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Wykaz skrótów

Akty prawne

Rozporządzenie MŚ – Rozporządzenie Mini-
stra Środowiska z dnia 9 września 2011 ro-
ku w sprawie roślin i zwierząt gatunków 
obcych, które w przypadku uwolnienia do 
środowiska mogą zagrozić gatunkom ro-
dzimym lub siedliskom przyrodniczym 
(Dz. U. Nr 210, poz. 1260)

Rozporządzenie UE – Rozporządzenie Parlamen- 
tu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1143/2014 
z dnia 22 października 2014 roku w sprawie 
działań zapobiegawczych i zaradczych w od-
niesieniu do wprowadzania i rozprzestrzenia-
nia inwazyjnych gatunków obcych

uop – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 627 z poźn. zm.)

Instytucje

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środo- 
 wiska; Generalny Dyrektor Ochrony  
 Środowiska

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
 i Autostrad

GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
KE – Komisja Europejska
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Śro- 

 dowiska i Gospodarki Wodnej
PGL LP – Państwowe Gospodarstwo Leśne 

  „Lasy Państwowe”
PIORiN – Państwowa Inspekcja Ochrony Ro- 

 ślin i Nasiennictwa
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środo- 

 wiska; Regionalny Dyrektor Ochrony 
 Środowiska

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony  
 Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony  
 Środowiska
WZMiUW – Wojewódzki Zarząd Melioracji  

 i Urządzeń Wodnych

Inne

ATPOL – Atlas rozmieszczenia roślin naczy- 
 niowych w Polsce
azjatyckie rdestowce – rdestowiec ostrokoń-

czysty (Reynoutria japonica Houtt.), rde-
stowiec sachaliński (Reynoutria sachali-
nensis (F. Schmidt) Nakai) i rdestowiec 
pośredni (Reynoutria × bohemica Chrtek 
& Chrtková)

CBD – Konwencja o różnorodności biologicz- 
 nej (ang. Convention on Biological  
 Diversity)
EOG – Mechanizm Finansowy Europejskie- 
 go Obszaru Gospodarczego
PK – park krajobrazowy
PMŚ – państwowy monitoring środowiska
PN – park narodowy
PZO – plany zadań ochronnych
RPO – regionalne programy operacyjne
UE – Unia Europejska
ZMŚP – zintegrowany monitoring środowi- 
 ska przyrodniczego
źród. int. – źródło internetowe





wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyj-
nych gatunków obcych, zobowiązuje państwa 
członkowskie do podjęcia środków zaradczych 
wobec tych inwazyjnych gatunków obcych, 
które rozprzestrzeniły się na szeroką skalę, aby 
zminimalizować ich oddziaływanie m.in. na 
różnorodność biologiczną i powiązane usługi 
ekosystemowe (rozdz. 4, art. 19), gdyż stwarza 
to zagrożenie dla UE.

Zagadnieniu efektywnego zwalczania in-
wazyjnych gatunków z rodzaju Reyno u tria po-
święcono dotąd wiele opracowań naukowych 
i poradników metodologicznych (np. Child 
i Wade 2000; Bímová i in. 2001; Kabat i in. 
2006; The knotweed code… 2006; Barták i in. 
2010). Wystandaryzowane informacje, doty-
czące metod zwalczania i prewencji, zawiera 
także baza GISP – Global Invasive Species Pro-
gramme (Mooney 1999). Powszechnie pod-
kreślany jest fakt, iż w pełni zadomowione 
populacje rdestowców są bardzo trudne do 
usunięcia. Należy brać to pod uwagę w pla-
nowaniu działań zarówno na poziomie krajo-
wym, jak też regionalnym i lokalnym.

1.1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zebranie wie-
dzy dotyczącej występowania na terenie Pol-
ski inwazyjnych gatunków roślin obcego po-
chodzenia z rodzaju rdestowiec Reynoutria 
spp. (= Fallopia spp.): rdestowca ostrokończy-
stego (Reynoutria japonica), rdestowca sacha-
lińskiego (Reynoutria sachalinensis) i rdestow-
ca pośredniego (Reynoutria × bohemica) oraz 
przygotowanie wytycznych, pozwalających na 
podejmowanie efektywnych działań eliminu-
jących lub minimalizujących zagrożenia zwią-
zane z ich dalszym rozprzestrzenianiem się.

1. Wprowadzenie

Zapobieganie inwazjom jest uznawane za 
najskuteczniejszy sposób ograniczania ekolo-
gicznych i ekonomicznych konsekwencji roz-
przestrzeniania się gatunków obcego pocho-
dzenia. Obok podnoszenia poziomu wiedzy 
o przyczynach i skutkach inwazji biologicz-
nych, podstawowym elementem zapobiegania 
jest wypracowanie skutecznych rozwiązań or-
ganizacyjno-prawnych, w tym aktów regulu-
jących zasady sprowadzania obcych gatunków 
roślin i sposobów postępowania z osobnikami, 
które już znajdują się w uprawach.

Polska, ratyfikując w 1995 roku Konwencję 
o różnorodności biologicznej (CBD), zobowią-
zała się m.in. do zapobiegania wprowadzaniu, 
kontroli lub tępienia tych obcych gatunków, któ-
re zagrażają ekosystemom, siedliskom lub gatun-
kom (w miarę możliwości i potrzeb; art. 8h). Do 
tej grupy gatunków roślin należą przedstawicie-
le z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. (= Fallo-
pia spp.) (Tokarska-Guzik i in. 2012, 2015a, b). 
Z uwagi na dużą inwazyjność – jak też zagroże-
nia dla różnorodności roślin i zwierząt określo-
nych obszarów, związane z rozprzestrzenianiem 
się rdestowców – gatunki z tego rodzaju zostały 
uznane w wielu krajach za wymagające zwalcza-
nia (Child i Wade 2000; Lowe i in. 2000). Brak 
działań ograniczających ich występowanie i/lub 
eliminujących obecność tych roślin może sprzy-
jać dalszej inwazji i powodować jej nasilenie.

Ze względu na szereg cech morfologicz-
nych, biologicznych oraz możliwości adaptacji 
do różnych warunków środowiska są one jed-
nocześnie uznawane za szczególnie trudne do 
zwalczania (m.in. Bímová i in. 2001; Child 
i in. 2001; Cronk i Fuller 2001).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 paź-
dziernika z 2014 roku w sprawie działań za-
pobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do 
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Opracowanie ma stanowić narzędzie 
wspierające działania na szczeblu lokalnym, re-
gionalnym i krajowym, podejmowane w celu 
skutecznego usunięcia istniejących stanowisk 
rdestowców oraz zapobiegania rozprzestrze-
nianiu się tych gatunków na nowe tereny. Ze 
względu na zróżnicowanie przyrodnicze oraz 
niejednolite zagospodarowanie terenu Polski 
stopień zasiedlenia obszarów przez ww. gatun-
ki nie jest równomierny, zatem działania ma-
jące na celu ich usunięcie ze środowiska przy-
rodniczego powinny być podejmowane w skali 
lokalnej.

Wytyczne mają stanowić kompendium 
wiedzy dla władz samorządowych, instytu-
cji naukowych, organizacji pozarządowych 
oraz obywateli, zawierające informacje na te-
mat rozpoznawania rdestowców, opis regula-
cji prawnych umożliwiających walkę z tymi 
gatunkami oraz metod skutecznego zwalcza-
nia i ograniczania ich dalszego rozprzestrze-
niania się.

Opracowanie obejmuje:
1. charakterstykę inwazyjnych taksonów z rodza-

ju rdestowiec Reynoutria spp. (= Fallopia spp.), 
występujących w Polsce, z uwzględnieniem:
a) systematyki i nazewnictwa,
b) morfologii,
c) biologii i ekologii,
d) historii, stanu i prognozy inwazji w Polsce,
e) wskazania siedlisk, w tym siedlisk przy-

rodniczych z Dyrektywy Siedliskowej, 
oraz form użytkowania terenu najczęściej 
zajmowanych przez te gatunki w Polsce,

f) określenia wpływu na środowisko przy-
rodnicze, szczególnie na gatunki chro-
nione i siedliska przyrodnicze z Dyrek-
tywy Siedliskowej, gospodarkę oraz ludzi,

g) przykładów szacunkowych wielkości 
szkód gospodarczych powodowanych 
przez te gatunki,

h) opisu znanych sposobów wykorzystywa-
nia danego gatunku;

2. analizę istniejących przepisów prawnych, 
związanych z podejmowaniem działań 
mających na celu zwalczanie tych gatun-

ków i ograniczanie ich rozprzestrzeniania 
się, a także propozycje zmian do istnieją-
cych rozwiązań prawnych i organizacyjnych 
w tym zakresie;

3. metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się, 
zarządzania populacją oraz monitoringu 
rdestowców, w tym:
a) działania mające na celu zapobieganie 

przedostawaniu się rdestowców do środo-
wiska przyrodniczego,

b) opis metod zwalczania rdestowców,
c) kierunki/metody renaturalizacji terenu 

po usunięciu rdestowców,
d) propozycje niezbędnych działań, mają-

cych na celu zarządzanie populacją rde-
stowców w Polsce, w tym wskazanie ob-
szarów lub siedlisk, które powinny zostać 
w pierwszej kolejności objęte działaniami, 
wraz z analizą kosztów i korzyści z zapro-
ponowanych działań,

e) zalecenia dotyczące sposobu prowadze-
nia monitoringu populacji oraz monito-
ringu efektów podejmowanych działań, 
a także wyjaśnienie celów prowadzenia 
takiego monitoringu,

f) przykładowe działania polegające na 
zwalczaniu rdestowców, wykonane lub 
wykonywane w Polsce i w innych krajach;

4. źródła finansowania działań mających na 
celu ograniczenie rozprzestrzeniania się i li-
kwidację stanowisk rdestowców;

5. działania informacyjne, edukacyjne i komu-
nikacyjne, propagujące dobre praktyki w za-
rządzaniu rdestowcami.

1.2. Uwagi metodyczne

Opracowanie przygotowano na podstawie 
kwerendy dostępnych źródeł (publikacje, bazy 
danych, strony internetowe, materiały niepubli-
kowane) oraz danych własnych zespołu autorów.

Informacje wymienione w zakresie opra-
cowania w pkt. 1. Charakterystyka inwazyj-
nych taksonów… zostały zebrane i przygoto-
wane z uwzględnieniem:
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a) stosowanych nazw naukowych i synonimów 
oraz nazw zwyczajowych w języku polskim 
i innych językach narodowych; nazwy takso-
nów podano zgodnie z aktualnie obowiązu-
jącym w Polsce wykazem – “Flowering plants 
and pteridophytes of Poland. A checklist” 
[Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski] 
(Mirek i in. 2002). Uwzględniono także na-
zewnictwo przyjęte w Europie i szerzej na 
świecie (ze wskazaniem źródeł) oraz pozycję 
systematyczną w ujęciu Takhtajana (2009),

b) ogólnej charakterystyki morfologicznej, ze 
wskazaniem cech pozwalających na iden-
tyfikację poszczególnych taksonów (wraz 
z ilustracją),

c) opisania sposobów rozmnażania i rozprze-
strzeniania się oraz wskazania siedlisk naj-
bardziej narażonych na zajmowanie przez 
rdestowce,

d) opisu naturalnego zasięgu oraz historii roz-
przestrzeniania się rdestowców w Europie 
i na obszarze Polski, wraz z  charakterysty-
ką współczesnego ich rozmieszczenia, przy-
gotowanego na podstawie dostępnych infor-
macji publikowanych i niepublikowanych, 
w tym baz danych. Przywołana literatura 
nie stanowi pełnej bibliografii istniejących 
źródeł, a jedynie ich wybór na potrzeby ni-
niejszego opracowania,

e) zilustrowania rozmieszczenia poszczegól-
nych gatunków w  Polsce – mapy rozmiesz-
czenia poszczególnych taksonów rdestow-
ców na obszarze kraju przygotowano na 
podstawie danych zawartych w  publika-
cjach, bazach danych, w tym: w bazie Atla-
su rozmieszczenia roślin naczyniowych 
w Polsce – ATPOL, do której dane przeka-
zywali botanicy z poszczególnych krajo-
wych ośrodków naukowych (Zając i Za-
jąc red. 2001) oraz zbiorów zielnikowych 
i regionalnych baz danych zgromadzonych 
w ośrodkach botanicznych Uniwersytetów 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ja-
giellońskiego w Krakowie, Śląskiego w  Ka-
towicach, Szczecińskiego, Wrocławskiego 
(Kącki i Śliwiński 2012) oraz Akademii 

Pomorskiej w Słupsku, a także niepubliko-
wanych danych autorskich.

Informacje wymienione w  zakresie opra-
cowania w pkt. 3. Metody zapobiegania roz-
przestrzenianiu się, zarządzania populacją 
oraz monitoringu rdestowców uwzględnia-
ją zapisy rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 
22 października 2014 roku w sprawie działań 
zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu 
do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyj-
nych gatunków obcych.

W przytoczonych metodach zwalczania 
wskazano okresy, w jakich prace powinny być 
wykonywane, zalecaną ich częstotliwość, sto-
sowane środki i narzędzia; starano się ponadto 
ocenić ich skuteczność (wskazać zarówno wa-
dy, jak i zalety ich wyboru), wpływ na środo-
wisko oraz zaproponować środki ostrożności 
przy ich wykonywaniu, a także podać szacun-
kowe koszty.

Opis potencjalnych źródeł finansowania 
działań zawiera wskazania dla samorządów, 
organizacji pozarządowych oraz osób fizycz-
nych. W rozdziale zawarto sugestie odnośnie 
szacowania kosztów zadań, które powinny być 
ujęte w kosztorysie, w tym szacunkowy koszt 
usunięcia rdestowców z pow. 1 ha w zależności 
od wybranej metody, a także wskazania szcze-
gółowego wykazu zadań na potrzeby przygoto-
wania dokumentacji przetargowej, w szczegól-
ności opisu przedmiotu zamówienia.

W opracowaniu wykorzystano informacje 
dotyczące warunków występowania, powodo-
wanych zagrożeń oraz podejmowanych metod 
zarządzania ww. gatunkami, przekazane przez 
instytucje samorządowe, instytucje naukowe, 
organizacje pozarządowe, w tym: Regionalne 
Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ), regio-
nalne oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad (GDDKiA), parki narodo-
we (PN), parki krajobrazowe (PK), marszałków 
województw, wojewódzkie stacje sanitarno-

-epidemiologiczne (SANEPiD), Wojewódzkie 
Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
(WIORiN), urzędy gmin, na terenie których – 
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analogiczna do przyjętej w publikacjach po-
święconych problematyce inwazyjnych gatun-
ków obcego pochodzenia, dostępnych na stro-
nie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska: Rośliny obcego pochodzenia w Pol-
sce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 
inwazyjnych (Tokarska-Guzik i in. 2012), Pro-
pozycja listy roślin gatunków obcych, które mogą 
stanowić zagrożenie dla przyrody Polski i Unii 
Europejskiej (Tokarska-Guzik i in. 2015a). 

zgodnie z wiedzą autorów opracowania – pro-
blem inwazji gatunków z rodzaju rdestowiec 
jest szczególnie nasilony.

Przyjęta tu terminologia i definicje są zgod-
ne z zapisami dokumentów międzynarodo-
wych (Konwencja o Różnorodności Biologicznej) 
i krajowych (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 roku)1, a ich interpretacja jest 
1 Z tym wyjątkiem, że zapisy ustawy dotyczą również ga-
tunków obcych w poszczególnych regionach.



(Fallopia) × bohemica (Tokarska-Guzik i in. 
2012; ryc. 1).

Taksony te reprezentują rodzinę rdestowa-
tych Polygonaceae z rzędu Polygonales, któ-
ra obejmuje, w zależności od ujęcia, od 40 
(Balogh 2008) do 49 rodzajów (Sanchez i in. 
2011). W systematyce (Mirek i in. 2002; Takh-
tajan 2009) należą one do następujących kate-
gorii taksonomicznych:

2.1. Przynależność systematyczna

Inwazyjne gatunki azjatyckich rdestowców 
Reynoutria spp. (= Fallopia spp.) występują-
ce w Europie, w tym także w Polsce, obejmują: 
rdestowca ostrokończystego Reynoutria (Fal-
lopia) japonica, rdestowca sachalińskiego Rey-
noutria (Fallopia) sachalinensis oraz ich mie-
szańca – rdestowca pośredniego Reynoutria 

2. Charakterystyka inwazyjnych taksonów  
 z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. (= Fallopia spp.) występujących w Polsce

Gromada: Magnoliophyta (Angiospermae) – okrytonasienne (okrytozalążkowe)
Klasa: Magnoliopsida (Dicotyledonae) – dwuliścienne

Podklasa: Caryophyllidae – goździkowe
Rząd: Polygonales  – rdestowcowe/rdestowce

Rodzina: Polygonaceae  – rdestowate
Rodzaj: Reynoutria/Polygonum/Fallopia – rdestowiec/rdest/rdestówka

Gatunek: Reynoutria japonica – rdestowiec ostrokończysty (ryc. 1A)
 Reynoutria sachalinensis – rdestowiec sachaliński (ryc. 1B)
 Reynoutria × bohemica – rdestowiec pośredni (ryc. 1C)

Ryc. 1. Taksony z rodzaju rdestowiec Reynoutria występujące w Polsce. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 1. Knotweed taxa from the genus Reynoutria found in Poland

A B C
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nica Houtt. i R. sachalinensis (F. Schmidt ex 
Maxim.) Nakai (Nakai 1926; Webb i Chater 
1963; Haraldson 1978; Tzvelev 1987, 1989; 
Brandbyge 1993). Inni taksonomowie włą-
czali te dwa gatunki do rodzaju Fallopia Adan-
son (Hedeberg 1946; Holub 1971; Ronse, 
Decraene i Akeroyd 1988; Bailey i Stace 
1992; Yonekura i Ohashi 1997), równoważ-
nego dawnej sekcji Tiniaria w obrębie rodzaju 
Polygonum L. (Bailey i Stace 1992), podczas 
gdy jeszcze inni preferowali pozostawienie za-
równo gatunków wyróżnionych, jako rodzaj 
Fallopia jak i Reynoutria, w obrębie rodzaju 
Polygonum.

