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Wprowadzenie – inwazje biologiczne w skali globalnej:  stan i prognozy 

„Inwazje gatunków obcych w Europie najprawdopodobniej jeszcze nasilą się w wyniku 
zwiększonej wymiany handlowej i rozwoju turystyki….” 



Wprowadzenie – inwazje biologiczne w skali globalnej:  stan i prognozy 

„Inwazje gatunków obcych w Europie najprawdopodobniej jeszcze nasilą się w wyniku 
zwiększonej wymiany handlowej i rozwoju turystyki….” 



• Cel 9* Planu Strategicznego                                       
Konwencji o różnorodności biologicznej                    
zakłada konieczność do 2020 r. : 

►uporządkowania wiedzy nt. gatunków inwazyjnych, 
wyznaczenia wśród nich gatunków priorytetowych oraz 
identyfikacji dróg ich introdukcji; 

►kontroli dróg rozprzestrzeniania i zadomawiania się 
inwazyjnych gatunków obcych 

Podejmowane działania jako odpowiedź na zapisy                    
umów międzynarodowych  

*Target 9: By 2020, invasive alien species and pathways are identified and 
prioritized, priority species are controlled or eradicated and measures are in 
place to manage pathways to prevent their introduction and establishment 

Wprowadzenie – koncepcje ujednoliconej klasyfikacji gatunków obcego pochodzenia 



Wprowadzenie – koncepcje ujednoliconej klasyfikacji gatunków obcego pochodzenia 

Podejmowane działania jako odpowiedź na zapisy                       
umów międzynarodowych  



EICAT i SEICAT – ogólne założenia metod oceny gatunków 

EICAT – Environmental Impact Classification of Alien Taxa  
& 

SEICAT – Socio-Economic Impact Classification of Alien Taxa 

z wykorzystaniem części prezentacji  
B. Tokarskiej-Guzik & Z. Dajdoka  

Koncepcja ujednoliconej klasyfikacji gatunków obcych jako podstawa ustalania priorytetów w działaniach 
związanych z inwazjami biologicznymi (= Koncepcja Blackburna i in. 2014) 

 Konferencja: „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody”, Gawrych Ruda, 3-6 września 2014 r.  

Poszukiwanie 
klasyfikacji na wzór 
oceny IUCN  
gatunków zagrożonych 
i rzadkich  
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EICAT – ogólne założenia metod oceny gatunków 

z wykorzystaniem części prezentacji B. Tokarskiej-Guzik & Z. Dajdoka  

Koncepcja ujednoliconej klasyfikacji gatunków obcych jako podstawa ustalania priorytetów w działaniach 
związanych z inwazjami biologicznymi (= Koncepcja Blackburna i in. 2014) 

 Konferencja: „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody”, Gawrych Ruda, 3-6 września 2014 r.  

Autorzy przyjęli założenie, że wśród gatunków obcych geograficznie na 
określonym terenie, są takie, które mają NIEKORZYSTNE oddziaływanie 
środowiskowe (environmental impact) – definiowane jako mierzalne 
zmiany właściwości  ekosystemu powodowane przez gatunki obce, a także 
gatunki, mające NIEWIELKI (lub wcale) wykrywalny wpływ na 
środowisko 

Poszukiwanie 
klasyfikacji na wzór 
oceny IUCN gatunków 
zagrożonych  i rzadkich  
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EICAT – ogólne założenia metod oceny gatunków 

z wykorzystaniem części prezentacji B. Tokarskiej-Guzik & Z. Dajdoka  

Koncepcja ujednoliconej klasyfikacji gatunków obcych jako podstawa ustalania priorytetów w działaniach 
związanych z inwazjami biologicznymi (= Koncepcja Blackburna i in. 2014) 

 Konferencja: „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody”, Gawrych Ruda, 3-6 września 2014 r.  

Koncepcja 
zaproponowana przez 
Blackburna i in., 2014  

Nie poddane ocenie 

Brak danych nt. 
populacji gatunku 
poza obszarem jego 
naturalnego zasięgu  
[m.in. gat. upraw.] 

Brak wystarczających 
danych do określ.  
poziomu (kategorii) 
oddziaływania  
gatunku 
[gat. pot. inw.]  

