnowsky hogweed was described as a very serious 
threat for the protected plant species of this semi-natural dry grassland and scrubland 
facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia). The invaded area ranged to 5,6 ha. 
One of the methods to combat this species was to simply dig out the specimens (that was 
applied only to the areas with low number of specimens). Another method was based on 
using a herbicide on a plants rhizome. Third method used in this project was a combi-
nation of cutting off the rhizomes’ necks and, if needed, applying a herbicide. After the 
implemented methods the abundance of the Sosnowsky hogweed visibly diminished. We 
also noticed that the seed bank in the ground is now limited (no flowering of the plants 
and limited number of seedlings). Moreover, the plants characteristic for the dry grass-
land habitat are now expanding their range.

7. Invasive plant species eradication  
– Summary in English
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The Reynoutria genus is a problematic group of plants in three areas of the conducted 
project. Three of the Nature 2000 sites are placed near the rivers or are within riverine 
areas. The method applied in this project included chemical treatment with usage of 
a herbicide. With a special interest we tried to apply the Beskids method, that assumes 
application of a herbicide in the special period (late Summer and Fall) due to a fact that 
plants accumulate herbicide in their roots since they are preparing for winter. The accu-
mulated herbicide causes death of a plant and limits its growing in the next season. After 
using this technique we noticed the coverage of invasive plants decreased by 70%, and 
for some areas even up to 100% . Unfortunately, this method is time limited and requires 
special policies that we could not fulfil in all areas of interest. Nevertheless, the Beskids 
method seems to be one of the most efficient and reasonable methods in fighting against 
giant knotweeds.

For the Przyłęk nad Białą Głuchołaską and Żywocickie Łęgi Nature 2000 sites one 
of the big issues threatening protected areas is Himalayan balsam. The applied methods 
towards eradication of this annual plant species included mechanical mowing or plucking 
entire plants conducted several times a season. These methods were relatively efficient 
while being low on the costs. In the Żywocickie Łęgi site we observed a serious drop by 
95% of invasive plant coverage. Positive effects were noted especially when eradication 
faced two invasive plants: knotweeds and balsams. Hence, while fighting giant knotweed, 
the Himalayan balsam dropped in numbers as well.

The undertaken actions can be defined as effective. The regular eradication af-
fects negatively on invasive species in protected areas, limits the growth of the plants 
and prevents flowering. Taken into account, all the areas with undertaken measures, the 
biggest effects on the eradication are shown in the areas with the highest densities of 
these plants. In the Góra Gipsowa Reserve the Sosnowsky hogweed was nearly entirely 
eliminated from the dry grassland. In the Nature 2000 site Przyłęk nad Biała Gluchołaska 
a vast drop in the abundance of Reynoutria sp. was observed. Particularly in the areas fur-
ther from the proximity to the river Biała Głuchołaska. River is the main vector for trans-
portation of plant parts, through which the species invasion may occur more effective. 
Also, high affluence in water is one of the crucial demands for the giant knotweeds. In the 
Żywocickie Łęgi Nature 2000 site the biggest success is the progressive drop in num-
bers and densities of the coverage of Himalayan balsam in the examined ranges. Within 
Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej site occurred the greatest fragmentation of the giant knot-
weed patches. All of them were scattered through the 10km long section of the river Nysa 
Kłodzka. In this protected site the effects of the eradication were noticed depending on 
the locations of plant patches. Meaning that in favourable conditions plants did not drop 
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in numbers as much as in the patches with less favourable conditions. The important ef-
fect in any method applied is that the full eradication is not as much necessary, as the 
restoration of the plants characteristic for particular habitats.

The different point of view may be the value of the undertaken actions in the context 
of legitimacy in the usage alongside the reoccurrence of invasive species. Similarly for 
the riverine sites and the locations of forest-agriculture properties, lacking of the suc-
cessful actions may result in nearly inevitable reappearance of invasive plant species in 
the future. However, in this project the undertaken measures were focused on the spe-
cific floristic habitats and with a full usage of the law capabilities. Hence we hope that this 
publication and gained outcomes will be the begining of a cooperation between business 
entities and property owners, so they can work against the same threat within the nature 
protection. That could limit the negative influences of invasive species even permanently. 
Without the cooperation and prompt actions the achieved results may be lost. What we 
know can have vast impacts not only on the nature but also on the economic aspects. 
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