
ZAMIAST INWAZYJNYCH GATUNKÓW POSADŹ W OGRODZIE...

Czy wiesz, że...
Jedną z przyczyn rozprzestrzeniania się inwazyjnych 
gatunków obcych jest nieprawidłowa utylizacja 
odpadów ogrodowych: zarówno resztek roślinnych 
i pryzm kompostowych, jak i opakowań lub ścieków. 
Często znajdują się w nich nasiona lub fragmenty 
roślin niepożądanych, a niektóre gatunki, np. 
rdestowiec japoński, mogą odrosnąć nawet 
z niewielkiego (0,5 cm) fragmentu kłącza. Tak więc 
nawet wyrzucenie ich na kompost nie ogranicza ich 
rozprzestrzeniania się. Dlatego odpady roślinne 
inwazyjnych gatunków obcych, przed wyrzuceniem 
powinny zostać odpowiednio przetworzone, 
np. wysuszone i rozdrobnione. Zaleca się również 
kompostowanie tych roślin w zamkniętych 
pojemnikach lub ich spalenie w przypadkach 
dopuszczonych przepisami o odpadach. 
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Powojnik wielkokwiatowy Wiciokrzew pomorskiBluszcz pospolity

Niecierpek gruczołowaty – Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt est 
laborum.

INWAZYJNY GATUNEK OBCY

Inne gatunki zalecane do hodowli:      powojnik górski      glicynia      róża pnąca      kobea pnąca      wilec      groszek pachnący      akebia pięciolistkowa
     tunbergia oskrzydlona      cytryniec chiński.
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Kolczurka klapowana 
– szybkorosnące, ozdobne pnącze, które 
ucieka z miejsc uprawy i rozprzestrzenia 
się spontanicznie na otaczające tereny za 
pomocą nasion. Konkuruje z innymi 
roślinami o składniki pokarmowe, wodę 
i miejsce, a wspinając się po nich ograni-
cza im dostęp do światła oraz powoduje 
fizyczne deformacje. Ma również 
właściwości allelopatyczne. Zawiera 
kukurbitacynę, która w przypadku 
spożycia w większych ilościach może być 
szkodliwa dla ludzi i zwierząt.
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