Rozmieszczenie i zasoby kenofitów,
ze szczególnym uwzglêdnieniem roœlin
inwazyjnych, we fragmencie doliny Wdy
(Bory Tucholskie)
Distribution and resources of kenophytes,
with particular emphasis on invasive plants
in the Wda river valley (the Bory Tucholskie region)
ARTUR T. EICHMANN*, RENATA AFRANOWICZ-CIEŒLAK
A. T. Eichmann, R. Afranowicz-Cieœlak, Katedra Taksonomii Roœlin i Ochrony Przyrody
Wydzia³ Biologii UG, Wita Stwosza 59, 80-308 Gdañsk, e-mail: *artur.eichmann@interia.pl
(do korespondencji), biora@ug.edu.pl
ABSTRACT: Alien plants, particularly invasive species, are one of the major threats
to native plant cover in both regional and country scale. Field investigation focused on occurrence and local resources of alien and invasive plants were carried
out in July and August 2013 in ca. 60 km long fragment of the Wda river valley.
Altogehter 28 kenophytes were found. Among them 21 were invasive, 19 in the
whole-country scale and 2 in region. Four of them: Echinocystis lobata, Impatiens
glandulifera, Reynoutria japonica and R. sachalinensis are included in regulation of
Minister of the Environment (2011) concerning invasive species in Poland.
KEYWORDS: alien species, invasive plants, kenophytes, Wda river, the Bory
Tucholskie region

Wprowadzenie
Temat gatunków roœlin obcego pochodzenia, w szczególnoœci przyby³ych po
XV w., zwanych kenofitami, nie jest nowym zagadnieniem. Poruszany by³ w literaturze polskiej, m.in. przez Szulczewskiego (1930), Kornasia (1996), Faliñskiego
EICHMANN A. T., AFRANOWICZ-CIEŒLAK R. 2014. Rozmieszczenie i zasoby kenofitów, ze szczególnym
uwzglêdnieniem roœlin inwazyjnych, we fragmencie doliny Wdy (Bory Tucholskie). – Acta Bot. Cassub. 13: 27-39.

28

Artur T. Eichmann, Renata Afranowicz-Cieœlak

(2002), Tokarsk¹-Guzik (2005), Tokarsk¹-Guzik i in. (2012) i dotyczy³ ró¿nych
aspektów m.in., takich jak: klasyfikacja roœlin synantropijnych, aspektów prawnych, dotycz¹cych sposobów ich traktowania, w tym usuwania gatunków inwazyjnych (Sudnik-Wójcikowska, KoŸniewska 1988; Richardson i in. 2000; Pyšek
i in. 2002; Tokarska-Guzik, Dajdok 2004; Tokarska-Guzik 2005; Ko³aczkowska
2008; Tokarska-Guzik i in. 2011, 2012) i wielu innych. Liczne publikacje na temat
gatunków obcych, z grupy kenofitów, w szczególnoœci gatunków o cechach inwazyjnych, dotycz¹ce obszaru Polski, wskazuj¹, ¿e problem ten wystêpuje
w skali ca³ego kraju, ale równie¿ regionalnie i lokalnie, a dotyczy sfery nie tylko
ekologicznej, ale równie¿ ekonomicznej, socjologicznej i zdrowotnej (Tokarska-Guzik i in. 2012).
Sieæ rzeczna stanowi system korytarzy ekologicznych, daj¹cych mo¿liwoœæ
i u³atwiaj¹cych wêdrówkê roœlin, w tym równie¿ gatunków obcych i inwazyjnych (Podbielkowski 1995; Ko³aczkowska 2010; Dajdok, Tokarska-Guzik 2009).
Szczególnie nara¿one na inwazje gatunków obcych s¹ te obszary nadrzeczne
oraz tereny przy jeziorach, na których antropopresja jest znaczna (Dajdok,
K¹cki 2009; Œliwiñski 2009; Ko³aczkowska 2010; Rymon Lipiñska 2012).
Niniejsza praca prezentuje wyniki badañ, których celem by³o poznanie rozmieszczenia i zasobów populacji grupy kenofitów, w szczególnoœæ taksonów inwazyjnych, we fragmencie doliny rzeki Wdy.

