
 

 

 

 

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 gruczołowaty 

 2) nazwa łacińska: Impatiens glandulifera Royle 

 3) nazwa angielska: Himalayan balsam 

 4) synonimy nazw (o ile są używane, maksymalnie dwie najczęściej stosowane) 

a) synonimy nazwy polskiej: Niecierpek himalajski 
Niecierpek Roylego 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Impatiens roylei 
Balsamina glandulifera 

c) synonimy nazwy angielskiej: Policeman's Helmet 
Bobby tops 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Balsaminaceae 

 7) pochodzenie (region): 

Himalaje Zachodnie 

 8) występowanie w Polsce (tak/nie): TAK 

Jeśli TAK to:  

 

X w środowisku przyrodniczym X w uprawie i hodowli 
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 9) charakterystyka gatunku 

Roślina roczna, 1-3 m wysoka, naga. Łodyga zgrubiała w węzłach, często brunatnoczerwono nabiegła, dęta, 
górą rozgałęziona; z dolnych węzłów często wyrastają czerwonawe korzenie przybyszowe. Liście ustawione 
naprzeciwległe lub po 3 w okółkach, lancetowate do eliptycznych, 5-18 cm długie i 2,5–7 cm szerokie. Brzeg 
liścia ostro piłkowany, u nasady gruczołowato, z 18-50 ząbkami z każdej strony. Ogonek liściowy 3–3,5 cm 
długi. Kwitnienie najczęściej rozpoczyna się już w lipcu i może trwać nawet do października. Kwiaty grzbieciste, 
najczęściej różowe lub purpurowe, rzadziej białe, do 4 cm długie, zebrane po kilka-kilkanaście w skrócone 
grona. Dolna, workowato wykształcona działka kielicha nagle zwęża się w zgiętą u nasady, krótką ostrogę, dwie 
pozostałe są drobne, zielone lub w kolorze płatków. Płatków 5, górny silnie wysklepiony, boczne zrośnięte 
parami, tworzą dolną wargę – miejsce lądowania zapylaczy, głównie trzmieli i pszczół miodnych. Pręcików 5, 
zrośniętych nad słupkiem w czapeczkę, opadających po wysypaniu się pyłku i odsłaniających znamię słupka. 
Owocem jest maczugowata torebka, do 3,5 cm długa, zawierająca do 16 czarnych okrągławych nasion, 
pękająca pięcioma odwijającymi się klapami i wyrzucająca nasiona na odległość do 5 m – cecha ta, obok 
szybkiego wzrostu w pierwszych etapach rozwoju, należy do zasadniczych właściwości gatunku ułatwiających 
mu inwazję na siedliskach wilgotnych – brzegach cieków i zbiorników wodnych. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

Niecierpek gruczołowaty w zachodnich Himalajach jest składnikiem wysokogórskich łąk i ziołorośli, rośnie też 
na kamieńcach nadrzecznych i w wilgotnych lasach liściastych na wysokości 1800 do 4000 m n.p.m. Zajmuje 
tam również siedliska stworzone przez człowieka: rowy przydrożne, obrzeża pól uprawnych, siedliska 
ruderalne na obszarach zabudowanych i na wysypiskach śmieci. Często towarzyszą mu inne gatunki 
niecierpków (I. sulcata, I. scabrida) oraz przedstawiciele rodzajów szczaw Rumex spp. i rdest Polygonum spp. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Niecierpek gruczołowaty został sprowadzony do Europy ze względu na swe walory dekoracyjne i miododajność. 
W Polsce jest on szeroko rozpowszechniony w uprawie, choć w niektórych rejonach w ostatnich dziesięcioleciach 
„wyszedł z mody”, jako roślina ozdobna. Jest natomiast wciąż wykorzystywany przez środowisko pszczelarskie, 
jako cenna roślina nektaro- i pyłkodajna. Wyniki najnowszych badań wskazują na możliwość wykorzystania 
wyizolowanych z niecierpka gruczołowatego substancji w dietetyce i medycynie, jako przeciwutleniaczy 
i substancji bakteriobójczych. 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): Około 1890 r. 

