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Alternatywa
(łac. alternare - wymieniać się) w ogrodnictwie to moŜliwości 
zastąpienia jednych form drugimi 
np. „Ŝywopłoty są alternatywą dla ogrodzeń”, albo 
„trawnik jest alternatywą dla roślin okrywowych lub łąk 
kwietnych”. 

„rodzime alternatywy” sugerują, Ŝe moŜliwość wyboru 
wskazuje na formy roślinne, które sprzyjają stosowaniu roślin 
rodzimych zamiast obcych. 
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brak alternatywy
obszary zanieczyszczone,
niekorzystne warunki siedliskowe

na obszarach bezleśnego stepu (Ukraina), warunki zbyt suche (ok. 300 mm) 
dla rodzimych drzew - znoszą je tylko gatunki obce jak Robinia pseudoacacia



alternatywa moŜliwaalternatywa moŜliwa

wprowadzany obcy gatunek Acacia dealbata (Portugalia) konkuruje z rodzimymi 
drzewami modyfikując silnie faunę glebową i florę (Lorenzo i in. 2010, Appl. Soil Ecol.)



alternatywa moŜliwaalternatywa moŜliwa

Sadzone krzewy są masowo zjadane przez zwierzęta (Australia), w celu utrzymania 
rodzimych nasadzeń stosuje się kosztowne zabezpieczenia



Przez tą drogę zakazany jest przewóz nasion i ziemi bez osłony by nie dopuścić do 
rozsiewania obcych gatunków nasion na pobocza na skraju rezerwatu (Australia)



Straty w róŜnorodności w skali regionów są znaczne –
wśród roślinności przydroŜnej ostatnich dekadach obserwuje 
się spadek liczby gatunków najrzadszych roślin

gatunki. 
silnie 

zagroŜone

potencjalnie 
zagroŜone

(Sýkora i in. 2002, Preslia)

silnie 
zagroŜone



Roślinność ekstensywna bez „egzotów”
- Stosowanie obcych gatunków jest niewłaściwe w ściśle 
określonych przypadkach.

- Zastosowany podział w „Instrukcji zakładania i utrzymania 
zieleni przydroŜnej” (Łowicka i in. 2009) - obszary 
zurbanizowane i niezurbanizowane (urban – rural) w sensie 
przyrodniczym odpowiada (nie wprost) na roślinność przyrodniczym odpowiada (nie wprost) na roślinność 
intensywną i ekstensywną.



roślinność intensywnaroślinność intensywna Rośliny podlegają częstej 
pielęgnacji i kontroli ze 
względów funkcjonalnych

ZagroŜenie rozprzestrzeniania się 

gatunków obcych niewielkie

roślinność ekstensywnaroślinność ekstensywna Rośliny są pielęgnowane 
i dozorowane rzadko

Stosowanie gatunków 

obcych ograniczone 



migracje roślin drogamimigracje roślin drogami
WZDŁUś PASÓW ROŚLINNOŚCI
duŜe moŜliwości, rośliny mają 
nieograniczone moŜliwości dyspersji

ZA POMOCĄ AUT
-mała efektywność, 
-głównie z udziałem
-błota, wyłącznie 
gatunki pospolite

POMIĘDZY 
PASAMI 
ROŚLINNOŚCI
duŜe róŜnice w 
składzie 
gatunkowym –
małe moŜliwości

im bardziej pas zaburzony migracja 
gatunków obcych łatwiejsza



Dzika roślinność przydroŜna - aplikacje 

- Po kryzysie gospodarczym w 
USA, Holandii, Wielkiej Brytanii 
w latach 90-tych XX wieku 
wdraŜa się zasady 
zrównowaŜonego 
gospodarowania zielenią 

(Ratyńska, Szwed 1997, Drogownictwo)

gospodarowania zielenią 
poboczy (tańsze i 
proekologiczne)
- W Polsce pierwsze zalecenia 
(Ratyńska, Szwed 1997, 
Łowicka i in. 2009) i nieliczne 
realizacje

http://www.environment.fhwa.dot.gov/ecos
ystems/vegmgmt_rdus3_10.asp



Dobór – zasady 

• Dostosowanie gatunków i odmian do warunków 

klimatycznych.

