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Historia zaanga żowania mi ędzynarodowych organizacji
w problem inwazji biologicznych obcych gatunków 
jest stosunkowo krótka, ale bardzo dynamiczna…

…zwłaszcza w odniesieniu do zagro żeń
ze strony obcych gatunków dla przyrody 



Celowe i przypadkowe przemieszczenia gatunków  obcy ch 
do nowych regionów rozpocz ęły si ę już w czasach prehistorycznych

Wiele gatunków obcych to ro śliny uprawne i zwierz ęta hodowlane
o podstawowym znaczeniu dla lokalnej i światowej gospodarki



Jednak od XIX wieku wzrost liczby introdukcji był j uż lawinowy, 
niezale żnie od tego jaka grupa taksonomiczna 
i jaki obszar geograficzny s ą brane pod uwag ę
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Europa – bezkr ęgowce 
(DAISIE 2009)

Polska – zwierz ęta 
(Głowaci ński i in. 2011)

Nasilenie tego zjawiska zwróciło uwag ę kilku wybitnych uczonych 
XIX (Darwin, Wallace) i pierwszej połowy XX wieku ( Elton)

Ale dopiero w latach 80. XX wieku inwazje biologicz ne 
uznano za jeden z najpowa żniejszych problemów ochrony przyrody, 
jednocze śnie nadaj ąc im status osobnej dziedziny naukowej



Od tego czasu prowadzi si ę intensywne badania nad gatunkami obcymi

Ich wyniki znalazły wyraz w tysi ącach publikacji,
których liczba w ostatnich 30 latach wykładniczo wz rosła

Powstały specjalistyczne czasopisma po święcone wył ącznie
temu tematowi, obszerne kompendia wiedzy, strony in ternetowe

Rosnąca ilo ść wyników bada ń dokumentuj ących zagro żenie
ze strony inwazji biologicznych przeło żyła si ę na działania praktyczne

Problematyk ą zajęły si ę międzynarodowe organizacje –
zarówno ju ż istniej ące, jak i nowe, specjalnie w tym celu powołane



Inwazje biologiczne stanowi ą (chyba) najbardziej zło żony problem 
w dziedzinie ochrony przyrody

ogromne spektrum gatunków obcych – całe drzewo takso nomiczne

duża nieprzewidywalno ść tego co, kiedy, gdzie 
i jak zostanie introdukowane i jakie b ędą tego skutki



Dla skutecznego rozwi ązywania tego problemu konieczna jest ścisła 
współpraca bardzo szerokiego forum ró żnego typu struktur: 

międzynarodowych konwencji
związków i unii krajów
agend rz ądowych
instytucji naukowych
organizacji pozarz ądowych
instytucji finansuj ących

Od pocz ątku XXI wieku rozwój tej współpracy ma dynamik ę 
śnieżnej kuli…

…a liczba płaszczyzn, na których 
współpracuj ą te struktury, 
jest  bardzo du ża



W tym Decyzję VI/23, zawierającą 15 Zasad Generalnych, określających 

Konwencja o Różńorodności Biologicznej (CBD) www.cbd.int 

Artykuł 8(h) Konwencji w całości dotyczy gatunków obcych

Konwencja wydała kilka Decyzji dotyczących IAS

Od 1992 podpisana przez ponad 190 Stron

W tym Decyzję VI/23, zawierającą 15 Zasad Generalnych, określających 
podstawowe sposoby rozwiązywania problemu i zawierających podstawowe 
definicje

Wśród 20 Celów Aichi dla Różnorodności Biologicznej na lata 2011-2020,
Cel nr 9 dotyczy gatunków obcych



Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin 
(IPPC) www.ippc.int

Podstawowym obszarem działania Konwencji jest rolnictwo

Zapobieganie introdukcji i rozprzestrzeniania się szkodników 
roślin i produktów roślinnych
Promowanie metod kontroli szkodników



Międzynarodowa Konwencja Ochrony Ro ślin (IPPC)
www.ippc.int

Od kilku lat – coraz wi ększy nacisk na kwestie ochrony przyrody

szkodniki stanowi ące dla ró żnorodno ści biologicznej ro ślin 
zostały uznane za równie wa żne jak szkodniki produkcji ro ślinnej

Daje to dobr ą podstaw ę do zaanga żowania krajowych słu żb 
fitosanitarnych w zagadnienia ochrony przyrody 



Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu 
ze statkowymi wodami balastowymi i osadami

www.imo.org



Konwencja Berne ńska www.coe.int/bernconvention



Konwencja Berne ńska www.coe.int/bernconvention
Grupa ekspertów w dziedzinie inwazyjnych gatunków o bcych



Konwencja Berne ńska www.coe.int/bernconvention

Europejska strategia 
post ępowania z inwazyjnymi 
gatunkami obcymi 

Powstała ju ż w 2003 r.