Bailey i Stace (1992), biorąc pod uwagę ła-
twość, z jaką krzyżują się gatunki z dwóch wy-
odrębnionych rodzajów Fallopia i Reynoutria, 
a także uwzględniając wyniki badań cytoge-
netycznych (różnice w liczbie chromosomów), 
dowodzą słuszności ich połączenia w jeden ro-
dzaj (pod nazwą Fallopia) i jednoczesne jego 
wyłączenie z rodzaju Polygonum. Ci sami auto-
rzy zaproponowali dalszą klasyfikację rodzaju 
Fallopia na cztery sekcje:

– Fallopia Adanson – obejmującą roczne pną-
cza F. convolvulus (L.) Löve, F. dumetorum 
(L.) Holub rodzime w Europie, oraz amery-
kańską F. scandens (L.) Holub;

– Parogonum Haraldson – skupiającą trwałe 
pnącza: północnoamerykańske F. cilinoides 
(Michaux) Holub i pochodzące z Chin F. cy-
nanchoides (Hemsl.) Haraldson;

– Sarmentosae (Grintz.) Holub = Pleuropterus 
(Turcz.) Haraldson – drewniejące pnącza 
F. multiflora (Thunb.) Haraldson i F. bald-
schuanica (Regel) Holub (incl. F. aubertii 
(L. Henry) Holub – gatunki azjatyckie;

– Reynoutria (Houtt.) Ronse Decraene – 
okazałe byliny kłączowe F. japonica 
(Houtt.) Ronse Decraene i F. sachalinensis 
(F. Schmidt ex Maxim.) Ronse Decraene – 
gatunki azjatyckie.

Przytoczone argumenty, potwierdzane 
wynikami badań cytogenetycznych, decydo-
wały o taksonomicznym wyodrębnieniu oma-
wianych gatunków w większości współczes-

2.2. Uwagi taksonomiczne

Przynależność taksonomiczna i nomen-
klatura gatunków, opisywanych pod polską na-
zwą zwyczajową rdestowce, zmieniała się wie-
lokrotnie, w relacji do stanu wiedzy i podejścia 
autorów (Schuster i in. 2011, 2015). Zmiany 
te wynikały z różnych ujęć taksonomii rodza-
ju Polygonum (rdest) i wyłączonych następnie 
z niego rodzajów Fallopia (Bilderdykia) i Rey-
noutria (Pleuropterus), a także z historii opi-
sania poszczególnych gatunków. Rdestowiec 
ostrokończysty został niezależnie opisany pod 
dwoma nazwami, jako Reynoutria japonica 
przez Houttuyna w 1777 roku, i jako Polygo-
num cuspidatum przez Siebolda i Zuccarinie-
go w 1846 roku, co wyjaśniono dopiero na po-
czątku XX wieku (Beerling i in. 1994; CABI 
2015a). Jeszcze inne ujęcie prezentowała klasy-
fikacja Meissnera z roku 1856, która lokowała 
ten gatunek w obrębie rodzaju Fallopia (Bailey 
1990).

Z kolei rdestowiec sachaliński, pierwszy raz 
opisany przez Schmidta w 1859 roku w dzie-
le Maximowicza jako Polygonum sachalinense, 
był klasyfikowany w obrębie różnych rodzajów 
jako: Fallopia, Polygonum, Reynoutria, Tinia-
ria i Pleuropterus (CABI 2015b).

Najpóźniej, bowiem dopiero w 1983 roku, 
został opisany – pod nazwą Reynoutria × bohe-
mica J. Chrtek & A. Chrtková – rdestowiec 
pośredni, który powstał w Europie przypusz-
czalnie spontanicznie, jako efekt hybrydyza-
cji między blisko spokrewnionymi rdestowcem 
ostrokończystym i rdestowcem sachalińskim 
(Chrtek i Chrtková 1983).

We wcześniejszych opracowaniach opisy-
wane taksony najczęściej zaliczane były – z re-
guły przez badaczy japońskich i amerykań-
skich – do rodzaju rdest Polygonum L. Także 
w Polsce jeszcze w połowie ubiegłego wieku 
umieszczano je w obrębie tego rodzaju (Sza-
fer i in. 1988; Zając 1992). Niektórzy autorzy 
wyodrębniali pochodzące z Azji okazałe byli-
ny kłączowe z rodzaju Polygonum L. jako ga-
tunki z rodzaju Reynoutria Houtt. – R. japo-
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Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková 
(nazwa, pod którą został opisany), a w pracach 
amerykańskich i japońskich nadal umieszcza-
ny jest w obrębie rodzaju Polygonum jako Poly-
gonum × bohemicum (Zika i Jacobson 2003). 
Nie był podawany z Japonii aż do roku 1997, 
kiedy został opisany pod nazwą Reynoutria 
× mizushimae Yokouchi ex T. Shimizu (Bailey 
2003; por. rozdz. 2.3.).

Poza wyjaśnieniem i uporządkowaniem 
klasyfikacji w obrębie rodziny Polygonaceae 
istotne znaczenie ma ustalenie pokrewieństw 
taksonów inwazyjnych, które może pomóc 
w przewidywaniu u blisko spokrewnionych ga-
tunków i ich mieszańców możliwości stania się 
inwazyjnymi poza granicami ich rodzimych za-
sięgów (Schuster i in. 2015). Wyniki filogene-
tycznych badań ujawniły, że niewiele gatunków 
z rodzaju Polygonum s. str. jest inwazyjnych. 
Należą do nich m.in. Aconogonon polystachy-
um (Wall. ex Meisn.) M. Král i Persicaria per-
foliata (L.) H. Gross, gatunki pochodzenia 
azjatyckiego, inwazyjne w Europie i Ameryce 
Północnej (plemię Persicarieae) oraz blisko spo-
krewnione rodzaje Reynoutria, Muehlenbec-
kia i Fallopia (plemię Polygoneae) (Schuster 
i in. 2011, 2015). Wzajemne relacje filogenetycz-
ne między rodzajami Reynoutria, Muehlen-
beckia i Fallopia są jednak trudne do ustalenia 
przy zastosowaniu trzech markerów moleku-
larnych, a także w świetle wyników otrzyma-
nych przez Baileya (2013), które potwierdziły 
możliwość tworzenia przez ich przedstawicieli, 
żywotnych mieszańców np. Muehlenbeckia au-
stralis (G. Forst.) Meisn. z Nowej Zelandii i Rey-
noutria japonica (Schuster i in. 2015).

2.3. Nazewnictwo

Odmienne ujęcia taksonomiczne (rozdz. 
2.2.) skutkują różnicami nomenklatorycznymi. 
W tabeli 1 zestawiono spotykane w literaturze 
nazewnictwo naukowe i zwyczajowe dla oma-
wianych gatunków. W krajowej nomenklaturze 
przez długi czas funkcjonowały one jako ga-

nych publikacji pod nazwą rodzajową Fallopia 
(Bailey 1990; Balogh 2008; CABI 2015a–c).

Mimo to, w innych współczesnych uję-
ciach (amerykańskich i europejskich – np. Flo-
ra Europaea; Webb 2010) nadal umieszczane są 
w obrębie rodzaju Reynoutria, który obok wy-
żej wymienianych dwóch taksonów oraz ich 
mieszańca obejmuje cztery inne: Reynoutria 
ciliinervis (Nakai) Moldenke, Reynoutria for-
besii (Hance) T.Yamaz., Reynoutria multiflo-
ra (Thunb.) Moldenke i Reynoutria spaethii 
(Damm.) Moldenke (The Plant List, 2013).

Najnowsze wyniki badań filogenetycz-
nych z wykorzystaniem metod molekularnych 
Schuster i współpracowników (2011, 2015), 
sygnalizowane już wcześniej przez innych au-
torów (Sanchez i in. 2009; Burke i in. 2010), 
potwierdzają zasadność traktowania Fallopia 
i Reynoutria jako odrębnych rodzajów. W tym 
ujęciu Reynoutria (x = 11) jest siostrzanym kla-
dem w stosunku do pozostałych blisko spo-
krewnionych gatunków wyróżnionych jako 
rodzaje Fallopia i Muehlenbeckia (x = 10). Zda-
niem cytowanych autorów tezę tą wspierają po-
nadto różnice w składzie chemicznym i pew-
ne cechy morfologiczne (różnice w budowie 
i funkcjonalności kwiatów (por. także wymie-
nione niżej).

We współczesnej literaturze polskiej rde-
stowce zaliczane są do rodzaju Reynoutria, sku-
piającego wzniesione byliny kłączowe o słupku 
z 3 frędzelkowatymi znamionami (Zając 1992; 
Rutkowski 1998). Zostały wydzielone z rodza-
ju Polygonum (przede wszystkim na podstawie 
ww. cech morfologicznych), w którym pozo-
stawiono grupę gatunków obejmującą rośliny 
roczne lub niewielkie byliny, wzniesione lub 
rozesłane, których okwiat w czasie owocowa-
nia nie posiada skrzydełka (kilu). Roczne lub 
zdrewniałe pnącza o słupku z główkowatym 
znamieniem wydzielone zostały jako rodzaj 
Fallopia (Zając 1992; Rutkowski 1998).

Mieszaniec – rdestowiec pośredni – w za-
leżności od przyjętego ujęcia, najczęściej pu-
blikowany jest pod nazwą Fallopia × bohemica 
(Chrtek & Chrtková) J.P. Bailey (Stace 1993), 
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Tab. 1. Nazwy naukowe i zwyczajowe opisywanych taksonów z rodzaju rdestowiec Reynoutria używane współcześnie 
wraz z synonimami (grubą czcionką zaznaczono nazwy preferowane w literaturze naukowej)
Tab. 1. Currently used scientific and common names of the described knotweed taxa (Reynoutria) and their synonyms 
(names preferred in scientific literature marked in bold font)

Międzynarodowa nazwa  
naukowa (Plant List, 2013)

Reynoutria japonica  
Houtt.

Reynoutria sachalinensis 
(F. Schmidt) Nakai

Reynoutria × bohemica  
Chrtek & Chrtková

1 2 3 4
Międzynarodowa  
preferowana nazwa na-
ukowa (częściej stosowa-
na w literaturze)

Fallopia japonica (Houtt.) 
Ronse Decr.

Fallopia sachalinensis  
(F. Schmidt) Ronse Decr.

Fallopia ×bohemica  
(Chrtek & Chrtková) 
J.P. Bailey

Międzynarodowa  
preferowana nazwa 
zwyczajowa

Japanese knotweed giant knotweed Bohemian knotweed

Nazwa naukowa przyjęta 
w Polsce

Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria sachalinensis  
(F. Schmidt) Nakai

Reynoutria ×bohemica  
Chrtek & Chrtková

Nazwa zwyczajowa  
przyjęta w Polsce

rdestowiec (rdest) 
ostrokończysty

rdestowiec (rdest) 
sachaliński

rdestowiec (rdest) pośredni

Inne naukowe nazwy 
(synonimy)

Fallopia compacta (Hook.f.) 
G.H. Loos & P. Keil

Fallopia japonica f. colorans 
(Makino) Yonek.

Fallopia japonica var. com-
pacta (Hook.f.) J.P. Bailey

Fallopia japonica  
var. compacta J. Bailey

Fallopia japonica var. hachi-
dyoensis (Makino) Yonek. 
& H. Ohashi

Fallopia japonica  
var. uzenensis (Honda) 
Yonek. & H. Ohashi

Pleuropterus cuspidatus  
(Siebold & Zucc.) H. Gross

Pleuropterus zuccarinii 
(Small) Small

Polygonum compactum 
Hook.f.

Polygonum cuspidatum  
Siebold & Zucc.

Polygonum cuspidatum 
var. spectabile Noter

Polygonum hachidyoense 
Makino

Polygonum reynoutria 
Makino

Polygonum reynoutria  
f. colorans Makino

Polygonum sieboldii  
de Vriese ex L.H. Bailey

Polygonum zuccarinii Small
Reynoutria compacta  

(Hook.f.) Nakai

Polygonum sachalinense  
F. Schmidt

Pleuropterus sachalinensis  
(Frdr. Schmidt Petrop.)  
H. Gross;

Tiniaria sachalinensis  
(F. Schmidt) Janch.

Fallopia sachalinensis  
var. intermedia (Tatew.) 
Yonek. & H. Ohashi

Polygonum ×bohemicum 
(Chrtek & Chrtková)  
Zika & Jacobson

Polygonum sachalinense  
var. intermedium Tatew.

Reynoutria ×mizushimae 
Yokouchi ex T. Shimizu

Reynoutria sachalinensis 
var. intermedia (Tatew.) 
Miyabe & Kudô

Reynoutria ×vivax auct.,  
non J. Schmitz & Strank
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1 2 3 4

Inne naukowe nazwy 
(synonimy)

Reynoutria hachidyoensis 
(Makino) Nakai

Reynoutria hachidyoensis  
var. terminalis Honda

Reynoutria hachijoensis  
Nakai ex Jotani

Reynoutria hastata Nakai 
ex Ui

Reynoutria henryi Nakai
Reynoutria japonica var. com-

pacta (Hook.f.) Moldenke
Reynoutria japonica var. ha-

stata (Nakai ex Ui) Honda
Reynoutria japonica var. spec-

tabilis (Noter) Moldenke
Reynoutria japonica var. ter-

minalis (Honda) Kitag.
Reynoutria japonica var.  

uzenensis Honda
Reynoutria uzenensis  

(Honda) Honda
Tiniaria japonica (Houtt.) 

Hedberg
Nazwy zwyczajowe w Europie i na świecie:
częściej używane nazwy 
w języku angielskim

UK:  
donkey rhubarb; German 
sausage; gypsy rhubarb; 
Hancock’s curse; Ladir Tir; 
pea-shooter plant; Pysen 
saethwr; Sally rhubarb

USA:  
crimson beauty; elephant-
-ear bamboo; fleece flower; 
Japanese bamboo; Japane-
se fleece flower; Mexican 
bamboo; wild rhubarb

Inne: 
japanese polygonum; kon-
tiki bamboo; reynoutria 
fleece flower

Sakhalin Knotweed hybrid knotweed

Belgia Japanse duizendknoop Sachalinse duizendknoop
Chiny huzhang; 酸筒杆
Dania Japansk Pileurt Sachalinse duizendknoop
Estonia vooljas pargitatar;  

vooljas kirburohi
sahhalini pargitatar

Finlandia Japanintatar; Sieboldin tatar jättitatar Hörtsätatar
Francja Renouée du Japon;  

Reynoutria du Japon
Renouée de Sakhaline;  

Renouée de Sachaline;  
Renouée géante du Japon;

Renouée de Bohême;  
Renouée hybride;

Holandia duizendknoop, Japanse Boheemse duizendknoop

cd. tab. 1. 
cont. tab. 1.
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Ze względu na podobieństwo morfologicz-
ne i powodowane zagrożenia, omawiane takso-
ny często opisywane są pod angielską zbiorczą 
nazwą zwyczajową knotweeds – odpowiednio 
w języku polskim jako rdestowce.

W źródłach anglojęzycznych spotykana 
jest również nazwa Japanese knotweed s. l. – 
azjatyckie (japońskie) rdestowce – określenie to 
wcześniej odnosiło się do rdestowca ostrokoń-
czystego i mieszańca (Bailey i in. 1995), jed-
nak w nowszych publikacjach obejmuje wszyst-
kie taksony (gatunki rodzicielskie i mieszańca) 
wraz z mieszańcami powstałymi w wyniku 
krzyżówek wstecznych oraz krzyżówek z inny-
mi spokrewnionymi gatunkami, w tym z Fal-

tunki z rodzaju Polygonum (rdest): Polygonum 
cuspidatum Siebold & Zucc. (rdest ostrokoń-
czysty) i Polygonum sachalinense F. Schmidt 
(rdest sachaliński; Szafer i in. 1988; Zając 
1992). Aktualnie – po ich wyłączeniu z rodzaju 
Polygonum – opisywane są pod nazwą rodzajo-
wą Reynoutria (rdestowiec): R. japonica Houtt., 
R. sachalinensis (F. Schmidt) Nakai i R. × bohe-
mica Chrtek & Chrtková (Mirek i in. 2002). 
Łacińska nazwa gatunkowa mieszańca wywo-
dzi się od nazwy regionu (Bohemia) w Repu-
blice Czeskiej, gdzie roślina została znaleziona 
w 1982 roku (Chrtek i Chrtková 1983). Dla-
tego też w języku polskim mieszaniec bywa na-
zywany także rdestowcem czeskim (tab. 1).

1 2 3 4
Irlandia glúineach bhiorach;  

glúineach sheapanach
Islandia risasúra
Japonia itadori; イタドリ; itamidori O- itadori;
Litwa Japoninė reinutrė Sachalininė reinutrė
Łotwa Japānas dižsūrene sahalīna dižsūrene;  

Sahalīnas dižsūrene
Niemcy Japan-Knöterich; Japani-

scher Staudenknöterich; 
Gewöhnlicher Japanischer 
Flügelknöterich; Spieß-
-Knöterich; Spitzblättriger 
Knöterich; Zugespitzter 
Knöterich

Sachalin-Flügelknöterich; 
Sachalin-Staudenknöte-
rich; Sakhalin-Knöterich

Bastard-Flügelknöterich; 
Bastard-Staudenknöterich

Norwegia Parkslirekne
Nowa Zelandia Asiatic knotweed
Polska (inne nazwy) rdest japoński, rdestowiec 

japoński
falopia sachalińska; rdest 

sachaliński; rdestówka 
sachalińska

rdest czeski; rdestowiec 
czeski

Republika Czeska křídlatka japonská křídlatka sachalinská křídlatka česká
Rosja горец остроконечный гречишка японская рейнутрия богемская
Słowenja Japonski dresnik
Szwecja Parkslide jätteslide Hybridslide
Szwajcaria Sachalin-Knöterich
Węgry ártéri japánkeserűfű óriás japánkeserűfű hibrid japánkeserűfű
Włochy Poligono del Giappone Poligono di Sachalin;  

Poligono di Sahalin

Źródła: Zając 1992; Rutkowski 1998; Mirek i in. 2002; Alberternst i Böhmer 2011; Schuster i in. 2011; Integrated Taxono-
mic Information System (ITIS), The Plant List 2013; CABI 2015a–c; DAISIE 2015a, b; EPPO 2015; źród. int. 1, 2, 3, 4

cd. tab. 1. 
cont. tab. 1.
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lopia baldschuanica (Bailey i Wisskirchen 
2006; Bailey i in. 2009).

Brak spójnej i uporządkowanej taksonomii 
rodziny Polygonaceae może skutecznie ograni-
czać zarządzanie różnie identyfikowanymi ga-
tunkami inwazyjnymi. Schuster i in. (2015), 
wskazując na niezgodności w ujęciach rodza-
jów Fallopia i Reynoutria, sugerują potencalnie 
błędne interpretacje regulacji prawnych.

2.4. Morfologia

Azjatyckie rdestowce to byliny – geofity 
kłączowe – o łodygach dorastających do wyso-
kości 3 m (Reynoutria japonica)2, 3,5 m (Rey-
noutria × bohemica), a nawet 4–4,5 m (Rey-
noutria sachalinensis), zbliżone pokrojowo 
(ryc. 2). Szczególnie jest to widoczne u rde-
stowca pośredniego R. × bohemica, który, bę-
dąc mieszańcem rdestowca ostrokończystego 
R. japonica i sachalińskiego R. sachalinensis, 
charakteryzuje się wieloma cechami morfolo-
gicznymi o charakterze pośrednim w stosun-
ku do gatunków rodzicielskich (Bailey i in. 
1995, 1996; Fojcik i Tokarska-Guzik 2000; 
Balogh 2008).

