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Streszczenie 

Doliny rzeczne, jako skuteczne korytarze ekologiczne, sprzyjają rozprzestrzenianiu się ro- 
ślin i zwierząt. Migrują nie tylko rodzime gatunki, ale także obce geograficznie, a często rów- 
nież inwazyjne. Inwazyjne gatunki roślin w znacznym stopniu zniekształcają siedliska przyrod- 
nicze i są powodem ustępowania gatunków autochtonicznych, w tym rzadkich i chronionych. 
Zbiorowiska roślinne, w których inwazyjne gatunki zaczynają dominować, zmieniają swój cha-
rakter, przechodzą w zbiorowiska innego typu lub całkowicie ustępują. Zachowanie siedlisk 
przyrodniczych w postaci najbardziej zbliżonej do naturalnej jest ważne nie tylko ze względów 
ekologicznych, ale także krajobrazowych i turystycznych. Obecnie duża część turystów wybie- 
ra dany region, biorąc pod uwagę walory przyrodnicze. Są to zarówno zawodowi przyrodnicy,  
jak i amatorzy interesujący się środowiskiem. Ekosystemy zachowane w naturalnej postaci są 
atrakcyjnym elementem, przyciągającym turystów. Niestety, tak cenny przyrodniczo obszar,  
jakim jest dolina Sanu, również jest podatny na napływ obcych, inwazyjnych gatunków roślin. 

W roku 2016 przeprowadzono inwentaryzację florystyczną na Pogórzu Dynowskim. Opisano 
gatunki inwazyjne, jakie występują w dolinie Sanu. Takie opracowania stanowią cenną informację 
dla organów administracji samorządowej. Dzięki nim można skutecznie walczyć z zagrożeniem, 
jakim są gatunki inwazyjne i usuwać je ze środowiska na wczesnym etapie rozprzestrzeniania, 
zanim zdążą opanować region w stopniu uniemożliwiającym ich zwalczenie. W rejonie badań 
stwierdzono występowanie zaledwie siedmiu gatunków inwazyjnych. Są to: nawłoć kanadyjska, 
Solidago canadensis, nawłoć późna Solidago gigantea, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens pa- 
rviflora, niecierpek himalajski Impatiens glandulifera, robinia pseudoakacja Robinia pseudoacacja, 
kolczurka klapowana Echinocystis lobata i rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica. 

Słowa kluczowe: San, gatunki inwazyjne, rośliny inwazyjne 
 

INVASIVE PLANT SPECIES AS A THREAT FOR 
LANDSCAPE AND TOURISM VALUES ON THE  
EXAMPLE OF THE VALLEY OF THE SAN RIVER  

ON DYNOWSKIE FOOTHILLS 
 

Summary 

River valleys, as an effective ecological corridors, contribute to the spread of plants and  
animals. Not only native species, but also those geographically foreign and invasive migrate. 
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Invasive plant species distort the natural habitats and they cause regression of native spe- 
cies, including those rare and protected. Plant communities, in which invasive species begin  
to dominate, change their character, transform to another type of community, or completely 
disappear. Preservation of natural habitats is important not only for environmental reasons,  
but also for landscape and tourist values. Currently, a large portion of tourists choose the  
region, taking into account the natural advantages. They are both professional scientists and 
amateurs interested in the environment. Ecosystems preserved in natural form are attract for 
tourists. Unfortunately, this valuable natural area which is the San valley, is also susceptible to  
the influence of alien invasive plant species. 

In 2016 a floristic inventory was conducted on Foothills Dynowskie. Invasive species that  
occur in the San valley were described. Such studies are a valuable information for authori- 
ties. With it you can effectively fight the threat such as invasive species and delete them from  
the environment at an early stage spread before they control the region totally. In the area of  
research it was found only seven of invasive species. These are: Solidago canadensis, Solidago  
gigantea, Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, Robinia pseudoacacia, Echinocystis lobata  
and Reynoutria japonica. 

