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Usuwanie obcych gatunków ro ślin z Cypla Helskiego



Prezentacja obejmuje część wyników projektu 
Rewitalizacja szaty ro ślinnej i wydmowych 

siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego
Beneficjent: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Wartość projektu: 3 739 995 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 178 995,75 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 373 499 PLN
Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku: 182 500,25 PLN
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PRZEBIEG INWAZJI

1993 r. fot. T. Degórski

2007 r. fot. D. Bógdał



Stan przed rozpoczęciem prac
- siedliska przyrodnicze



Obce gatunki inwazyjne współcześnie 
występowały na:

• piasku wydmowym• piasku wydmowym
• obcym substracie glebowym



LOKALNE ROZMIESZCZENIE 
RÓŻY POMARSZCZONEJ I WIERZBY KASPIJSKIEJ

Stan przed rozpoczęciem prac

K. Wszałek-Rożek, M. Lazarus 2013 npbl



Zabiegi dotyczące szaty roślinnej i gleby miały na celu: 

Odtworzenie naturalnej wydmowej szaty roślinnej
Osiągnięcie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych



Obcy substrat – stan przed rozpoczęciem prac 8.06.2013



To samo miejsce w trakcie prac 21.02.2014



To samo miejsce po usunięciu obcego substratu, 
nawiezieniu refulatu i posadzeniu piaskownicy zwyczajnej 

– stan 23.01.2015



Róża pomarszczona na naturalnym piasku wydmowym



Wierzba ostrolistna (kaspijska) na naturalnym piasku wydmowym



System korzeniowy róży pomarszczonej



Usuwanie róży 
pomarszczonej



Usuwanie róży 
pomarszczonej



Usuwanie róży pomarszczonej

Zastosowanie lekkiej przenośnej 
glebogryzarki 
do usuwania niewielkich kęp róży 
w kompleksie dobrze zachowanych 
fitocenoz

Stan bezpośrednio po zabieguStan wyjściowy



Usuwanie róży pomarszczonej  

Zastosowanie kultywatora, 

a następnie  brony i ręczne 

wygrabianie pozostałości



Usuwanie róży pomarszczonej

– spodziewane ....  Po posadzeniu piaskownicy zwyczajnej... 

....spontaniczne zasiedlanie
roślin wydmowych

... i stwierdzone... 



Rozmieszczenie drzew obcych na wydmach nadmorskich



Usuwanie obcych drzew i krzewów – realizacja



Usuwanie obcych drzew i krzewów – realizacja



PROBLEMY I „PRZYKRE NIESPODZIANKI”
Odporność drzew na zabiegi – odrośla robinii



Ścisła ochrona gatunkowa  
paprotki zwyczajnej 
(przed 4.10.2014)

3.05.2014 14.07.2014



ODPORNOŚĆ RÓŻY POMARSZCZONEJ NA USUWANIE

Poletko doświadczalne 
przed zabiegami

Stan 14 lipca 2014

Ścinanie

Wyrywanie
ręczne

Kontrola

Poletko doświadczalne 
bezpośrednio po zabiegach
14 lipca 2014



Odporność róży na usuwanie – cd.

Poletko doświadczalne 3 miesiące po zabiegach
(stan 17 października 2014)

Powierzchnia „ścinana”: 
Z 54 usuniętych odrosło 36

Powierzchnia „wyrywana”: 
Z 42 usuniętych odrosło 21



Odporność róży na usuwanie – cd.

Stan wyjściowy 13.06.2013 Stan 28.02.2014 Stan 6.08.2014Stan wyjściowy 13.06.2013 Stan 28.02.2014
po usunięciu róży glebogryzarką

Stan 6.08.2014

Stan 23.01.2015
po ręcznym wyrywaniu 

Stan 2.10.2015

KONKLUZJA:

Glebogryzarka 
i ręczne wyrywanie
nie zdały egzaminu



Odporność róży na usuwanie – cd.
Stan stałych powierzchni przed 
koszeniem zimą .... 2.07.2013

...i ich stan kilka miesięcy po koszeniu
14.07.2014

KONKLUZJA:

Koszenie jako 
jedyny zabieg 
nie zdaje 
egzaminu



Najlepsze efekty daje kolejne zastosowanie 
koparki, kultywatora i brony

28.02.201411.08.2010

2.10.201517.10.2014



INWAZJE CHWASTÓW – spontaniczne ....

6.08.2014



.... i stymulowane – przyczyna : „pobocze” z próchnicznej gleby.... 

18.05.2013 18.05.2013

...  i skutki wprowadzenia 
dużej liczby nasion z glebą 
były już w następnym roku. 

Konieczna była wymiana gleby 
na piasek wydmowy. 

18.05.2013 18.05.2013

5.08.2014



Co dalej?

Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych jest podstawowym 
środkiem prowadzącym do renaturalizacji wydmowej szaty 
roślinnej i osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych

Stąd wynikają potrzeby dalszych działań:

Kontynuacja usuwania odrastającej róży pomarszczonej i 
wierzby kaspijskiej oraz innych gatunków (= utrwalanie efektu)

Zwiększenie obszaru Cypla objętego usuwaniem gatunków 
obcych, głównie róży pomarszczonej i wierzby kaspijskiej

Edukacja i popularyzacja wiedzy o przyrodzie nadmorskiej i 
konieczności ochrony jej zagrożonych walorów 



Dziękuj ę za uwagę