• Tolerancja na niekorzystne warunki siedliskowe.

• Dane o hemerobii gatunków oraz przynależności do 

kategorii wyrażających ich stopień tolerancji na presję kategorii wyrażających ich stopień tolerancji na presję 

urbanizacyjną.

• Możliwie szeroki (ekosystem składający się z wielu gatunków 

jest bardziej odporny na zakłócenia od ekosystemu 

uboższego).).

Sukopp (1972), Frank i Klotz (1990), Sudnik Wójcikowska (2002), Borowski i Latocha (2006), 
Wysocki i Sikorski (2009)



• Gatunki rodzime najlepiej 
znoszą miejscowe warunki.

• Liczba gatunków rodzimych w 
miastach maleje.

• Wiele obcych to gatunki 
inwazyjne, możliwe jest 

Dobór – zasady 

inwazyjne, możliwe jest 
„zanieczyszczanie” lokalnych 
genotypów.

• Liczba krajowych gatunków 
nadających się do sadzenia przy 
ulicach jest bardzo ograniczona.

Sukopp (1972), Frank i Klotz (1990), Sudnik Wójcikowska (2002) Borowski i Latocha (2006), 
Wysocki i Sikorski (2009)



Dobór– zasady

Gatunki inwazyjne

Reguła dziesiątek

Na 10 gat. wprowadzonychNa 10 gat. wprowadzonych

do uprawy jeden „ucieka’do uprawy jeden „ucieka’

Na 10 „uciekinierów” 

jeden owocuje i rozmnaża się

Na 10 owocujących (zadomowionych)Na 10 owocujących (zadomowionych)

jeden jest inwazyjny  jeden jest inwazyjny  

do uprawy jeden „ucieka’do uprawy jeden „ucieka’



Dobory przydroŜnych drzew i krzewów
Dobór drzew i krzewów do obsadzania ulic i placów w miastach z uwzg lędnieniem kryteriów rejonizacji.
Bugała, Chylarecki i Bojarczuk 1984, Arboretum Kórnickie

EKSPERT - program  wspomagaj ący  dobór  drzew  i  krzewów  do  zadrzewie ń.
Zajączkowski J. 1998



Przyczyny sukcesu gatunków obcych w ogrodnictwie 
– rozwaŜania metodyczne

Wzrost w metrach w chwili osiągnięcia dojrzałości

Ailanthus altissima W:25 (szybki)

Robinia pseudacacia W:25 (szybki)

Tilia cordata W:30 (szybki)

Sukces w zajmowaniu dzikich stanowisk jest efektem przełamywania barier 

ekologicznych, w zakładanej zieleni przydrożnej dobór jest wyłącznie wyborem 

człowieka.

Tilia cordata W:30 (szybki)

Gatunki obce wyróżnia tolerancja na suszę, eutrofizację (wskaźniki Ellenberga 2010)

Ailanthus altissima L:(8) F:5 R:7 N:8 (tolerancja na suszę i eutrofizację)

Robinia pseudacacia L:8 F:4 R:x N:8 (tolerancja na suszę i eutrofizację)

Tilia cordata L:8 F:x R: x N:5

Gatunki obce o podobnym wzroście są odporniejsze na susze i eutrofizację siedlisk. 
PrzeŜywalność jest większa, pewność nasadzeń mniej ryzykowna. 



Bojarczuk, Rachwal 2006, 4 gatunki rodzime /42 obcych

Borowski, Latocha 2006, 9 gatunków rodzimych /66 obcych

W doborach specjalistów zalecanych do nasadzeń drzew i krzewów przyulicznych o 
małych wymaganiach siedliskowych przewaŜają GATUNKI OBCE

Przyczyny sukcesu gatunków obcych w ogrodnictwie 
– rozwaŜania metodyczne

Często stosowane są odmiany i kultywary gatunków rodzimych.