Nasilenie  
oddziaływania 
oceniane  
w 5-stopniowej skali 
12 klas 
(mechanizmów) 
oddziaływania  

Redakcja:  
L. Krzysztofiak A. Krzysztofiak 
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EICAT – ogólne założenia metod oceny gatunków 

Metoda oceny oficjalnie 
przyjęta przez IUCN  
opublikowana na stronie: 
https://www.iucn.org/sites/dev/files/eicat_
standard_version_1_may_2017.pdf 

Czy ten system w Polsce powinien rozwijać się 
równolegle do klasyfikacji opracowywanej                     
w ramach projektu?  
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  Metody i kryteria oceny gatunków obcego pochodzenia w Polsce 

 Stan wiedzy  

Łączna liczba 
gatunków:   
ok. 2 300 
 
Gatunki obcego 
pochodzenia 
(zadomowione): 
310  (z   527)   



 939 (27%) 2537 (73%) 

Gatunki obce
geograficznie

Gatunki rodzime

Łącznie: 3476* 

Gatunki obce zadomowione: 
- w tym w skali kraju: 437 
- lokalnie: 108 

* bez gatunków uprawianych, 
przejściowo dziczejących  

INWAZYJNE: 
1)  w skali kraju                          – 35 
2) w skali regionalnej              – 28 
3) w skali lokalnej                     –   9 
4) potencjalnie inwazyjne      – 12 
 

ŁĄCZNIE: 84 (15,4% obcych zadomowionych) 

Jaki udział mają rośliny obcego pochodzenia                          
we florze Polski ?                                

545  
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Metody i kryteria oceny gatunków obcego pochodzenia w Polsce 

Przykłady wyróżnionych kategorii gatunków inwazyjnych  

Kryteria oceny „znaczenia” obcych gatunków roślin w Polsce 
przyjęte w opracowaniu z 2012 r.:  

1. Zasięg w Polsce – na podst. liczby stanowisk (ATPOL) i map 
rozmieszczenia 

2. Wielkość populacji  
3. Typy kolonizowanych siedlisk/zbiorowisk roślinnych 
4. Tendencje dynamiczne 
5. Rodzaj zagrożenia 

gr. I - 10 i mniej – chwasty segetalne lub ruderalne, mogące występować z dużą 
ilościowością, głównie na siedliskach antropogenicznych lub też gatunki potencjalnie inwazyjne, obecnie zajmujące 

niewielki areał lub mające niewielką liczbę stanowisk w kraju lub w poszczególnych regionach. 

gr. II - 12-11 – gatunki, które już ujawniły właściwości inwazyjne w niektórych regionach, 
zwiększają zajmowany areał bądź liczbę stanowisk, lub cechują się dużym potencjałem 

inwazyjnym znanym z innych krajów;  

gr. III - 14-13 – gatunki, które występują na niewielu stanowiskach z dużą ilościowością 
lub w rozproszeniu na wielu stanowiskach, wprawdzie z niewielką liczebnością osobników 

lecz o znanym znaczącym zagrożeniu ekologicznym, społecznym lub ekologicznym; 

gr. IV - 15 i więcej – gatunki, które już osiągnęły sukces na obszarze Polski – znana jest 
zarówno duża liczba ich stanowisk, jak również duża liczebność osobników               
w płatach (także na terenach cennych przyrodniczo), większość gatunków z tej kategorii nadal zwiększa 

liczbę stanowisk lub zajmowany obszar; 



Metody i kryteria oceny gatunków obcego pochodzenia w Polsce 

UWARUNKOWANIA PRAWNE 

1 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 
 

Propozycja listy roślin gatunków obcych, 
które mogą stanowić zagrożenie  

dla przyrody Polski i Unii Europejskiej 

 
 

Barbara Tokarska-Guzik, Katarzyna Bzdęga, Teresa Nowak, Alina Urbisz, Beata 
Węgrzynek, Zygmunt Dajdok 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 
 

▲ Łącznie 52 gatunki: 16 gat. roślin; 36 gat. zwierząt 

▲ Łącznie 38 gatunków: 14 gat. roślin; 24 gat. zwierząt 
Aktualizacja 2017:           +  9                      + 3 



Metody i kryteria oceny gatunków obcego pochodzenia w Polsce 

Podejmowane działania jako odpowiedź na zapisy                       
umów międzynarodowych  

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
 

Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych 
wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną 
POIS.02.04.00-00-0100/16 ANALIZA STOPNIA INWAZYJNOŚCI  

