
 

 

 

 

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 drobnokwiatowy 

 2) nazwa łacińska: Impatiens parviflora DC. 

 3) nazwa angielska: Small balsam 

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

a) synonimy nazwy polskiej: – 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Balsamina parviflora 
Impatiens nevskii 

c) synonimy nazwy angielskiej: Small-flowered touch-me-not 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Balsaminaceae 

 7) pochodzenie (region): 

Azja Środkowa 

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

Jeśli TAK to:  

 

X w środowisku przyrodniczym X w uprawie i hodowli 



- 2 - 

 9) charakterystyka gatunku 

Roślina roczna, 10-150 cm wysoka, naga. Łodyga zgrubiała w węzłach, zielona, częściowo prześwitująca, górą 
rozgałęziona. Liście ustawione skrętoległe, jajowate lub eliptyczne, o zaostrzonym wierzchołku, 5-12 cm długie 
i 2,5-5 cm szerokie. Brzeg liścia ostro piłkowany, z 20-35 ząbkami z każdej strony. Ogonek liściowy opatrzony 
gruczołowatymi miodnikami pozakwiatowymi. Kwitnienie rozpoczyna się już w czerwcu i może trwać nawet do 
października. Niecierpek drobnokwiatowy wytwarza dwa rodzaje kwiatów: chasmogamiczne tj. otwarte, 
zapylane przez owady i klejstogamiczne czyli zamknięte i samopylne. Kwiaty chasmogamiczne są grzbieciste, 
bladożółte, czerwono kropkowate wewnątrz, 1-1,5 cm długie, zebrane po 4 do 10 w skrócone grona. Dolna, 
lejkowato wykształcona działka kielicha zwęża się w prostą, krótką ostrogę, dwie pozostałe są drobne, 
zielonkawe. Płatków 5, górny kapturkowaty, boczne zrośnięte parami, tworzą dolną wargę – miejsce 
lądowania zapylaczy, głównie muchówek z rodziny bzygowatych Syrphidae. Pręcików 5, zrośniętych nad 
słupkiem w czapeczkę, opadających po wysypaniu się pyłku i odsłaniających znamię słupka. Owocem jest 
podłużna torebka, do 2 cm długa, zawierająca 1 do 5 czarnych nasion, pękająca pięcioma odwijającymi się 
klapami i wyrzucająca nasiona na odległość ponad 3 m. Nasiona mogą być roznoszone na wiele innych 
sposobów: na sierści, upierzeniu i kopytach zwierząt, zbierane jako pokarm przez drobne ssaki, z transportem 
towarów lub gleby zawierającej nasiona. Jest to gatunek klimatu umiarkowanego, preferujący cień i półcień, 
najczęściej znajdowany przy oświetleniu wynoszącym 5-40% pełnego światła dziennego. Rośnie na różnych 
typach gleb o pH wynoszącym od 4,5 do 7,6.  

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

Gatunek naturalnie występuje w Azji Środkowej, gdzie jest składnikiem reliktowych lasów liściastych, lasów 
z dominacją orzecha włoskiego Juglans regia, dzikich jabłoni Malus sp., topoli osiki Populus tremula var. 
tardifolia, lasów łęgowych z dominacją topól Populus sp. w drzewostanie i licznymi gatunkami wierzb Salix sp. 
i tamaryszków Tamarix sp. oraz borów iglastych z dominacją świerka Schrenka Picea schrenkiana. Zasięg 
wysokościowy obejmuje tereny położone między 1000 a 2500 m n.p.m. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Liście niecierpka drobnokwiatowego zawierają dużo witaminy C. Nasiona mogą być spożywane na surowo. 
Wysuszone łodygi tej rośliny mogą być zródłem pożywienia w czasie niedostatku żywności. Wyciągi z liści tego 
gatunku mogą być stosowane jako środek przeciwzapalny, moczopędny i przeciwskurczowy, hamują reakcje 
autoimmunologiczne i mogą być lekiem przeciwko toczniowi, atopowemu zapaleniu skóry, mają zastosowanie 
w leczeniu przeciwtrądzikowym, przeciwandrogenicznym, hipoglikemicznym, przeciwmiażdżycowym. Mają też 
działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz antyalergiczne. Ekstrakt ma działanie łagodnie 
przeczyszczające oraz ochronne dla wątroby, nerek i serca. Preparaty z niecierpka zapobiegają przerostowi 
prostaty i pomagają w leczeniu nerek i dróg moczowych. Gatunek ten bywa promowany jako roślina 
nektarodajna dla owadów. 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): 1850 