Keywords: San river, invasive species, invasive plants 

1. Wprowadzenie 

Turystyka stanowi bardzo istotny element rozwoju regionalnego. W wielu rejonach 
świata jest ona podstawowym źródłem dochodów, a ponadto wpływa na charakter  
i wielkość podejmowanych inwestycji. Badania prowadzone na różnych grupach spo-
łecznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą wykazują, że duża część społeczeństwa  
jako cele turystyczne wybiera miejsca o dużych walorach krajobrazowych i przyrod-
niczych. Według badań opinii publicznej prowadzonej przez grupę badawczą Ipsos, 
wyjazdy na łono natury znajdują się na drugim miejscu najchętniej wybieranych  
celów turystycznych, zaraz po rekreacyjnym zwiedzaniu. Aż 30% Polaków wybiera  
ten sposób wypoczynku, co sytuuje Polskę na 3 miejscu wśród krajów o tego typu 
preferencjach (po RPA i Rosji) [9]. Z tego względu, ochrona walorów krajobrazowych, 
przyrodniczych i dbałość o zachowanie czystego środowiska stanowi podstawę dla 
rozwoju regionalnego poprzez turystykę. Zachowanie siedlisk przyrodniczych w po- 
staci najbardziej zbliżonej do naturalnej, a co za tym idzie, ochrona krajobrazu, ma  
istotny wpływ na wybór destynacji. 

Jednym z czynników mogących realnie zagrażać siedliskom przyrodniczym i walo-
rom krajobrazowym są gatunki inwazyjne roślin. Gatunek inwazyjny to gatunek obcego 
pochodzenia, którego introdukcja i/lub rozprzestrzenianie się zagraża różnorodności 
biologicznej. Ze względów praktycznych, do grupy tej zaliczono również takie gatunki 
obce, których introdukcja i/lub rozprzestrzenianie się zagraża gospodarce (w tym 
turystyce) i/lub zdrowiu człowieka [5]. Intensywny napływ gatunków inwazyjnych 
wpływa na zmianę składu gatunkowego siedlisk przyrodniczych i wypiera rodzime 
gatunki roślin, również te rzadkie i ginące, będące często celem turystycznym. Zanik 
cennych zespołów roślinności powoduje monotypizację krajobrazu, jego zubożenie  
i zmniejszenie atrakcyjności. 
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Rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych jest szczególnie widoczne w do- 
linach rzecznych, które są korytarzami ekologicznymi. W prawie polskim korytarz 
ekologiczny zdefiniowany został w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r. jako „obszar 
umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów” [8]. Rola korytarzy ekologicz- 
nych jest niezwykle istotna dla utrzymania stabilności i różnorodności przyrody. 
Utrzymywanie ciągłości ekosystemów jest konieczne dla ochrony środowiska natu-
ralnego przed degradacją. Migracja pozwala na wymianę materiału genetycznego,  
dzięki czemu populacje roślin i zwierząt, a także całe ekosystemy są stabilne. Niestety, 
najczęściej korytarz ekologiczny umożliwia migrację nie tylko rodzimych gatunków,  
ale także obcych i inwazyjnych [7]. Dlatego, aby zachowane było bezpieczeństwo  
rodzimej flory, korytarz ekologiczny musi spełniać odpowiednie warunki. Korytarz 
ekologiczny zachowany w naturalnej formie, z wszystkimi cechami zapewniającymi  
dobre warunki ekologiczne, stanowi bezpieczną drogę migracji dla cennych gatunków 
roślin, a jednocześnie opiera się wpływowi gatunków obcych. Wszelkie zaburzenia 
wymiany genów powodują brak równowagi i obniżenie odporności gatunków na  
czynniki szkodliwe, co sprzyja rozprzestrzenianiu gatunków obcych inwazyjnych. Są  
one odporniejsze na trudne warunki środowiska niż gatunki rodzime. 

Obecnie gatunki inwazyjne uznawane są jako druga z najważniejszych przyczyn 
zagrożenia bioróżnorodności na świecie, zaraz po utracie siedlisk. Gatunki te mogą  
rosnąć na glebie gorszej jakości, zakwaszonej, są mało wymagające względem światła  
i temperatury, mają dużą tolerancję ekologiczną. Często mają skomplikowane sposo- 
by rozsiewania nasion na dużą odległość, wytwarzają nasiona w bardzo dużej ilości,  
które są w stanie przetrwać w trudnych warunkach, a zazwyczaj mogą rozmnażać się  
na dwa sposoby, zarówno generatywnie, jak i wegetatywnie. Te cechy są powodem 
inwazyjności gatunku obcego [3]. 