1. Charakterystyka terenu badañ
Badany obszar zlokalizowany jest w pó³nocnej czêœci kompleksu leœnego Borów Tucholskich. Obejmuje on odcinek doliny rzeki Wdy, od jeziora Kr¹¿no do
ujœcia rzeki do Jeziora Radolnego (ryc. 1), które nale¿y do kompleksu „Krzy¿
Jezior Wdzydzkich”. Ponadto, opracowywany teren znajduje siê w granicach
obszarów chronionych, takich jak: Wdzydzki Park Krajobrazowy (od mostu
w miejscowoœci Ba³achy do Jeziora Radolnego) oraz jego otulin (od wiaduktu
kolejowego, w pobli¿u miejscowoœci Lipusz, do mostu w Ba³achach), Lipuski
Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000
– Bory Tucholskie (PLB220009) oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura
2000 – Jeziora Wdzydzkie (PLH220034) (Portal… 2013).
RzeŸba terenu na obszarze Borów Tucholskich zosta³a ukszta³towana przez
dzia³alnoœæ akumulacyjn¹ i erozyjn¹ l¹dolodu oraz jego wód roztopowych,
zw³aszcza w czasie ostatniego zlodowacenia ba³tyckiego (Filbrandt-Czaja 2009).
Szczególny wp³yw na wspó³czesn¹ formê mia³o stadium pomorskie tego zlodowacenia (Boiñski 1992). W kompleksie leœnym Borów spotykane s¹ ró¿ne formy
rzeŸby terenu, a wœród nich – wysoczyzna morenowa i równina sandrowa.
Gleby Borów Tucholskich utworzy³y siê na plejstoceñskich osadach akumulacji lodowcowej (Bednarek, Prusinkiewicz 1997). Ska³¹ macierzyst¹ jest piasek
sandrowy oraz lodowcowy, a w okolicach rzek – osady akumulacyjne (Filbrandt-Czaja 2009). Na terenie Borów dominuj¹ przede wszystkim gleby bielicowe
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i rdzawe, wystêpuj¹ tu ponadto gleby organiczne, zw³aszcza torfowe, mineralno-murszowate i torfowo-murszowe (Szmeja 2002).

Ryc. 1. Teren badañ z wyró¿nionymi stanowiskami badawczymi oraz siatk¹ kwadratów
ATPOL
1 – miejscowoœci, 2 – drogi g³ówne, 3 – jeziora, 4 – rzeki, 5 – kwadraty ATPOL, 6 – linie kolejowe,
7 – teren badañ, 8 – stanowiska badawcze

Fig. 1. Study area with boundaries of particular study sites and ATPOL grid squares
1 – villages, 2 – main roads, 3 – lakes, 4 – rivers, 5 – ATPOL squares, 6 – railway lines, 7 – studied
area, 8 – study sites

Wody powierzchniowe s¹ wa¿nym elementem krajobrazu Borów Tucholskich.
Do najwiêkszych rzek tego regionu nale¿¹: Brda i Wda. Wda ma charakter
nizinno-górski. Jest ona lewym dorzeczem Wis³y, który uchodzi w okolicach
Œwiecia. Dane dotycz¹ce ca³kowitej d³ugoœci cieku s¹ ró¿ne. Zwi¹zane jest to
z ró¿norodnym podejœciem w kwestii ustalenia Ÿród³a rzeki. Przyjmuj¹c za
pocz¹tek Wdy jezioro Wieckie, ca³kowita d³ugoœæ cieku wynosi 198 km, z powierzchni¹ dorzecza równ¹ 2325,5 km2 (Choiñski 2002; Tobolski 2006, za Choiñskim 2002). Wed³ug innych autorów, pocz¹tek rzeki Wdy nale¿y liczyæ powy¿ej
jeziora Wieckiego, od jeziora Kr¹¿no i wówczas d³ugoœæ i dorzecze rzeki wynosz¹ kolejno: 215 km i 2345 km2 (Wrzeœniowski, Sperski 1971, za Boiñskim
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1985, 1992). W swym górnym biegu rzeka Wda przep³ywa przez kilka jezior,
w tym przez Jezioro Wdzydzkie, które jest najwiêkszym jeziorem Borów. Najwa¿niejszymi jej dop³ywami s¹: Niechwaszcz z Parzenic¹ i Ka³êbnic¹, Œwiêta
Struga oraz Prusina (Boiñski 1985, 1992). Bory Tucholskie s¹ obszarem z du¿¹
iloœci¹ jezior, zw³aszcza w czêœci œrodkowej i pó³nocnej. Wystêpuj¹ tu przede
wszystkim jeziora rynnowe, wytopiskowe oraz morenowe. Wszystkie te zbiorniki s¹ pochodzenia naturalnego i powsta³y w czasie recesji ostatniego zlodowacenia ba³tyckiego (Boiñski 1985, 1992).
Badany teren w znacznym stopniu jest zagospodarowany rolniczo, z przewag¹ pól uprawnych i pastwisk. Obejmuje równie¿ zabudowania, fragmenty
miejscowoœci oraz infrastrukturê drogow¹.

