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definicja przyjęta przez Konwencję o Różnorodności Biologicznej (CBD) 
i Konwencję Berneńską:

gatunek obcy  to gatunek (lub niższa jednostka taksonomiczna), który przy 
bezpośrednim lub pośrednim udziale człowieka, w sposób celowy lub przypadkowy 
został przeniesiony (introdukowany) poza obszar, w którym występuje w sposób 
naturalny

definicja z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
Art. 5. 1c) gatunek obcy – gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem

Gatunki obce

Art. 5. 1c) gatunek obcy – gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem

Obie definicje uznają za gatunki obce:
żywe osobniki
zdolne do przeżycia gamety, zarodniki, nasiona, jaja
części osobników, dzięki którym mogą  się one rozmnażać



Gatunki obce

Za obce SĄ uznawane także takie gatunki, które zostały introdukowane:

poza danym obszarem, a następnie przybyły tu „o własnych siłach” (np. jenot)

w odległej przeszłości (np. karp)

niedaleko od granic naturalnego zasięgu, włącznie z obszarem tego samego kraju 
(np. świerk)

Za obce NIE SĄ uznawane gatunki, które zwiększają zasięg wyłącznie wskutek:

zmian klimatu

zmian w siedlisku (np. fragmentacji)

Za obce gatunki NIE SĄ uznawane organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO)



Przyczyny inwazji biologicznych: 
celowe wsiedlanie

wędkarstwo i rybactwo

leśnictwo łowiectwo



akwakultura

rolnictwo, ogrodnictwo, 
architektura krajobrazu kontrola biologiczna

Przyczyny inwazji biologicznych: 
ucieczki z upraw i hodowli

hodowla zwierząt futerkowych



hodowla zwierząt domowych ogrody zoologiczne

Przyczyny inwazji biologicznych: 
ucieczki z upraw i hodowli

ogródki przydomowe ogrody botaniczne



Przyczyny inwazji biologicznych: 
przypadkowe zawlekanie

wraz z importowanymi dobramiwraz z importowanymi dobrami

w środkach transportu w opakowaniach itp. 



Przyczyny inwazji biologicznych: 
likwidacja barier – umożliwianie samodzielnej ekspansji

kanały mosty



Skutki inwazji biologicznych 



Skutki inwazji biologicznych 



Skutki inwazji biologicznych

„Mieszanie” zasięgami gatunków powoduje homogenizację przyrody

Wskutek introdukcji skład gatunkowy odległych rejonów Ziemi upodabnia się 

Proces ten jest nazywany „makdonaldyzacją” przyrody





Czy gatunki obce rzeczywiście stanowią zagrożenie?

Światowe rolnictwo opiera się na kilku gatunkach
uprawianych i hodowanych poza swoim naturalnym zasięgiem



Inwazyjne gatunki obce

udane introdukcje (10%)

inwazyjne gatunki obce (1%)

inwazyjny gatunek obcy  to gatunek obcy, który wywiera negatywny wpływ 
na rodzime gatunki, siedliska lub ekosystemy
(? stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub powoduje straty gospodarcze ?)

udane introdukcje (10%)



Skutki inwazji biologicznych

Wzrost liczby introdukcji na przestrzeni stuleci ma charakter lawinowy, niezależnie od tego 
jaka grupa taksonomiczna i jaki obszar są brane pod uwagę
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Wpływ inwazyjnych gatunków obcych, obok utraty siedlisk, 
jest największym globalnym zagrożeniem dla przyrody

Skutki inwazji biologicznych

Dla przykładu, gatunki obce były:
WYŁĄCZNĄ przyczyną wyginięcia 20% wymarłych gatunków ptaków
GŁÓWNĄ przyczyną wyginięcia 60% wymarłych gatunków ptaków

Gatunki obce są przyczyną zagrożenia ok. 7 200 gatunków zwierząt
wymienionych w światowej czerwonej księdze

Straty ekonomiczne wskutek wpływu inwazyjnych gatunków obcych 
sięgają 5-10% światowego produktu brutto

Straty ekonomiczne w Europie: co najmniej 18 mld € rocznie

wymienionych w światowej czerwonej księdze



Gatunki obce w Polsce



Baza danych Gatunki obce w Polsce
Instytut Ochrony Przyrody PAN 1999-2012

www.iop.krakow.pl/ias

Lista 1236 gatunków obcych w Polsce

szczegółowe dane (w języku polskim i angielskim) o około 300 gatunkach

• Podstawowe informacje o systematyce i biologii
• Obszar pierwotnego występowania
• Rozmieszczenie w Polsce
• Czy konieczne jest zwalczanie• Czy konieczne jest zwalczanie
• Czas (rok, wiek) introdukcji
• Miejsce introdukcji 
• Przyczyna introdukcji
• Sposób introdukcji (celowy, przypadkowy)
• Liczba wprowadzonych osobników
• Gatunki rodzime, na które wpływa 
• Forma wpływu
• Intensywność wpływu 
• Trendy populacyjne
• Literatura



www.iop.krakow.pl/ias



www.iop.krakow.pl/ias

solarz@iop.krakow.pl



Księga Gatunków Obcych Inwazyjnych w Faunie Polski
Instytut Ochrony Przyrody PAN 2008

www.iop.krakow.pl/gatunkiobce



www.iop.krakow.pl/gatunkiobce

Udział gatunków obcych w faunie Polski

Udział gatunków obcych 
inwazyjnych zwierząt 
w faunie Polski: 0,2%



Udział gatunków obcych we florze  Polski
(Tokarska-Guzik 2005)