2 Szczegółową charakterystykę rdestowca ostrokończyste-
go można znaleźć w opracowaniu Barneya i in. (2006).

Kłącza
Pędy rdestowców wyrastają z kłączy (zgru-

białych pędów podziemnych, pełniących funk-
cję organu spichrzowego i przetrwalnikowego), 
wrastających w podłoże na głębokość 2–3 met-
rów, oraz rozrastających się poziomo i osiągają-
cych długość 15–20 m (Conolly 1977). Kłącza 
i pędy nadziemne podzielone są na węzły i mię-
dzywęźla. Miejsca na kłączach, z których wyra-
stają pędy nadziemne, skupiają pozostałości pę-
dów ubiegłorocznych, rozwijające się z pąków 
pędy tegoroczne oraz pąki zimowe pędów przy-
szłorocznych. Cała struktura, specyficznie zgru-
biała przypomina np. karpy dalii, a w literatu-
rze anglojęzycznej określana jest jako „crown” 
lub „shoot clump” (Bailey i in. 2009; ryc. 3).

Łodygi
Rozgałęziające się górą, puste w środku ło-

dygi są jasnozielone i często, w dolnej części, 
czerwono nabiegłe lub cętkowane (ryc. 4). Po-
dzielone na węzły i międzywęźla łodygi przy-
pominają wyglądem pędy bambusa (stąd jed-
na z nazw zwyczajowych; por. tab. 1). Liście 
są ustawione na łodydze w dwóch szeregach 
i w dolnych jej partiach szybko opadają. Przy-
listki zrastają się w gatki (cecha typowa dla ro-
dziny rdestowatych Polygonaceae), które mają 
charakterystyczną budowę i mogą utrzymy-
wać się na pędach dłużej lub stosunkowo szyb-
ko odpadają.

 
Ryc. 2. Rdestowce to pokaźnych rozmiarów byliny, pokrojem przypominające krzewy. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 2. Knotweeds are large shrub-like perennials

Rdestowiec sachaliński  
Reynoutria sachalinensis

Rdestowiec ostrokończysty 
Reynoutria japonica

Rdestowiec pośredni  
Reynoutria × bohemica
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Liście
Cechami diagnostycznymi, pozwalającymi 

odróżnić opisywane gatunki, są przede wszyst-
kim rozmiary, kształt i owłosienie liści (ryc. 5 
i 6; tab. 2).

Sztywne w dotyku, szeroko-jajowato-trój-
kątne liście rdestowca ostrokończystego R. ja-
ponica charakteryzują najmniejsze rozmiary 
(średnio do 15 cm długości i 10 cm szerokości), 
wyraźnie zwężony szczyt (kończyk) oraz zwy-
kle ucięta lub tępo, klinowato zwężona nasada. 

W odróżnieniu od nich miękkie w dotyku, sze-
roko-podłużnie-jajowate liście rdestowca sa-
chalińskiego R. sachalinensis osiągają najwięk-
sze rozmiary, do ponad 40 cm długości i ponad 
25 cm szerokości (średnio 35 cm dł. i 20 cm 
szer.), a okazała roślina (do 4,5 m wysokości) 
z daleka wyróżnia się na tle innych i przycią-
ga uwagę. Rozmiar liści maleje od dolnej części 
łodygi ku górze. Szczyt blaszki liściowej jest tę-
po zaostrzony, natomiast jego nasada wyraźnie 
zaokrąglona, sercowata (dolne liście).

Ryc. 3. Szczegóły morfologii podziemnych kłączy rdestowców. A – zgrubiała struktura („karpa”; ang. shoot clump), 
z której wyrastają pędy tegoroczne; widoczne także miejsca po pędach obumarłych, z poprzednich sezonów wegeta-
cyjnych; B – fragment odsłoniętego po powodzi poziomego kłącza z pąkami. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 3. Details of the morphology of the underground rhizomes of knotweeds. A – thickened structure (shoot clump), 
which produces new stems; zones with died back stems from previous growing seasons are also visible; B – fragment 
of a horizontal rhizome with buds, uncovered after flooding

Ryc. 4. Szczegóły morfologii pędów rdestowców. A – pędy podzielone są na węzły (1) i międzywęźla (2); B – pędy 
czerwono nabiegłe lub cętkowane; C – przylistki zrośnięte w gatki (3). Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 4. Details of the morphology of knotweed stems. A – stems are divided into nodes (1) and internodes (2);  
B – purple or speckled stems; C – stipules fused into a sheath (3)

A B

A B C

1

2

3

3
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ne są widocznych włosków, które zredukowa-
ne są do jednokomórkowych, bardzo krótkich, 
nabrzmiałych u nasady papilli. Spód liścia rde-
stowca sachalińskiego R. sachalinensis jest wy-
raźnie owłosiony (włoski widoczne są „gołym” 
okiem). Włoski są 4–12 komórkowe, o długo-
ści 205–815(1070) μm, i nie posiadają szerokiej 
i zgrubiałej nasady. W przypadku rdestowca 
pośredniego R.× bohemica owłosienie spodniej 
strony liścia jest także dobrze widoczne, szcze-
gólnie po przegięciu liścia. Włoski, o długości 
45–150(260) μm, złożone są z 1–4 komórek i od-
znaczają się silnie zgrubiałą nasadą (ryc. 7 i 8).

Podsumowując, liście rdestowca ostro-
kończystego są pokryte niewielkimi brodaw-
kami, liście rdestowca sachalińskiego posia-
dają na spodniej stronie rozproszone, długie 
i miękkie włoski, natomiast spód większych li-
ści rdestowca pośredniego pokryty jest liczny-
mi, krótkimi i sztywnymi włoskami (Bailey 
i in. 1996; Fojcik i Tokarska-Guzik 2000; 
Balogh 2008). Do bardzo szczegółowych cech 
diagnostycznych wymagających użycia np. mi-
kroskopu skaningowego, należy zaliczyć bu-
dowę kutykuli spodniej strony liścia. W przy-
padku rdestowca ostrokończystego jest ona 
gładka, w przypadku rdestowca sachalińskie-
go jest bardzo pomarszczona, a w przypadku 
rdestowca pośredniego wykazuje charakter po-
średni (Bailey i in. 2009; tab. 2).

Kwiaty
Drobne kwiaty o niezróżnicowanym, pię- 

cio krotnym okwiecie3 różnią się nieznacz-
nie barwą; są zielono-białe lub kremowo-bia-
łe u rdestowca ostrokończystego, zielonkawo-

-żółte u r. sachalińskiego i zielono-białawe lub 
mlecznobiałe u r. pośredniego.

Pewne różnice morfologiczne dotyczą 
trzech zewnętrznych listków okwiatu, które 
zaopatrzone są w skrzydełka (kil). W kwiatach 
R. japonica osiągają one szerokość 3–4 mm, 

3 Okwiat niezróżnicowany – brak zróżnicowania na zielo-
ny kielich (okółek zewnętrzny) i koronę, najczęściej innej 
barwy niż zielona (okółek wewnętrzny).

Ryc. 5. Kształt liści gatunków z rodzaju rdestowiec 
Reynoutria występujących w Polsce. Rys. Katarzyna 
Bzdęga
Fig. 5. Shape of the leaves of knotweed (Reynoutria) 
species found in Poland

Rozmiar, kształt i owłosienie liści mie-
szańca R. × bohemica mają charakter pośred-
ni w porównaniu z gatunkami rodzicielskimi 
(Bailey i in. 1995, 1996; Fojcik i Tokarska- 

-Guzik 2000; Balogh 2008). Szeroko-jajowate 
liście osiągają średnio 23 cm długości i 20 cm 
szerokości; ich wielkość maleje od dolnej części 
łodygi ku jej górnym odcinkom. Szczyt każde-
go liścia jest zaostrzony lub wybiegający w dłu-
gi i ostry kończyk, natomiast nasada pozostaje 
tępo klinowata (górne liście) lub lekko serco-
wata (dolne liście; ryc. 5 i 6).

Kolejną cechą, pozwalającą na rozróżnienie 
poszczególnych taksonów, wymagającą jednak 
użycia lupy, jest sposób owłosienia spodniej 
strony liścia, szczególnie nerwów. Liście rde-
stowca ostrokończystego R. japonica pozbawio-

Rdestowiec ostrokończysty 
Reynoutria japonica

Rdestowiec pośredni  
Reynoutria × bohemica

Rdestowiec sachaliński  
Reynoutria sachalinensis
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płciowe. Kwiaty funkcjonalnie męskie (ang. 
male flowers), męskopłodne (ang. male-ferti-
le – „pręcikowe”) posiadają mały słupek i 8 du-
żych pręcików wystających poza okwiat, o na-
brzmiałych, pełnych pyłku pylnikach. Kwiaty 
funkcjonalnie żeńskie (ang. „female flowers”), 
męskosterylne (ang. „male-sterile”), „słupkowe” 
charakteryzują się obecnością małych (płon-

zbiegają do ½ długości szypułki kwiatowej 
i w nasadzie są nagle zwężone, natomiast sła-
biej zaznaczone są w kwiatach R. sachalinensis 
i R. × bohemica (2–3 mm szerokie; Zając 1992; 
Balogh 2008).

Rdestowce wykształcają kwiaty obupłcio-
we, hermafrodytyczne (ang. hermaphrodite), 
jednak część z nich funkcjonuje jako jedno-

Ryc. 6. Rozmiary i kształt blaszki liściowej rdestowców. A – górna strona; B – dolna strona liścia. Od lewej i od do-
łu: rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis, w środku r. pośredni R. × bohemica, z prawej strony odmiany rde-
stowca ostrokończystego: typowa R. japonica var. japonica i R. japonica var. compacta (ten ostatni tylko na zdjęciach 
po lewej stronie). Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 6. Dimensions and shape of knotweed leaves. A – upper side; B – lower side of the leaf. From the left and below: 
Giant knotweed Reynoutria sachalinensis, in the centre Bohemian knotweed R. × bohemica, on the right side – vari-
eties of Japanese knotweed: typical R. japonica var. japonica and R. japonica var. compacta (the latter only in photo-
graphs on the left)

A

B
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nych) pręcików, nie wystających poza okwiat 
i duży słupek z 3 frędzelkowatymi znamio-
nami (Bailey 1989, 2013). Kwiaty „pręcikowe” 
mają ok. 9 mm długości, natomiast „słupkowe” 
5–6 mm, jednak ich okwiat może rosnąć wraz 
z dojrzewającym owocem (Balogh 2008).

Kwiaty zebrane są w pęczki (skrętki): 2–4 
kwiatowe u r. ostrokończystego, 4–7 kwiatowe 

Ryc. 7. Różnice w owłosieniu dolnej strony blaszki liściowej rdestowców (por. tekst). A – włoski na nerwie głównym; 
B – włoski na dolnej stronie blaszki liściowej (poza nerwami głównymi); C – włoski na nerwie widoczne po przegięciu 
blaszki liściowej. Fot. Katarzyna Bzdęga
Fig. 7. Differences in hairiness of the underside of knotweed leaves (cf. the main text). A – hair on the central nerve; 
B – hair on the underside of the leaf (outside primary nerves); C – hair on the nerve visible after folding the leaf

Rdestowiec sachaliński  
Reynoutria sachalinensis

Rdestowiec ostrokończysty 
Reynoutria japonica

Rdestowiec pośredni  
Reynoutria × bohemica

u r. sachalińskiego i 3–5(6) kwiatowe u r. po-
średniego (Zając 1992; Fojcik i Tokarska-

-Guzik 2000; podawana liczba kwiatów mo-
że być różna w zależności od źródła). Pęczki 
kwiatowe zebrane są w wielokwiatowe, wie-
chowate lub groniaste kwiatostany, wyrasta-
jące w kątach liści w górnych częściach łodyg 
(ryc. 9).

A

B

C
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Tab. 2. Porównanie morfologii gatunków z rodzaju rdestowiec Reynoutria, ze wskazaniem istotnych cech diagno-
stycznych, pozwalających na ich rozróżnienie
Tab. 2. Comparison of the morphology of knotweed (Reynoutria) species, with important characteristic diagnostic 
features facilitating their identification

Cecha
Takson

Reynoutria japonica* Reynoutria × bohemica Reynoutria sachalinensis

1 2 3 4

Kłącza – rozgałęziające się, do 5–8 mm 
grubości, tworzą specyficzne wę-
zły – skupienia pąków, z których 
wyrastają pędy nadziemne (ang. 
crown, shoot clump)

– skupienia pąków duże, połączo-
ne długimi, cienkimi kłączami

– rozgałęziające się, do 5–8 mm gru-
bości, tworzą specyficzne węzły – 
skupienia pąków, z których wyra-
stają pędy nadziemne (ang. crown, 
shoot clump)

– rozmiary węzłów – skupienia pą-
ków pośrednie: mniejsze w porów-
naniu z R. japonica ale większe 
w porównaniu z R. sachalinensis, 
natomiast łączące je kłącza dłuższe 
w porównaniu z R. sachalinensis

– rozgałęziające się, do 5–8 mm 
grubości, tworzą specyficzne 
węzły – skupienia pąków, z któ-
rych wyrastają pędy nadziemne 
(ang. crown, shoot clump)

– skupienia pąków małe, połą-
czone krótszymi kłączami

Łodygi – duża roślina (100)150–200(300)cm
– wyrastają po kilka- kilkanaście 

z węzła kłącza (shoot clump)
– puste w środku, rozgałęziające się 

w górnej części
– jasnozielone i często w dolnej części 

czerwono nabiegłe lub cętkowane

– roślina o rozmiarach pośrednich 
(200)250–350(400) cm

– wyrastają po kilka – kilkanaście 
z węzła kłącza (shoot clump)

– puste w środku, rozgałęziające się 
w górnej części

– jasnozielone i często w dolnej części 
czerwono nabiegłe lub cętkowane

– bardzo duża (gigantyczna) roś-
lina (200) 250–350(450) cm

– wyrastają pojedynczo lub po kil-
ka z węzła kłącza (shoot clump)

– puste w środku, rozgałęziające 
się w górnej części

– jasnozielone i często w dolnej części  
czerwono nabiegłe lub cętkowane

Liście – blaszki liściowe sztywne, skórza-
ste, gładkie po spodniej stronie, 
podobnie zabarwione po obu 
stronach

– ustawione na łodydze w dwóch 
szeregach

– szeroko-jajowato-trójkątne, 
o długości 5–15(18) cm  
i szerokości 4–10(13) cm

– stosunek długości do szerokości 
blaszki liściowej: 1–1,5

– szczyt blaszki liściowej zwęża 
się w charakterystyczny 
 kończyk (często skręcony)

– nasada liścia zwykle ucięta  
lub tępo, klinowato zwężona

– brzeg blaszki liściowej szorstki 
z uwagi na rozmieszczone  
na nim w sposób nieregularny, 
gruczołkowate ząbki

– pośrednie, zabarwienie liści po 
obu stronach podobnie

– ustawione na łodydze w dwóch 
szeregach

– szeroko-jajowate  
o długości 10–23(30) cm  
i szerokości 9–20(22) cm

– stosunek długości do szerokości 
blaszki liściowej: 1,1–1,6

– szczyt blaszki liściowej zaostrzo-
ny lub zwężający się w długi 
i ostry kończyk (często skręcony)

– nasada liścia tępo klinowata 
(górne liście) lub lekko sercowata 
(dolne liście)

– brzeg blaszki jest szorstki  
od nieregularnie rozmieszczonych 
gruczołkowatych ząbków

– blaszki liściowe miękkie, 
spodnia strona pofałdowana, 
sino nabiegła 

– ustawione na łodydze w dwóch 
szeregach

– szeroko-podłużnie-jajowate 
o długości 15–35(43) cm  
i szerokości 10–20(27) cm

– stosunek długości do szeroko-
ści blaszki liściowej: 1,5–1,7

– szczyt blaszki liściowej tępo 
zaostrzony

– nasada liścia słabo sercowa-
ta (górne liście) lub wyraźnie 
zaokrąglona, sercowata (dol-
ne liście)

– brzeg blaszki jest szorstki od 
nieregularnie rozmieszczonych 
gruczołkowatych ząbków 
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1 2 3 4

Liście – spodnia strona liścia nieowło-
siona, obecne natomiast jedno-
komórkowe, bardzo krótkie, 
nabrzmiałe u podstawy papille

– kutykula dolnej strony blaszek 
liściowych liści dolnych gładka, 
prążkowanie jedynie w okoli-
cach szparek, komórki epidermy 
dobrze widoczne 

– ogonek liściowy 1/5, 1/6 długości 
blaszki liściowej

– gatka błoniasta, na brzegu deli-
katnie ząbkowana

– włoski na spodniej stronie li-
ścia wyraźnie widoczne (przede 
wszystkim na nerwach); włoski 
1–4 komórkowe, o długości  
45–150(260) μm, odznaczają się 
silnie zgrubiałą podstawą

– kutykula o cechach pośrednich

– ogonek liściowy stanowi 1/6 lub 
1/7 długości blaszki liściowej

– gatka błoniasta, brązowawa, 
4–6(10) mm, naga lub minimalnie 
owłosiona

– spód liścia jest wyraźnie 
owłosiony, dzięki 4–12 ko-
mórkowym włoskom,  
o długości 205–815(1070) μm, 
nie posiadającym szerokiej 
i zgrubiałej podstawy

– kutykula dolnej strony blaszek 
liściowych liści dolnych bardzo 
pofałdowana („pomięta”), ko-
mórki epidermy słabo widoczne

– ogonek liściowy stanowi od 
1/6 do 1/10 długości blaszki 
liściowej

– gatka błoniasta, brązowawa, 
6–12 mm, naga lub owłosiona

Kwiaty – drobne, żeńskie („słupkowe”)

– okwiat niezróżnicowany,  
zielono-biały lub kremowo-bia-
ły, 2–2,5 mm długi

– pręciki nie wystają z okwiatu

– skrzydełka okwiatu 3–4 mm 
szerokie, zbiegają do 1/2 długo-
ści szypułki kwiatowej,  
w nasadzie nagle zwężone

– zebrane w pęczki 2–4 kwiatowe
– okres kwitnienia: VIII–IX

– drobne, obupłciowe, funkcjo-
nalnie męskie („pręcikowe”) 
i kwiaty funkcjonalnie żeńskie, 
(„słupkowe”) 

– okwiat niezróżnicowany,  
zielono-biały lub mleczno-biały, 
2–2,5 mm długi 

– pręciki w kwiatach męskich  
wystają poza okwiat

– skrzydełka okwiatu 2–3 mm  
szerokie, zbiegają po szypułce 
kwiatowej w różnym stopniu

