
STRESZCZENIE 

Inwazje gatunków obcych uznawane są za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla różnorodności 

biologicznej na świecie. Mimo, że problem ten dotyka obecnie blisko jednej piątej powierzchni 

Ziemi, a zasięg występowania i liczba nowych introdukcji obcych gatunków wciąż rośnie, 

mechanizmy biologiczne determinujące inwazje nie są w pełni poznane. Szczególnie istotnym 

zagadnieniem, którego nie udało się do tej pory wyjaśnić, jest wpływ struktury krajobrazu na 

występowanie obcych inwazyjnych gatunków roślin. Niewystarczająca jest również wiedza na 

temat relatywnej roli, jaką w procesach inwazji tych gatunków odgrywa szereg innych czynników, 

takich jak np. wpływ działalności człowieka, uwarunkowania klimatyczne i glebowe czy 

interakcje biotyczne między obcymi gatunkami. W konsekwencji, opracowanie skutecznych 

metod ograniczania negatywnych skutków rozprzestrzeniania się inwazyjnych obcych gatunków 

roślin i zapobieganie nowym inwazjom jest w znacznym stopniu utrudnione.  

Celem badań było określenie zależności między wybranymi czynnikami środowiskowymi 

i antropogenicznymi a występowaniem inwazyjnych gatunków roślin w Polsce. Jako gatunki 

modelowe wykorzystano północnoamerykańskie nawłocie: kanadyjską (Solidago canadensis) i 

późną (S. gigantea), które są szeroko rozpowszechnione w krajobrazie rolniczym Europy i istotnie 

oddziałują na lokalną bioróżnorodność. W związku z tym, że jednym z kluczowych korytarzy ich 

rozprzestrzeniania się są drogi, w celu przeprowadzenia ich inwentaryzacji w dużej skali 

przestrzennej zastosowano nowatorską metodę wykorzystującą panoramiczne zdjęcia poboczy 

dróg dostępne w usłudze Google Street View. Ponieważ metoda ta nie została dotychczas 

empirycznie zweryfikowana, w pierwszym etapie prac dokonano jej walidacji na podstawie 

obserwacji terenowych, zakładając, że zdjęcia Google Street View będą wiarygodnym i 

użytecznym źródłem informacji o rzeczywistym występowaniu badanych gatunków. Następnie, 

wykorzystując tę metodę, przeprowadzono inwentaryzację inwazyjnych nawłoci wzdłuż 1347 

losowo wybranych transektów w Polsce i zbadano zależność pomiędzy liczebnością badanych 

gatunków a heterogenicznością krajobrazu charakteryzowaną przy pomocy dwóch miar: 

konfiguracji i kompozycji. Spodziewano się, że te dwa komponenty mogą w różny sposób 

wpływać na inwazje nawłoci oraz że relacje te mogą być dodatkowo zależne od rozpatrywanej 

skali przestrzennej. W celu weryfikacji tych hipotez parametry opisujące strukturę krajobrazu 

określono w różnych skalach przestrzennych (w buforach o promieniu od 0,25 km do 5 km od 

badanych lokalizacji). Przewidywano ponadto, że wzorce rozmieszczenia inwazyjnych gatunków 

mogą być równocześnie kształtowane przez szereg innych czynników środowiskowych i 

antropogenicznych, których znaczenie również zmienia się wraz ze skalą przestrzenną. 

Wykorzystując dostępne dane geoprzestrzenne i algorytmy uczenia maszynowego, 

przeanalizowano więc relatywną rolę blisko 50 czynników charakteryzujących badane lokalizacje 

w przewidywaniu obecności inwazyjnych nawłoci w różnych skalach przestrzennych. 

Weryfikacja metody wykorzystującej zdjęcia Google Street View do badania obecności 

inwazyjnych nawłoci na poboczach dróg potwierdziła jej wysoką skuteczność, umożliwiając tym 



samym jej zastosowanie w zasadniczej części badań. Wykazano, że stopień heterogeniczności 

krajobrazu, zarówno pod względem konfiguracji, jak i kompozycji, wpływa pozytywnie na 

wskaźnik liczebności inwazyjnych nawłoci, jednak wielkość tego efektu uzależniona jest od skali 

przestrzennej: heterogeniczność kompozycyjna ma największe znaczenie dla występowania 

badanych gatunków w dużej skali, natomiast odwrotną zależność zaobserwowano w przypadku 

heterogeniczności konfiguracyjnej. Stwierdzono również, że lokalne wzorce rozmieszczenia 

inwazyjnych nawłoci determinowane są przez szereg czynników, spośród których najważniejsze 

są parametry charakteryzujące wpływ działalności człowieka, uwarunkowania klimatyczne i 

glebowe oraz struktura krajobrazu. Podobnie jak w przypadku miar heterogeniczności krajobrazu, 

wykazano, że rola innych charakterystyk w przewidywaniu występowania inwazyjnych nawłoci 

zmienia się wraz ze skalą przestrzenną. 

Przeprowadzone badania demonstrują, w jaki sposób dostępne zasoby danych 

przestrzennych można wykorzystać do poszerzenia wiedzy na temat wielkoskalowych zjawisk 

ekologicznych, takich jak inwazje biologiczne. Walidacja metody umożliwiającej śledzenie 

rozmieszczenia inwazyjnych gatunków roślin na podstawie analizy zdjęć Google Street View 

pozwala na jej późniejsze zastosowanie w innych badaniach roślinności poboczy dróg. Uzyskane 

wyniki przybliżają zrozumienie mechanizmów inwazji biologicznych zachodzących w krajobrazie 

rolniczym oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa struktura krajobrazu. Pozytywna relacja między 

miarami heterogeniczności krajobrazu a wskaźnikiem liczebności inwazyjnych nawłoci ma istotne 

praktyczne implikacje. Wynik ten sugeruje, że realizacja strategii ochrony różnorodności 

biologicznej ukierunkowanych na wspomaganie wysokiej heterogeniczności krajobrazu 

rolniczego, która obecnie jest wdrażana m.in. w Unii Europejskiej, może równocześnie wspierać 

wnikanie obcych inwazyjnych roślin. W związku z tym, kontrola populacji tych gatunków wydaje 

się szczególnie ważna w krajobrazach o najbardziej zróżnicowanej strukturze. Uzyskane wyniki 

pokazują też, jak ważny w badaniu procesów inwazji jest kontekst przestrzenny. Ponieważ, jak 

wykazano, różne czynniki potencjalnie wpływające na inwazje obcych gatunków roślin działają 

w różnych skalach przestrzennych, wykrycie i właściwa interpretacja relacji między badanymi 

zmiennymi a występowaniem inwazyjnych gatunków wymaga uwzględnienia odpowiedniej skali. 

Przeprowadzone badania pokazują również, że procesy inwazji biologicznych są w znacznym 

stopniu złożone, a na sukces gatunków inwazyjnych może wpływać równocześnie wiele 

czynników. Zrozumienie mechanizmów inwazji i ustalenie priorytetów w zarządzaniu obcymi 

gatunkami wymaga zatem kompleksowego podejścia, uwzględniającego wiele czynników i skal 

przestrzennych. 


