
WSTĘP 
Inwazje biologiczne uważane są za drugą co do znaczenia, 
po niszczeniu siedlisk, przyczynę obecnej i postępującej 
utraty różnorodności biologicznej. Rośliny inwazyjne 
stanowią duże zagrożenie dla naturalnych ekosystemów, 
zaburzając ich równowagę ekologiczną. Podstawową 
hipotezą tłumaczącą sukces gatunków obcych w nowym 
środowisku jest tzw. hipoteza uwolnienia się od wrogów 
(enemy release hypothesis). Hipoteza ta zakłada, że gatunki 
obce we wtórnym zasięgu występowania tracą swoich 
naturalnych wrogów (patogeny, roślinożerców, 
konsumentów nasion), którzy pełnili funkcję regulacji ich 
populacji w pierwotnym zasięgu występowania. Jednakże 
nie każda introdukcja kończy się sukcesem. Zarówno 
czynniki abiotyczne jak i biotyczne mogą przyczyniać się 
do ograniczania populacji roślin obcych we wtórnym 
zasięgu. Wiele prac teoretycznych w ekologii zakłada, że w 
celu zrozumienia sukcesu organizmów w ich środowisku 
ważne jest poznanie w jaki sposób ich cechy biologiczne 
oddziałują z kluczowymi czynnikami abiotycznymi i 
biotycznymi (Ryc. 1). Jednakże czynniki biotyczne w 
postaci roślinożerców i konsumentów nasion mogą silnie 
wpływać na dynamikę populacji roślin w danym 
zbiorowisku. Dodatkowo zmiany w składzie struktury 
roślinności wynikające z inwazji obcych gatunków roślin 
stanowią kolejne źródło uwarunkowań wpływających na 
te relacje.  
Dotychczasowe badania wskazują, że konsumenci nasion, 
głównie gryzonie, mają istotne znaczenie dla zmniejszania 
liczby wyprodukowanych nasion oraz mają wpływ na 
rekrutację siewek i liczebność populacji podczas 
reprodukcji. Nawiązywanie nowych interakcji zarówno 
mutualistycznych jak i antagonistycznych z rodzimymi 
gatunkami zwierząt może mieć duże znaczenie dla 
przetrwania i ekspansji obcych gatunków roślin. Ważnym 
pytaniem w zrozumieniu tych nowo powstałych interakcji 
jest czy na intensywność żerowania przez oportunistów 
pokarmowych wpływa istotnie wyłącznie tylko 
pochodzenie gatunku czy też inne jego cechy biologiczne 
(Ryc. 2). Powiązania pomiędzy efektami konsumentów 
nasion na intensywność ich żerowania a kluczowymi 
cechami funkcjonalnymi roślin pozwolą lepiej zrozumieć 
procesy regulujące populacje roślin obcego pochodzenia 
roślin za pośrednictwem naturalnych wrogów. 
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Ryc. 1 Schemat przedstawiający procesy ekologicznych 
filtrów mających wpływ na kształtowanie się struktury 
zbiorowiska roślinnego. Strzałki odpowiadają różnym 
scenariuszom sukcesji fitocenozy. Schemat za Larios i wsp. 
(2017). 