– zebrane w pęczki 3–5(6) kwiatowe
– okres kwitnienia: VIII–X

– drobne, obupłciowe, funkcjo-
nalnie męskie („pręcikowe”) 
i kwiaty funkcjonalnie żeńskie, 
(„słupkowe”) 

– okwiat niezróżnicowany,  
zielonkawo-żółty,  
2–2,5 mm długi

– pręciki w kwiatach męskich 
wystają z okwiatu

– skrzydełka okwiatu 1,5–2 mm 
szerokie, stopniowo zwężają się 
i zbiegają po szypułce kwiato-
wej niemal do nasady

– zebrane w pęczki 4–7 kwiatowe
– okres kwitnienia: VIII–IX

Kwiato-
stan

– pęczki tworzą wielokwiatowe, 
rozgałęzione groniaste kwiato-
stany, ustawione po kilka w ką-
tach liści 

– długość od 4–12 cm i sięgają 3/4 
blaszki liściowej; są o 5–7 cm 
dłuższe od ogonka liściowego

– oś kwiatostanu gęsto owłosiona

– pęczki tworzą gęsto rozgałęzione 
wiechowate lub groniaste kwiato-
stany, po kilka w kątach liści 

– długość od 5 do 10 cm; najdalsze 
gałązki kwiatostanu sięgają od 1/2 
do 1/4 blaszki liściowej i są o 2–4 cm 
dłuższe od ogonka liściowego

– oś kwiatostanu gęsto owłosiona

– pęczki tworzą gęsto rozgałę-
zione wiechowate lub gronia-
ste kwiatostany, po kilka w ką-
tach liści

– długość od 8–9 cm, przy czym 
najdalsze gałązki sięgają 1/4 
blaszki liściowej; są o 1–2 cm 
dłuższe od ogonka liściowego

– oś kwiatostanu gęsto owłosiona
Owoc – trójgraniasty, błyszczący orze-

szek o czarnej lub ciemnobrązo-
wej barwie i długości 3–4 mm

– trójgraniasty, błyszczący orzeszek 
o brązowej barwie i długości 3–4 
mm

– trójgraniasty, błyszczący orze-
szek o ciemnopurpurowej bar-
wie i długości 3–4 mm

Objaśnienia: 
* – opis odnosi się do odmiany typowej: R. japonica var. japonica 
pogrubioną czcionką wyróżniono cechy diagnostyczne

Źródło: Zając 1992; Bailey i in. 1996, 2009; Rutkowski 1998; Fojcik i Tokarska-Guzik 2000; Tokarska-Guzik 2005; Balogh 
2008; Alberternst i Böhmer 2011; obserwacje własne

cd. tab. 2. 
cont. tab. 2.
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Ryc. 8. Budowa włosków występujących na dolnej stro-
nie blaszki liściowej rdestowców. Rys. Katarzyna Bzdęga
Fig. 8. Structure of the hairs on the underside of knot-
weed leaves 

Owoce
Owocem rdestowców jest trójgraniasty, 

błyszczący, gładki orzeszek o barwie czarnej 
lub ciemnobrązowej (R. japonica), brązowej 
(R. × bohemica) lub ciemnopurpurowej (R. sa-
chalinensis) (Zając 1992; Balogh 2008). Na 
owocu pozostają zewnętrzne, oskrzydlone list-
ki okwiatu (tab. 2; ryc. 10).

Poniżej klucz, skonstruowany na podsta-
wie danych zestawionych w tabeli 2, odwołu-
jący się do wybranych cech, łatwych do zaob-
serwowania w warunkach terenowych

Klucz do identyfikacji taksonów
1. Nasady liści ucięte, klinowate lub słabo 

sercowate; liście ≤ 30 cm długości i ≤ 22 cm 
szerokości ....................................................... 2

1*. Nasady liści środkowych sercowate; liście 
18–43 cm długości (najczęściej ok. 35–
40 cm) i ≤ 27 cm szerokości, nasada liścia 
słabo sercowata (liście w górnej części pę-
du) lub wyraźnie zaokrąglona, sercowa-
ta (liście w środkowej bądź w dolnej czę-
ści pędu); spód liścia wyraźnie owłosiony, 
włoski widoczne gołym okiem, o długości  
205–815(1070) μm

rdestowiec sachaliński  
Reynoutria sachalinensis 

2. Liście najczęściej ok. 15 cm długości, nasady 
liści zwykle ucięte lub tępo, klinowato zwę-
żone; spodnia strona liścia bez widocznych 
gołym okiem włosków, obecne jednokomór-
kowe, bardzo krótkie papille

rdestowiec ostrokończysty  
Reynoutria japonica 

2*. Liście najczęściej ok. 23 cm długości, nasa-
dy liści tępo klinowate (liście w górnej czę-
ści pędu) lub lekko sercowate (liście w dol-
nej części pędu); włoski na spodniej strony  
liścia wyraźnie widoczne (przede wszyst-
kim na nerwach), szczególnie po jego prze-
gięciu; włoski o długości 45–150(260) μm

rdestowiec pośredni  
Reynoutria × bohemica

Rdestowiec ostrokończysty 
Reynoutria japonica

Rdestowiec pośredni  
Reynoutria × bohemica

Rdestowiec sachaliński  
Reynoutria sachalinensis
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B

A

Ryc. 9. Kwiatostany i kwiaty rdestowców. A – kwitnący pęd rdestowca ostrokończystego R. japonica; z prawej zbli-
żenie kwiatów męskosterylnych („słupkowych”); B – kwitnące pędy rdestowca pośredniego R.× bohemica; z lewej 
kwiatostany z kwiatami męskosterylnymi („słupkowymi”) z prawej z kwiatami męskopłodnymi („pręcikowymi”); 
C – kwitnące pędy (z lewej) i pojedyncze kwiatostany (z prawej) rdestowca sachalińskiego R. sachalinensis; na obu fo-
tografiach z lewej strony kwiatostany z kwiatami męskosterylnymi („słupkowymi”), z prawej z kwiatami męskopłod-
nymi („pręcikowymi”). Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 9. Inflorescences and flowers of knotweeds. A – flowering stem of Japanese knotweed R. japonica; on the right – 
close up of male-sterile (gynoecious) flowers; B – flowering stems of Bohemian knotweed R.× bohemica; on the left in-
florescence with male-sterile flowers (gynoecious), on the right with male-fertile (androecious) flowers; C – flowering 
stems (on the left) and a single inflorescence (on the right) of giant knotweed R. sachalinensis; in both photographs on 
the left side inflorescences with male-sterile (gynoecious) flowers, on the right with male-fertile (androecious) flowers
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Ryc. 10. Oskrzydlone owoce (orzeszki) na pędach rdestowców: r. ostrokończystego R. japonica (A) i r. sachalińskie-
go R. sachalinensis (B) oraz wyłuskane orzeszki r. ostrokończystego R. japonica (C), r. pośredniego R. × bohemica (D) 
i r. sachalińskiego R. sachalinensis (E). Fot. Barbara Tokarska-Guzik: A i B górne, Katarzyna Bzdęga: pozostałe
Fig. 10. Winged fruits (nutlets) on knotweed stems: Japanese knotweed R. japonica (A) and giant knotweed R. sa-
chalinensis (B) and husked nutlets of Japanese knotweed R. japonica (C), Bohemian knotweed R. × bohemica (D)  
and giant knotweed R. sachalinensis (E)
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ponii występuje na popiele wulkanicznym 
i rumowiskach; w zasięgu wtórnym, jako 
zdziczała, została znaleziona dotąd jedynie 
na Wyspach Brytyjskich i w Republice Cze-
skiej. Najczęściej spotkać ją można w ogro-
dach botanicznych, rzadziej w ogrodach 
przydomowych; wymienione odmiany róż-
nią się także liczbą chromosomów (por. wy-
żej, a także ryc. 6 i 11).

– Reynoutria japonica var. uzenensis Honda 
(syn. Fallopia japonica var. uzenensis (Maki-
no) K. Yonekura & Hiroyoshi Ohashi) – od-
miana o liściach owłosionych; występują-
ca w śnieżnych rejonach Japonii; stosowana 
rzadko jako roślina ozdobna w ogrodach Ja-
ponii i Ameryki; 2n=88.

– Reynoutria japonica var. terminalis Hon-
da (syn. Fallopia japonica var. hachidy-
oensis (Makino) K. Yonekura & Hiroyoshi 
Ohashi) – izolowana, endemiczna odmia-
na, występująca na wyspie Izu w pobliżu 
Honsiu; o większych, woskowych liściach; 
2n=44.

– Reynoutria japonica var. spectabilis Makino 
(syn. Polygonum cuspidatum var. spectabile 
De Not) – odmiana niższa w porównaniu 
z typową (ok. 100 cm), o liściach z białym 
obrzeżeniem lub marmurowym odcieniem; 

Taksony niższego rzędu i mieszańce
Rdestowce charakteryzują się zmiennością 

fenotypową; z reguły w warunkach bardziej 
suchych są niższe, a ich liście osiągają mniejsze 
rozmiary. Twierdzenie to odnosi się szczegól-
nie do wysoko polimorficznego gatunku R. ja-
ponica (Balogh 2008).

Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe opi-
sano dotąd w przypadku rdestowca ostrokoń-
czystego R. japonica, a także sachalińskiego 
R. sachalinensis z ich zasięgu naturalnego. Do 
częściej wymienianych odmian należą:

– Reynoutria japonica var. compacta (Ho-
ok f.) Moldenke (syn. Fallopia japonica var. 
compacta (Hook f.) J.B. Bailey); 2n=44 – od-
miana górska, wyraźnie niższa i bardziej 
krępa w porównaniu do typowej i najczę-
ściej występującej w Europie R. japonica 
var. japonica; 2n=88; roślina osiąga wyso-
kość (30)50–60(100) cm; wyprostowane ło-
dygi są ciemnoczerwone lub rdzawoczer-
wone; sztywne liście są wyraźnie mniejsze 
(4–7 cm), niemal okrągłe (tak długie jak sze-
rokie); białe, czerwonawe lub karminowe 
kwiaty zebrane są w zbite, krótkie (6 cm) 
i słabo rozgałęzione kwiatostany. Ta gór-
ska, karłowata odmiana, w granicach natu-
ralnego zasięgu w środkowej i północnej Ja-

Ryc. 11. Reynoutria japonica var. compacta (syn. Fallopia japonica var. compacta) – odmiana górska, wyraźnie niż-
sza i bardziej krępa w porównaniu do typowej i najczęściej występującej w Europie R. japonica var. japonica. W Polsce 
rzadko spotykana w ogrodach (Drawsko Pomorskie). Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 11. Reynoutria japonica var. compacta (syn. Fallopia japonica var. compacta) – mountain variety, a clearly shorter 
and stocky plant compared to R. japonica var. japonica which is the typical plant, much more common in Europe.  
R. japonica var. compacta is found, rarely, in Polish gardens (Drawsko Pomorskie)
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wy, znaleziony na Wyspach Brytyjskich 
i w Niemczech; 2n=66.

– Reynoutria (Fallopia) japonica var. japoni-
ca × Reynoutria (Fallopia) × bohemica (6×) – 
mieszaniec wsteczny znaleziony w Walii; 
2n=76–110.

– Reynoutria (Fallopia) × bohemica (8×) × Rey-
noutria (Fallopia) sachalinensis – miesza-
niec wsteczny znaleziony w Walii; 2n=66 
(Bailey 2003).

– Fallopia conollyana J.P. Bailey – miesza-
niec Fallopia (Reynoutria) japonica × Fallo-
pia baldschuanica4; znaleziony dotąd na kil-
ku stanowiskach na Wyspach Brytyjskich; 
2n=54 (Bailey i Conolly 1984; Bailey 
1992, 2001) – mieszaniec międzygatunko-
wy/międzyrodzajowy – w zależności od uję-
cia (ryc. 12).

4 Fallopia baldschuanica (Regel) Holub (incl. F. aubertii 
(L.) Henry Holub – gatunki azjatyckie), rdestówka buchar-
ska – szybko rosnące pnącze stosowane często do obsa-
dzania budynków i wysokich ogrodzeń (w tym ekranów 
wzdłuż dróg szybkiego ruchu). Roślina ta krzyżuje się 
z taksonami z rodzaju Reynoutria (Fallopia), szczególnie 
z męskosterylnym klonem R. japonica.

roślina wyhodowana i rzadko uprawiana 
w ogrodach w Japonii.

– Reynoutria japonica var. variegata Maki-
no – o liściach z białymi i czerwonymi pas-
kami; rzadka odmiana ogrodowa w Japonii.

– Reynoutria sachalinensis var. intermedia 
(Tatew.) Miyabe & Kudô (syn. Fallopia sa-
chalinensis var. intermedia (Tatew.) K. Yone-
kura & Hiroyoshi Ohashi) – jest bardziej 
rozgałęziona, o liściach płytkosercowatych 
u nasady i bez sinego nalotu po spodniej 
stronie. Ma cechy przejściowe między R. sa-
chalinensis i R. japonica. Odmiana opisana 
jako endemiczna z północnej części Hokkai-
do – z miejscowości Teshio (Miyabe i Kudo 
1934). Nazwa podawana jako synonim dla 
mieszańca R. × bohemica (tab. 1).

Poza wymienionym wyżej mieszańcem 
Reynoutria (Fallopia) japonica var. japonica 
i Reynoutria (Fallopia) sachalinensis – opisa-
nym pod nazwą Reynoutria (Fallopia) × bohe-
mica i współcześnie dość często spotykanym, 
szczególnie w granicach zasięgu wtórnego, 
opisano dotąd następujące inne mieszańce 
(por. także ryc. 3., rozdz. 2.6.2.):

– Reynoutria (Fallopia) japonica var. japo-
nica × Reynoutria (Fallopia) japonica var. 
compacta – mieszaniec wewnątrzgatunko-

BA C

Ryc. 12. Fallopia conollyana – mieszaniec Fallopia (Reynoutia) japonica × Fallopia baldschuanica. A – w kolekcji 
ogrodu botaniczego Uniwersytetu Leicester (Wielka Brytania); B – Fallopia baldschuanica – jeden z gatunków ro-
dzicielskich mieszańca; C – Ann P. Conolly (1917–2010) brytyjski botanik, która podjęła pionierskie badania nad hi-
storią rozprzestrzeniania się azjatyckich rdestowców w Europie. Od Jej nazwiska pochodzi epitet gatunkowy nazwy 
mieszańca. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 12. Fallopia × conollyana – hybrid of Fallopia (Reynoutia) japonica × Fallopia baldschuanica. A – in the collec-
tion of the botanic garden of the University of Leicester (United Kingdom); B – Fallopia baldschuanica – one of the 
parent species for the hybrid; C – Ann P. Conolly (1917–2010) was a British botanist who began pioneering research 
on the spread of Asian knotweeds in Europe. The second part of the hybrid name was given after her name 
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Reynoutria japonica var. japonica jest naj-
częściej oktoploidem (2n=88); znane są rów-
nież tetraploidy (2n=44) i heksaploidy (2n=66) 
(Bailey 1999, 2003; Suda i in. 2010). W skali 
lokalnej i/lub regionalnej poziom ploidalności 
roślin tworzących poszczególne populacje, jak 
i proporcje, w jakich pozostają względem sie-
bie, mogą być zróżnicowane i zależne m.in. od 
historii introdukcji rośliny w określonym miej-
scu czy typu tworzonych populacji (jedno-, 
dwu- i trzygatunkowe; obserwacje autorów). 
Natomiast druga odmiana R. japonica var. 
compacta (w Polsce rzadko i wyłącznie w upra-
wach ogrodowych) jest tetraploidem (2n=44) 
(Bailey 1999, 2003; por. rozdz. 2.4.).

Reynoutria sachalinensis jest najczęściej 
tetraploidem (2n=44), choć spotyka się także 
formy heksa- i oktoploidalne, m.in. na terenie 
Republiki Czeskiej (Mandák i in. 2003) czy 
Polski (Bzdęga i in. 2014). Obie formy, a tak-
że obecność aneuploidów o liczbie chromoso-
mów 2n=102 lub 132, odnotowano w granicach 
naturalnego zasięgu występowania gatunku, 
m.in. w Japonii czy Korei (Bailey 2003; Al-
berternst i Böhmer 2011; CABI 2015b). Do-
wiedziono, że gatunek ten może być bardziej 
genetycznie zróżnicowany w Europie w po-
równaniu do R. japonica (Hollingsworth  
i in. 1998), prawdopodobnie z powodu wielo-
krotnych introdukcji (CABI 2015b).

W przypadu populacji mieszańca Reyno-
utria × bohemica w obrębie europejskiego za-
sięgu występowania, podobnie jak u R. sa-
chalinensis, potwierdzono zróżnicowanie 
genetyczne, m.in. w Belgii (Tiébré i in. 2007a), 
w Niemczech i w Szwajcarii (Krebs i in. 2010) 
oraz w Polsce (Bzdęga i in. 2012, 2016), a ostat-
nio także w Słowenii (Strgulc Krajšek 
i Dolenc Koce 2015). Wśród mieszańców 
spotykane są zarówno tetraploidy, jak też heksa- 
i oktoploidy (Mandák i in. 2003). Odnotowa-
no także przypadki aneuploidów o liczbie chro-
mosomów 2n=77, 78, 79, 80, 86, 103, 104, 105 
i 110 (Bailey 1999; Tiébré i in. 2007b; Bailey 
i in. 2009; por. rozdz. 2.6.2.).

2.5. Problemy w identyfikacji

Egzotyczny wygląd i pokaźne rozmiary, 
jakie mogą osiągnąć rośliny poszczególnych 
gatunków z rodzaju rdestowiec Reynoutria, 
sprawiają, że bywają uważane za krzewy (choć 
są bylinami). Z daleka mogą być one mylone  
z niektórymi gatunkami krzewów (np. lila-
kiem pospolitym Syringa vulgaris, dereniem 
Cornus sp.) lub bylin (np. słonecznikiem bul-
wiastym, topinamburem Helianthus tuberosus).

Mimo, że cechy morfologiczne liści uzna-
je się za diagnostyczne w identyfikacji po-
szczególnych taksonów, należy uwzględnić ich 
zmienność w relacji do fazy rozwoju rośliny 
i ich lokalizacji na łodydze. Najbardziej typo-
we dla danego gatunku liście znajdują się na ło-
dydze głównej, w jej dolnej i środkowej części, 
i to one powinny być uwzględniane przy ozna-
czaniu roślin. Liście na szczycie łodygi, towa-
rzyszące kwiatostanom, są z reguły zbliżone 
w swym wyglądzie u wszystkich taksonów.