2. Materia³ i metody
Dane dotycz¹ce wystêpowania kenofitów zosta³y zebrane z ok. 60-kilometrowego fragmentu doliny górnego odcinka rzeki Wdy w lipcu i sierpniu 2013
roku. Na badanym terenie wydzielono 11 stanowisk (I-XI) – odcinków doliny
rzeki Wdy, uwzglêdniaj¹c obszar wokó³ jeziora Kr¹¿no, od którego rzeka bierze
swój pocz¹tek oraz 5 jezior, przez które przep³ywa: Wieckie, Lubiszewskie,
Fiszewo, Schodno oraz niewielkie, przylegaj¹ce do niego jezioro Jeziorzno (por.
ryc. 1). W obrêbie stanowiska uwzglêdniono brzeg rzeki lub jeziora wraz z przylegaj¹cym fragmentem doliny, w odleg³oœci do 20 metrów od brzegu. W pracach
terenowych i analizie pominiête zosta³y odcinki cieków, bêd¹ce rozga³êzieniami
Wdy. Niejednakowa d³ugoœæ wyró¿nionych odcinków wynika z potrzeby utworzenia stanowisk, których granice s¹ ³atwe do wyznaczenia w terenie.
W czasie prac terenowych oraz podczas oznaczania zebranego materia³u
zielnikowego pos³ugiwano siê kluczami do oznaczania roœlin (Rutkowski 2011;
Rothmaler 2013). Gatunki kenofitów zosta³y wytypowane na podstawie prac:
Kornasia (1968), Zaj¹ca i in. (1998) oraz Tokarskiej-Guzik (2005). Przynale¿noœæ
do grupy roœlin inwazyjnych zosta³a okreœlona na podstawie Rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska (2011) oraz opracowania Tokarskiej-Guzik i in. (2012).
Nomenklaturê taksonomiczn¹ gatunków roœlin przyjêto za Mirkiem i in. (2002).
Do oceny obfitoœci gatunków na poszczególnych stanowiskach zastosowano
4-stopniow¹ skalê:
1 – wystêpuj¹ce pojedynczo (1-10 osobników/pêdów nadziemnych),
2 – wystêpuj¹ce doœæ obficie (11-100 osobników/pêdów nadziemnych),
3 – wystêpuj¹ce obficie (101-1000 osobników/pêdów nadziemnych),
4 – wystêpuj¹ce masowo (powy¿ej 1000 osobników/pêdów nadziemnych).
Ponadto, w analizie rozpowszechnienia danego gatunku na badanym terenie zastosowano 3-stopniow¹ skalê czêstoœci:
A – gatunek rzadki (odnotowano na 1-3 stanowiskach)
B – gatunek czêsty (odnotowano na 4-6 stanowiskach)
C – gatunek pospolity (odnotowano na 7-11 stanowiskach)
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Alfabetyczny wykaz gatunków zawiera nastêpuj¹ce informacje: nazwê ³aciñsk¹
gatunku, stopieñ czêstoœci (A-C), kwadrat ATPOL, numer stanowiska, siedlisko
oraz obfitoœæ (1-4). W wykazie u¿yto nastêpuj¹cych skrótów: bj. – brzeg jeziora,
brz. – brzeg rzeki, dzia³k. – dzia³kowy, kolej. – kolejowy, letn. – letniskowy, ogr.
– ogródek, p. – przy, siedl. – siedliska, sz. – szuwar, zabud. – zabudowania, zal. –
zalewowa i zio³. – zio³oroœla.
Po³o¿enie poszczególnych stanowisk na siatce kwadratów ATPOL mo¿na
znaleŸæ na mapie (por. ryc. 1).

