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 inwazyjnych gatunków obcych
wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych

KARTA INFORMACYJNA GATUNKU
1. Informacje podstawowe
1) nazwa polska:

Niecierpek pomarańczowy

2) nazwa łacińska:

Impatiens capensis Meerb.

3) nazwa angielska:

Orange balsam

4) synonimy nazw (o ile są używane, maksymalnie dwie najczęściej stosowane)
a) synonimy nazwy polskiej:

Niecierpek przylądkowy

b) synonimy nazwy łacińskiej:

Impatiens biflora
Impatiens fulva

c) synonimy nazwy angielskiej:

Common jewelweed
Spotted jewelweed

5) rodzaj organizmu:

rośliny naczyniowe

6) rodzina:

Balsaminaceae

7) pochodzenie (region):
wschodnia część Ameryki Północnej
8) występowanie w Polsce (tak/nie):
Jeśli TAK to:

X

TAK

w środowisku przyrodniczym

w uprawie i hodowli

9) charakterystyka gatunku
Roślina roczna, zwykle 0,5-1,5 m wysoka, podobna do rodzimego w Polsce niecierpka pospolitego (Impatiens
noli-tangere). Łodyga naga, mięsista, okrągła, nieco prześwitująca, słabo rozgałęziona, jasnozielona, często ze
zgrubiałymi dolnymi węzłami, przy pełnym oświetleniu czerwono nabiegła. Liście roślin kwitnących ustawione
skrętoległe, jajowate, ogonkowe. Blaszka liściowa 3-10 cm długa, o brzegu ostro ząbkowanym, z 5-12 (-14)
ząbkami z jednej strony. Kwiaty grzbieciste, wyrastające z kątów górnych liści pojedynczo lub po 2–3 na
szypułce, najczęściej pomarańczowe z czerwonobrązowymi plamami, do 2,5 cm długie. Dolna, pomarańczowa,
lejkowato wykształcona działka kielicha nagle zwężona w zagiętą o 180° ostrogę, dwie pozostałe drobne,
jasnozielone lub żółtawe. Płatków 5, górny przykrywa pręciki i słupek, boczne zrośnięte parami, tworzą dolną
wargę – miejsce lądowania zapylaczy, w Europie głównie trzmieli. Pręcików 5, o białych pylnikach zrośniętych
nad słupkiem w czapeczkę, opadających po wysypaniu się pyłku i odsłaniających znamię słupka. Roślina tworzy
też drobne, nieotwierające się kwiaty samopylne – pierwsze już w maju. Kwitnienie u tego gatunku trwa do
pierwszych przymrozków. Owocem jest podłużna zielona torebka z jasnopomarańczowymi smugami, do 2 cm
długa, zawierająca 1-5 czarnych nasion, pękająca pięcioma odwijającymi się klapami i wyrzucająca nasiona na
odległość do 2 m, co razem ze zdolnością nasion do długotrwałego utrzymywania się na powierzchni wody
oraz ich jednoczesnym kiełkowaniem umożliwia mu opanowywanie nowych stanowisk. Gatunek zajmuje
siedliska wilgotne: brzegi cieków, szuwary, wilgotne lasy.
10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia
Niecierpek pomarańczowy w naturalnym zasięgu jest składnikiem zbiorowisk, rozwijających się w obrębie
słodkowodnych bagien w estuariach. Wchodzi w skład zbiorowisk szuwarowych budowanych przez takie
gatunki, jak m.in. strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), trzcina
pospolita (Phragmites australis) lub pałka szerokolistna (Typha latifolia) oraz podmokłych lasów z panującymi
klonem czerwonym (Acer rubrum) lub dębem błotnym (Quercus palustris). W mniejszym zagęszczeniu pojawia
się także w umiarkowanie wilgotnych lasach dębowo-orzesznikowych z dominacją różnych gatunków dębów
(Quercus rubra, Q. velutina, Q. coccinea, Q. alba) i orzeszników (Carya glabra, C. cordiformis, C. ovata) oraz
lasach bukowo-klonowych z dominacją buka wielkolistnego (Fagus grandifolia), orzecha szarego (Juglans
cinerea) i klonu cukrowego (Acer saccharum).
11) zastosowanie gospodarcze
Niecierpek pomarańczowy najprawdopodobniej został sprowadzony do Europy ze względu na swe walory
dekoracyjne, jednak jest rzadko uprawiany. Przyczyną małego rozpowszechnienia w uprawie może być częste
porażenie rośliny przez mączniaka Sphaerotheca balsaminae pod koniec sezonu oraz duże wymagania co do
wilgotności siedliska. W Ameryce jest stosowany w leczeniu podrażnień skóry, wywołanych przez sumaka
jadowitego (Toxicodendron radicans). Ze względu na produkcję dużych ilości nektaru bogatego w cukry
i aminokwasy zaliczany jest do roślin miododajnych.