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

Niecierpek drobnokwiatowy został wprowadzony do Polski w połowie XIX wieku. Pierwsze stwierdzenia 
gatunku poza uprawą, na obszarze Polski w obecnych granicach, pochodzą z okolic Gdańska i Krakowa. Kolejne 
stanowiska, do połowy XX w., pojawiały się głównie w południowo-zachodniej części kraju, na Pomorzu 
Gdańskim i w okolicach Warszawy. W drugiej połowie XX w. niecierpek drobnokwiatowy szybko rozprzestrzenił 
się spontanicznie, opanowując siedliska ruderalne, a następnie wkraczając do lasów. Najmniej stanowisk 
znanych było z północno wschodniej Polski, jednak obszar ten zaczął być szybko kolonizowany przez gatunek 
po 2000 r. Poza uprawę niecierpek drobnokwiatowy 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, transportem towarów i gleby zawierającej nasiona. Celowe 
wprowadzanie niecierpka drobnokwiatowego jako ciekawostki botanicznej do europejskich ogrodów 
botanicznych, a następnie jego ucieczka na siedliska ruderalne, a później do lasów miały decydujące znaczenie 
dla jego rozprzestrzenienia. 
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 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Niecierpek drobnokwiatowy rozmnaża się wyłącznie przez nasiona. Rośliny tego gatunku tworzą dwa rodzaje 
kwiatów: otwarte (chasmogamiczne), zapylane przez owady oraz zamknięte (klejstogamiczne, samopylne). 
W kwiatach chasmogamicznych pylniki zrośnięte w czapeczkę nad rozwijającym się słupkiem, w większości 
wypadków zapobiegają samozapyleniu. Niecierpek drobnokwiatowy 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 3,4 metra, te które wpadną do rzek lub strumieni 
mogą zostać przeniesione z prądem wody na znaczne odległości. Nasiona wymagają chłodnej stratyfikacji czyli 
przyspieszenia procesu kiełkowania poprzez umieszczenie w niskiej temperaturze i wilgotnym podłożu. 
Większość nasion kiełkuje na wiosnę następnego roku, obserwowano jednak przeciąganie się kiełkowania do 
sierpnia. Niewielki procent nasion może przelegiwać w glebie do 3(5) lat, nie tracąc zdolności kiełkowania. 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: ucieczki z uprawy gatunku jako ciekawostki botanicznej, ze względu na 
potencjalne właściwości lecznicze i nektarodajność; 

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

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): w sąsiedztwie 
istniejących populacji – na drodze autochorii – wyrzucania nasion na odległość kilku m, przenoszenie przez 
zwierzęta na sierści, upierzeniu, kopytach, bądź też w efekcie gromadzenia nasion jako zapasu pokarmu, 
transport nasion z wodami rzek i strumieni; 

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): przenoszenie nasion z odpadami 
z ogrodów, z transportem towarów, a zwłaszcza drewna lub gleby zawierającej nasiona, np. podczas prac 
związanych z budową rurociągów lub podziemnych linii energetycznych, światłowodów, itp. Możliwe jest 
nieświadome zawlekanie gatunku na pojazdach. 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