 2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie 

Niecierpek gruczołowaty został wprowadzony do Polski jako roślina ozdobna i miododajna pod koniec XIX wieku. 
Pierwsze stwierdzenia gatunku poza uprawą, na obszarze Polski w obecnych granicach, pochodzą z terenu 
Dolnego Śląska, z roku 1890. Kolejne stanowiska, do połowy XX w., również pojawiały się głównie 
w południowo-zachodniej części kraju. W drugiej połowie XX w., kiedy niecierpek gruczołowaty stał się 
popularną rośliną miododajną oraz elementem ogródków przydomowych, jego stanowisk zaczęło szybko 
przybywać – najwięcej w części południowej, a w rozproszeniu także w innych regionach kraju. Najmniej 
stanowisk znanych było z północno wschodniej Polski, jednak obszar ten zaczął być szybko kolonizowany przez 
gatunek po 2000 r. Poza uprawę niecierpek gruczołowaty łatwo się wydostał w drodze autochorii – rozrzucania 
nasion podczas gwałtownego pękania owoców. Do środowiska przyrodniczego przedostał się także razem 
z zawierającymi jego nasiona odpadami z ogrodów, zwłaszcza, jeśli odpady te trafiały na obrzeża wód.  

Zasiedlenie brzegów rzek i strumieni zapewniło niecierpkowi gruczołowatemu możliwość transportu nasion 
z materiałem wleczonym po dnie cieków, a tym samym efektywne rozprzestrzenianie na znaczne odległości. 
Celowe wprowadzanie niecierpka gruczołowatego, jako rośliny ozdobnej i miododajnej miało decydujące 
znaczenie dla jego rozprzestrzenienia. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 
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 4) sposób rozmnażania się 

Niecierpek gruczołowaty rozmnaża się wyłącznie przez nasiona. Pylniki zrośnięte w czapeczkę nad rozwijającym 
się słupkiem, w większości wypadków zapobiegają samozapyleniu. Niecierpek gruczołowaty jest rośliną 
samozgodną, co oznacza, że nasiona mogą powstawać w wyniku przeniesienia pyłku z jednego kwiatu na inny 
w obrębie tej samej rośliny. Nasiona są wyrzucane z pękających torebek na odległość do 5 (według niektórych 
źródeł do 6) m, te które wpadną do rzek lub strumieni są przenoszone z materiałem wleczonym po dnie na 
znaczne odległości. Nasiona znoszą przechowywanie na sucho, w glebie zachowują zdolność do kiełkowania 
przez co najmniej 18 miesięcy, choć większość kiełkuje na wiosnę następnego roku. Zalanie, np. w wyniku 
powodzi, może spowodować u niewielkiego odsetka nasion wejście w spoczynek wtórny. 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: uprawa ze względu na walory dekoracyjne i miododajność; 

● drogi wprowadzania niezamierzonego: zawlekanie z odpadami z ogrodów na składowiska odpadów, w tym 
także nielegalne na brzegach wód; 

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): w sąsiedztwie 
istniejących populacji – na drodze autochorii – wyrzucania nasion na odległość kilku metrów, 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 odpadami z ogrodów, 
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 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

Niecierpek gruczołowaty jest obecnie w Polsce szeroko rozprzestrzeniony, występuje we wszystkich 
województwach, jakkolwiek rozmieszczenie jego stanowisk nie jest równomierne. Zdecydowanie częściej 
spotyka się go w południowej, niż w północnej części kraju. Dane umieszczone na mapie nie w pełni 
odzwierciedlają sytuację gatunki w kraju - z jednej strony ilustrują duże nagromadzenie stanowisk, np. 
w rejonie Wigierskiego Parku Narodowego, wynikające z prowadzenia intensywnych badań nad gatunkami 
inwazyjnymi, z drugiej strony - brak stanowisk w niektórych regionach kraju może, przynajmniej częściowo, 
wynikać z braku odpowiedniego rozpoznania sytuacji na ich terenie. Porównanie liczby stanowisk gatunku 
z roku 2005, z obecnie znanymi wskazuje na znaczy wzrost ich liczby. Należy zatem przypuszczać, że inwazja 
niecierpka gruczołowatego będzie dalej postępować. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki silnie ekspansywne 