Regularne prowadzenie inwentaryzacji florystycznych pozwala na szybką iden-
tyfikację obszarów szczególnie zagrożonych pod względem gatunków inwazyjnych. 
Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu 
poprzez ich usuwanie. Dane takie są cenną informacją dla gmin, które zajmują się  
ochroną środowiska na swoim obszarze. Z tego powodu przeprowadzono inwenta- 
ryzację florystyczną gatunków inwazyjnych na obszarach nadbrzeżnych rzeki San  
na obszarze Pogórza Dynowskiego – cennego przyrodniczo i krajobrazowo obszaru  
w Polsce południowo-wschodniej. 

2. Metodyka i teren badań 

Inwentaryzację przyrodniczą występowania gatunków inwazyjnych roślin prze-
prowadzono w dolinie Sanu na obszarze Pogórza Dynowskiego, od miejscowości 
Krzywcza do miejscowości Nozdrzec w okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku. 
Pogórze Dynowskie, według regionalizacji Matuszkiewicza [5], należy do Działu  
Wschodniokarpackiego, Krainy Karpat Wschodnich i Okręgu Pogórza Strzyżowsko- 
-Dynowsko-Przemyskiego. W obszarze tym wyznaczono 13 stanowisk badawczych, 
zlokalizowanych w miejscach, w których dostęp do rzeki, a jednocześnie dostęp do  
roślinności nadbrzeżnej jest ułatwiony (fot. 1). Miejsca takie są dostępne turystycz- 
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nie, co ułatwia rozprzestrzenianie się gatunków m.in. poprzez przenoszenie nasion. 
Stanowiska wyznaczono tak, aby były rozłożone stosunkowo równomiernie na całym 
obszarze badań. Zlokalizowano je w miejscowościach: Krzywcza 2 stanowiska, po  
1 w Ruszelczycach, Babicach, Krążkach Bachowskich, Iskani, Wybrzeżu, Słonnem,  
Bachórcu, Pawłokomie, Dynowie, Dąbrówce Starzeńskiej oraz w Nozdrzcu (ryc. 1).  
Na każdym stanowisku przeprowadzono weryfikację występowania gatunków inwa-
zyjnych, przeczesując teren wzdłuż rzeki i notując napotkane rośliny inwazyjne. San  
w rejonie badań płynie szeroką doliną na wysokości od 210 do 245 m n.p.m. Morfo- 
logia koryta jest na całym badanym odcinku podobna. Koryto rzeki silnie meandruje,  
a jego średnia szerokość wynosi 80 m. Dno jest w dużej mierze piaszczysto-żwirowe,  
miejscami wytworzone są łachy żwirowe. 
 

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk badawczych w dolinie San na granicy Pogórza Dynowskiego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap 

 

 
Fot. 1. San na Pogórzu Dynowskim 

Źródło: fot. S. Klich 
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3. Wyniki inwentaryzacji florystycznej 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji florystycznej, stwierdzono występo-
wanie w korytarzu ekologicznym rzeki San siedmiu gatunków roślin inwazyjnych.  
Poniżej (tab. 1) przedstawiono listę zinwentaryzowanych gatunków wraz ze sta- 
nowiskami, na których występują. Gatunki: nawłoć kanadyjską Solidago canadensis  
i nawłoć późną Solidago gigantea, ujęto razem ze względu na ich współwystępowanie  
i duże podobieństwo. 
 