GATUNKÓW OBCYCH W POLSCE 
WRAZ ZE WSKAZANIEM GATUNKÓW  
ISTOTNIE ZAGRAŻAJĄCYCH RODZIMEJ FLORZE I FAUNIE  
ORAZ PROPOZYCJĄ DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH  
W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ICH ZWALCZANIA 
ORAZ  
ANALIZA DRÓG NIEZAMIERZONEGO WPROWADZANIA  
LUB ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ GATUNKÓW OBCYCH 
WRAZ Z OPRACOWANIEM PLANÓW DZIAŁAŃ  
DLA DRÓG PRIORYTETOWYCH Umowa nr 81/GDOŚ/2017 
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ZAKRES OPRACOWANIA 

1. Opracowanie metod oceny gatunków obcych 
 

2. Lista inwazyjnych gatunków obcych 
 

3. Strategia na rzecz zwalczania inwazyjnych 
gatunków obcych 

ANALIZA STOPNIA INWAZYJNOŚCI GATUNKÓW OBCYCH W POLSCE 
WRAZ ZE WSKAZANIEM GATUNKÓW  ISTOTNIE ZAGRAŻAJĄCYCH RODZIMEJ 
FLORZE I FAUNIE  ORAZ PROPOZYCJĄ DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH  W ZAKRESIE 
MOŻLIWOŚCI ICH ZWALCZANIA 
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

ANALIZA STOPNIA INWAZYJNOŚCI GATUNKÓW OBCYCH W POLSCE 
WRAZ ZE WSKAZANIEM GATUNKÓW  ISTOTNIE ZAGRAŻAJĄCYCH RODZIMEJ FLORZE  
I FAUNIE  ORAZ PROPOZYCJĄ DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH  W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ICH ZWALCZANIA 

1. Gatunki wymienione w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE): 

2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujących wykaz inwazyjnych gatunków obcych 

uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014, 2017/1263 z dnia 12 lipca 2017 r. aktualizujących 
wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii ustanowiony 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1141 na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 
 

2. Gatunki wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska                                            
z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które                              

w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym (Dz. U. poz. 1260) 
 

3. Gatunki wskazane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

50 

   52 

16 

118 



METODY OCENY GATUNKÓW OBCYCH 

1. Ocena stopnia inwazyjności 
 

2. Ocena stopnia rozprzestrzeniania 
 

3. Ocena sposobu postępowania z analizowanym gatunkiem 
 

4. Ocena dynamiki gatunku 
 

5. Ocena wpływu gatunku na środowisko przyrodnicze 
 

6. Ocena wpływu gatunku na gospodarkę 
 

7. Ocena wpływu gatunku na zdrowie człowieka 
 

8. Ocena wpływu gatunku na usługi ekosystemowe 
 

9. Ocena wpływu przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność  
gatunku 
 

10.Metoda wyboru priorytetowych gatunków inwazyjnych 
 

Metody i kryteria oceny gatunków obcego pochodzenia w Polsce 



METODY OCENY GATUNKÓW OBCYCH 

1. Ocena stopnia inwazyjności 
 

http://ias.biodiversity.be/ 

Metody i kryteria oceny gatunków obcego pochodzenia w Polsce 

http://ias.biodiversity.be/


11 modułów 
- proces inwazji:  
 

Wprowadzenie           Zadomowienie        Rozprzestrzenianie 
 

- wpływ gatunku obcego: 
 

Wpływ na środowisko przyrodnicze  
Wpływ na uprawy roślin  
Wpływ na hodowle zwierząt  
Wpływ na ludzi  
Wpływ na inne obiekty 
 

• 41 pytań  
• ocena ekspercka 
• liczbowa ocena ryzyka 

Wynik: 
stopień inwazyjności (opis + wskaźnik liczbowy) 

METODY OCENY GATUNKÓW OBCYCH 

1. Ocena stopnia inwazyjności 
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Metody oceny gatunków obcych - przykład 
 

2.   Ocena stopnia rozprzestrzeniania 
 

Kryteria 

Nazwa Oznaczenie 

● gatunek nie występuje w Polsce  0 

●       gatunek występuje w uprawach i hodowlach  01 

● populacja(e) izolowana(e)  2 

● ograniczony zasięg występowania  3 

● gatunek szeroko rozprzestrzeniony  4 

Kategorie 

Metody i kryteria oceny gatunków obcego pochodzenia w Polsce 



10. Metoda wyboru 
priorytetowych 
gatunków 
inwazyjnych 

Schemat etapów 
wyłaniania 
priorytetowych 
gatunków 
inwazyjnych 

Metody i kryteria oceny gatunków obcego pochodzenia w Polsce 



METODY OCENY GATUNKÓW OBCYCH 

10.   Metoda wyboru priorytetowych gatunków inwazyjnych 

Gatunki zwalczane  
w pierwszej kolejności – największe 

szanse na całkowite usunięcie 
populacji gatunku, przy relatywnie 

niskich kosztach  

Likwidacja małych 
stanowisk, ograniczanie 

rozprzestrzenienia na 
nowe obszary, kontrola 

dużych populacji 

Ograniczanie lokalnych 
populacji, w wyjątkowych  

przypadkach działanie mimo 
wysokich kosztów 

◄ Możliwe rodzaje 
podejmowanych 
działań  w zależności 
od obecności lub 
stopnia 
rozprzestrzenienia 
gatunku obcego;                  
 