opis: 
Na podstawie studiów, w których porównywano sytuację gatunku na przestrzeni k ilkudziesięciu lat, 
przeprowadzonych dla polskiej części Karpat i ich przedpola, można stwierdzić, że w ostatnich latach 
niecierpek gruczołowaty wykazywał duże tempo zajmowania nowych stanowisk i zwiększania zajmowanego 
areału. Do podobnych wniosków można dojść, analizując obecną sytuację tego gatunku na obszarach 
niezajętych lub zajętych tylko w niewielkim stopniu w drugiej połowie XX w., do których należy Polska 
północno-wschodnia, czy też obszar Pomorza Zachodniego. Ogólnie ocenia się, że w ciągu ostatnich 20 lat 
liczba zajętych dotychczas stanowisk lub/i powierzchni zwartego zasięgu populacji lub/i liczebności populacji 
lub/i stwierdzeń osobników zwiększyła co najmniej o 1/3. 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Niecierpek gruczołowaty kolonizuje odsłonięte brzegi cieków, niezależnie od uziarnienia materiału glebowego, 
wkracza do szuwarów (np. z dominacją trzciny Phragmites australis lub manny mielec Glyceria maxima) oraz 
ziołorośli okrajkowych, a także na kamieńce nadrzeczne. Pojawia się również w podmokłych łęgach olszowych, 
łęgach wierzbowo-topolowych i zaroślach wierzbowych, a także w buczynach, zniekształconych grądach 
i młodych nasadzeniach różnych gatunków drzew. Ostatnio w Sudetach zaobserwowano go w zbiorowiskach 
towarzyszącym młakom. Niecierpek gruczołowaty rośnie również na wilgotnych siedliskach ruderalnych oraz 
rzadko jako chwast w uprawach rolnych. 
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 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,75 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,53 

kategoria: nie zmieni się 

opis:  
Na podstawie prognoz dotyczących zmian klimatu i reżimu hydrologicznego trudno wyciągać jednoznaczne 
wnioski na temat ich wpływu na inwazyjność niecierpka gruczołowatego, związanego jak dotąd z wilgotnymi 
siedliskami, położonymi najczęściej w pobliżu cieków i zbiorników wodnych. Prognozowane zmiany obejmują 
wzrost opadów w sezonie wegetacyjnym w pasie nadmorskim (co może oznaczać korzystniejsze warunki do 
ekspansji niecierpka), a jednocześnie zmniejszenie ilości opadów na pozostałym obszarze kraju (gdzie 
populacje niecierpka mogą się zmniejszać w wyniku suszy). Ponadto 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 powodować 
przenoszenie nasion na duże odległości. Ocieplenie klimatu może przyczynić się do wnikania niecierpka 
gruczołowatego w wyższe niż dotąd położenia górskie. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,75 

kategoria: duży 

opis:  
W warunkach Polski, jak też innych europejskich krajów, niecierpek gruczołowaty najczęściej kolonizuje 
siedliska związane z brzegami wód. W miejscach tych konkuruje z innymi roślinami o zasoby siedliskowe m.in. 
poprzez szybki i synchroniczny wzrost siewek. Ponadto substancje wydzielane do gleby przez korzenie, bądź 
też dostające się do niej w wyniku rozkładu biomasy niecierpka gruczołowatego, mogą hamować kiełkowanie 
innych gatunków roślin. Na podłoże glebowe gatunek ten może też wpływać poprzez zwiększanie jego 
wilgotności i obniżanie temperatury. Zmienia też skład i funkcjonowanie glebowej bioty bakterii i grzybów, 
w tym mikoryzowych. Ponadto, poprzez ograniczanie rozwoju roślin wieloletnich powoduje zwiększone 
prawdopodobieństwo wystąpienia erozji zajmowanych brzegów. 