Ryc. 2 Schemat przedstawia dwa scenariusze dotyczące 
wpływu konsumentów nasion na strukturę zbiorowiska 
roślinnego z udziałem gatunków rodzimych i inwazyjnych. 
Scenariusz a) dotyczy selekcji w kierunku wielkości nasion – 
w tym przypadku wywierany jest wybór na gatunki o 
nasionach średniej wielkości niezależnie od pochodzenia 
gatunku; natomiast scenariusz b) dotyczy selekcji 
skierowanej przeciwko rodzimym gatunkom roślin sensu 
Parker i wsp. (2006) – w tym przypadku rodzime gatunku 
konsumentów nasion bardziej preferują nasiona roślin 
rodzimych (kolor niebieski) niż roślin obcych (kolor 
czerwony). 
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PRZEDMIOT BADAŃ 
Kolczurka klapowana Echinocystis lobata (Cucurbitaceae) jest 
gatunkiem obcym o dużej inwazyjności występującym 
praktycznie na terenie całej Polski (szczególnie licznie w 
południowo – wschodniej i południowej Polsce). Według DAISE 
umieszczona jest na liście 100 najgroźniejszych gatunków 
inwazyjnych. Sprowadzona została z Ameryki Północnej na 
przełomie XIX i XX wieku do Europy w celach ozdobnych 
(Dajdok i Kącki 2009). Na tereny naszego kraju Echinocystis 
lobata trafiła prawdopodobnie dwiema drogami: z Ukrainy i z 
Niemiec po II wojnie światowej (Tokarska–Guzik 2005). 
Gatunek ten stanowi poważne zagrożenie dla siedlisk dolin 
rzecznych na skalę europejską (Ryc. 3). Kolczurka klapowana 
jest rośliną jednoroczną, której formą życiową jest pnącze. Owoc 
posiada wewnętrzną włóknistą strukturę w której umieszczone 
są nasiona w 4 lub 6 komorach (Ryc. 4). Wewnątrz tej 
włóknistej struktury - stelażu mogą znajdować się nasiona 
‘uwięzione’ w liczbie 1-2, które nie są w stanie uwolnić się z 
otwartej torebki owocu (Ryc. 5). 
 

CEL BADAŃ 
Głównym celem badań było zbadanie wpływu konsumentów 
nasion na intensywność przemieszczania nasion i rekrutację 
siewek, na przykładzie inwazyjnej rośliny obcego pochodzenia, 
kolczurki klapowanej Echinocystis lobata. Wyniki badań 
prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej pozwalają 
zrozumieć działanie mechanizmów mających wpływ na 
ograniczanie liczebności i wpływ na rozprzestrzenianie się 
roślin obcych w nowym zasięgu ich występowania. Zwierzęta 
odżywiające się nasionami ograniczają liczbę nasion w 
środowisku, stanowiąc rodzaj filtra ekologicznego, który może 
wpływać na obfitość i rozkład przestrzenny populacji roślin 
obcych. Badania miały także na celu sprawdzenie, czy rodzime 
gatunki zwierząt są w stanie wykorzystywać te nowe zasoby i 
czy włączyły je do bazy pokarmowej.  
Szereg eksperymentów terenowych prowadzonych przez kilka 
sezonów, pozwolił odpowiedzieć na następujące pytania: 
Czy rodzime gatunki konsumentów nasion włączyły ten 
gatunek do swojej diety? 
Czy występują różnice w dynamice zabierania (seed 
removal) nasion pomiędzy gryzoniami i ptakami? 
Czy gryzonie istotnie wpływają na populacje tej rośliny 
poprzez wpływ na liczebność nasion w siedlisku? 
Czy istnieją różnice w żerowaniu oraz wpływie gryzoni na 
rekrutację siewek kolczurki klapowanej w pierwotnym i 
nowym zasięgu jej występowania? 
 

HIPOTEZY BADAWCZE 
1) Rozmiar nasion niezależnie od pochodzenia gatunku wpływa 
na tempo usuwania nasion dokonywane przez gryzonie w skali 
globalnej. 
2) Gryzonie wpływają na rekrutację roślin w skali globalnej i 
jest to zależne od wielkości wyprodukowanych nasion. 
3) Kolczurka klapowana uwolniona od naturalnych wrogów  
występujących w pierwotnym zasięgu występowania, tworzy 
nowe interakcje (mutualistyczne i antagonistyczne) z 
rodzimymi gatunkami zwierząt na nowym terenie. 
4) Gryzonie jako konsumenci nasion kolczurki klapowanej 
wpływają na przeżywalność i sposób rozmieszczenia siewek 
istotnie wpływając na wielość populacji. 
 
 

Ryc. 3 Teren roślinności nadbrzeżnej z widocznymi 
kwitnącymi osobnikami kolczurki klapowanej. 

Ryc. 4 Dojrzałe owoce kolczurki klapowanej. 

Ryc. 5 Owoc wraz z ‘uwięzionym nasionem wewnątrz 
włóknistego stelażu. W badanych populacjach 34% 
owoców posiada nasiona uwiezione. 