Nadal dochodzi do omyłkowych ozna-
czeń taksonów z tego rodzaju. Błędne identy-
fikacje dotyczą najczęściej mieszańca Reyno-
utria × bohemica, który oznaczany jest jako 
jeden z gatunków rodzicielskich (częściej jako 
R. japonica).

Rdestowce są trudne w identyfikacji w fazie 
siewek, ponieważ mogą przypominać siewki co 
najmniej kilku rodzimych gatunków z rodza-
ju Polygonum. Rozmnażanie generatywne jest 
jednak rzadkie w granicach zasięgu wtórnego 
(por. 2.6.2.), zatem z reguły rdestowce identyfi-
kujemy w fazie młodych i dojrzałych roślin.

2.6. Biologia i ekologia
2.6.1. Zróżnicowanie genetyczne i ploidalność

Rdestowce są poliploidami, występującymi 
na trzech poziomach ploidalności (tetra-, hek-
sa- i oktoploidalnym). Spotykane są również 
aneuploidy (Bailey 1999, 2003; Mandák i in. 
2003).
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2.6.2. Sposoby rozmnażania  
 i rozprzestrzeniania się

Rdestowce to wieloletnie, rozmnażające 
się generatywnie rośliny polikarpiczne (kwit-
nące i owocujące wielokrotnie w czasie swe-
go życia), o dużych zdolnościach jednoczesne-
go wegetatywnego pomnażania. Rozmnażanie 
generatywne jest skuteczne przede wszystkim 
w granicach naturalnego występowania tych 
gatunków (wschodnia Azja; rozdz. 2.6.3.), na-
tomiast w granicach wtórnego zasięgu roz-
mnażają się przede wszystkim wegetatywnie, 
poprzez rozrost i regenerację kłączy i pędów 
(Child i Wade 1999; Shaw i Seiger 2002; 
CABI 2015a,b).

Jesienią pączki zimujące, z których na wio-
snę rozwiną się nowe pędy nadziemne, za-
wiązują się u podstawy pędu (w tzw. wieńcu/
koronie, „karpie”, ang. crown, shoot clump) 
i w węzłach kłączy (Balogh 2008; ryc. 13 i 14; 
por. rozdz. 2.4. i 2.7.3.1.). Gwałtowny wzrost 
pędów rozpoczyna się wczesną wiosną, w koń-
cu marca lub na początku kwietnia (w zależ-
ności od warunków pogodowych), a ich inten-
sywny rozwój trwa do wczesnego lata. Tempo 
wzrostu jest bardzo wysokie – od 3 cm/dobę 
w początkowym okresie, do 5–8 cm/dobę 
w drugiej połowie maja (Marigo i Pautou 
1998; Child i Wade 1999; Shaw i Seiger 2002; 
Balogh 2008), a w przypadku rdestowca sa-

chalińskiego nawet do 15 cm/dobę (Numata 
i Yoshizawa 1975). Wraz z rozwojem pędów 
postępuje rozwój liści, które wczesnym latem 
opadają w dolnych, drewniejących częściach 
roślin. Górne partie łodyg posiadają rozgałęzie-
nia boczne, których obecność znacząco wpły-
wa na ogólną biomasę. Kwiatostany zaczynają 
się formować najwcześniej w połowie czerwca, 
a początek kwitnienia przypada na (w zależno-
ści od warunków pogodowych) nawet połowę 
lipca. Pełnia kwitnienia to sierpień–wrzesień 
i może trwać do października. Rośliny uszko-
dzone (po wcześniejszej wycince, obłamaniu 
itp.) mogą zawiązywać kwiaty i kontynuować 
kwitnienie nawet do pierwszych przymrozków 
(Balogh 2008).

Średnio, na pojedynczym pędzie, roślina 
R. japonica może produkować od około 190 000 
kwiatów (Bailey 2013) do 350 000 (Koszela 
2013), R. sachalinensis – około 170 000, nato-
miast R. × bohemica, około 138 000 (Koszela 
2013). Liczba kwiatów na pędzie jest uzależnio-
na m.in. od typu wytwarzanych kwiatów, a tak-
że warunków siedliskowych (Koszela 2013).

Kwiaty rdestowców są zwykle owadopylne 
(ryc. 15). Owadami najczęściej odwiedzający-
mi kwiaty i nektarniki (kwiatowe i pozakwia-
towe; np. w przypadku R. japonica u podstawy 
liścia znajduje się mały gruczoł, funkcjonują-
cy jako dodatkowy nektarnik) są reprezentan-
ci dwuskrzydłych, muchówek (Diptera), w tym 

Ryc. 13. Młode pędy rdestowców rozwijające się na wiosnę z pąków podziemnych. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 13. Young stems of knotweed plants developing in spring from underground buds
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Ryc. 14. Tegoroczne pędy rdestowców wyrastają z charakterystycznego skupienia pąków na kłączach (ang. shoot 
clump). Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 14. New knotweed stems developing from characteristic aggregates of buds on rhizomes (shoot clump)

Ryc. 15. Kwiaty rdestowców są odwiedzane przez reprezentantów różnych grup owadów. Fot. Barbara Tokarska-Gu-
zik: A, Teresa Nowak: B
Fig. 15. Knotweed flowers are visited by many insect species
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szczególnie bzygowate (Syrphidae) i mucho-
wate (Muscidae). Często obserwowane są tak-
że błonkoskrzydłe (Hymenoptera), chrząszcze 
(Coleoptera), pluskwiaki (Rhynchota) i łusko-
skrzydłe, ćmy i motyle (Lepidoptera; Balogh 
2008). Owoce, jeśli zawiążą się, zwykle doj-
rzewają we wrześniu–październiku, a opadają 
w październiku–listopadzie.

Cykl życiowy rdestowców – ze względu na 
ich bliskie pokrewieństwo – przebiega podob-
nie; pewne różnice związane są głównie z moż-
liwościami rozmnażania generatywnego.

Rozmnażanie generatywne rdestowców 
w europejskiej części zasięgu wtórnego jest zja-
wiskiem rzadkim (Tiébré i in. 2007b; Bailey 
i in. 2009; Engler i in. 2011; Alberternst 
i Böhmer 2011) i wiąże się ze specyficznym 
zróżnicowaniem funkcjonalnym kwiatów (da-
ne własne autorów; por. rozdz. 2.4.). Jednak 
według niektórych w przypadku Reynoutria 
× bohemica rozmnażanie generatywne jest 
głównym czynnikiem determinującym jego 
inwazyjny charakter (Buhk i Thielsch 2015; 
Strgulc Krajšek i Dolenc Koce 2015; bada-
nia własne autorów).

Rdestowce są opisywane jako rośliny dwu-
pienne, charakteryzujące się występowaniem 
dwóch grup osobników u jednego gatunku: 
jedna wytwarza kwiaty obupłciowe (hermafro-
dytyczne), a druga żeńskie (męskosterylne; 
tzw. gynodiecja; Pashley i in. 2003; Forman 
i Kesseli 2003; Alberternst i Böhmer 2011).

W przypadku rdestowca ostrokończystego 
R. japonica w Europie, w tym w Polsce, odno-
towano dotąd występowanie jednego szeroko 
rozpowszechnionego żeńskiego klonu5. W nie-
licznych krajach (Japonia – zasięg naturalny; 

5 klon – zbiór ramet powstałych ze wzrostu wegetatyw-
nego (klonalnego) genetu; ramety mogą być połączone 
z organizmem rodzicielskim lub niezależne; genet – roślina 
dowolnej wielkości, która rozwinęła się z jednej zygoty; 
pojęcie to odnosi się do siewki, wielopędowego osobnika, 
a także do klonu (Falińska 2002). W klasyfikacji roślin 
klonalnych rdestowce należą do typu Aegopodium poda-
graria, tworząc połączone kolonie – polikormony (ang. 
polycormons; Klimeš i in. 1997).

USA, Niemcy – zasięg wtórny) notowano rów-
nież, poza klonami żeńskimi, obecność roślin 
o kwiatach męskich – „pręcikowych” (Child 
i Wade 2000).

W przypadku Reynoutria sachalinensis 
i R. × bohemica w Europie stwierdzono obec-
ność roślin o kwiatach obupłciowych i słupko-
wych (Bailey i Stace 1992; Bailey i in. 1995; 
obserwacje autorów; por. rozdz. 2.3.). Ponadto 
w przypadku mieszańca R. × bohemica kwiaty 
obupłciowe (z dobrze rozwiniętym słupkiem 
i pręcikami) mogą występować na osobnikach 
funkcjonalnie męskich (Balogh 2008).

W zależności od udziału w populacjach 
lokalnych grup osobników różniących się ty-
pem kwiatów lub współwystępujących gatun-
ków może dochodzić do zawiązywania nasion 
o różnym charakterze.

Z nasion wytwarzanych na pędach rdestow-
ca ostrokończystego R. japonica najczęściej po-
wstają mieszańce. Jest to efekt zapylenia kwiatów 

„słupkowych” pyłkiem pochodzącym z kwia-
tów r. sachalińskiego lub gatunków pokrewnych. 
Możliwe szlaki hybrydyzacji prześledzono w wa-
runkach eksperymentalnych, część potwier-
dzono także w terenie (ryc. 16). Obserwowane 
są również krzyżówki wsteczne mieszańca z ga-
tunkami rodzicielskimi; introgresja6 (Forman 
i Kesseli 2003; Engler i in. 2011; Bailey i in. 
2009; Bailey 2013; Strgulc Krajšek i Dolenc   
Koce 2015; badania własne autorów).

Dużą liczbę nasion na roślinach R. japo-
nica obserwuje się najczęściej, gdy w pobliżu 
obecny jest inny blisko spokrewniony takson 
(R. sachalinensis, R. × bohemica czy Fallopia 
baldschuanica) będący dawcą pyłku (Strgulc 
Krajšek i Dolenc Koce 2015; badania własne 
autorów). W sytuacji, gdy w sąsiedztwie roślin 
R. japonica nie występuje żaden z pozostałych 
taksonów, liczba zawiązanych nasion stanowi 
niewielki procent (obserwacje autorów). Na-
siona na pędach Reynoutria × bohemica po-
6 introgresja – długotrwały proces polegający na włączaniu 
puli genów jednego gatunku do puli genów innego gatun-
ku poprzez krzyżowanie mieszańca z jednym z jego rodzi-
ców (Stace 1993).



CHARAKTERYSTYKA INWAZYJNYCH TAKSONÓW…
37

rakter mieszańcowy) waha się między 27,5% 
(Saad i in. 2011), 64,4% (Beerling i in. 1994), 
91% (Engler i in. 2011) po 100% (Tiébré i in. 
2007b); dla R. sachalinensis przyjmuje wartość 
od 27,5% (Saad i in. 2011) do 93,6% (Kosze-
la 2013), natomiast dla R. × bohemica od 25% 
(Saad i in. 2011) do 80,5% (Koszela 2013). 
Siewki pojawiały się także w eksperymen-
tach glebowego banku nasion, jednak wyłącz-
nie w monolitach glebowych pobranych z po-
pulacji „mieszanych”, czyli takich, w których 
współwystępowały osobniki o dwóch typach 
funkcjonalnych kwiatów lub w populacjach 
złożonych z dwóch lub trzech taksonów (bada-
nia własne autorów; ryc. 19B).

Rdestowce rozprzestrzeniają się przede 
wszystkim przez rozrost i fragmentację kłączy. 
Silne i rozgałęzione pędy podziemne, maga-
zynując materiały zapasowe, umożliwiają roś-
linie przetrwanie niesprzyjających wegetacji 
okresów oraz zapewniają skuteczną koloniza-
cję nowych miejsc (ryc. 20).

wstają przede wszystkim jako efekt krzyżówek 
wstecznych mieszańca z jedną z form rodziciel-
skich (Bailey 1999; Tiébré i in. 2007b; Bailey 
i in. 2009). Znajduje to odzwierciedlenie m.in. 
w bardzo niskiej produkcji żywotnych nasion 
u R. × bohemica (Tiébré i in. 2007b, ryc. 17).

Mimo powstawnia nasion (szczególnie 
w populacjach tworzonych przez dwa lub trzy 
gatunki rdestowców) w Europie siewki obser-
wowane są rzadko, m.in. notowane były w Bel-
gii, Niemczech oraz w Polsce (Tiébré i in. 
2007b; Engler i in. 2011; Funkenberg i in. 
2012; obserwacje autorów; ryc. 18).

Zdolność kiełkowania nasion dla każde-
go z gatunków została wielokrotnie potwier-
dzona w warunkach laboratoryjnych (Alder 
i Borys 1993; Bailey 1994; Tiébré i in. 2007b; 
Krebs i in. 2010; Engler i in. 2011; Saad i in. 
2011; Koszela 2013; Strgulc Krajšek i Do-
lenc Koce 2015; także dane własne autorów; 
ryc. 19A). Procent skiełkowanych nasion ze-
branych z pędów R. japonica (które mają cha-

Ryc. 16. Główne szlaki hybrydyzacji taksonów z rodzaju rdestowiec Reynoutria/Fallopia
Źródło: Bailey 2013, zmienione
Fig. 16. Major hybridisation routes for knotweed taxa Reynoutria/Fallopia
Source: Bailey 2013, modified
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Ryc. 17. Zawiązywanie się nasion w zależności od udziału poszczególnych taksonów w populacjach lokalnych.  
A – na pędach R. japonica liczne, gdy w pobliżu jest dawca pyłku; B – przykład współwystępowania R. japonica (kwia-
ty białe) z R. × bohemica o kwiatach funkcjonalnie męskich (kwiaty zielono-żółte); C – pojedyncze owoce w przypad-
ku populacji jednogatunkowej R. japonica; D – małoliczne owoce na pędach R. × bohemica; E – brak owoców na pę-
dach R. × bohemica o kwiatach funkcjonalnie męskich (fot. D i E obrazują sytuację w populacji lokalnej; dolina potoku 
Jasieniczanka, płd. Polska). Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 17. Formation of seeds depending on the share of individual taxa in local populations. 
A – on stems of R. japonica, which can be numerous when there is a pollen donor around; B – an example of the coex-
istence of R. japonica (white flowers) and R. × bohemica with functionally male flowers (greenish); C – single fruits  
in a population formed by R. japonica alone; D – scarce fruits on the stems of R. × bohemica; E – absence of fruits on 
the stems of R. × bohemica with functionally male flowers (phots. D and E show an example from a local population: 
valley of Jasieniczanka creek, south Poland)

Ryc. 18. Siewki rdestowca pojawia-
ją się późną wiosną (czerwiec). Stanowi-
sko Reynoutria japonica i R. × bohemica 
nad rzeką Białą w rejonie Czechowic-
Dziedzic (płd. Polska). Fot. Barbara 
Tokarska-Guzik
Fig. 18. Seedlings of knotweed emerging 
in late spring (June). Site of Reynoutria 
japonica and R. × bohemica by the Biała 
river, near Czechowice-Dziedzice (south 
Poland)
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Ryc. 20. Rdestowce rozprzestrzeniają się przede wszystkim wegetatywnie. A – fragment powierzchni, na której rde-
stowce regenerują się po przeprowadzonch pracach ziemnych (budowa kanalizacji); B – rośliny mogą regenerować się 
z niewielkich fragmentów kłączy. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 20. Knotweeds mainly spread by vegetative reproduction. A – a fragment of an area with knotweeds regenerating 
after excavations (construction of a sewage discharge system); B – plants are able to regenerate from very small pieces 
of rhizomes

Ryc. 19. Zdolność kiełkowania nasion rdestowców. A – kiełkowanie nasion w warunkach laboratoryjnych; B – oraz 
w eksperymentach glebowego banku nasion. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 19. Germinability of knotweed seeds. A – germination under laboratory conditions; B – experiments with soil 
seed bank
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Ryc. 21. Siedliska zajmowane przez rdestowce w granicach zasięgu naturalnego. W swojej ojczyźnie rdestowce  
preferują obszary otwarte i wilgotne, spotykane są także na siedliskach antropogenicznych: brzegach rowów, pobo-
czach dróg i linii kolejowych oraz terenach zurbanizowanych; wyspa Honsiu, Japonia. Fot. Koichi Watanabe
Fig. 21. Habitats occupied by knotweeds within the natural range of distribution. In Asia, knotweeds prefer open  
and wet areas, but are also found on anthropogenic habitats: along ditches, roads and railway lines, and on urban  
areas; Honshu Island, Japan
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Balogh 2008). Preferuje obszary otwarte i wil-
gotne, gdzie zwykle porasta nasłonecznio-
ne stoki wzgórz i skraje lasów, spotykany jest 
na brzegach rowów i poboczach dróg. Reyno-
utria japonica jest rośliną pionierską, koloni-
zującą zbocza wulkanów / stożków wulkanicz-
nych (Podbielkowski 1995; Seiger 1995).

Rdestowiec sachaliński występuje na-
turalnie wzdłuż wąwozów i cieków na ob-
szarach górskich Sachalinu, południowych 
Kurylach, w Japonii (północne Hokkaido i za-
chodnia część Honsiu) oraz na izolowanej wy-
spie Ullyng pomiędzy Japonią a Koreą (Bailey 
i Conolly 2000; Balough 2008).

W swojej ojczyźnie rdestowiec sachaliń-
ski występuje w regionach, gdzie średnia rocz-
na temperatura wynosi 4–8° C, a średni roczny 
poziom opadów waha się od 500 mm do ponad 
1 000 mm (Yuasa i in. 1995). W granicach natu-
ralnego zasięgu jego stanowiska położone są na 
wysokości od poziomu morza do 1 050 m n.p.m. 
(Miyawaki 1989). Porasta on tereny wzdłuż wą-
wozów, górskich cieków, występuje także na 
brzegach lasów, na górskich osuwiskach i nad-
morskich klifach. Podobnie jak R. japonica jest 
gatunkiem pionierskim na zboczach pokry-
tych lawą wulkaniczną (Bailey i Conolly 2000; 
Bailey 2003; Tokarska-Guzik 2005; ryc. 21).

W granicy naturalnego zasięgu występowa-
nia gatunków rodzicielskich mieszaniec między 
wymienionymi gatunkami, znany z Europy od 
1982 roku, został odnotowany dopiero pod ko-
niec XX wieku i opisany pod nazwą Reynoutria 
× mizushimae Yokouchi ex T. Shimizu (Bailey 
2003). Następnie obecność tego taksonu na pół-
nocno-zachodniej części wyspy Honsiu potwier-
dził w roku 1999 i 2000 Bailey (Bailey 2003).

2.6.4. Zasięg wtórny i zajmowane siedliska

Rdestowce należą do gatunków rozpo-
wszechnionych w wielu rejonach świata, poza 
granicami obszaru swojego naturalnego wy-
stępowania. Ich zasięgi wtórne są współcześnie 
szersze niż naturalny (ryc. 22).