3. Wyniki
3.1. Wykaz taksonów
Acorus calamus L. – C; II: ³¹ka wilgotna na terasie zal. (2); III: bj., skraj lasu (3); pastwisko
(1, 3); sz. tatarakowy (1-3); VII: sz. tatarakowy (1); VIII: p. ogr. dzia³k. (2); p. moœcie
(2); ³¹ka wilgotna na terasie zal. (2, 3); brz. (3), terasa zal. (2); p. zabud. (3); sz. tatarakowy (1); IX: sz. tatarakowy (1-3); pastwisko (1, 2); X: bj. (2), skraj lasu (2); sz. tatarakowy (1, 4); pastwisko (1); ³¹ka wilgotna na terasie zal. (1); w pobli¿u zabud. (1); XI: las
³êgowy (2); sz. tatarakowy (1, 2); ³¹ka wilgotna na terasie zal. (1); bj. (1); brz. (2), terasa
zal. (3),
Aesculus hippocastanum L. – A; VIII: skraj parku miejskiego (1); X: zio³. p. zabud. (1),
Bromus carinatus Hook. & Arn. – B; IV: p. moœcie (2, 3); VIII: ³¹ka wilgotna na terasie zal.
(3); X: p. moœcie (3); zio³. (4); XI: p. moœcie (2),
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. – B; I: p. œcie¿ce wokó³ jeziora (1); II: przydro¿e (1);
VIII: p. zabud. (1); XI: ³¹ka wilgotna na terasie zal. (2),
Conyza canadensis (L.) Cronquist – C; I: p. œcie¿ce wokó³ jeziora (1); p. zabud. (1, 2); II:
przydro¿e (1); bj. (2); p. moœcie (2); V: p. nasypie kolej. (1); VIII: p. parkingu (1); p. nasypie kolej. (3); p. moœcie (1); p. zabud. (1); IX: ³¹ka wilgotna na terasie zal. (1); p. ogr.
dzia³k. (3); p. moœcie (2); X: p. polu namiotowym (2); p. moœcie (1); p. zabud. i œcie¿ce
p. rzece (1); XI: bj. (1); ³¹ka wilgotna na terasie zal. (1),
Echinocystis lobata (F. Michx.) Torr. & A. Gray – B; VII: p. ogr. dzia³k. (2); VIII: p³ot p. zabud. (1, 2); X: p. ogr. dzia³k. (2); pomost, p. jeziorze (1); XI: w pobli¿u zabud. (1); zio³. (2),
Elodea canadensis Michx. – C; I: dno jeziora (2); II: koryto rzeki (1-3); IV: koryto rzeki (3-4);
V: koryto rzeki (3); VI: koryto rzeki (2); VIII: koryto rzeki (1-4); IX: koryto rzeki (2, 3);
XI: koryto rzeki (3),
Erigeron annuus (L.) Pers. – A; II: p. moœcie (1); VIII: p. nasypie kolej. (1),
Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake – B; III: w pobli¿u parkingu (2); VIII: p. moœcie (2); IX:
pastwisko (1); p. ogr. dzia³k. (3); X: w pobli¿u pola uprawnego (1); XI: p. domku letn.
(1); p. ogr. dzia³k. (4),
Galinsoga parviflora Cav. – C; II: przydro¿e (1, 2); IV: brz., terasa zal. (1); VII: bj., p. polu
uprawnym (1); VIII: p. moœcie (1); brz., terasa zal. (1); IX: brz., p. polu uprawnym (1);
p. moœcie (2); X: brz., p. polu uprawnym (2); pomost, p. jeziorze (1); w pobli¿u zabud.
(1, 2); XI: p. domku letn. (1); p. ogr. dzia³k. (4); brz., p. polu uprawnym (1); p. œcie¿ce
p. rzece (2),
Helianthus tuberosus L. – A; X: zio³. p. zabud. (3),
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Impatiens glandulifera Royle – B; VIII: p. moœcie (2); p. ogr. dzia³k. i zabud. (1, 2); IX: p. moœcie (1, 3, 4); X: pomost, p. jeziorze (2); p. zabud. i œcie¿ce p. rzece (1, 2); XI: zio³. (1); bj.
(1-3); p. domku letn. (3),
Impatiens parviflora DC. – B; VII: las liœciasty na terasie zal. (1); las liœciasty na terasie zal.
(2); VIII: p. moœcie (3); p. œcie¿ce p. rzece (3); IX: ³¹ka wilgotna na terasie zal. (1-3); las
³êgowy (3); p. moœcie (1, 2); pobocze drogi (3); X: bj., p. polu uprawnym (2, 3); p. moœcie (2); pastwisko (2, 4),
Lupinus polyphyllus Lindl. – A; I: p. œcie¿ce wokó³ jeziora (1); p. œcie¿ce wokó³ jeziora (2);
II: ³¹ka wilgotna na terasie zal. (1); VIII: p. nasypie kolej. (2),
Oxalis fontana Bunge – A; VI: las ³êgowy (3),
Padus serotina (Ehrh.) Borkh. – C; I: bj., p. œcie¿ce w lesie (2); II: bj., skraj lasu (1, 2); las
mieszany na terasie zal. (1, 2); III: las mieszany na terasie zal. (1, 2); VII: bj., p. polu
uprawnym (1); skraj boru sosnowego (1, 2); VIII: brz., terasa zal. (2); las mieszany na
terasie zal. (1); bj., p. polu uprawnym (1); IX: terasa nadzalewowa, p. lesie liœciastym
(2); brz., w pobli¿u ³¹ki (1); X: skraj lasu liœciastego (1); XI: ³¹ka wilgotna na terasie zal.
(1); p. domku letn. (1); brz., p. polu uprawnym (1); p. pomoœcie, siedl. ruderalne (2);
skraj lasu liœciastego (2); las mieszany na terasie zal. (2),
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch – B; III: w pobli¿u parkingu (2); VIII: p. ogr. dzia³k.
(1, 2); p³ot p. zabud. (2); przyp³ocie (2); X: pomost, p. jeziorze (1); p. zabud. (2); XI:
p. domku letn. (1, 2),
Prunus cerasifera Ehrh. – A; V: ³¹ka wilgotna na terasie zal. (1); X: p. moœcie (1); brz., terasa
zal. (1); XI, p. domku letn. (1),
Quercus rubra L. – A; X: skraj boru sosnowego (1); las mieszany na terasie zal. (1),
Reynoutria japonica Houtt. – A; VIII: okolice szko³y (1); p³ot p. zabud. m³yna (3); skraj parku
miejskiego (1); XI: p. domku letn. (2, 3); p. zabud. (1); p. pomoœcie, siedl. ruderalne (1),
Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai – A; VII: p. zabud. (1, 3); p. ogr. dzia³k. (2, 3),
Robinia pseudoacacia L. – A; VIII: skraj parku miejskiego (1); XI: p. zabud. (1),
Rosa rugosa Thunb. – B; I: p. œcie¿ce wokó³ jeziora (1); VIII: p. moœcie (1); p. nasypie kolej.
(2); X: ³¹ka wilgotna na terasie zal. (1); XI: p. domku letn. (1); p. zabud. (1); skraj lasu
liœciastego (1),
Solidago canadensis L. – A; VIII: p³ot p. zabud. m³yna (2); X: p. zabud. i œcie¿ce p. rzece
(1-3); brz., terasa zal. (2); zio³. p. zabud. (2, 3),
Solidago gigantea Aiton – A; VIII: p. ogr. dzia³k. i zabud. (2),
Spiraea salicifolia L. – A; VIII: p. moœcie, brz. (3),
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake – A: VIII: p. moœcie (1),
Syringa vulgaris L. – A: VIII: p. ogr. dzia³k. (1); p³ot p. zabud. m³yna (1); XI: p. domku letn. (1, 2).