Produkując bogaty w cukry nektar staje się bardziej atrakcyjny dla owadów zapylających, niż rodzime gatunki 
roślin, co prowadzi do obniżenia efektywności wytwarzania nasion przez te gatunki. Duże ilości biomasy 
produkowanej przez niecierpka gruczołowatego mogą powodować tarasowanie koryt rzecznych, co z kolei 
może być przyczyną lokalnych podtopień. Poprzez dużą produkcję biomasy gatunek oddziałuje też 
niekorzystnie na owady wymagające otwartego lustra wody oraz pogarsza jakość dna, jako miejsca tarła ryb. 
W płatach roślinności z udziałem tego gatunku, zajmujących duże powierzchnie, obserwuje się ubożenie składu 
i zmiany w liczebności fauny bezkręgowców glebowych i naziemnych. Wykazano także pogłębiający się z roku 
na rok ujemny wpływ gatunku na skład roślinności i glebowy bank nasion. 

 2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt) 
- 6430 – Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne;  
- 3220 – Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków;  
- 6410 – Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe; 
- 7110 – Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); 
- 7140 – Torfowiska przejściowe i trzęsawiska; 
- 7210 – Torfowiska nakredowe;  
- 7230 – Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk; 
- 91D0 – Bory i lasy bagienne; 
- 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. 
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 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Ze względu na zajmowanie zbiorowisk roślinnych przewodnich dla ww. siedlisk przyrodniczych niecierpek 
gruczołowaty stanowi potencjalnie (bezpośrednie lub pośrednie) zagrożenie dla następujących chronionych 
i zagrożonych gatunków roślin: 

- fiołek torfowy Viola epipsila – gatunek zagrożony wyginięciem EN, objęty ochroną ścisłą;  
- wyblin jednolistny Malaxis monophyllos – gatunek narażony na wyginięcie VU, objęty ochroną ścisłą;  
- kruszczyk błotny Epipactis palustris – gatunek najmniejszej troski NT, objęty ochroną ścisłą; 
- kukułka bałtycka Dactylorhiza baltica – gatunek narażony na wyginięcie VU, objęty ochroną ścisłą;  
- kukułka Ruthego Dactylorhiza ruthei – gatunek zagrożony wyginięciem EN, objęty ochroną ścisłą; 
- kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis – gatunek najmniejszej troski NT, objęty ochroną ścisłą; 
- lipiennik Loesela Liparis loeselii – gatunek narażony na wyginięcie VU, objęty ochroną ścisłą. 

Ponadto gatunek stanowi bezpośrednie zagrożenie dla trzmieli (rodzaj Bombus) objętych częściową ochroną 
gatunkową, ponieważ jego pułapkowe kwiaty osłabiają kondycję trzmieli. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 

opis:  
Niecierpek gruczołowaty jest chętnie wysiewany przez właścicieli pasiek z powodu wysokiej produkcji pyłku 
i bogatego w cukry nektaru. Jednak obecność jego dużych populacji, może spowodować odciąganie zapylaczy 
i osłabienie plonowania roślin uprawnych, znajdujących się w sąsiedztwie i kwitnących w tym samym czasie co 
niecierpek. Dotychczas gatunek był sporadycznie notowany jako chwast w uprawach rolnych, masowo może 
pojawiać się na nieużytkowanych łąkach i pastwiskach. Nie utrudnia jednak przywracania ich wykorzystania 
– może być spasany przez zwierzęta roślinożerne bez ujemnych skutków. Nad wodami płynącymi może 
powodować erozję brzegów, a sporadycznie tarasowanie koryt rzecznych i uszkadzanie, a nawet przerwanie 
grobli. Niecierpek gruczołowaty jest gospodarzem mszycy Aphis fabae, przenoszącej wirusa mozaiki ogórka. 
Ponieważ mszyca ta atakuje wiele gatunków roślin, to rola niecierpka w rozprzestrzenieniu wirusa nie jest 
decydująca. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
W dotychczas opublikowanych opracowaniach brak informacji o posiadaniu przez niecierpka gruczołowatego 
właściwości zagrażających zdrowiu ludzi. Istnieje jednak możliwość wywoływania alergii oddechowych u pewnej 
części społeczeństwa, bowiem roślina ta produkuje stosunkowo duże ilości pyłku. Problem zagrożenia zdrowia 
ludzi przez alergenne oddziaływanie niecierpka gruczołowatego wymaga ostatecznego rozstrzygnięcia przez 
podjęcie badań w tym zakresie. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: umiarkowanie negatywny 

