
INWAZYJNE GATUNKI OBCE

ROŚLINY OZDOBNE  

Projekt nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych 

gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną jest 

współfinansowany ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020     

Rośliny te posiadają silne zdolności konkurencyjne, 
dzięki którym stopniowo eliminują rośliny 

innych gatunków. Tworzą zwarte, zazwyczaj gęste 
skupienia silnie zacieniające inne rośliny.

Oddziałują allelopatycznie, tzn. wydzielają 
substancje chemiczne, które zmieniają właściwości 

fizykochemiczne gleby i hamują rozwój innych 
gatunków roślin.

W przypadku uwolnienia poza uprawę wypierają 
rodzime gatunki i powodują tym samym spadek 

różnorodności biologicznej.

Łatwość, z jaką się rozprzestrzeniają, powoduje, że 
często bywają chwastem w uprawach polowych 

i trudno je usunąć. 

Z powodu szybkiego wzrostu wymagają dużych 
nakładów pracy i finansów, aby ograniczyć ich 
rozrost nawet w małym ogródku. Są trudne do 

usunięcia również po zakończeniu uprawy.

Zaleca się sadzenie w ogrodach gatunków rodzimych, naturalnie 
występujących w Polsce, lub gatunków obcych niewykazujących 

cech inwazyjnych.

Rośliny inwazyjne mają wysokie zdolności regeneracyjne, dlatego 
w przypadku ich usuwania biomasę należy skutecznie zutylizować.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się tych roślin, zaleca się 
usuwanie pędów z kwiatostanami przed dojrzeniem owoców 

oraz usuwanie siewek i nowych okazów wyrastających z kłączy.

Należy dbać, aby rośliny obcego pochodzenia nie przedostawały 
się poza teren naszej działki czy ogrodu.

Niektóre gatunki są objęte prawnym zakazem uprawy, np. 
kolczurka klapowana, niecierpek pomarańczowy, niecierpek 

gruczołowaty, rdestowiec czeski, japoński i sachaliński.

Gatunki zalecane do uprawy: barwinek pospolity (Vinca minor), 
bluszcz pospolity (Hedera helix), cynia wytworna (Zinnia elegans), 
dzielżan jesienny (Helenium autumnale), floks wiechowaty (Phlox 

paniculata), jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea), malwa 
różowa (Alcea rosea), nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), 

parzydło leśne (Aruncus dioicus), pióropusznik strusi (Matteuccia 
struthiopteris), rudbekia owłosiona (Rudbeckia hirta), słonecznik 

zwyczajny (Helianthus annuus).
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Więcej informacji na temat inwazyjnych gatunków obcych oraz metod ich
 zwalczania można znaleźć na stronie internetowej www.projekty.gdos.gov.pl/igo