Konwencja Berne ńska www.coe.int/bernconvention

25 Rekomendacji 
dotycz ących 

rozwi ązywania problemu 
inwazji biologicznych 



Konwencja Berne ńska www.coe.int/bernconvention

Kodeksy dobrych praktyk o inwazyjnych gatunkach obc ych i:

wędkarstwie
obszarach chronionychobszarach chronionych
łowiectwie
ogrodach botanicznych

ogrodach zoologicznych

zwierzętach domowych

roślinach energetycznych

Code of Conduct on Horticulture and Invasive Alien Plants ogrodnictwie



Konwencja Berne ńska www.coe.int/bernconvention

Kodeks dobrych praktyk o inwazyjnych gatunkach obcy ch i 
ogrodnictwie:



Kodeksy dobrych praktyk

Kompromis wypracowany i 
zaakceptowany przez podmioty 
zainteresowane zarówno 
ograniczaniem stosowania 
obcych gatunków…

…jak i ich promowaniem 



Nowe kodeksy dobrych praktyk – zadanie na przyszło ść...

wędkarstwo
obszary chronioneobszary chronione
łowiectwo
ogrody botaniczne

ogrody zoologiczne

zwierzęta domowe

rośliny energetyczne



Invasive Species Specialist Group www.issg.org

Grupa ok. 200 osób działająca w ramach IUCN



Invasive Species Specialist Group www.issg.org

100 najgroźniejszych na świecie obcych gatunków



Invasive Species Specialist Group www.issg.org

Zasady prowadzenia reintrodukcji
i innych translokacji w celach 
ochronnych (2012)

Ograniczenie zagrożenia 
reintrodukcji obcych podgatunków

Ograniczenie zagrożenia 
introdukcji w nowe miejsca takich 
gatunków, które są zagrożone na 
obszarze naturalnego zasięgu, a 
po introdukcji mogą stać się 
inwazyjne



Program LIFE

Rosnący udział projektów  zwi ązanych z gatunkami obcymi

Polska na 9. miejscu



Program LIFE

Najczęściej zwalczane gatunki:



Europejska i Śródziemnomorska Organizacja 
Ochrony Ro ślin (EPPO) www.eppo.int

Regionalna organizacja wykonawcza 
Konwencji Ochrony Ro ślin IPPC

Szkodniki kwarantannowe (w tym gatunki obce)

Inwazyjne gatunki obcych ro ślin

Bazy danych
Publikacje



Globalna baza danych EPPO https://gd.eppo.int



Globalna baza danych EPPO https://gd.eppo.int

v



Globalna baza danych EPPO https://gd.eppo.int



NOBANIS – europejska sie ć informacyjna
o inwazyjnych gatunkach obcych www.nobanis.org

Sieć obejmuje 20 krajów 
europejskich, w tym 

Polsk ę i wszystkie kraje 
sąsiednie



Opracowania dla 91 najgro źniejszych gatunków, 
w tym metody ich kontroli

NOBANIS www.nobanis.org



Klon jesionolistny

NOBANIS www.nobanis.org

Ślinik luzyta ński



Baza danych o 11 000 gatunkach obcych w Europie

DAISIE www.europe-aliens.org



DAISIE
www.europe-aliens.org

Wśród 100 najgroźniejszych 
gatunków są m. in.

Dżuma racza
Barszcz mantegazyjski
Niecierpek gruczołowaty
Rdestowiec japoński
Czeremcha amerykańska
Robinia akacjowa
Róża pomarszczonaRóża pomarszczona
Szrotówek kasztanowcowiaczek
Zachodnia stonka kukurydziana
Stonka ziemniaczana
Biedronka azjatycka
Babka bycza
Czebaczek amurski
Pstrąg źródlany
Żółw czerwonolicy
Bernikla kanadyjska
Jeleń sika
Norka amerykańska
Jenot
Piżmak
Szop pracz
Szczur wędrowny



Gatunki obce w Polsce www.iop.krakow.pl/ias



Wciąż jest jeszcze du żo do zrobienia…

Róża pomarszczona 
Rosa rugosa

Obszary, na których nie nale ży uprawia ć gatunku:
w pobli żu wydm, lasów i cieków wodnych,
przynajmniej 50 km od wybrze ża morskiego
na obszarach chronionych i w ich otulinie.



Wciąż jest jeszcze du żo do zrobienia…

Róża pomarszczona Rosa rugosa

Kołobrzeg, pas brzegowy 
(obszar Natura 2000)

miastokolobrzeg.pl   24.10.2014

Wielkie sadzenie ró ż nad 
morzemmorzem

„Ponad 1600 krzaków dzikiej 
róży zostanie zasadzonych w 
pasie brzegowym…”



Dziękuj ę za uwagę!

solarz@iop.krakow.pl

Autor zdjęcia: B. Rohm