Tab. 1. Zinwentaryzowane gatunki roślin inwazyjnych na poszczególnych stanowiskach 
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1. 
Niecierpek himalajski (gruczołowaty) 
Impatiens glandulifera 

+ +      +   + + + 
6 

2. 
Niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora 

   +  +  + +   + + 
6 

3. 
Nawłoć kanadyjska i późna Solidago 
kanadensis, Solidago gigantea 

+ +   + +   +   + + 
7 

4. 
Robinia pseudoakacja Robinia 
pseudoacacia 

 +  + +    +   + + 
6 

5. 
Kolczurka klapowana Echinocystis 
lobata 

 + +  +  + + +  + +  
8 

6. 
Rdestowiec ostrokończysty Reynoutria 
japonica 

    +  + + + + + + + 
8 

Liczba gatunków na stanowisku 2 4 1 2 4 2 2 4 5 1 3 6 5  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych 

 
Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wykazanych gatunków inwazyjnych. 

Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) 

Nawłoć kanadyjska kwitnie od sierpnia do października. Występuje najczęściej  
w miejscach ruderalnych, na przydrożach i terasach zalewowych rzek. Jest gatunkiem 
pochodzenia północnoamerykańskiego. Do Europy został sprowadzony w XIX w. jako 
roślina ozdobna i bardzo szybko rozprzestrzenił się po całym kontynencie. W Pol- 
sce obecnie występuje w całym kraju i jest bardzo ciężki do zwalczenia. O sukcesie 
rozrodczym tego gatunku decydują przede wszystkim: rozmnażanie zarówno gene-
ratywne, jak i wegetatywne, bardzo szybki rozrost klonalny, zapylanie przed owady  
lub samozapylenie, anemochoryczny, epizoochoryczny oraz myrmekochoryczny  
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typ rozsiewania nasion. Jest to gatunek bardzo plastyczny, co oznacza, że szybko 
dostosowuje się do lokalnych warunków środowiska [2]. 

Nawłoć późna (Solidago gigantea) 

Nawłoć późna jest bardzo podobna do nawłoci kanadyjskiej. Dwa gatunki różnią  
się łodygą, która u nawłoci późnej jest naga, nieowłosiona. Kwitnie od sierpnia do 
października. Występuje najczęściej na aluwiach, w wilgotnych lasach i zaroślach,  
a także w miejscach ruderalnych i przydrożach. Pochodzi z Ameryki Północnej, a do 
Europy została sprowadzona w XIX w. jako roślina ozdobna. Nawłoć późna w podob- 
nym stopniu jak nawłoć kanadyjska rozprzestrzenia się niekontrolowanie i zajmuje  
nowe stanowiska, wypierając rodzime gatunki roślin [5]. 
 

 
Fot. 2. Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis w zbiorowisku z nawłocią późną Solidago gigantea 

Źródło: fot. S. Klich 

Niecierpek himalajski (gruczołowaty) (Impatiens gladulifera) 

Kwitnie od lipca do września. Występuje głównie w miejscach wilgotnych, w zaro-
ślach nadwodnych, na brzegach rzek, a także w miejscach ruderalnych. Często wnika  
w siedliska łęgowe. Zazwyczaj występuje razem z innymi gatunkami inwazyjnymi,  
np. z kolczurką klapowaną Echinocystis lobata. Został sprowadzony do Europy z re- 
jonu Himalajów w XIX w. jako roślina ozdobna [1]. Ze względu na łagodne warunki 
klimatyczne zaczął się intensywnie rozprzestrzeniać. Najwięcej stanowisk niecierpka 
gruczołowatego odnotowano do tej pory w południowej części kraju, w większości  
nad rzekami i w innych miejscach wilgotnych. Rozmnaża się poprzez wystrzeliwanie 
nasion na duże odległości. Nadmierne rozprzestrzenianie się niecierpka himalajskie- 
go i wypieranie innych gatunków jest szczególnie niebezpieczne ze względu na jego 
wpływ na zwiększanie erozji. Spowodowane jest to ich płytkim systemem korzenio- 
wym. Niecierpek gruczołowaty znajduje się na liście 100 najgroźniejszych gatunków 
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inwazyjnych Europy [10]. Znajduje się również na liście roślin i zwierząt gatunków  
obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (fot. 3) [6]. 
 