opis:  
Niecierpek gruczołowaty wywiera umiarkowanie negatywny wpływ na usługi ekosystemowe. Ocena ta wynika 
zarówno z negatywnych, jak i pozytywnych wartości gatunku. Do negatywnych należą: oddziaływanie na 
obniżenie różnorodności gatunkowej zbiorowisk roślinnych (poprzez konkurencję), możliwość obniżenia 
plonowania roślin uprawnych (poprzez odciąganie od nich zapylaczy), możliwość osłabienia wzrostu niektórych 
gatunków drzew (poprzez negatywny wpływ na mikoryzę), narażanie na erozję brzegów wód (poprzez 
uniemożliwianie powstania trwałej pokrywy roślinnej), zmianę właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych 
gleby (poprzez tworzenie monokultur), obniżanie wartości rekreacyjnej terenu (poprzez ograniczanie dostępu 
do brzegów rzek lub terenów turystycznych). Do pozytywnych wartości należą: dostarczanie pszczołom 
miodnym bogatego w cukry nektaru oraz walory estetyczne – kwiaty o dużych walorach dekoracyjnych. 
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4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Dotychczas w Europie zwalczanie niecierpka gruczołowatego podejmowano m.in. w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, w Czechach czy Szwajcarii, głównie z wykorzystaniem metod mechanicznych i chemicznych. 
W Wielkiej Brytanii w 2014 roku uwolniono do środowiska pasożytującą na niecierpku gruczołowatym rdzę 
Puccinia komarowii var. glanduliferae. W Polsce działania ograniczające populacje gatunku podejmowano 
w parkach krajobrazowych – np. w Zespole Nadmorskich Parków Krajobrazowych oraz w rejonie lub w samych 
parkach narodowych – Biebrzańskim, Kampinoskim, Karkonoskim i Wigierskim. Przy czym w ostatnim 
z wymienionych parków działania przeprowadzono na największą skalę w ramach projektu finansowanego ze 
środków Life. Zwalczanie realizowano bez użycia środków chemicznych – wyrywając rośliny kilka razy w roku, 
a w miejscach gdzie wyrywanie mogło naruszyć spójność gleby i doprowadzić do erozji, stosowano koszenie. 
Zabiegi przeprowadzano w różnych stadiach rozwojowych roślin, przed okresem zakwitania osobników 
gatunku i zawiązywania przez nie owoców. Wyrwane okazy lub ścięte części roślin usuwano poza miejsca ich 
występowania. Pozyskiwaną w ten sposób biomasę utylizowano w specjalnie przygotowanych miejscach 
kompostowania, zaopatrzonych w betonowe płyty. Uzyskane efekty są bardzo zadowalające – dla przykładu 
w rejonie miejscowości Sobolewo udało się całkowicie zlikwidować populację niecierpka gruczołowatego 
w dolinie Czarnej Hańczy. W celu zapewnienia trwałości efektów przeprowadzonych działań, poprzez 
zabezpieczenie tego terenu przed ponownym napływem nasion, podjęto starania na rzecz eliminacji gatunku 
z miejsc znajdujących się powyżej odcinka, na którym wykonano zabiegi.  

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: W4 – gatunek wysokiego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, szeroko 
rozprzestrzeniony (czarna lista) 
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