
Jak postępować  

z gatunkami inwazyjnymi roślin  

na Hluczyńsku i w polskich gminach  

Podsumowanie i wyniki projektu 



  
Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
 
Typ projektu: wspólny 
 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662 
 
Realizacja projektu: 1.1. 2018 – 30.6.2019 
 
Dotacja: 33 269,48 €   
 
Partnerzy: 
Sdružení obcí Hlučínska 
Gmina Kietrz 
Gmina Pietrowice Wielkie 
Gmina Krzyżanowice 
 
 
 



Przedmiot i miejsce realizacji:  

Rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem inwazyjnych 

gatunków roślin: kaukaskich barszczy oraz rdestowców w strefie wspólnego 

regionu transgranicznego (Ziemia Hulczyńska, gminy: Krzyżanowice, 

Pietrowice Wielkie i Kietrz). 

Grupa docelowa: 

- gminy i miasta, organizacje pożytku publicznego i przedsiębiorcy (rolnicy) z 

regionu, którzy w ramach projektu uzyskają kompleksowy obraz występowania 

inwazyjnych gatunków roślin i poznają metody ich zwalczania, 

- mieszkańcy regionu, wśród których nastąpi wzrost świadomości z zakresu 

tematyki dot. roślin inwazyjnych i skutków ich rozprzestrzeniania się. 



Cele projektu: 

 

-uzyskanie obrazu powierzchni z występowaniem roślin inwazyjnych oraz bazy 

danych dla potrzeb późniejszej likwidacji tych roślin, 

 

-wzrost świadomości przedstawicieli gmin i miast regionu, organizacji pożytku 

publicznego i przedsiębiorców (rolników) z zakresu gatunków inwazyjnych, 

możliwości ich likwidacji itp., 

 

- wzrost świadomości mieszkańców regionu na temat skutków i wpływu roślin 

inwazyjnych na środowisko przyrodnicze oraz ludzi. 

  



Działania realizowane w projekcie: 
 
- mapowanie terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin, 
 
- stworzenie elektronicznej bazy występowania inwazyjnych gatunków roślin, 
 
- pokazy likwidacji inwazyjnych gatunków roślin, 
 
- warsztaty ukierunkowane na poznanie obowiązujących przepisów i metod 
zwalczania gatunków inwazyjnych, 
 
-wycieczka dla poznania przykładów "dobrych praktyk" w inny region, gdzie już 
problem inwazyjnych gatunków roślin był rozwiązywany,  
 

- strona internetowa zawierająca informacje dotyczące projektu i inwazyjnych 
gatunków roślin, 
 
-opracowanie materiałów informacyjnych i metodologicznych,  
 

-staż zawodowy. 
 



Mapowanie terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin 

Typ stanowiska 
 
Punkt - występowanie gatunku 
na pow. do 10 m2, stopień 
pokrycia od 1 do 4. 
 
Linia - obszar o szerokości max 2 
m i długości min. 10 m, stopień 
pokrycia od 1 do 4. Linia może 
być rozgałęziona, tj. mieć więcej 
niż 2 punkty końcowe.  
 
Poligon - obszar o spójnej 
granicy otaczającej płat 
mapowanego gatunku, który nie 
jest ani punktem, ani linią (tzn. 
większy niż 10 m2, albo krótszy 
niż 10 m przy jednoczesnej 
szerokości do 2 m).   
 

Stopnie pokrycia 
  
1  (do 10%) 
2  (11-50%) 
3  (51-75%) 
4  (76-100%) 



Wyniki mapowania: 
 
-warstwy wektorowe (punkty, linie, poligony w formacie .shp), 
 

-plik .xls (zapis-baza danych), 
 

-zbiór fotografii w formie elektronicznej, 
 

- zapisy tras (track log). 

Mapowanie terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin 



szkolenie 

mapowanie 

nadzór 

Mapowanie terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin 



Baza danych 



Strona internetowa 



Materiały metodyczne – broszura i ulotka 



Pokazy zwalczania gatunków inwazyjnych 



Poznanie dobrych praktyk  
Ochrona zbiorowisk łęgowych w dorzeczu Morávki, Beskidy 



Staż zawodowy  
Ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków roślin  

w Kraju Karlowarskim   
  



Zarządzanie projektem 



Łączna 
powierzchnia: 
ok. 139 ha 

Wyniki mapowania 

Gatunki:  
- rdestowce: japoński i czeski 
- rdestowiec sachaliński 

Gmina Krzyżanowice 



Obręb Tworków 



Obręb Tworków 



Obręb Chałupki 



Dziękujemy  
za uwagę 

 

Karolina Olszanowska-Kuńka 
Wojciech Lewandowski 

Fot. K. Olszanowska-Kuńka, A. Kuńka, T. Biwo 