Poszukiwanie alternatywy

Do porównań brano rodzaje i rosnące występujące w siedliskach roślinności 

potencjalnej grądu (Carpinion betuli).

Alternatywa dla gat. obcego powinna być równie ODPORNA NA WAR. SIEDLISKOWE

Wskaźniki siedliskowe

Acer negundo L:5 F:6 R:7 N:7 (t. na krótkotr. suszę i eutrofizację)

Acer saccharinum L:x F:x R:x N:x

Acer campestre L:8 F:5 R:7 N:6

Acer pseudoplatanus L:8     F:6 R:x N:7

Alternatywa dla gat. obcego powinna cechować się DUśĄ DYNAMIKĄ WZROSTU
Wiek dojrzałości (A), wysokość optymalna (H), wskaźnik dynamiki wzrostu (H/A) 

Acer negundo A:20y H:15m H/A: 0,75 (wzrost szybki)

Acer saccharinum A:35y H:25m H/A: 0,71 (wzrost szybki)

Acer campestre A:35y H:10m H/A: 0,29

Acer pseudoplatanus A:80y H:35m H/A: 0,43

Gatunki obce są odporniejsze na susze i eutrofizację siedlisk, 
odznaczają się teŜ szybszym wzrostem. 



Poszukiwanie alternatywy

Jakim gatunkiem zastąpić Prunus serotina?

Czeremcha pospolita wymagająca wilgotnych stanowisk w pasie przydrożnym 

spełni się w miejscach wyłącznie wilgotnych. 

Wiśnia toleruje niedobory wody, jednak nie tak skrajne jak cz. amerykańska. 

Prunus serotina A:20y H:15m H/A: 0,75 (wzrost szybki)

Prunus padus A:20y H:15m H/A: 0,75 (wzrost szybki)Prunus padus A:20y H:15m H/A: 0,75 (wzrost szybki)

Prunus avium A:20y H:15m H/A: 0,75 (wzrost szybki)

Prunus serotina L:6 F:5 R:x N: x (t. na suszę i eutrofizację) 

Prunus padus L:8 F:8 R:7 N:6 

Prunus avium L:8 F:5 R:7 N:5 < alternatywa?

Próba obiektywizacji procesu jest trudna ze względu na:

- brak wskaźników opisujących wymagania, w tym odporność, 

- zróżnicowanie warunków siedliskowych i zaburzeń



Poszukiwanie alternatywy

Czy alternatywą dla dębu czerwonego  Quercus rubra

jest dąb szypułkowy Quercus robur ‘Fastigiata’– tak 

może Quercus ‘Monument?



Poszukiwanie alternatywy

Dla drzew z rodziny strączkowych nie ma w Polsce alternatywy

wiele z nich to gatunki wyjątkowo tolerancyjne

Gleditsia triacanthos Sophora japonicaRobinia pseudoacacia



Poszukiwanie alternatywy

Ailant gruczołkowaty - Ailanthus altissima w wielu krajach wypiera 
rodzime gatunki – dla niego też nie ma alternatywy

Ailanthus altissima - ToskaniaFreiburgTuluza Warszawa



WNIOSKI

- Preferowanie gatunków obcych wynika z 

ich dużej tolerancji na trudne warunki 

siedliskowe w pasie przydrożnym

- Konsekwencje w środowisku 

występowania gatunków obcych są 

złożone, a na wielu płaszczyznach 

niekorzystne (przyrodniczo, niekorzystne (przyrodniczo, 

ekonomicznie).

- Preferowanie gatunków rodzimych jest 

w wielu przypadkach bezcelowe bez 

ograniczenia degradacji siedliska poboczy



Dziękuję za uwagę