 
Fot. 3. Niecierpek himalajski Impatiens glandulifera 

Źródło: fot. S. Klich 

 

Niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora) 

Kwitnie od czerwca do października. Występuje bardzo często w lasach, zaroślach,  
w ogrodach, najczęściej na terenach wilgotnych, często nad rzekami i w ich dolinach. 
Najszybciej rozprzestrzenia się wzdłuż koryt rzecznych. Niecierpek drobnokwiato- 
wy pochodzi z Azji, a do Europy został sprowadzony w XIX w. Rozprzestrzenia się 
bardzo łatwo dzięki małym wymaganiom środowiskowym, a także dzięki charakte-
rystycznemu sposobowi rozprzestrzeniania nasion poprzez ich wystrzeliwanie na  
dużą odległość. Jest to gatunek inwazyjny, który wnika do największej liczby siedlisk 
przyrodniczych (fot. 4) [7]. 
 

 
Fot. 4. Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

Źródło: fot. S. Klich 
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Kolczurka klapowana (Echinocystis lobata) 

Kolczurka klapowana jest pnączem osiągającym do 8 m długości. Występuje głów- 
nie w miejscach wilgotnych, szczególnie nad rzekami. W Polsce występuje na dużej  
liczbie stanowisk w całym kraju, głównie w części południowo-wschodniej. Pochodzi  
z Ameryki Północnej, do Europy została sprowadzona na przełomie XIX i XX w. jako 
roślina ozdobna [1]. Gatunek ten znajduje się na liście 100 najgroźniejszych gatunków 
inwazyjnych w Europie [10]. Zagraża lokalnym ekosystemom poprzez niekontrolo- 
wany rozwój. Kolczurka klapowana zaliczana jest do grupy roślin określanych jako 
„transformers”, które niezwykle silnie zmieniają ekosystem, w którym się znajdują. 
Gatunek ten znajduje się na liście roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przy- 
padku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym 
lub siedliskom przyrodniczym (fot. 5) [6]. 
 

 
Fot. 5. Kolczurka klapowana Echinocystis lobata 

Źródło: fot. S. Klich 

Robinia pseudoakacja (Robinia pseudoacacia) 

Kwitnie w maju i czerwcu. Jest gatunkiem często spotykanym w dolinach rzek.  
W Polsce występuje bardzo często, w całym kraju, mniej go jest jedynie w Polsce pół-
nocno-wschodniej. Pochodzi z Ameryki Północnej, do Europy został sprowadzony  
w XVII w. jako drzewo ozdobne. Często jest sadzone jako ochrona przed erozją oraz  
jako roślina miododajna. Po wprowadzeniu na nowy teren szybko zajmuje duże ob- 
szary i zagłusza niższe rośliny, ograniczając im dostęp do światła. Ponadto okazałe  
kwiaty robinii konkurują silnie z innymi, rodzimymi roślinami o zapylacze (fot. 6) [7]. 
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Fot. 6. Młody okaz robinii pseudoakacji Robinia pseudoacacia 

Źródło: fot. S. Klich 

Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica) 

Jest to gatunek pochodzenia azjatyckiego, do Europy został sprowadzony w XIX w. 
jako roślina ozdobna. Obecnie występuje w całej Polsce na wielu stanowiskach,  
głównie w południowej części kraju. Zajmuje w głównej mierze siedliska zmienione 
antropogenicznie: nasypy kolejowe, nieużytki, siedliska ruderalne, przydroża, ale  
także doliny rzeczne. Jest rośliną, której kłącza mogą obejmować swoim zasięgiem  
teren w promieniu kilku metrów od rośliny macierzystej. To powoduje zahamowanie 
rozwoju roślin innych gatunków, co dodatkowo sprzyja dalszemu rozprzestrzenia- 
niu się tego gatunku inwazyjnego. Rdestowiec ostrokończysty jest jednym ze 100 
najgroźniejszych gatunków inwazyjnych Europy [10]. Rozprzestrzenia się bardzo 
intensywnie, zagraża lokalnej bioróżnorodności oraz jest niezwykle trudny do usu- 
nięcia. Znajduje się na liście roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym (fot. 7) [6]. 
 