Niecierpek drobnokwiatowy 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 gatunku w kraju - z jednej strony ilustrują duże nagromadzenie stanowisk, 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 2000, z obecnie znanymi np. w rejonie Puszczy 
Białowieskiej i Knyszyńskiej, wskazuje na znaczy wzrost ich liczby. Należy zatem przypuszczać, że inwazja 
niecierpka drobnokwiatowego będzie dalej postępować. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki silnie ekspansywne 

stopień pewności: duży 

opis: 
Na podstawie studiów, w których porównywano sytuację gatunku na przestrzeni kilkudziesięciu lat, 
przeprowadzonych dla polskiej części Karpat i ich przedpola, można stwierdzić, że w ostatnich latach 
niecierpek drobnokwiatowy wykazywał duże tempo zajmowania nowych stanowisk i zwiększania 
zajmowanego areału. Do podobnych wniosków można dojść, analizując obecną sytuację tego gatunku na 
obszarach zajętych w niewielkim stopniu w drugiej połowie XX w., do których należy Polska północno-
wschodnia. 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Niecierpek drobnokwiatowy kolonizuje zarówno siedliska antropogeniczne (wysypiska śmieci, przydroża, 
nasypy i tory kolejowe, ogrody, sady, cmentarze, parki, rzadziej pola uprawne), jak i półnaturalne bądź 
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naturalne (lasy liściaste: łęgi, grądy, buczyny; bory mieszane, zbiorowiska okrajkowe), a rzadziej murawy 
kserotermiczne i torfowiska niskie. Gatunek ten rośnie z reguły na glebie mineralnej, wkracza jednak także na 
inne mikrosiedliska, takie jak ściółka, powalone kłody, wykrociska, pieńki, dziuple, kora żywych drzew. 
Preferuje miejsca o umiarkowanym nasłonecznieniu, ale wytrzymuje zarówno w miejscach silnie zacienionych, 
jak i otwartych, od suchych do wilgotnych i na glebach o odczynie silnie kwaśnym do zasadowego. Często jest 
głównym składnikiem runa w leśnych zbiorowiskach zastępczych na siedliskach grądów i borów mieszanych 
oraz na plantacjach drzew. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,35 

kategoria: mało 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 drobnokwiatowego, posiadającego szeroką amplitudę 
ekologiczną. Prognozowane zmiany obejmują wzrost opadów w sezonie wegetacyjnym w pasie nadmorskim 
(co może oznaczać korzystniejsze warunki do ekspansji niecierpka, zwłaszcza w terenie otwartym), a jednocześnie 
zmniejszenie ilości opadów na pozostałym obszarze kraju (gdzie populacje niecierpka, zwłaszcza w terenie 
otwartym, mogą się zmniejszać w wyniku suszy). Ponadto opady w sezonie zimowym mają być wyższe, z większym 
niż dotychczas udziałem opadów deszczu, co może ograniczać występowanie niecierpka na terenach podtapianych. 
Ocieplenie klimatu może przyczynić się do wnikania niecierpka drobnokwiatowego w wyższe niż dotąd położenia 
górskie. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,35 

kategoria: mały 

opis:  
Nie ma zgody co do jednoznacznej opinii na temat wpływu gatunku na środowisko przyrodnicze. Wyniki badań 
nad konkurencją niecierpka z rodzimymi gatunkami są sprzeczne. Obserwowano wzrost pokrycia niecierpka 
drobnokwiatowego w różnych siedliskach i typach zbiorowisk roślinnych. Zmianom tym towarzyszył spadek 
udziału innych roślin. Zmiany te przypisuje się albo nasileniu zaburzeń, z których niecierpek korzystał lub z jego 
możliwości konkurencyjnych. Inne badania, włącznie z porównaniem płatów zajętych i nie zajętych przez 
niecierpka, nie dowodzą negatywnego wpływu na rodzimą florę. W warunkach silnego oświetlenia, niskiej 
trofii niecierpek drobnokwiatowy może stawać się dominantem i górować nad rodzimym niecierpkiem 
pospolitym Impatiens noli-tangere. Eksperymentalne badania nad alleopatią czyli wydzielaniem szkodliwych 
dla innych gatunków substancji do podłoża wykazały silne inhibujące właściwości gatunku, tj. hamujące wzrost 
roślin modelowych; w tym przypadku gorczycy jasnej Sinapis alba i rzepaku Brassica napus. Z drugiej strony 
płytki system korzeniowy oraz niewielki okap liści nie predestynują niecierpka do bycia skutecznym 
konkurentem. Niecierpek drobnokwiatowy jest gospodarzem wielu gatunków mszyc w tym obcego 
pochodzenia np. Impatientinum asiaticum. Niektórzy badacze uważają, że obecność niecierpka wzbogaca 
faunę owadów. Na niecierpku pasożytują patogeny np. lęgniowiec Plasmopara obducens, który może 
przenosić się na rodzimego niecierpka. 