3.2. Charakterystyka badanej grupy kenofitów
Na badanym terenie stwierdzono wystêpowanie 28 gatunków kenofitów.
Najwiêcej z nich zanotowano na stanowisku VIII (23 taksony). Du¿a liczba analizowanych gatunków obcych wystêpowa³a równie¿ na stanowiskach X i XI (odpowiednio: 16 i 17 gatunków). Najubo¿sze by³o stanowisko VI, z dwoma kenofitami, oraz stanowiska IV i V – z trzema.
Analiza udzia³u kenofitów w poszczególnych klasach czêstoœci wystêpowania na badanym terenie wykaza³a, ¿e przewa¿aj¹ca ich czêœæ (ponad 50%) to
gatunki notowane rzadko. Gatunki czêste stanowi¹ nieca³e 30%, a pospolite –
blisko 20% wszystkich badanych kenofitów. Najwiêksz¹ liczbê stanowisk mia³y:
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Padus serotina, Elodea canadensis, Acorus calamus, Conyza canadensis i Galinsoga parviflora. Natomiast, na pojedynczych stanowiskach notowane by³y: Helianthus
tuberosus, Oxalis fontana, Reynoutria sachalinensis, Solidago gigantea, Spiraea salicifolia
i Symphoricarpos albus (tab. 1).
Tabela 1. Wykaz gatunków w poszczególnych klasach czêstoœci wystêpowania
Table 1. List of species in each frequency class
Gatunki rzadkie
[Rare species]

Gatunki czêste
[Frequent species]

Gatunki pospolite
[Common species]

Aesculus hippocastanum (2)

Bromus carinatus (4)

Acorus calamus (7)

Helianthus tuberosus (1)

Chamomilla suaveolens (4)

Conyza canadensis (7)

Lupinus polyphyllus (3)

Echinocystis lobata (4)

Elodea canadensis (8)

Oxalis fontana (1)

Galinsoga ciliata (5)

Galinsoga parviflora (7)

Prunus cerasifera (2)

Impatiens glandulifera (4)

Padus serotina (9)

Quercus rubra (2)

Impatiens parviflora (5)

Reynoutria japonica (2)

Parthenocissus inserta (4)

Reynoutria sachalinensis (1)

Rosa rugosa (4)