N gatunków rodzimych 2537 

N gatunków obcych 1017 (28,6%)

Diafity (gatunki niezadomowione) 511 (14,4%)

Gatunki zadomowione 460 (12,9%)

Archeofity (przed 1500r.) 160 (4,5%)

Kenofity (po 1500 r.) 300 (8,4%)

Gatunki kryptogeniczne (o niejasnym pochodzeniu) 46 (1,3%)

Liczba gatunków obcych inwazyjnych roślin 
we florze Polski: 54 (1,5%)



Skutki inwazji biologicznych

i rodzimych roślin

zjadanie rodzimych zwierząt

Norka amerykańska Mustela vison

Piżmak Ondatra zibethica



Skutki inwazji biologicznych

Zmiana lokalnych sieci zależności troficznych

Babka bycza Neogobius melanostomusBabka bycza Neogobius melanostomus

Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis



konkurencja z gatunkami rodzimymi (o pokarm, światło, wodę, miejsca rozrodu itp).

Skutki inwazji biologicznych

Babka bycza Neogobius melanostomus

Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis



krzyżowanie się z gatunkami rodzimymi

Skutki inwazji biologicznych

jeleń sika Cervus nippon x j. szlachetny C. elaphuspeluga Coregonus peled x sieja C. lavaretus



Ashworthius sidemi

pasożytowanie na gatunkach rodzimych, przenoszenie chorób

Jeleń sika Cervus nippon
śubr Bison bonasus

Skutki inwazji biologicznych

Angwilikola Anguillicola crassus

Jeleń sika Cervus nippon
śubr Bison bonasus

Węgorz Anguilla anguilla



niszczenie upraw i plonów

Skutki (5-10% produktu światowego brutto)

epidemie wśród ludzi, zwierząt hodowlanych

obrastanie podwodnych konstrukcji

blokowanie dróg żeglugowych

zwiększanie ryzyka pożarów



Umiarkowany optymizm

Zarówno w Polsce jak i w innych krajach priorytet 
problemu inwazji biologicznych w ostatnich latach 
znacząco wzrósł

Znalazło to odbicie m. in. w istniejących i planowanych 
aktach  prawnych i kodeksach dobrych parktyk
na poziomie UE i krajów członkowskich

Jednak skuteczne wykorzystywanie tych instrumentów
zależy od poziomu świadomości o tym problemie



• zdobycie informacji o tym, które rośliny w 
okolicy są inwazyjnymi i potencjalnie 
inwazyjnymi gatunkami obcymi

• prawidłowa identyfikacja sprzedawanych 
i wykorzystywanych obcych roślin

• zapoznanie się z uwarunkowaniami 
prawnymi dotyczącymi obcych roślin

• podjęcie współpracy z innymi 
zainteresowanymi osobami/podmiotami, 

• ustalenie które gatunki obcych roślin 
stanowią zagrożenie i zaniechanie ich 
sprzedaży/ wykorzystania

• unikanie stosowania inwazyjnych i 
potencjalnie inwazyjnych gatunków obcych potencjalnie inwazyjnych gatunków obcych 
w wielkoskalowych nasadzeniach

• zapewnienie kupującym informacji o 
oferowanych inwazyjnych gatunkach 
obcych, dotyczących m. in. potencjalnych 
zagrożeń i sposobów ich ograniczania

• zastąpienie inwazyjnych gatunków obcych 
nieinwazyjnymi gatunkami alternatywnymi

• staranne zagospodarowanie i usuwanie 
materiałów roślinnych i odpadów 
zawierających ten materiał

• zapobieganie „ucieczkom” roślin z upraw
• popularyzacja wiedzy o inwazjach 

biologicznych



Dziękuję za uwagę!

solarz@iop.krakow.plsolarz@iop.krakow.pl



Dziękuję za uwagę!

solarz@iop.krakow.pl

Związek Szkółkarzy Polskich: Internetowy Katalog Roślin i Producentów

8057 nazw roślin (w tym liczne odmiany)

1821 gatunków, w tym: 

378 gatunków (21%)  zaliczonych do gatunków obcych 
przynajmniej w 1 kraju europejskim (wg bazy danych DAISIE)

16 gatunków (0,9%) zaliczonych do INWAZYJNYCH gatunków obcych 
przynajmniej w 1 kraju europejskim (wg różnych baz danych)

solarz@iop.krakow.pl
przynajmniej w 1 kraju europejskim (wg różnych baz danych)

Acer negundo

Ailanthus altissima

Amelanchier spicata

Amorpha fruticosa

Asclepias syriaca

Buddleja davidii

Cornus sericea

Fallopia baldschuanica

Fallopia japonica

Lupinus polyphyllus

Miscanthus sinensis

Prunus serotina

Robinia pseudoacacia

Rosa rugosa

Solidago canadensis

Ulex europaeus



Dziękuję za uwagę!

solarz@iop.krakow.plsolarz@iop.krakow.pl