 2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt) 

Gatunek może stanowić zagrożenie w szczególności dla cienistych lasów liściastych, zwłaszcza występujących 
na siedliskach wilgotnych tj.: 

- 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-
incanae); 

- 91F0 – Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum);  
- 9160 – Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum); 
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- 9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum); 
- 9110 – Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion);  
- 9130 – Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion); 
- 9150 – Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion). 

3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Na siedliskach żyznych lasów liściastych gatunek może potencjalnie stanowić zagrożenie dla chronionych 
roślin: 

- lilia złotogłów (Lilium martagon) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną ścisłą; 
- kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową 
- kruszczyk rdzawoczerwony (E. atrorubens) – umieszczony na polskiej czerwonej liście w kategorii NT (bliski 

zagrożenia), objęty ochroną częściową. 

Spośród innych gatunków można wymienić byliny takie jak: 
- kopytnik pospolity (Asarum europaeum) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną lecz będący 

wskaźnikiem starych lasów; 
- szczyr trwały (Mercurialis perennis) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną, wskaźnik starych lasów; 
- gajowiec żółty (Galeobdolon luteum) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną, wskaźnik starych lasów. 
- niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere) – gatunek niezagrożony, nie objęty ochroną, wskaźnik starych 

lasów. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,15 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Niecierpek drobnokwiatowy teoretycznie jest w stanie powodować straty w leśnictwie. Duże skupienia 
niecierpka mogłyby zagłuszyć siewki lasotwórczych drzew. Gatunek ten bywa też gospodarzem wirusa mozaiki 
ogórka oraz mszycy Aphis fabae – pasożyta wielu gatunków uprawnych roślin.  

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Gatunek ten nie wywiera żadnego wpływu na zdrowie człowieka. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,33 

kategoria: umiarkowanie negatywny 

opis:  
W zakresie usług zaopatrzeniowych niecierpek drobnokwiatowy może wpływać negatywnie na rekrutację 
siewek na plantacjach leśnych, jednak brak jest przekonujących badań w tym zakresie. Roślina ta bywa też 
gospodarzem wirusa mozaiki ogórka oraz mszycy Aphis fabae – pasożyta wielu gatunków uprawnych roślin. 
Niektóre doniesienia wskazują, że niecierpek drobnokwiatowy może być rośliną jadalną (dostarcza dużo 
witaminy C) oraz potencjalnie leczniczą. W przypadku usług regulacyjnych gatunek może wpływać na 
właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, lecz wymaga to dalszych badań. Może mieć negatywny 
wpływ na usługi kulturowe. Niecierpek często wkracza na tereny chronione (parki narodowe, rezerwaty), co 
w oczach ekoturystów obniża ich walory przyrodnicze. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Próby zwalczania niecierpka drobnokwiatowego przez jego wyrywanie przed wydaniem owoców prowadzono 
lub prowadzi się obecnie m.in. w parkach narodowych: Babiogórskim, Białowieskim, Wigierskim i Wolińskim, 
a także w Zaborskim Parku Krajobrazowym oraz w obszarze Natura 2000 Biała PLH 220016 w województwie 
pomorskim. Mechaniczne usuwanie osobników jest skuteczne, ale czaso- i pracochłonne. W Białowieskim PN 
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likwidacja jednej populacji zajęła 9 lat. W celu uniknięcia zawleczenia zdolnych do kiełkowania nasion na 
okoliczne wysypiska śmieci zebrany i wyniesiony poza stanowisko materiał suszono przez dobę w temperaturze 
105°C. Nie są znane metody chemiczne z użyciem herbicydów ani biologiczne, choć naturalny wróg, grzyb 
Puccinia komarovii może powodować 100% śmiertelność populacji na stanowisku. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: S4 – gatunek średniego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, szeroko 
rozprzestrzeniony (lista ostrzegawcza) 
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