Robinia pseudoacacia (2)
Solidago canadensis (2)
Solidago gigantea (1)
Spiraea salicifolia (1)
Symphoricarpos albus (1)
Syringa vulgaris (2)
Objaœnienia: w nawiasach podano liczbê stanowisk, na których gatunki zosta³y zanotowane; nazwy
gatunków inwazyjnych w skali kraju podkreœlono
Explanations: the number of localities, in which species were noted are given in brackets; names of
species, which are invasive in the country scale were underlined

Wiêkszoœæ (21) z notowanych kenofitów to roœliny uznawane w Polsce za inwazyjne, w tym 19 taksonów to gatunki inwazyjne w skali kraju, a 2 gatunki zaliczane s¹ do regionalnie inwazyjnych (tab. 2). Spoœród gatunków inwazyjnych
w skali kraju najczêœciej notowane by³y: spontanicznie pojawiaj¹ca siê Padus
serotina (9 stanowisk) oraz Elodea canadensis (8 stanowisk). Najrzadziej, na pojedynczych stanowiskach notowano: Helianthus tuberosus, Oxalis fontana, Reynoutria sachalinensis i Solidago gigantea. Grupê gatunków inwazyjnych w skali regionu reprezentowa³y: Rosa rugosa i Parthenocissus inserta, notowane na 4 stanowiskach ka¿dy.
Gatunki inwazyjne na badanym terenie koncentrowa³y siê przede wszystkim
w dwóch rejonach. Obszarem najbogatszym pod wzglêdem liczby gatunków
i ich notowañ by³ fragment doliny Wdy od miejscowoœci Papiernia do Lipusza
(stanowisko VIII). Wystêpowa³o tu najwiêcej gatunków kenofitów – 23 taksony,
w tym a¿ 17 gatunków inwazyjnych. Wiêkszoœæ z nich (15 gatunków) to roœliny
inwazyjne w skali kraju. Równie¿ bogate centrum wystêpowania gatunków inwazyjnych stanowi³ fragment doliny Wdy w pobli¿u miejscowoœci Czarlina, a¿
do ujœcia rzeki do Jeziora Radolnego, tj. stanowiska X i XI. Wystêpowa³o tam od-
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powiednio 16 i 17 gatunków kenofitów. Na badanym terenie, obecnoœæ gatunków kenofitów, zwi¹zana by³a zw³aszcza z wystêpowaniem wzd³u¿ rzeki ogródków dzia³kowych i zabudowañ letniskowych, gdzie gatunki te czêsto rosn¹,
jako roœliny ozdobne. Najubo¿szy w gatunki inwazyjne by³ œrodkowy fragment
badanego terenu, tj. stanowiska od III do VI. S¹ to obszary w wiêkszoœci u¿ytkowane jako pola uprawne i pastwiska. Na stanowiskach: I, III, VIII, X, XI wystêpowa³y zarówno gatunki inwazyjne w skali kraju, jak i regionalnie (por. tab. 2).
Gatunki o statusie roœlin inwazyjnych w skali Polski wystêpowa³y na badanym
terenie we wszystkich klasach czêstoœci, natomiast gatunki inwazyjne w skali regionu nale¿a³y do taksonów czêstych.
Tabela 2. Wystêpowanie gatunków inwazyjnych na poszczególnych stanowiskach badanego terenu
Table 2. Occurrence of invasive species in the particular study sites
Czêstoœæ
[fre- Gatunek
quency] [species]
B
C
B
C
A
B
C
A
B
B
A
A
C
A
A
A
A
A
A

Stanowisko
[locality]

I

II

III

IV

V

VI

VII

Inwazyjne w skali kraju [Invasive in the country scale]
•
Bromus carinatus
•
•
•
Conyza canadensis
•
Echinocystis lobata *
•
•
•
•
•
Elodea canadensis
•
Erigeron annuus
•
Galinsoga ciliata
•
•
•
Galinsoga parviflora

VIII

•
•
•
•
•
•
•

Helianthus tuberosus
•
Impatiens glandulifera*
•
•
Impatiens parviflora
•
•
•
Lupinus polyphyllus
•
Oxalis fontana
•
•
•
•
•
•
Padus serotina
Quercus rubra
•
Reynoutria japonica *
•
Reynoutria sachalinensis *
•
Robinia pseudoacacia
•
Solidago canadensis
•
Solidago gigantea
Inwazyjne w skali regionu [Invasive in the regional scale]
B
•
•
Parthenocissus inserta
B
•
•
Rosa rugosa
5
6
3
3
2
2
5
17
Liczba gatunków inwazyjnych
6
8
4
3
3
2
6
23
Liczba wszystkich kenofitów

