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Niekontrolowany rozwój (inwazja) organizmów sprowadzonych na dany obszar z innych regionów geograficznych to jeden z najpoważniej-
szych problemów w skali globalnej. W Polsce obce gatunki roślin opanowują różne środowiska. Ich rozprzestrzenianie się powoduje pro-
blemy w ochronie rodzimej flory, przynosi straty ekonomiczne w uprawach – jałowienie gleby, niszczenie elementów zabudowy, a w doli-
nach rzecznych – zwiększenie ryzyka powodzi. Niektóre gatunki stanowią też zagrożenie dla zdrowia: powodują poparzenia lub alergie.
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KLON JESIONOLISTNY
Pochodzi z Ameryki Północnej, jest gatunkiem chętnie 
sadzonym na przydrożach. Posiada szerokie spektrum 
siedliskowe i jest konkurencyjny wobec rodzimych ga-
tunków drzew. Szybko rozprzestrzenia się, zwłaszcza 
na siedliskach nadrzecznych.

RDESTOWCE
W Polsce występuje rdestowiec ostrokończysty (fot. dolna) i sa-
chaliński, pochodzące z Azji, oraz ich mieszaniec – rdestowiec 
pośredni (fot. górna). Ich kłącza mogą przerastać chodniki 
i uszkadzać mury. Na terenach nadrzecznych tworzą gęste za-
rośla, zagłuszając inne rośliny i utrudniając dostęp do wody.

BARSZCZ
Gatunek pochodzi z Kaukazu. W upalne i słoneczne dni kon-
takt z sokiem tych roślin powoduje poparzenia II i III stop-
nia. W przypadku przedostania się soku do oczu może dojść 
do trwałego uszkodzenia wzroku.

CZEREMCHA AMERYKAŃSKA
Niskie drzewo pochodzące z Ameryki Północnej, do niedawna 
celowo sadzone głównie w borach i lasach mieszanych. Dzięki ja-
dalnym owocom jest rozsiewana przez ptaki. Daje bujne odrośla, 
zagłuszając inne gatunki dolnych warstw zbiorowisk leśnych.

NAWŁOCIE
Nawłocie to rośliny pochodzenia amerykańskiego. Dzięki produkcji dużej ilości nasion roz-
siewanych przez wiatr szybko opanowują nieużytki, wypierając inne gatunki i wyjaławiając 
glebę. Opanowują też niekoszone łąki, zwłaszcza zalewowe oraz siedliska ruderalne.

NIECIERPEK GRUCZOŁOWATY
Jest rośliną chętnie uprawianą, pochodzącą z Himalajów i Indii Wschodnich. Produkuje dużo nasion, 
dlatego szybko rozprzestrzenia się, zwłaszcza na brzegach wód, zagłuszając rodzime gatunki.