Za Wilsonem i in. (2017) 
zmienione 
  
Wilson J. R., Panetta F.D., Lindgren 
C. 2017. Detecting and Responding 
to Alien Plant Incursions. Ecology, 
Biodiversity and Conservation., 
Cambridge Univ. Press 
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  Założenia do strategii 

 CELE 

Określenie długofalowej strategii rozwiązania problemu 
inwazyjnych gatunków obcych w Polsce w perspektywie 
do 2030 r. 
 

Określenie celów strategicznych oraz głównych założeń  
i kierunków działań służących ograniczeniu szkód 
powodowanych przez inwazyjne gatunki obce w Polsce 
 

Określenie sposobów postępowania z inwazyjnymi 
gatunkami obcymi w Polsce 



Założenia do strategii 

1. Rozwiązania prawne – określenie odpowiedzialności za likwidację 
na obszarach o różnej strukturze własności;  

2. Rozwiązania prawne po uzgodnieniach międzyresortowych                      
(m.in. rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, 
planowanie przestrzenne, rekultywacja, biopaliwa/biomasa) – 
przyjęcie różnych rozwiązań dla gatunków o różnej kategorii; 

3. Wytyczne do lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego;  

4. Monitoring – poszerzenie zakresu zbioru danych z powierzchni już 
monitorowanych (monitoring przyrodniczy, zintegrowany) lub 
wyznaczenie nowej sieci punktów;   

5. Kontrola dróg rozprzestrzeniania – oddzielna prezentacja 

PRZYKŁADOWE REKOMENDACJE 



Projekt współfinansowany z środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 

BIOSTRATEG/Konkurs II  

PRZYKŁADOWE REKOMENDACJE: 
Integracja tradycyjnych i nowych metod badawczych 



Założenia do strategii 

Badania przyrodnicze jako narzędzie oceny 
wpływu człowieka na środowisko 
przyrodnicze  
 
Warunki  obiektywnej oceny stanu środowiska                                  
oraz skutecznego zarządzania jego zasobami : 
 
 zgromadzenie wiarygodnych i aktualnych 

danych 
 
 wykorzystanie nowych narzędzi i technologii  
 

technologie GIS i metody teledetekcyjne umożliwiają 
zdalne pozyskanie danych przestrzennych, identyfikację 
składników środowiska przyrodniczego oraz obiektywną 
ocenę zmian jakim podlegają one w czasie  

np. Pettorelli i in. 2014; Kopeć i in. 2016; Quattrochi i in. 2017 
 
 

 integracja tradycyjnych i nowych metod 
badawczych 

PRZYKŁADOWE REKOMENDACJE 



Założenia do strategii 

PRZYKŁADOWE REKOMENDACJE 

Występowanie Heracleum sosnowskyi na podstawie danych hiperspektralnych                   
Klasyfikacja Mixture Tuned Matched Filtering – pierwsze rezultaty 



Założenia do strategii 

Gromadzenie danych/doświadczeń z prowadzonych działań eliminacji inwazyjnych 
gatunków obcych  

PRZYKŁADOWE REKOMENDACJE 

Usuwanie inwazyjnych gatunków z rodzaju rdestowiec Obszar Natura 2000 „Ostoja Środkowojurajska” 



Niezbędna wiedza z zakresu biologii, ekologii i chorologii gatunku 
oraz upowszechnianie doświadczeń 

Niezbędne dane w zakresie: 
 

  dróg i tempa rozprzestrzeniania się  
  skali zjawiska (rozmieszczenie i rozmiary lokalnych populacji) 
  najbardziej podatnych i zagrożonych inwazją siedlisk  

   i ekosystemów 



Inwazyjność gatunków obcych w Polsce:  
metody i kryteria oceny, rozwiązania 

strategiczne

Gromadzenie danych o rozmieszczeniu gatunków inwazyjnych w ramach projektu HabitARS 