Szczególną cechą rdestowców są ogrom-
ne zdolności regeneracyjne, dobrze widoczne 
chociażby po uszkodzeniu nadziemnych czę-
ści roślin (np. po wykoszeniu), co stymuluje po-
wstawanie nowych pędów. Nowa roślina może 
rozwinąć się z fragmentu kłącza nawet o wadze 
nie przekraczającej 0,7 g, podobnie jak z niewiel-
kiego odcinka pędu zawierającego pojedynczy 
węzeł, umieszczonego w glebie lub wodzie (Al-
berternst i Böhmer 2011; CABI 2015a; ryc. 20).

Mieszaniec, w porównaniu do gatunów ro-
dzicielskich R. japonica i R. sachalinensis, ce-
chuje się większymi zdolnościami odrastania 
z pędów podziemnych. Wykazuje on także naj-
większą zdolność regeneracji z części łodygo-
wych (Bímová i in. 2003; chociaż eksperyment 
Parepa i in. 2013 nie potwierdził znaczących 
różnic między taksonami). Najmniejszymi 
zdolnościami odrastania z pędów podziem-
nych cechuje się rdestowiec sachaliński R. sa-
chalinensis, co znajduje odzwierciedlenie w naj-
mniejszej liczbie jego stanowisk na terenie 
Europy (Mandák i in. 2004; Parepa i in. 2013).

2.6.3. Naturalny zasięg i zajmowane siedliska

Rdestowce – ostrokończysty Reynoutria ja-
ponica i sachaliński R. sachalinensis – pocho-
dzą ze wschodniej Azji (Ohwi i in. 1984; Jäger 
1995). Węższy zasięg rdestowca sachalińskie-
go przypuszczalnie tylko częściowo pokrywa 
się z bardziej rozległym zasięgiem rdestowca 
ostrokończystego.

Pierwotny zasięg rdestowca ostrokończy-
stego rozciąga się od południowych części Sa-
halinu i Wysp Kurylskich, położonych na te-
rytorium Rosji, przez Japonię (wyspy Honsiu, 
Kiusiu – gdzie jest najbardziej rozpowszech-
niony – i Sikoku), Koreę, południowo-za-
chodnie Chiny, Tajwan i Wietnam (Bailey 
2003; Balogh 2008; Alberternst i Böhmer 
2011). Na obszarze naturalnego zasięgu ga-
tunek występuje od poziomu morza do wy-
sokości 2 800 m n.p.m. (Japonia), a nawet do 
3 800 m n.p.m. – Tajwan (Shaw i Seiger 2002; 



INWAZYJNE GATUNKI Z RODZAJU RDESTOWIEC REYNOUTRIA SPP. W POLSCE …
42

Ryc. 22. Europejski zasięg gatunków z rodzaju rdestowiec Reynoutria poszerza się w ostatnich latach. A i B – r. ostro-
kończysty w zachodniej Norwegii (Steindalsfossen, Hardanger, 2014); C – r. sachaliński w rejonie miejscowości Rønde, 
nad zatoką Kalø Vig, Dania, 2012; D – r. pośredni w miejsowości Żabliak w Durmitorze, Czarnogóra, 2010; E – r. po-
średni w ogrodzie w rejonie Puli, Chorwacja, 2015; F – oraz zawleczony, przypuszczalnie z ziemią w miejscowości 
Hum, Istria, Chorwacja, 2015. Fot. Maria Palowska: C, Barbara Tokarska-Guzik: pozostałe
Fig. 22. The European range of distribution for Reynoutria species has extended in recent years. A and B – Japanese 
knotweed in west Norway (Steindalsfossen, Hardanger, 2014); C – giant knotweed near the town of Rønde, by Kalø 
Vig bay, Denmark, 2012; D – Bohemian knotweed in the town of Zabljak, Durmitor, Montenegro, 2010; E – Bohemian 
knotweed in a garden, Pula town, Istria, Croatia, 2015; F – and accidentally introduced, probably with soil, in the town 
of Hum, Istria, Croatia, 2015
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2006; Bailey i in. 2007); został potwierdzony 
także z Chile, w Ameryce Południowej (Sal-
daña i in. 2009).

We wtórnym zasięgu R. japonica wykazu-
je szerokie spektrum siedliskowe od siedlisk 
antropogenicznych (m.in. przydroża, nasy-
py kolejowe, różne typy nieużytków miejskich 
i poprzemysłowych, parki, cmentarze, ogrody 
przydomowe) do naturalnych (np. brzegi rzek, 
skraje lasów i zarośli; ryc. 23). Gatunek wnika 
do przekształconych lasów łęgowych, a także – 
od strony koryt rzecznych – do dobrze zacho-
wanych zbiorowisk leśnych, rzadziej występuje 
na terenach rolniczych (Zając 1992; Tokar-
ska-Guzik 2005; Tokarska-Guzik i in. 2006). 
Stanowiska gatunku koncentrują się zarówno 
na obszarach wyżynnych, jak też w niższych 
położeniach górskich.

Roślina dobrze radzi sobie na różnych ty-
pach gleb (muły, iły, piaski, podłoże wapien-
ne) o zróżnicowanym pH, od kwaśnego do lek-
ko zasadowego (3,5–7,4) (Shaw i Seiger 2002; 
Alberternst i Böhmer 2011; Rahmonov i in. 
2014). Ponadto odznacza się wysoką odporno-

Mapy ilustrujące europejski zasięg dwóch 
gatunków – rdestowca ostrokończystego i sa-
chalińskiego – zostały opublikowane w końcu 
lat 70. XX wieku (Jalas i Suominen 1979), na-
tomiast dla R. × bohemica dopiero na początku 
XXI wieku (Bailey i Wisskirchen 2006). Da-
ne nie odzwierciedlają jednak rzeczywistego 
współczesnego rozmieszczenia tych taksonów.

Rdestowiec ostrokończysty R. japonica 
został odnotowany jako gatunek obcego pocho-
dzenia w wielu krajach Europy, gdzie zajmu-
je obszar pomiędzy 42° a 63° (70°) szerokości 
geograficznej północnej. Aktualnie występuje 
na przeważającym obszarze Wysp Brytyjskich, 
w wielu rejonach kontynentu europejskiego, 
sięgając na północ po kraje Bałtyckie i Skandy-
nawię, na wschód po Rosję i Ukrainę (np. Boi-
ko i Kolomiychuk 2015); na południu Euro-
py nie potwierdzono dotąd jego występowania 
na obszarach położonych najdalej na południe 
(Balough 2008; CABI 2015a) (tab. 3). Wystę-
puje ponadto w Ameryce Północnej – w Kana-
dzie i USA (od Alaski po Georgię), w Austra-
lii i Nowej Zelandii (Weber 2003; Barney i in. 

A B

Ryc. 23. Rdestowiec ostrokończysty występuje zarówno na siedliskach antropogenicznych jak i naturalnych. A – 
brzegu fosy miejskiej we Wrocławiu, w rejonie pl. Jana Pawła II (stan w sierpniu 2005); B – nad rzeką Kwisą w rejonie 
Mirska, na Dolnym Śląsku. Fot. Zygmunt Dajdok
Fig. 23. Japanese knotweed is found both in anthropogenic and natural habitats. A – the edge of a moat in the city 
of Wrocław, near John Paul II Square (August 2005); B – by the Kwisa river, near Mirsk, Lower Silesia
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Tab. 3. Występowanie i status rdestowca ostrokończystego  Reynoutria (Fallopia) japonica w krajach UE oraz innych 
europejskich (w tym sąsiadujących z Polską) 
Tab. 3. Distribution and status of Japanese knotweed Reynoutria (Fallopia) japonica in EU member states and other 
European countries (including those neighbouring Poland)

Kraj
Rozmieszczenie i status gatunku*

Źródłaaktualne 
rozmieszczenie

zadomowiony /
nie inwazyjny

potencjalnie 
inwazyjny inwazyjny

1 2 3 4 5 6

Albania b.d.
Andora b.d.
Austria P x Alberternst i Böhmer 2011; EPPO 2013
Belgia P x Verloove 2006; EPPO 2013; BFIS 2014
Białoruś b.d.
Bośnia 
i Hercegowina

W x Kovačević i in. 2013

Bułgaria W CABI 2015a
Chorwacja W x Boršić i in. 2008; Mitić 2013; CABI 2015a
Cypr W CABI 2015a
Czarnogóra W x Stešević 2013
Dania W/P x GISD 2015; Alberternst i Böhmer 2011;  

Madsen i in. 2014
Estonia W x List of invasive species (in Estonian);

https://www.riigiteataja.ee/akt/12828512
Finlandia W x Niemivuo-Lahti 2012
Francja P x GISD 2015; EPPO 2013
Grecja W x Arianoutsou i in. 2010 
Hiszpania W x CABI 2015a
Holandia P x CABI 2015a
Irlandia W x Reynolds 1998; GISD 2015; CABI 2015a
Islandia – Wąsowicz i in. 2013
Liechtenstein b.d.
Litwa W EPPO 2013
Luksemburg W CABI 2015a; GISD 2015
Łotwa W/R x Laiviņš 2003; Alberternst i Böhmer 2011;  

EPPO 2013
Macedonia W GISD 2015
Malta b.d.
Mołdawia b.d.
Monako b.d.
Niemcy P x GISD 2015; EPPO 2013
Norwegia P x EPPO 2014; CABI 2015a
Polska P x Tokarska-Guzik i in. 2012
Portugalia W GISD 2015
Republika 
Czeska

P x Pyšek i in. 2012; EPPO 2013; Kadlečík 2014

Rosja W/R** CABI 2015a
Rumunia W x Kovács 2006; Pele i in. 2006; CABI 2015a
San Marino b.d.
Serbia P Glavendekić 2008; GISD 2015; CABI 2015a
Słowacja W x Medvecka i in. 2012; Kadlečík 2014; GISD 2015
Słowenia W x Jogan 2013
Szwajcaria W x CABI 2015a
Szwecja W x NOBANIS 2015a
Turcja b.d.
Ukraina C x Protopopova i in. 2006, 2015
Watykan b.d.
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ścią na zanieczyszczenia gleb, m.in. na wysokie 
stężenie związków siarki (Child i Wade 1999) 
oraz metali ciężkich, które jest zdolna akumu-
lować (Rahmonov i in. 2014 i cytowana tam li-
teratura). Wykazuje tolerancję na wysoką tem-
peraturę, suszę, zasolenie i okresowe wylewy 
wód (Shaw i Seiger 2002). Części nadziem-
ne rośliny są wrażliwe na niskie temperatury 
(Bourchier i Van Hezewijk 2010; Baxen-
dale i Tessier 2015), natomiast kłącza mo-
gą przetrwać temperaturę minus 42 °C (Beer-
ling 1993). W związku z ocieplaniem klimatu, 
zasięg wtórny gatunku może ulec poszerzeniu 
w kierunku północnym. W większości krajów 
UE, i poza nią, gatunek ma status gatunku in-
wazyjnego; w wielu z nich uwzględniono go 
na tzw. „czarnych listach” – Black List7 (m.in. 
w Belgii, Danii, Niemczech). W części krajów 
europejskich nie potwierdzono dotąd sponta-
nicznego występowania gatunku, jednak jego 
europejski zasięg może być szerszy, ze względu 
na brak pełnych danych (tab. 3, ryc. 24).

7 Czarna lista Black list – wykaz gatunków ocenionych 
jako stanowiących wysokie ryzyko dla różnorodności bio-
logicznej i świadczeń ekosystemowych, zdrowia i/lub war-
tości socjoekonomicznych (Tokarska-Guzik i in. 2011).

W – występowanie potwierdzone; brak szczegółowych 
danych;
P – pospolity, rozpowszechniony;
C – częsty;
R – rzadki, pojedyncze notowania;
U – wyłącznie w uprawie;
b.d. – brak danych; nie występuje
Uwaga: W niektórych przypadkach dane źródłowe odno-
szące się do statusu gatunku są rozbieżne

1 2 3 4 5 6

Węgry P*** x Balogh 2008
Wielka 
Brytania

P x GISD 2015; CABI 2015a

Włochy W/P x Celesti-Grapow i in. 2009

Objaśnienia: 
kraje UE – prosta czcionka;
pozostałe kraje europejskie – pochyła czcionka;
kraje sąsiadujące z PL – pogrubiona czcionka;
* – status gatunku podano na podstawie dostępnych źródeł; 
zastosowane tam kryteria mają charakter autorski;
** – zróżnicowane występowanie w zależności od regionu;
*** – podawany jako rozpowszechniony; jednak może wy-
stępować rzadziej, a część stanowisk należy do mieszańca  
R. ×bohemica (Balogh 2008);

cd. tab. 3. 
cont. tab. 3.

Źródło: Tokarska-Guzik i in. 2015a,c, uzupełnione

Ryc. 24. Występowanie rdestowca ostrokończastego 
(Reynoutria japonica) w krajach UE oraz innych kra-
jach europejskich (na podstawie danych prezentowa-
nych w tab. 3).
Fig. 24. Distribution of Japanese knotweed (Reynoutria 
japonica) in EU member states and other European 
countries (based on data presented in Tab. 3)
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Tab. 4. Występowanie i status rdestowca sachalińskiego Reynoutria (Fallopia) sachalinensis w krajach UE oraz innych 
europejskich (w tym sąsiadujących z Polską)
Tab. 4. Distribution and status of giant knotweed Reynoutria (Fallopia) sachalinensis in EU member states and other 
European countries (including those neighbouring Poland)

Kraj
Rozmieszczenie i status gatunku*

Źródłaaktualne 
rozmieszczenie

zadomowiony /
nie inwazyjny

potencjalnie 
inwazyjny inwazyjny

1 2 3 4 5 6

Albania b.d.
Andora b.d.
Austria R x Essl i Rabitsch 2002, 2004; EPPO 2013
Belgia P x Verloove 2006; Tiébré i in. 2007a,b; EPPO 2014
Białoruś b.d.
Bośnia 
i Hercegowina

b.d.

Bułgaria R CABI 2015b
Chorwacja W x Boršić i in. 2008; Nikolić 2012; Mitić 2013; 

CABI 2015b
Cypr W CABI 2015b
Czarnogóra b.d. GISD 2015
Dania P x Madsen i in. 2014
Estonia P x EPPO 2014; 

List of invasive species (in Estonian);
https://www.riigiteataja.ee/akt/12828512 

Finlandia W x EPPO 2014; CABI 2015b
Francja P x EPPO 2014
Grecja W Arianoutsou i in. 2010
Hiszpania U x CABI 2015b
Holandia R x CABI 2015b
Irlandia P x EPPO 2014; CABI 2015b
Islandia W Wąsowicz i in. 2013; GISD 2015
Liechtenstein b.d.
Litwa W CABI 2015b
Luksemburg R x CABI 2015b
Łotwa W x x NOBANIS 2015b;  

Laiviņš 2003
Macedonia b.d.
Malta b.d.
Mołdawia b.d.
Monako b.d.
Niemcy P x EPPO 2014
Norwegia W x EPPO 2014; CABI 2015b
Polska C x Tokarska-Guzik i in. 2012
Portugalia b.d.
Republika 
Czeska

P x Pyšek i in. 2012; EPPO 2013; Kadlečík 2014

Rosja W/R/U CABI 2015b
Rumunia R CABI 2015b
San Marino b.d.
Serbia R x Širka i in. 2013
Słowacja R x Medvecka i in. 2012; Kadlečík 2014
Słowenia R x Strgulc Krajšek i Jogan 2011; Jogan 2013
Szwajcaria R x EPPO 2014; CABI 2015b
Szwecja R x NOBANIS 2015b; CABI 2015b
Turcja b.d.
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Zasięg wtórny rdestowca sachalińskie-
go R. sachalinensis obejmuje Europę (Sukopp 
i Starfinger 1995), Nową Zelandię (Owen 
1996) oraz Australię i Południową Afrykę 
(Gibbs i in. 1987; CABI 2015b). Gatunek wy-
stępuje również w Ameryce Północnej, w Ka-
nadzie i w większości stanów USA (Sukopp 
i Starfinger 1995; Tokarska-Guzik 2005; 
CABI 2015b), a w roku 2000 został odnotowa-
ny także w Indiach (Balogh 2008), jednak na 
ograniczonej liczbie stanowisk.

W Europie stanowiska (lokalnie częste) 
rozproszone są na terenie całego kontynen-
tu. W ostatnich latach powierdzony został tak-
że w krajach położonych w obszarze śródziem-
nomorskim (Strgulc Krajšek i Jogan 2011; 
Širka i in. 2013), rozprzestrzenia się także 
w kierunku północnym (Wąsowicz i in. 2013; 
por. tab. 4). Aktualny zasięg na kontynencie 
europejskim zajmuje obszar pomiędzy 45° a 65° 
szerokości geograficznej północnej.

Reynoutria sachalinensis wykazuje dużą 
tolerancją w stosunku do warunków środo-
wiska i ma podobne do R. japonica preferen-
cje względem wymagań glebowych czy od-
czynu gleby. W zasięgu wtórnym jest jednak 
rzadszy od R. japonica; również zasięg piono-

1 2 3 4 5 6

Ukraina W Kadlečík 2014
Watykan b.d.
Węgry R x Kadlečík 2014; Balogh 2008
Wielka 
Brytania

R x CABI 2015b

Włochy W x CABI 2015b

Objaśnienia: 
kraje UE – prosta czcionka;
pozostałe kraje europejskie – pochyła czcionka;
kraje sąsiadujące z PL – pogrubiona czcionka;
* – status gatunku podano na podstawie dostępnych źródeł; 
zastosowane tam kryteria mają charakter autorski
W – występowanie potwierdzone; brak szczegółowych 
danych;
P – pospolity, rozpowszechniony;

Źródło: Tokarska-Guzik i in. 2015a,c, uzupełnione

cd. tab. 4. 
cont. tab. 4.

C – częsty;
R – rzadki, pojedyncze notowania;
U – wyłącznie w uprawie;
b.d. – brak danych; nie występuje
Kilka kategorii podanych jednocześnie oznacza zróżnico-
wane występowanie na danym obszarze
Uwaga: W niektórych przypadkach dane źródłowe odno-
szące się do statusu gatunku są rozbieżne

wy jest bardziej ograniczony (nie przekracza 
900 m n.p.m.; Balogh 2008). Notowany jest 
najczęściej na terenach dawnych posiadłości 
ziemskich, w ogrodach i parkach, na brzegach 
rzek, skrajach lasów i zarośli, ale również na 
nieużytkach, przydrożach i w rowach (Tokar-
ska-Guzik i in. 2009; ryc. 25).

Gatunek posiada status inwazyjnego  
w większości krajów środkowej części UE, 
i poza nią, chociaż w wielu z nich występu-
je sporadycznie (tab. 4, ryc. 26). W wielu kra-
jach uwzględniono go ponadto na tzw. „czar-
nych listach” – Black List (m.in. w Belgii, Danii, 
Niemczech). 