2. Inwazyjność
1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono):

1987

2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie
Niecierpek pomarańczowy najprawdopodobniej został przywleczony do Polski z transportem wodnym ,
być może w wodach balastowych lub z przewożonymi towarami – jego pierwsze stanowiska znajdują się
w okolicach Trzebieży, w pobliżu toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Roślina ta w momencie znalezienia
pierwszych stanowisk w Polsce, była już obecna w krajach Europy Zachodniej – w Wielkiej Brytanii od ponad
160 lat, a we Francji od około 90 lat, gdzie pierwotnie została wprowadzona najprawdopodobniej jako
ozdobna. Na początku XX wieku gatunek ten pojawił się przejściowo także na dworcu kolejowym
w Monachium. Stanowiska w południowo-zachodniej Finlandii są efektem celowego wprowadzenia gatunku
w roku 1949. Po odnalezieniu niecierpka pomarańczowego w Polsce jego występowanie stwierdzono
w Niemczech, Danii, Belgii i Holandii. Gatunek ten rozprzestrzenia się także na Pacyficznym Północnym
Zachodzie (stany Washington i Oregon oraz prowincja Kolumbia Brytyjska) oraz na ograniczoną skalę w Japonii.
3) rozmnażanie w przyrodzie Polski

X

tak

nie
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nie dotyczy

4) sposób rozmnażania się
Niecierpek pomarańczowy rozmnaża się wyłącznie przez nasiona. Roślina ta tworzy dwa rodzaje kwiatów:
otwarte, barwne, wymagające zapylenia pyłkiem z innego kwiatu i drobne, zamknięte, samopylne. Zrośnięte
w czapeczkę nad rozwijającym się słupkiem pylniki zapobiegają samozapyleniu w kwiatach otwartych.
Niecierpek pomarańczowy jest rośliną samozgodną, a więc nasiona mogą powstawać w wyniku przeniesienia
pyłku z jednego kwiatu tej samej rośliny na inny. Nasiona unoszą się na wodzie do 200 dni i mogą być w ten
sposób roznoszone na znaczne odległości. Nasiona nie znoszą przechowywania na sucho, w glebie mogą
zachowywać zdolność kiełkowania do 3 lat, choć większość z nich kiełkuje na wiosnę następnego roku.
5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się
● drogi wprowadzania zamierzonego: uprawa ze względu na walory dekoracyjne, miododajność i potencjalne
właściwości lecznicze;
● drogi wprowadzania niezamierzonego: zawlekanie w wodach balastowych lub z przewożonymi towarami;
● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): w sąsiedztwie
istniejących populacji – na drodze autochorii – wyrzucania nasion na odległość ok. 2 m, transport nasion
z wodami rzek i strumieni, przenoszenie przez zwierzęta na sierści, upierzeniu, rzadziej w przewodach
pokarmowych bądź też w efekcie gromadzenia nasion, jako zapasu pokarmu;
● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): przenoszenie nasion z transportem
towarów, a zwłaszcza ziemi zawierającej nasiona, np. podczas prac związanych z regulacją cieków,
umacnianiem ich brzegów czy budową wałów przeciwpowodziowych. Możliwe jest nieświadome zawlekanie
gatunku z płodami rolnymi, na pojazdach wodnych i lądowych;
6) stopień rozprzestrzenienia
ograniczony zasięg występowania – kategoria 3
Niecierpek pomarańczowy występuje w Polsce tylko w rejonie Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie. Z tego też
powodu został zaliczony do gatunków o ograniczonym zasięgu występowania. Obecnie znane stanowiska są
rozproszone na obszarze o długości ponad 50 km i szerokości ok. 20 km. Dane umieszczone na mapie mogą być
niepełne, ze względu na niewystarczający stopień zbadania rozmieszczenia gatunku.
7) dynamika gatunku
kategoria:

gatunki silnie ekspansywne

stopień pewności: duży
opis:
Niecierpek pomarańczowy w ciągu 30 lat od pierwszej obserwacji opanował rejon Zalewu Szczecińskiego po
obu stronach granicy państwowej. W ciągu 20 lat liczba kwadratów 10 kilometrowych ze stwierdzonym
występowaniem tego gatunku wzrosła z 2 do 21, a kwadratów kilometrowych z 8 do 49. Odległość pomiędzy
skrajnymi stanowiskami wynosi przeszło 60 km. Jego liczebność na poszczególnych stanowiskach jest
zróżnicowana i waha się od pojedynczych roślin do populacji liczących tysiące osobników.
8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach
Niecierpek pomarańczowy w rejonie Zalewu Szczecińskiego wkracza do łęgów olszowych, zarośli wierzbowych,
szuwarów oraz nadrzecznych zbiorowisk okrajkowych, zwłaszcza zespołów: sadźca konopiastego, wierzbownicy
kosmatej oraz pokrzywy zwyczajnej i kielisznika zaroślowego, będących zbiorowiskami przewodnimi dla
chronionego siedliska przyrodniczego „Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne” (kod 6430). Niecierpek
pomarańczowy pojawia się również na wilgotnych siedliskach ruderalnych – m.in. na przydrożach.
9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:

0,75

kategoria:

średnio inwazyjny gatunek obcy

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku
wynik oceny:

0,50

kategoria:

nie zmieni się
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opis:
Prognozowane zmiany klimatu i reżimu hydrologicznego nie dają podstaw do sformułowania jednoznacznych
wniosków na temat ich wpływu na inwazyjność niecierpka pomarańczowego, gatunku związanego z wilgotnymi
siedliskami położonymi najczęściej w pobliżu cieków i zbiorników wodnych. Opady w sezonie wegetacyjnym
mają wzrosnąć w pasie nadmorskim (może to oznaczać korzystniejsze warunki do ekspansji), a zmaleć na
pozostałym obszarze kraju (tu rozprzestrzenianie niecierpka mogą ograniczać susze). Opady w sezonie zimowym
mają być wyższe, z większym niż dotychczas udziałem opadów deszczu (efekt dla populacji niecierpka zależny
od długotrwałości podtopień). Dłuższe okresy suche będą przerywane częstszymi niż dotąd opadami nawalnymi
i gwałtownymi wezbraniami rzek, mogącymi niszczyć już istniejące populacje, ale także przenosić nasiona na
duże odległości.

3. Oddziaływanie gatunku obcego
1) wpływ na środowisko przyrodnicze
wynik oceny:

0,75

kategoria:

duży

opis:
Dane eksperymentalne pokazują, że niecierpek pomarańczowy może wypierać rodzimego niecierpka
pospolitego, jednak jego wpływ ocenia się jako słabszy, w porównaniu z innymi obcymi gatunkami
niecierpków. Teoretycznie istnieje możliwość krzyżowania się niecierpka pomarańczowego z rodzimym
niecierpkiem pospolitym, gdyż oba gatunki mają taką samą liczbę chromosomów i są sobie bliskie
filogenetycznie. Jak dotąd w Europie rzadko jednak współwystępują, brak też potwierdzonych danych
o powstawaniu mieszańców. Możliwe jest rozprzestrzenianie przez niecierpka pomarańczowego patogenów,
gdyż stwierdzono na nim grzyba Podosphaera balsaminae (Sphaerotheca balsaminae), pasożytującego także
na rodzimym niecierpku. Prawdopodobna jest konkurencja gatunku z rodzimymi roślinami o zapylaczy, ze
względu na bogaty w cukry i aminokwasy nektar, możliwe są również oddziaływania allelopatyczne, podobnie
jak w przypadku innych gatunków niecierpków. Część źródeł podaje, że niecierpek pomarańczowy nie tworzy
zwartych monokultur, które mogłyby istotnie konkurować o przestrzeń i światło z rodzimymi gatunkami roślin.
Najnowsze obserwacje w Polsce wskazują jednak, że w niektórych płatach zbiorowisk, ich pokrycie przez
niecierpka pomarańczowego może sięgać 70-100%, co może wpływać na warunki abiotyczne ekosystemu
przez silne ocienienie lub wzmożoną erozję. Jak dotąd brak jednoznacznych danych dotyczących odwracalności
zmian powodowanych przez gatunek. Gatunek stanowi zagrożenie dla siedliska łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (kod 91E0), wkracza także do płatów zespołów: sadźca konopiastego Eupatorietum
cannabini, wierzbownicy kosmatej Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium oraz pokrzywy zwyczajnej
i kielisznika zaroślowego Urtico-Convolvuletum sepium – zbiorowisk przewodnich dla chronionego typu
siedlisk przyrodniczych jakim są niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe (6430-3), osiągając na niektórych
stanowiskach wysokie pokrycie, miejscami współdominując z niecierpkiem gruczołowatym (Impatiens
glandulifera), a nawet tworząc własne zbiorowisko roślinne.
2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt)
- 91E0 – Lasy nadrzeczne z olszą czarną Alnus glutinosa i jesionem wyniosłym Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae);
- 6430 – Hydrofilne zbiorowiska ziołoroślowe, nadrzeczne i okrajkowe, na obszarach równinnych
3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie
- niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną
4) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,25

kategoria:

mały

opis:
W literaturze brak informacji o masowym występowaniu niecierpka pomarańczowego w uprawach roślin, lub
zagrożeniu dla zdrowia zwierząt hodowlanych w przypadku bezpośredniego z nim kontaktu. Niecierpek
pomarańczowy w naturalnym zasięgu często porażany jest przez grzyba Puccinia recondita. Grzyby z tej grupy
atakują zboża w wielu krajach, w tym w Polsce. Gdyby się okazało, że formy Puccinia recondita, porażające
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zboża w Polsce, zdolne są do zarażenia niecierpka pomarańczowego, to w przypadku jego rozprzestrzenienia
się możliwe by było nasilenie infekcji zbóż, prowadzące do strat gospodarczych.
5) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,00

kategoria:

bardzo mały

opis:
W literaturze nie znaleziono informacji wskazujących na zagrożenie zdrowia ludzi w przypadku bezpośredniego
kontaktu z niecierpkiem pomarańczowym.
6) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,33

kategoria:

umiarkowanie negatywny

opis:
Negatywny wpływ niecierpka pomarańczowego na usługi zaopatrzeniowe nie został udokumentowany.
W naturalnym zasięgu osobniki tego gatunku są często porażane przez Puccinia recondita. Gdyby się okazało,
że formy tego grzyba, porażające zboża w Polsce, zdolne są do zarażenia niecierpka pomarańczowego, to
w przypadku jego rozprzestrzenienia się możliwe by było nasilenie infekcji zbóż. Negatywny wpływ na usługi
regulacyjne wiąże się z możliwością odciągania zapylaczy od rodzimych gatunków roślin, ze względu na dużą
zawartość cukrów i aminokwasów w nektarze niecierpka pomarańczowego. Szersze rozprzestrzenienie się
gatunku mogłoby wpłynąć na estetykę terenu (usługi kulturowe): dodatnio w pełni kwitnienia rośliny, ujemnie
– pod koniec sezonu wegetacyjnego.

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego
gatunku
Na obszarze Europy ani Polski nie były dotychczas podejmowane działania zmierzające do ograniczania lub
eliminacji populacji niecierpka pomarańczowego ze środowiska przyrodniczego.

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem
kategoria:

W3 – gatunek wysokiego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, ograniczony
zasięg występowania (czarna lista)
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