IX

X

XI

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

7
8

•
•
13
16

•
•
13
17

Objaœnienie: A, B, C – kategorie czêstoœci gatunku (A – gatunek rzadki, B – gatunek czêsty, C – gatunek
pospolity) • notowanie na danym stanowisku, * gatunki inwazyjne wg Rozporz¹dzenia Ministra… (2011)
Explanations: A, B, C – categories of frequency (A – rare species, B - often species, C – common species),
• occurrence of the species in the study area, * invasive species according to the regulation of the
Minister of Environment (2011)
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Gatunki uznane za inwazyjne w skali regionu zajmuj¹ g³ównie siedliska
przekszta³cone antropogenicznie, m.in.: przyp³ocia, tereny s¹siaduj¹ce z parkingami, zabudowaniami, ogródkami dzia³kowymi i domkami letniskowymi.
Przyk³adem jest Parthenocissus inserta – œciœle zwi¹zany z domkami letniskowymi
i ogródkami dzia³kowymi. Gatunki inwazyjne w skali kraju stwierdzono na ró¿nych siedliskach. By³y to zarówno siedliska antropogeniczne, takie jak: œcie¿ki
przy jeziorach i rzece, nasypy kolejowe, tereny wokó³ pól uprawnych, ogródków dzia³kowych i domków letniskowych, jak równie¿ siedliska pó³naturalne
(np. pastwiska, ³¹ki), a tak¿e uznane za naturalne, takie jak: las mieszany, bór
sosnowy czy koryto rzeki.
Kenofity niebêd¹ce roœlinami o cechach inwazyjnych w rozumieniu Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska (2011), jak równie¿ pracy Tokarskiej-Guzik
i innych (2012) wystêpuj¹ praktycznie na ca³ym badanym terenie. Wyj¹tek stanowi stanowisko VI, na którym nie zosta³ odnotowany ¿aden gatunek nale¿¹cy
do tej grupy roœlin obcych. Na stanowiskach II, IV oraz VII pozosta³e kenofity
bez statusu roœlin inwazyjnych zosta³y zaobserwowane sporadycznie. Najliczniej notowany by³ Acorus calamus, który zazwyczaj tworzy³ du¿e po³acie szuwarów, œciœle zwi¹zane z wod¹. Najwiêksze jego skupienie stwierdzono na brzegach jeziora Schodno. Roœlinami obcego pochodzenia notowanymi nielicznie
by³y nastêpuj¹ce gatunki: Aesculus hippocastanum, Chamomilla suaveolens, Prunus
cerasifera, Spiraea salicifolia, Symphoricarpos albus i Syringa vulgaris.