Obszar występowania mieszańca rdestow-
ca pośredniego × Reynoutria bohemica nie jest 
dokładnie rozpoznany. Dotąd takson ten był no-
towany najczęściej w północnej i środkowej Eu-
ropie (Bailey 2003), w tym po raz pierwszy po-
dany z Republiki Czeskiej (Chrtek i Chrtková 
1983), a następnie z Wielkiej Brytanii (Bailey  
i in. 1995), Niemiec (Keil i Alberternst 1995), 
Węgier (Balogh 1998), a także z Polski (Fojcik 
i Tokarska-Guzik 2000). Dotychczasowe dane 
podawane w literaturze opisują jego współcze-
sny zasięg na kontynencie europejskim między 
67°N a 43°S i 10°W a 25°E (Balogh 2008). Ma-
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A B

Ryc. 25. Rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis. A – często spotykany jest w zabytkowych parkach; park 
dworski w Redzikowie, Pomorze zach.; B – wnika także do lasów; Dolina Wodącej w PK Orlich Gniazd, płd. Polska. 
Fot. Zbigniesz Sobisz: A, Barbara Tokarska-Guzik: B
Fig. 25. Giant knotweed Reynoutria sachalinensis. A – is frequently found in historic parks; a manor park in Redzikowo, 
West Pomerania; B – invades forests; Wodąca Valley in the Eagles’ Nests Landscape Park (PK Orlich Gniazd), south Poland

py częściowo ilustrujące zasięg R. × bohemica 
opublikowali dla Europy Bailey i Wiss kirchen 
(2006) oraz dla Czech Mandák i in. (2004). Jed-
nak jego zasięg stopniowo rozszerza się, sięga-
jąc po rejon śródziemnomorski (gdzie jednocze-
śnie spotykany jest w uprawie; np. na półwyspie 
Istria w Chorwacji (obserwacje własne). Poza Eu-
ropą występuje również w Ameryce Północnej: 
Kanadzie i USA (CABI 2015c). Jego obecność 
odnotowano w wielu stanach USA, m.in. Wa-
shington, Oregon, Idaho, Minnesota, Iowa, Ne-
braska, Kansas, Illinois, Tennessee, Louisiana, 
North Carolina, Virginia, West Virginia, Penn-
sylvania, Maryland, New York, New Hampshi-
re i Massachusetts, jednak pochodzenie i czas in-
trodukcji nie są znane (CABI 2015c). Występuje 
ponadto w Nowej Zelandii i Australii, skąd po-
dany został m.in. z Sydney (Conolly 1998, 2001; 
Bailey 2003; Bailey i Wiss kirchen 2006; CA-
BI 2015c). Przypuszczalnie jest rośliną uprawia-
ną i dziczejącą w Chinach (Balogh 2008). Brak 
natomiast doniesień o występowaniu R. × bohe-
mica w Afryce, Indiach czy Ameryce Południo-
wej, chociaż odnalezienie w ostatnim czasie po-
pulacji R. japonica w Chile może wskazywać 
na obecność mieszańca i w tym regionie świa-
ta (CABI 2015c). Nie należy wykluczać, że mie-
szaniec, w niektórych rejonach Europy (tak-
że w Polsce), może być częstszy niż R. japonica, 

Ryc. 26. Występowanie rdestowca sachalińskiego (Rey-
noutria sachalinensis) w krajach UE oraz innych kra-
jach europejskich (na podstawie danych prezentowa-
nych w tab. 4)
Fig. 26. Distribution of giant knotweed (Reynoutria sa-
chalinensis) in EU member states and other European 
countries (based on data presented in Tab. 4)



CHARAKTERYSTYKA INWAZYJNYCH TAKSONÓW…
49

gdyż liczba jego stanowisk jest zaniżana z powo-
du błędnej identyfikacji roślin w obrębie rodzaju.

Pod względem preferencji siedliskowych 
taksony nie wykazują znaczących różnic. Rey-
noutria × bohemica odznacza się dużą toleran-
cją w stosunku do warunków środowiskowych, 
a wymagania względem typu gleby, pH czy 

wilgotności, nie odbiegają od preferencji ga-
tunków rodzicielskich (CABI 2015).

W wielu krajach UE, i poza nią, gatunek 
posiada status inwazyjnego (tab. 5, ryc. 27); po-
dobnie, jak gatunki rodzicielskie, jest uwzględ-
niony na tzw. „czarnych listach” – Black List 
(m.in. w Belgii, Niemczech).

Tab. 5. Występowanie i status Reynoutria (Fallopia) ×bohemica w krajach UE oraz innych europejskich (w tym sąsia-
dujących z Polską)
Tab. 5. Distribution and status of Reynoutria (Fallopia) ×bohemica in EU member states and other European coun-
tries (including those neighbouring Poland)

Kraj
Rozmieszczenie i status gatunku*

Źródłaaktualne 
rozmieszczenie

zadomowiony /
nie inwazyjny

potencjalnie 
inwazyjny inwazyjny

1 2 3 4 5 6

Albania b.d.
Andora b.d.
Austria W x Essl i Rabitsch 2002, 2004
Belgia P x Verloove 2006; Meerts i Tiébré 2007
Białoruś b.d.
Bośnia 
i Hercegowina

b.d.

Bułgaria W x Petrova i in. 2013
Chorwacja W Širka i in. 2013; CABI 2015c
Cypr W CABI 2015c
Czarnogóra W Širka i in. 2013
Dania W x Bailey i Wisskirchen 2006; Madsen i in. 2014
Estonia W x List of invasive species;

https://www.riigiteataja.ee/akt/12828512
Finlandia W CABI 2015c
Francja W x EPPO 2014
Grecja – Arianoutsou i in. 2010
Hiszpania W CABI 2015c
Holandia W CABI 2015c
Irlandia W x CABI 2015c
Islandia – Wąsowicz i in. 2013
Liechtenstein b.d.
Litwa b.d.
Luksemburg b.d.
Łotwa b.d.
Macedonia b.d.
Malta b.d.
Mołdawia b.d.
Monako b.d.
Niemcy W x EPPO 2014
Norwegia P Bailey i Wisskirchen 2006; CABI 2015c
Polska C x Fojcik i Tokarska-Guzik 2000; Tokarska-Gu-

zik i in. 2012
Portugalia b.d.
Republika 
Czeska

W x Pyšek i in. 2012; EPPO 2014; Kadlečík 2014

Rosja W x Vinogradova i in. 2010
Rumunia W x Kovács 2006;  Sîrbu i Oprea 2008
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cd. tab. 5. 
cont. tab. 5.

1 2 3 4 5 6

San Marino b.d.
Serbia W x Glavendekić 2008; GISD 2015; CABI 2015c;  

obserwacje własne
Słowacja P x Medvecka i in. 2012; CABI 2015c
Słowenia C x Strgulc Krajšek i Jogan 2011; Jogan 2013
Szwajcaria W CABI 2015c
Szwecja R x NOBANIS 2015b; CABI 2015c
Turcja b.d. GISD 2015
Ukraina W Kadlečík 2014
Watykan b.d. GISD 2015
Węgry C x Kadlečík 2014; Balogh 2008
Wielka 
Brytania

P x CABI 2015c

Włochy W x CABI 2015c

Objaśnienia: 
kraje UE – prosta czcionka;
pozostałe kraje europejskie – pochyła czcionka;
kraje sąsiadujące z PL – pogrubiona czcionka;
* – status gatunku podano na podstawie dostępnych źródeł; 
zastosowane tam kryteria mają charakter autorski
W – występowanie potwierdzone; brak szczegółowych 
danych;
P – pospolity, rozpowszechniony;
C – częsty;
R – rzadki, pojedyncze notowania;
U – wyłącznie w uprawie;
b.d. – brak danych; nie występuje
Kilka kategorii podanych jednocześnie oznacza zróżnico-
wane występowanie na danym obszarze
Uwaga: W niektórych przypadkach dane źródłowe odno-
szące się do statusu gatunku są rozbieżne

Źródło: Tokarska-Guzik i in. 2015a, uzupełnione

Ryc. 27. Występowanie rdestowca pośredniego (Reyno-
utria × bohemica) w krajach UE oraz innych krajach euro-
pejskich (na podstawie danych prezentowanych w tab. 3)
Fig. 27. Distribution of Bohemian knotweed (Rey-
noutria × bohemica) in EU member states and other Eu-
ropean countries (based on data presented in Tab. 3)

Reynoutria × bohemica preferuje siedliska 
podobne do zajmowanych przez R. japonica, 
tzn. szczególnie siedliska łęgowe i ruderalne 
(CABI 2015c). Do głównych typów siedlisk, na 
których mieszaniec jest często spotykany, zali-
cza się te zlokalizowane w najbliższym sąsiedz-
twie rzek czy potoków, a także siedliska w stre-
fach miejskich i podmiejskich (CABI 2015c; 
ryc. 28). W ostatnim czasie bywa obserwowa-
ny również na terenach rolniczych (Tokar-
ska-Guzik i in. 2009). Gatunek odnotowany 
został także na słonych bagnach (Richards 
i in. 2008).
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A B

Ryc. 28. Rdestowiec pośredni Reynoutria × bohemica. A – fragment łąk zalewowych w dolinie Nysy Łużyckiej  
na odcinku pomiędzy Lasowem a Pieńskiem w 2011 roku; B – brzegi Nysy Łużyckiej powyżej Bielawy Dolnej w 2011 
roku. Fot. Zygmunt Dajdok
Fig. 28. Bohemian knotweed Reynoutria × bohemica. A – a fragment of the floodplain meadows in the valley of the Ny-
sa Łużycka river, between Lasów and Pieńsk in 2011; B – banks of the Nysa Łużycka river near Bielawa Dolna in 2011

2.7. Historia, stan i prognoza  
 inwazji rdestowców w Polsce

2.7.1. Historia introdukcji rdestowców w Europie

Dwa gatunki z rodzaju rdestowiec – 
r. ostrokończysty i r. sachaliński – zostały 
wprowadzone (introdukowane) poza rejonem 
swego naturalnego występowania jako rośli-
ny ozdobne. Rekonstrukcję historii ich sprowa-
dzenia, jak i dalszych losów na nowych obsza-
rach, można odnaleźć w licznych publikacjach 
poświęconych tym gatunkom (m.in. Bailey 
i Conolly 2000; Balogh 2008). Zanim trafiły 
one do Polski, wcześniej sprowadzono je do in-
nych krajów europejskich.

Rdestowiec ostrokończysty R. japonica 
został sprowadzony do Europy zachodniej po 
raz pierwszy w roku 1825 w okolice Londy-
nu, gdzie jednak nie przetrwał (Conolly 1977; 
Bailey i Conolly 2000). Udana introduk-
cja miała miejsce ok. 1840 roku, kiedy to Phi-
lippe von Siebold sprowadził roślinę do szkó-
łek w Lei den (Holandia). W roku 1847 gatunek 
uznano za najbardziej interesującą roślinę 
ozdobną i nagrodzono złotym medalem przy-
znanym przez Towarzystwo Rolnicze i Ogrod-
nicze (Society of Agriculture and Horticultu-
re) w Utrechcie (Bailey i Conolly 2000). Już 
od następnego roku była dostępna w sprzeda-

ży, m.in. właśnie ze szkółki w Leiden, oferują-
cej sadzonki R. japonica ogrodom botanicz-
nym z 25% rabatem. Przyjmuje się, że jest to 
prawdopodobne miejsce rozpoczęcia intro-
dukcji gatunku do wielu krajów europejskich 
(Tokarska-Guzik i in. 2009). Poważny udział 
w dalszym rozpowszechnianiu rośliny miały 
ogrody botaniczne, ogrodnicy i prywatni ko-
lekcjonerzy zachwalający dekoracyjne walo-
ry rośliny w specjalistycznych czasopismach 
(Bailey i Conolly 2000; ryc. 29). Jednak ro-
ślinę sadzono nie tylko ze względu na jej walo-
ry dekoracyjne, także użytkowe – jako roślinę 
paszową (dla bydła i dzikiej zwierzyny). Pierw-
sze doniesienia o „ucieczkach” rośliny z upraw 
pochodzą z drugiej połowy XIX w. z tere-
nu Niemiec i Wielkiej Brytanii (Bailey 1999; 
Hollings worth i Bailey 2000).

Rdestowiec sachaliński R. sachalinensis 
został sprowadzony do Europy nieco później, 
prawdopodobnie około 1863 roku, początko-
wo do Ogrodu Botanicznego w Londynie i do 
ZOO w Moskwie (Sukopp i Starfinger 1995). 
W literaturze znaleźć można także informację, 
że gatunek ten został introdukowany do Eu-
ropy za pośrednictwem Ogrodu Botanicznego 
w Petersburgu, gdzie został wsprowadzony do 
uprawy w 1864 roku (Regel 1864), i Ogrodu 
Botanicznego Kew w Londynie, w którym zna-
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zielnikowe zgromadzone w Wielkiej Brytanii 
(zielnik Ogrodu Botanicznego w Mancheste-
rze) świadczą o tym, że mieszaniec rósł w ogro-
dach angielskich co najmniej od 1872 roku 
(Bailey i Conolly 2000), inne źródła potwier-
dzają uprawę mieszańca w Ogrodzie Botanicz-
nym Uniwersytetu Karola w Pradze, udoku-
mentowaną najstarszym okazem zielnikowym 
z 1950 roku (Mandák i in. 2004). Wiemy tak-
że, że sprowadzenie do Europy wyłącznie mę-
skosterylnego klonu rdestowca ostrokończy-
stego oznaczało, że kwiaty tego gatunku mogły 
być zapylone jedynie pyłkiem pochodzącym 
z obupłciowych („pręcikowych”) kwiatów bli-
sko spokrewnionego rdestowca sachalińskiego. 
Oznacza to także, że wszystkie nasiona zbiera-
ne z roślin rdestowca ostrokończystego miały 
pochodzenie mieszańcowe. Do powstania mie-
szańca doszło zatem najprawdopodobniej 
wkrótce po sprowadzeniu do Europy rdestow-
ca sachalińskiego – drugiego gatunku rodzi-
cielskiego. Zważywszy, że zarówno R. japonica 
jak i R. sachalinensis były uprawiane jako rośli-
ny ozdobne w szkółkach w Leiden w Holandii 
(Siebold’s Garden of Acclimatisation), można 
przypuszczać, że do powstania mieszańca do-
szło w tym miejscu, skąd później był rozprowa-
dzany dalej. W ten sposób ogrody botaniczne 
na całym świecie, które w kolekcjach posiadały 
dwa wymienione gatunki rosnące obok siebie, 

lazł się w roku 1860 (Bailey i Conolly 2000). 
Z dużym prawdopodobieństwem można twier-
dzić, że rdestowca sachalińskiego sprowadzano 
do Europy kilkakrotnie (Mandák i in. 2004). 
Podobnie jak gatunek poprzedni, był sadzony 
jako roślina ozdobna, rzadziej jako użytkowa 
(Balogh 2008). Pierwsze zdziczałe stanowiska 
pochodzą z roku 1869 z terenu Niemiec, Repu-
bliki Czeskiej i Wielkiej Brytanii (Hegi 1912; 
Pyšek i Prach 1993; Pashley i in. 2007).

Mieszaniec rdestowiec pośredni R. × bohe - 
mica został opisany po raz pierwszy dopiero 
w latach 80. XX wieku w ówczesnej Czechosło-
wacji (Chrtek i Chrtková 1983), a następnie 
potwierdzony z innych krajów Europy i spoza 
niej (rozdz. 2.6.4.). Początkowo bowiem nie był 
odróżniany od jednego z gatunków rodziciel-
skich R. japonica var. japonica, a obserwowane 
różnice morfologiczne sugerowały przypusz-
czenie, że mieści się w obrębie zmienności te-
go gatunku. Dopiero badania cytologiczne po-
twierdziły jego mieszańcowe pochodzenie. Jak 
mogło dojść do powstania mieszańca w Euro-
pie, skoro przez wiele lat brakowało doniesień 
o odnajdowaniu siewek rdestowców w dzikiej 
przyrodzie?

Historię tego taksonu w Europie pomo-
gły wyjaśnić badania prowadzone na podsta-
wie zachowanych materiałów zielnikowych 
(Bailey i Conolly 2000; CABI 2015c). Zbiory 

Ryc. 29. Rdestowce trafiły do europejskich ogrodów botanicznych jeszcze w XIX wieku. Na zdjęciach jednego z naj-
starszych ogrodów botanicznych w Europie (Jardin des Plantes, Montpellier, Francja). Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 29. Knotweeds were brought to European botanical gardens in the 18th century. Photographs present the collec-
tion one of the oldest botanical garden  in Europe (Jardin des Plantes, Montpellier, France)
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rozpowszechniały nasiona o mieszańcowym 
charakterze, jako nasiona rdestowca ostrokoń-
czystego. Studia nad materiałami zielnikowymi 
przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pozwo-
liły także na częściową rekonstrukcję historii 
mieszańca poza uprawą. Na ich podstawie rok 
1954 jest uznawany za najwcześniejszą datę po-
jawienia się mieszańca w stanie dzikim w Wiel-
kiej Brytanii, w hrabstwie Durham.

Żywotne nasiona powstają w miejscach, 
w których R. japonica var. japonica współwy-
stępuje z męskopłodnymi roślinami R. sacha-
linensis, jednak są one rzadkością w Wielkiej 
Brytanii (Pashley i in. 2003), a ich kiełkowanie 
należy do jeszcze rzadszych zjawisk (por. rozdz. 
2.6.2.). W tej sytuacji założono, że nie należy 
uwzględniać udziału nasion w aktualnym roz-
mieszczeniu mieszańca, a przyjąć, że mieszań-
ca rozpowszechniono jako roślinę ogrodową, 
skąd rozprzestrzenił się („uciekł”) poza uprawę, 
głównie w drodze rozmnażania wegetatywne-
go (CABI 2015c).

Najnowsze doniesienia wskazują na stop-
niowy wzrost roli rozmnażania generatywne-
go w rozprzestrzenianiu się rdestowców (przede 
wszystkim mieszańca). W miejscach współ-
występowania dwóch, trzech taksonów od-
najdywane są siewki pochodzenia mieszańco-
wego, które rozwijają się z nasion powstałych 
m.in. w wyniku zapylenia kwiatów R. japonica 
pyłkiem R. sachalinensis lub F. baldschuanica, 
wstecznego zapylenia kwiatów R. japonica pył-
kiem R. × bohemica (6x) lub R. × bohemica (8x) 
(Tiébré i in. 2007b; Krebs i in. 2011; Saad i in. 
2011; por. rozdz. 2.6.1. i 2.6.2.). W przypadku na-
sion pochodzących z pędów mieszańca znaczna 
liczba siewek jest wynikiem wstecznego zapyla-
nia kwiatów R. × bohemica niezredukowanym 
pyłkiem (Krebs i in. 2011; Saad i in. 2011).