 
Fot. 7. Rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica 

Źródło: fot. S. Klich 
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Największą liczbę inwazyjnych gatunków roślin zanotowano na stanowiskach:  
9 – Bachórzec, 12 – Dąbrówka Starzeńska, 13 – Nozdrzec. Zinwentaryzowane  
gatunki poddano eksperckiej ocenie ilościowej. Stwierdzono, że największy udział  
wśród gatunków inwazyjnych mają następujące gatunki roślin: nawłoć kanadyjska 
Solidago canadensis, nawłoć późna Solidago gigantea, niecierpek drobnokwiatowy Im- 
patiens parviflora. Pozostałe gatunki występowały w mniejszej liczebności, jednak na 
największej liczbie stanowisk występowały kolczurka klapowana Echinocystis lobata  
i rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica. 

4. Podsumowanie i wnioski 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji florystycznej na Pogórzu Dynowskim  
w dolinie Sanu stwierdzono występowanie 7 gatunków inwazyjnych roślin. Biorąc pod 
uwagę rezultaty podobnych prac inwentaryzacyjnych, np. prowadzonych w dolinie  
Wisłoki [4], stan ekosystemu Sanu jest stosunkowo dobry. W Polsce stwierdzono do  
tej pory przynajmniej kilkadziesiąt gatunków inwazyjnych roślin, o różnym stopniu 
rozprzestrzenienia. Tak mała liczba gatunków stwierdzonych w dolinie dużej rzeki 
zapewne wynika z naturalności jej ekosystemu i małej liczby zaburzeń, w tym an-
tropogenicznych. 

Naturalne ekosystemy lub ich fragmenty (siedliska) powstawały w toku tysięcy  
lat ewolucji. Zachodziły w nich procesy konkurencji i naturalnej selekcji, które dopro-
wadziły do wytworzenia bogatych i relatywnie stabilnych systemów biologicznych. 
Siedliska takie są dobrze dostosowane do naturalnych, właściwych danemu regionowi 
geograficznemu warunków klimatycznych, hydrologicznych i edaficznych. Posiadają 
swoistą oporność na czynniki środowiska, a nawet do pewnego stopnia na presję 
wywieraną przez człowieka. Aktualnie w Polsce poza małymi wyjątkami trudno mó- 
wić o ekosystemach naturalnych, niezaburzonych działalnością człowieka. Bardziej 
właściwym jest pojęcie ekosystemów czy siedlisk seminaturalnych – odkształconych  
przez człowieka nieznacznie, w sposób niezaburzający ich podstawowych funkcji  
i niezagrażający ich dalszemu trwaniu. 

San w rejonie przeprowadzonych badań jest rzeką stosunkowo naturalną, semina-
turalną. Rzeka na Pogórzu Dynowskim w większości jest nieuregulowana, umocnienia 
brzegowe są nieliczne, a koryto naturalnie meandruje. Wielkość rzeki i warunki hy-
drogeomorfologiczne powodują, że w strefie nadbrzeżnej antropopresja jest bardzo  
mała. Przejawia się to tym, że w jej pobliżu brak jest zakładów przemysłowych bądź 
produkcyjnych, a nawet działalność rolnicza realizowana jest w pewnym oddaleniu  
od rzeki. Powoduje to, że strefa nadbrzeżna Sanu stanowi niezbyt szeroki, lecz wy-
starczający pas obszaru bliskiego naturze. Jak wykazały przeprowadzone badania,  
pas ten stanowi skuteczny bufor chroniący siedliska również przed negatywnym 
rozprzestrzenianiem się roślin inwazyjnych, które występują tu relatywnie rzadko. 

To wszystko powoduje, że San na Pogórzu Dynowskim wciąż stanowi obszar  
bardzo cenny przyrodniczo, a w konsekwencji atrakcyjny turystycznie. Należy mieć 
nadzieję, że w przyszłości dotychczasowe ekstensywne użytkowanie strefy nadbrzeżnej 
zostanie utrzymane i nie uruchomi lawiny negatywnych dla środowiska procesów,  
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do których należy między innymi zanik cennych siedlisk i eksplozja liczebności ga-
tunków inwazyjnych. 
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