4. Dyskusja
Badania przeprowadzone we fragmencie doliny górnego odcinka rzeki Wdy
– jednej z dwóch najwiêkszych i najwa¿niejszych rzek Borów Tucholskich
(Boiñski 1985) – daj¹ pocz¹tek rozwa¿aniom na temat ochrony obszarów Borów
Tucholskich w œwietle inwazji gatunków obcych. Jak dot¹d dla badanego fragmentu rzeki Wdy nie istnia³y ¿adne opracowania florystyczne, dotycz¹cej grupy
neofitów (sensu Faliñski 1998). Sporz¹dzona lista taksonów obcego pochodzenia, wraz z wykazem ich stanowisk, zapocz¹tkowa³a poznawanie flory tego terenu, pod k¹tem obecnoœci kenofitów, w szczególnoœci taksonów inwazyjnych
i ich zasobów i rozmieszczenia poszczególnych gatunków.
Na terenie Pomorza Gdañskiego odnotowano obecnoœæ 9 z 16 gatunków inwazyjnych, które zosta³y wymienione w Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska
(Rozporz¹dzenie… 2011). S¹ to: Ailanthus altissima, Asclepias syriaca, Echinocystis
lobata, Heracleum mantegazzianum, H. sosnowskyi, Impatiens glandulifera, Reynoutria
japonica, R. sachalinensis i Ulex europaeus (Bloch-Or³owska, ¯ó³koœ 2012). Na terenie
Parku Narodowego „Bory Tucholskie” notowano dwa gatunki inwazyjne z listy
ministerialnej: Echinocystis lobata i Impatiens glandulifera oraz 10 gatunków niebêd¹cych wymienionych w rozporz¹dzenia: Padus serotina, Quercus rubra, Fraxinus darlingtonii, Lupinus polyphyllos, Impatiens parviflora, Echinops sphaerocephalus,
Robinia pseudacacia, Rosa rugosa, Helianthus tuberosus, Rhus typhina i Symphoricarpus
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albus (Inwentaryzacja… 2010), a na terenie przylegaj¹cym do ww. Parku 4 gatunki: Echinocystis lobata, Reynoutria japonica, R. sachalinensis i Impatiens glandulifera
(Rymon Lipiñska 2012). Ten sam zestaw gatunków inwazyjnych z Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska (Rozporz¹dzenie…2011) stwierdzono na badanym
odcinku doliny Wdy.
Do kenofitów pospolicie wystêpuj¹cych w dolinie rzeki Wdy nale¿¹, m.in.:
Elodea canadensis, Acorus calamus i Padus serotina. Na badanym terenie wystêpowa³y one na ponad 63% badanych stanowisk. Gatunki te zaliczane s¹ równie¿
do szeroko rozpowszechnionych na terenie ca³ego kraju (Zaj¹c, Zaj¹c 2001;
Tokarska-Guzik 2005; Anio³-Kwiatkowska 2009; Namura-Ochalska 2012).
Tworz¹ one bardzo czêsto du¿e, zwarte i jednogatunkowe fitocenozy. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Padus serotina. Jest to gatunek, który do roku 1975 by³ celowo wprowadzany do fitocenoz leœnych w ramach gospodarki leœnej (Augustynowicz, Gazda 2012; Namura-Ochalska 2012). Czeremcha amerykañska sadzona
by³a w szczególnoœci w borach i lasach mieszanych (Faliñski 2004; Dajdok i in.
2007; Gazda 2012; Namura-Ochalska 2012). Dodatkowo, jest ona klasyfikowana
jako jeden z najniebezpieczniejszych gatunków obcych na terenie Œrodkowej
Europy (Olaczek 1998; Kowarik 2002; Pyšek i in. 2002). Zarówno informacje dotycz¹ce flory Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Inwentaryzacja… 2010),
jak i dane pochodz¹ce z badañ doliny rzeki Wdy, wskazuj¹ na koncentracjê
tego gatunku, z du¿¹ obfitoœci¹, na obszarach leœnych lub przyleœnych. Inne gatunki, które w literaturze s¹ okreœlane jako pospolite, takie jak: Solidago canadensis i S. gigantea (Nowak, K¹cki 2009), na badanym terenie notowane by³y rzadko
(2 stanowiska) oraz z niewielk¹ obfitoœci¹. Spoœród roœlin inwazyjnych, wymienianych z terenu Pomorza Gdañskiego (Bloch-Or³owska, ¯ó³koœ 2012), a nie notowanych z okolic Jeziora Charzykowskiego (Rymon Lipiñska 2012) oraz nie
stwierdzonych na badanym terenie, s¹ dwa gatunki z rodzaju Heracleum:
H. mantegazzianum i H. sosnowskyi. S¹ to gatunki stanowi¹ce w Polsce bardzo
du¿e zagro¿enie, zarówno dla flory rodzimej i siedlisk przyrodniczych, jak równie¿ dla zdrowia cz³owieka (Miklaszewska, P¹gowska 2007; Œliwiñski 2009).
Roœlinami podawanymi w opracowaniach dotycz¹cych zarówno obszaru
Pomorza Gdañskiego, Parku Narodowego „Bory Tucholskie” czy te¿ badanego
odcinka rzeki Wdy s¹: Echinocystis lobata i Impatiens glandulifera. Oba te gatunki
funkcjonuj¹ jako roœliny ozdobne oraz wystêpuj¹ na siedliskach ruderalnych,
ale tak¿e na siedliskach o charakterze naturalnym w dolinach rzek (Dajdok
2009; Dajdok, K¹cki 2009). Zaliczane s¹ one do najgroŸniejszych gatunków inwazyjnych w Europie i na œwiecie (Dajdok 2009, za Weber 2003; Dajdok, K¹cki
2009; www.europe-aliens.org). W badaniach florystycznych nad Wd¹ zaobserwowano wystêpowanie wymienionych wy¿ej gatunków na siedliskach antropogenicznych oraz, w mniejszym stopniu, na siedliskach naturalnych. Notowane by³y g³ównie w okolicach domków letniskowych i ogródków dzia³kowych,
gdzie wystêpowa³y z du¿¹ obfitoœci¹. Gatunki inwazyjne z rodzaju Reynoutria
na badanym terenie wystêpowa³y wy³¹cznie na siedliskach antropogenicznych
i odnotowano je tylko na 3 stanowiskach.
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Obszary nadrzeczne, zw³aszcza takie, na których antropopresja jest znaczna,
s¹ najbardziej nara¿one na wkraczanie gatunków obcych, w szczególnoœci inwazyjnych w skali kraju. St¹d istotne jest poznanie ich rozmieszczenia, liczebnoœci populacji i monitorowanie oraz podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do
eliminacji, zw³aszcza na obszarach chronionych, jak np. w Parku Narodowym
„Bory Tucholskie” (Inwentaryzacja… 2010).
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