MATERIAŁY I METODY 
Rozprawa doktorska składa się z trzech rozdziałów. 
Rozdział pierwszy rozprawy oparty jest na 
przeglądzie literatury i meta-analizie danych 
pochodzących z opublikowanych prac naukowych. 
Rozdział drugi i trzeci rozprawy oparty jest na 
wynikach badań przeprowadzonych w warunkach 
terenowych w latach 2016-2018. Powierzchnie 
eksperymentalne znajdowały się na terenie siedlisk 
przybrzeżnych cieków wodnych (Ryc. 6). Dodatkowo 
materiał badawczy był pozyskiwany z 23 wybranych 
lokalizacji na terenie województwa wielkopolskiego 
(Ryc. 6).  
 

    

Eksperyment II 
W celu zbadania jak rozprzestrzenianie nasion i 
pokrycie roślin rodzimych wpływają na 
przeżywalność siewek i młodych osobników 
kolczurki klapowanej wyznaczono 30 poletek o 
rozmiarze 2m x 8m, na których rosły w 
początkowej fazie rozwoju siewki kolczurki 
klapowanej (Ryc. 8). Poletka znajdowały się na 
dwóch powierzchniach eksperymentalnych 
Kanał Grabarski 1 (15 poletek) i Kanał Grabarski 
2 (15 poletek). Odległości pomiędzy 
poszczególnymi poletkami wynosiły powyżej 50 
m. Na każdym poletku znajdowało się jedno 
zgrupowanie siewek kolczurki klapowanej 
wyrastające z jednego miejsca oraz 4 siewki 
rosnąco pojedynczo. Monitoring prowadzono co 
7 dni (łącznie 9 wizyt). 

Eksperyment I 
Eksperyment przeprowadzony został na dwóch 
powierzchniach badawczych oddalonych od siebie o 
90km. Powierzchnie charakteryzowały się typowym 
środowiskiem, gdzie występuje kolczura klapowana. 
Na każdej powierzchni wytypowany został transekt o 
długości 1km na którym umieszczonych zostało 10 
tacek w odległości 100m od siebie (Ryc. 7). Tacki 
zostały przykryte siatką o oczkach 2cm 
zabezpieczającą przed żerowaniem ptaków. Na każdej 
tacce umieszczono 6 luźnych nasion kolczurki 
klapowanej oraz trzy owoce. Czas trwania 
eksperymentu wynosił 24h. W celu sprawdzenia jakie 
gatunki gryzoni żerują na nasionach kolczurki 
klapowanej przy każdej tacce rozstawiane zostały 
pułapki żywołowne.  
Kolejnym krokiem było umieszczenie tacek dla 
gryzoni oraz tacek na wysokości 1.5m dla ptaków. Na 
każdej tacce umieszczonych zostało 30 nasion. Czas 
trwania eksperymentu wynosił 5 dni. W celu 
identyfikacji gatunków ptaków zabierających nasiona 
z tacki przy dwóch tackach rozstawiono fotopułapki. 

Ryc. 6 Teren badań. 

Ryc. 7 Schemat ilustrujący eksperyment I. 

Ryc. 8 Schemat ilustrujący eksperyment II. 



WYNIKI I WNIOSKI 
Globalny przegląd literatury dotyczącej wpływy 
konsumpcji nasion przez małe ssaki i dokonana 
analiza udowodniła, zależność pomiędzy 
intensywnością usuwania nasion przez małe ssaki i 
masą nasion Ryc. (9-12). Zaobserwowano, że 
związek usuwania nasion przez małe ssaki jest 
zgodny z teorią optymalnego żerowania (Ryc. 11). 
Wyniki te wskazują na  ważną roli teorii 
optymalnego żerowania w przewidywaniu wpływu 
konsumentów nasion na rekrutację roślin (Ryc. 12) 
. Ponieważ niektóre gatunki konsumentów nasion 
przyczyniają się do rozprzestrzeniania nasion, a 
zachowania związane z przechowywaniem nasion 
związane są z ich rozmiarem, teoria optymalnego 
żerowania może również pomóc w przewidywaniu 
wpływu konsumentów na rozprzestrzenianie 
nasion. Ze względu na fakt iż małe ssaki wybierają 
nasiona na podstawie ich rozmiaru, sugeruje te że 
cechy gatunku a nie jego pochodzenie mogą być 
prognostykiem sukcesu lub porażki gatunków 
obcego pochodzenia. Wydaje się, ze jednak 
potrzebne jest więcej badań empirycznych na 
poparcie tej hipotezy. Dodatkowo specyficzne dla 
danych ekosystemów różnice w rozkładzie 
wielkości nasion mogą generować rozbieżne 
wzorce konsumpcji nasion przez gryzonie. Związek 
wielkości nasion z intensywnością żerowania na 
nich przez małe ssaki jest globalnym zjawiskiem 
pozwalającym zrozumieć strukturę zbiorowiska 
roślin w danym ekosystemie. 

Ryc. 9 Lokalizacje badań uwzględnionych w meta-analizie. 

Ryc. 10 Rozkład wielkości nasion dla gatunków roślin 
uwzględnionych w analizie z podziałem na typ 
ekosystemu. 

Ryc. 11 Zależność pomiędzy wielkością nasion a tempem ich 
usuwania. Punkty reprezentują zmienność wartości 
resztkowych usuwania nasion po uwzględnieniu efektu 
losowego przewidywanego na podstawie modelu. 

Ryc. 12 Zależność pomiędzy wykluczeniem małych 
ssaków a rekrutację roślin w zależności od masy ich 
nasion oraz pochodzenia (prawy górny wykres) . 
Punkty danych reprezentują wielkość efektu (g 
Hedges’a) po uwzględnieniu efektu losowego 
przewidzianych na podstawie modelu.  



Nawiązywanie nowych interakcji przez rośliny obcego 
pochodzenia mają istotne znaczenie dla utrzymania 
ich liczebności oraz dalszej ekspansji w nowym 
środowisku. Dodatkowo pewne cechy morfologiczne 
roślin mogą przyczyniać się do ich sukcesu i 
przetrwania we wtórnym obszarze ich występowania. 
Odkrycie nowej wcześniej nieopisanej adaptacji 
występowania uwięzionych nasion w owocu kolczurki 
klapowanej wskazuje, że rośliny obce nie tylko mogą 
tworzyć nowe mechanizmy obrony chemicznej ale 
również zmienić swoje cechy fizyczne. Ze względu na 
to że nasiona uwięzione mają taką samą zdolność 
kiełkowania jak nasiona normalnie uwalniane (Ryc. 
13), a ich usuwanie przez gryzonie było istotnie niższe 
w stosunku do nasion normalnych, mechanizm ten ma 
istotne znaczenie dla sukcesu reprodukcyjnego tej 
rośliny w danym siedlisku i dynamiki populacji. Nowo 
zawiązane interakcje z rodzimymi gatunkami mogą 
silnie redukować liczebność dostępnych nasion 
kolczurki klapowanej, ale także ułatwiać jej 
rozprzestrzenianie do nowych siedlisk. Efekt pośredni 
wynikający z zachowań pokarmowych gryzoni 
polegających na gromadzeniu nasion w skrytkach, 
dodatkowo negatywnie wpływa na przeżywalność 
siewek rosnących w skupiskach (Ryc. 14). 
Konkurencja z rodzimymi gatunkami roślin również 
wpływa na liczebność siewek i młodych roślin tego 
inwazyjnego gatunku (Ryc. 15). Dla pełnego 
zrozumienia sukcesu inwazji tego gatunku wymagane 
są dalsze badania oceniające wpływ konsumentów 
nasion na odnawianie się i rozprzestrzenianie tej 
rośliny, a także wpływ konkurencji 
wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej na 
reprodukcję poszczególnych osobników. 
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Ryc. 13 Wyrastająca siewka kolczurki klapowanej z 
nasiona uwięzionego w owocu tej rośliny. 

Ryc. 14 Wykres ilustrujący przeżywalność siewek i 
młodych roślin rosnących pojedynczo (linia ciągła) i w 
zgrupowaniu(linia przerywana). 

Ryc. 15 Wykres ilustrujący przeżywalność siewek i młodych roślin w zależności od pokrycia A) 
gatunków traw (głownie trzcina pospolita) oraz B) pokrzywy zwyczajnej. 