2.7.2. Rekonstrukcja inwazji gatunków  
 z rodzaju rdestowiec w Polsce

Sprowadzenie rdestowców do Polski i ich 
dalsze rozprzestrzenienie wiąże się z ich histo-

rią w innych rejonach Europy. Gatunki te zo-
stały wprowadzone na przełomie XIX i XX 
wieku celowo, jako rośliny dekoracyjne (atrak-
cyjny wygląd, duże rozmiary) oraz miododaj-
ne. Były uprawiane w ogrodach botanicznych 
i parkach dworskich, a następnie także w ogro-
dach przydomowych i na nieużytkach przez 
pszczelarzy, dla których były cennymi rośli-
nami ze względu na późny okres kwitnienia. 
Rzadziej wykorzystywano je do maskowania 
ambon strzelniczych (przede wszystkim r. sa-
chaliński), jako paszę dla bydła czy do umac-
niania wydm i hałd (Tokarska-Guzik 2005). 
Ich stanowiska zachowały się do czasów współ-
czesnych na terenie wielu parków dworskich 
czy w lasach (m.in. przy dawnych leśniczów-
kach; ryc. 30).

Rozmieszczenie dwóch gatunków rdestow-
ca – ostrokończystego i sachalińskiego – w Pol-
sce na stanowiskach poza uprawą ilustrują ma-
py opublikowane w Atlasie rozmieszczenia 
roślin naczyniowych w Polsce (Zając i Zając 
red. 2001). Należy jednak podkreślić, że od-
zwierciedlają one przede wszystkim stan ów-
czesnej wiedzy; liczba faktycznych stanowisk 
była z pewnością wyższa.

W Polsce pierwsze wzmianki o „dzikich” 
stanowiskach rdestowców (poza uprawą) do-
tyczą rdestowca ostrokończystego i pochodzą 
z drugiej połowy XIX wieku z terenu Wielko-
polski (Gniezno), Dolnego Śląska (Wrocław) 
i Pobrzeża Bałtyku, a następnie z terenu Gór-
nego Śląska (Tokarska-Guzik 2005). W kolej-
nych okresach liczba znanych stanowisk wzro-
sła od 3 (przed 1900 rokiem), przez 63 (do 1950 
roku) do ponad 3 000 (w roku 2000; Tokar-
ska-Guzik 2005). Należy sądzić, że już w naj-
wcześniejszych okresach gatunek występował 
częściej niż wskazują na to dane, szczególnie 
w większych miastach, w zachodniej i środko-
wej części kraju. Okres intensywnego wzrostu 
liczby stanowisk przypada na drugą połowę XX 
wieku (Sudnik-Wojcikowska 1998; Tokarska- 

-Guzik 2005) i nadal postępuje. Dane zebrane 
do roku 2000 wskazują największe zagęszcze-
nie stanowisk R. japonica na południu i w po-
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łudniowo-zachodniej części kraju (Tokarska-
-Guzik 2005).

W kolejnych latach gromadzono dane o roz-
mieszczeniu poszczególnych gatunków w ska-
li lokalnej (np. Fojcik i Tokarska-Guzik 2000; 
Kowalczyk 2009; Sołtysiak 2012; Woziwoda 
i Suwara-Szmigielska 2012; Meissner 2013; 
Sołtysiak i Brej 2014) lub regionalej (Hołdyń-
ski i in. 2001; Kompała-Bąba i in. 2005; Fabi-
szewski i Brej 2008; Sobisz i Truchan 2008; 
Śliwiński 2009; Lazarus i Markowski 2010; 
Chmura i in. 2011; Bloch-Orłowska i Żółkoś 
2012; Jaźwa 2012; Sobisz i in. 2013; Popiela i in. 
2015; Zając i Zając 2015) oraz w ramach prowa-
dzonych inwentaryzacji przyrodniczych.

Dane zgromadzone na potrzeby niniejsze-
go opracowania pozwoliły na uzupełnienie sta-
nu wiedzy dotyczącej aktualnego rozmieszcze-
nia rdestowca ostrokończystego w skali kraju 
(ryc. 31). Łączna liczba stanowisk odnotowa-
nych dotąd dla tego gatunku wzrosła do blisko 
7 000 (została podwojona).

Należy jednak zaznaczyć, że uzyskane wy-
niki mogą być nadinterpretowane i zawierać, 
przynajmniej w części, omyłkowe notowania 
dla mieszańca. Nie zmienia to jednak faktu, że 
rdestowiec ostrokończysty jest najszerzej roz-
przestrzenionym w Polsce gatunkiem wśród 
rdestowców występujących w kraju.

Rdestowiec sachaliński poza uprawą zo-
stał po raz pierwszy stwierdzony nieco później, 
bowiem na początku XX wieku, na południu 
dzisiejszej Polski (Sudety, Szklarska Poręba) 
oraz na Pomorzu (Tokarska-Guzik 2005). 
Tempo rozprzestrzeniania się tego gatunku jest 
wolniejsze, bowiem do 1950 roku odnotowany 
został poza uprawą na 16 stanowiskach, a w ko-
lejnym pięćdziesięcioleciu liczba ta wzrosła do 
blisko 500 (Tokarska-Guzik 2005).

Najnowsze dane potwierdzają występowa-
nie tego gatunku na około 1 000 stanowiskach 
(ryc. 32).

Występowanie rdestowca pośredniego 
R. × bohemica w Polsce zostało potwierdzone 
w końcu lat 90. XX wieku, z kilku miast po-
łudniowej Polski (Fojcik i Tokarska-Guzik 
2000). Jednak dotąd, początkowo ze względu 
na brak danych, a następnie ze względu na ich 
rozproszenie i niekompletność, nie można by-
ło określić zasięgu mieszańca na terenie całe-
go kraju. Początkowo wiązano miejsca wystę-
powania mieszańca z obecnością gatunków 
rodzicielskich, jednocześnie wskazując znane 
przypadki występowania R. × bohemica mi-
mo braku sąsiedztwa gatunków rodzicielskich 
(Fojcik i Tokarska-Guzik 2000). Wyjaśniony 
współcześnie rodowód mieszańca w Europie 
(por. rozdz. 2.7.1.) daje podstawy do wniosko-

A B

Ryc. 30. Rdestowce sadzone w przeszłości celowo, „przetrwały” na tych miejscach do dziś. A – rdestowiec ostrokoń-
czysty na opuszczonej posesji (Elbląg); B – r. sachaliński w opuszczonym sadzie (Martiany k. Kętrzyna). Fot. Katarzy-
na Bzdęga
Fig. 30. Knotweeds planted in the past survive on the same sites to this day. A – Japanese knotweed on an abandoned 
homestead (Elbląg); B – giant knotweed in an abandoned orchard (Martiany near Kętrzyn)
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wania o analogicznej historii jego rozprzestrze-
niania w Polsce, początkowo wprowadzane-
go celowo jako roślina ozdobna (pod nazwą 
rdestowca ostrokończystego, od którego nie 
był wówczas odróżniany), przede wszystkim 
w drodze pomnażania wegetatywnego.

Mapa ilustrująca współczesne rozmiesz-
czenie rdestowca pośredniego R. × bohemica 
w Polsce, opracowana na podstawie danych ze-
branych na potrzeby niniejszego opracowania 
dokumentuje ponad 300 stanowisk tego takso-
nu (ryc. 33).

Ryc. 33. Stanowiska rdestowca pośredniego (Reyno-
utria × bohemica) w Polsce – mapa punktowa; stan na 
2015 rok. Źródła: por. ryc. 31
Fig. 33. Sites of Bohemian knotweed (Reynoutria × bo-
hemica) in Poland – dot map; 2015. Source: see Fig. 31

Ryc. 31. Stanowiska rdestowca ostrokończystego (Rey-
noutria japonica) w Polsce – mapa punktowa; stan na 
2015 rok
Źródła: na podstawie Atlasu rozmieszczenia roślin naczynio-
wych w Polsce – ATPOL: Zając i Zając (red.) 2001 oraz zbio-
rów zielnikowych i regionalnych baz danych zgromadzonych 
w ośrodkach botanicznych Uniwersytetów: im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Jagiellońskiego w Krakowie, Śląskie-
go w Katowicach, Szczecińskiego, Wrocławskiego oraz Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku, a także niepublikowanych danych 
autorskich
Fig. 31. Sites of Japanese knotweed (Reynoutria japoni-
ca) in Poland – dot map; 2015
Source: based on Distribution Atlas of Vascular Plants in Po-
land – ATPOL: Zając and Zając (eds.) 2001, herbarium col-
lections and regional databases held by botanical centres at 
Adam Mickiewicz University in Poznań, Jagiellonian Univer-
sity in Kraków, University of Silesia in Katowice, University of 
Szczecin, University of Wrocław and Pomera nian University 
in Słupsk, as well as unpublished original data

Ryc. 32. Stanowiska rdestowca sachalińskiego (Reyno-
utria sachalinensis) w Polsce – mapa punktowa; stan na 
2015 rok. Źródła: por. ryc. 31
Fig. 32. Sites of giant knotweed (Reynoutria sachalinen-
sis) in Poland – dot map; 2015. Source: see Fig. 31

Mimo iż omawiane gatunki rdestowca 
w ostatniej dekadzie były przedmiotem badań 
i monitoringu prowadzonego przez wielu spe-
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cjalistów, pracujących w różnych ośrodkach 
naukowych w Polsce, prezentowane w niniej-
szym opracowaniu liczby notowań (stanowisk) 
nie są ostateczne i pełne. Niewątpliwie stano-
wią jedynie część rzeczywistych stanowisk tych 
gatunków, a pełne poznanie ich rozmieszcze-
nia w kraju wymaga dalszych prac inwentary-
zacyjnych. Należy też podkreślić, że różnice 
w liczebności obserwacji pomiędzy regiona-
mi kraju często wynikają z nierównomierne-
go stopnia zbadania. Niemniej, największa licz-
ba stanowisk obydwu gatunków rodzicielskich 
(R. japonica i R. sachalinensis) znana jest w po-
łudniowej części kraju, gdzie bardziej urozmai-
cona topografia warunkuje występowanie gę-
stej sieci rzecznej, co przekłada się na większe 
zagęszczenie płatów siedlisk, będących obsza-
rem inwazji rdestowców. Lokalne zagęszczenie 
stanowisk na terenach silnie zurbanizowanych 
lub uprzemysłowionych sprzyja inwazji (zabu-
rzone ekosystemy, nowe nisze itp.), ale może to 
także częściowo wynikać z faktu dokładniej-
szego zbadania tych obszarów, częściowo tak-
że z potencjalnie większego prawdopodobień-
stwa celowego wprowadzania tych gatunków 
do uprawy, a w konsekwencji „ucieczki” tych 
roślin poza powierzchnie upraw.

Najsłabiej rozpoznany jest zasięg mieszańca 
R. × bohemica w Polsce, co wynika z relatywnie 
niewielkiej liczby odnotowanych stanowisk te-
go gatunku. Przypuszcza się, że jego rozmiesz-
czenie jest mocno niedoszacowane, a liczba 
notowań zaniżona, ze względu na częste trud-
ności w odróżnieniu go od gatunków rodziciel-
skich (szczególnie od r. ostrokończystego).

2.7.3. Drogi rozprzestrzeniania się  
 i czynniki sprzyjające dyspersji

Rdestowce zawdzięczają swój koloniza-
cyjny „sukces” przede wszystkim ogromnym 
możliwościom pomnażania wegetatywnego; 
rozmnażanie genaratywne nie odgrywa klu-
czowej roli w zajmowaniu nowych stanowisk 
(por. rozdz. 2.6.2.).

Wprawdzie dla skutecznego rozprzestrze-
niania się rdestowców istotne są czynniki na-
turalne, jednak docieranie na nowe obszary, 
a często także skuteczne kolonizowanie no-
wych miejsc, związane jest z różnymi formami 
działalności człowieka.

Brakuje precyzyjnych danych, na podsta-
wie których można ocenić tempo rozprzestrze-
niania się poszczególnych taksonów na terenie 
Polski. Pośrednio można wnioskować na temat 
migracji i jej tempa na podstawie wzrastającej 
liczby stanowisk (por. rozdz. 2.7.2.), jednak na-
leży uwzględnić zastrzeżenie, że uzyskane do-
tąd wyniki odzwierciedlają przede wszystkim 
stan zbadania rozmieszczenia.

2.7.3.1. Dyspersja pierwotna –  
 zagęszczanie płatów

Rola pomnażania wegetatywnego
Duże przystosowanie rdestowców do roz-

rostu klonalnego sprawia, że do zagęszczania 
płatów i powiększania rozmiarów stanowiska 
dochodzi właśnie na tej drodze (Adachi i in. 
1996; Bailey i in. 2009). Podstawowym mo-
dułem, który zapewnia trwanie rośliny na za-
jętym stanowisku oraz jej rozrastanie się, jest 

„karpa” (ang. shoot clump), różnej wielkości, 
charakterystycznej dla poszczególnych takso-
nów (por. rozdz. 2.4. i 2.6.2. oraz tab. 2.).

Roczne pędy w końcu sezonu wegetacyjne-
go zawiązują u swej podstawy podziemne pąki 
zimujące. Najsłabiej rozwinięte (najmniejsze) 
pędy oraz te, które obumarły w czasie sezonu 
wegetacyjnego, nie są w stanie zawiązać pąków 
zimujących (Bailey i in. 2009). Jeden lub wię-
cej skutecznie zawiązanych pąków rozwinie się 
w nowe pędy nadziemne wiosną, w pobliżu pę-
dów matecznych. Tym samym pędy nadziem-
ne w kolejnym sezonie wegetacyjnym wyrasta-
ją nieomal w tej samej pozycji, formując grupę 
(klaster) pędów, „karpę” (Bailey i in. 2009; 
ryc. 34). Obumarcie „karpy” inicjuje przejęcie 
wzrostu rośliny przez uaktywnienie się pąka 
na podziemnym kłączu, który rozwija się ja-
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tomiast łączące je kłącza są dłuższe w porów-
naniu z R. sachalinensis.

ko jego odgałęzienie boczne. Na szczycie bocz-
nego odgałęzienia, które może rozrosnąć się 
na długość nawet 1m, powstaje nowy pęd nad-
ziemny, który w kolejnych sezonach wegeta-
cyjnych rozwinie się w nową „karpę” (Adachi 
i in. 1996; Bailey i in. 2009). Reynoutria ja-
ponica var. japonica charakteryzuje się duży-
mi (największymi w porównaniu z pozostały-
mi taksonami) „karpami”, które są połączone 
długimi, wąskimi kłączami, natomiast R. sa-
chalinensis tworzy mniejsze „karpy”, połączo-
ne krótszymi kłączami podziemnymi, spra-
wiając wrażenie szeregowego wzrostu (Bailey 
i in. 2009; ryc. 35; por. także tab. 2). Reyno-
utria × bohemica, łącząc cechy typowe dla ro-
dziców, charakteryzuje się pośrednią budową 

„karp” i ich podziemnych połączeń: „karpy” 
są mniejsze w porównaniu z R. japonica ale 
większe w porównaniu z R. sachalinensis, na-
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Ryc. 34. Schemat ilustrujący budowę podziemnych czę-
ści roślin z rodzaju rdestowiec. 1 – fragment kłącza za-
kończonego „karpą”; 2 – tegoroczny pęd nadziemny; 
3 – pozostałości martwych pędów; 4 – poziome kłącze; 
5 – rozgałęzienie boczne kłącza; 6 – pąk pędowy; 7 – 
pąk zimowy; 8 – pąk w węźle kłącza; 9 – korzeń. Źró-
dło: Bailey i in. 2009
Fig. 34. Morphology of underground parts of knotweed 
plants. 1 – fragment of a rhizome with a shoot clump on 
the end; 2 – new stem; 3 – remains of died back stems;  
4 – horizontal rhizome; 5 – lateral branching of rhi-
zome; 6 – stem bud; 7 – winter bud; 8 – bud on the rhi-
zome node; 9 – root. Source: Bailey et al. 2009

Ryc. 35. Rdestowce rozprzestrzeniają się przede wszyst-
kim w drodze pomnażania wegetatywnego. A i B – pę-
dy nadziemne rdestowców wyrastają ze skupień pąków 
podziemnych (węzłów/”karp”); C – …oraz pąków w wę-
złach kłączy. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 35. Knotweeds spread mainly by vegetative repro-
duction. A and B – above-ground stems of knotweeds 
growing from shoot clumps; C – …and from buds at the 
nodes on rhizomes

C

B

A
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Silne kłącza rdestowców odznaczają się 
szybkim wzrostem i dużymi zdolnościami re-
generacyjnymi. Zwykle rozrastają się one na 
odległość 5–7 m od rośliny macierzystej, no-
towano jednak przypadki kłączy osiągających 
długość nawet 20 m (Fuchs 1957). W cza-
sie jednego sezonu wegetacyjnego ich rozmiar 
może powiększyć się o 2,5 m (Kretz 1994).

W badaniach eksperymentalnych wyka-
zano, że fragment kłącza o wadze 130 g i 2 cm 
średnicy, w ciągu jednego sezonu wegetacyjne-
go, może wniknąć na głębokość 1,5 m (Alber-
ternst i in. 1995). Nowa roślina może rozwinąć 
się z 1-centymetrowego fragmentu kłącza o wa-
dze nie przekraczającej 0,7 g, podobnie jak z nie-
wielkiego odcinka pędu zawierającego pojedyn-
czy węzeł, umieszczonego w glebie lub w wodzie 
(Alberternst i Böhmer 2011; Bailey i in. 
2009). Regeneracja z fragmentów pędów cechu-
je się jednak obniżonymi możliwościami i zale-
ży ściślej także od warunków środowiskowych 
(uwilgotnienia podłoża). Bímová i in. (2003) 
wskazali różnice w zdolnościach i szybkości re-
generacji poszczególnych taksonów w zależno-
ści od warunków (woda/gleba). Generalnie re-
generacja nowych roślin z fragmentów pędów 
była mniej skuteczna w porównaniu z regene-
racją z kłączy, z wyjątkiem rdestowca sacha-
lińskiego. Rdestowiec pośredni ma najwyższy 
wskaźnik regeneracji w porównaniu z gatunka-
mi rodzicielskimi (61%).

Rola rozmnażania generatywnego  
(seksualnego)
W zasięgu wtórnym rozmnażanie genera-

tywne nie jest zjawiskiem częstym, mimo że 
rośliny odznaczają się wysoką produkcją zdol-
nych do kiełkowania nasion (por. rozdz. 2.6.2.). 
Produkcja dużej liczby żywotnych i zróżnico-
wanych pod względem genetycznym nasion 
nie znajduje odzwierciedlenia w liczbie obser-
wowanych w naturze siewek. Dużą ich liczbę, 
odnajdywaną w Ameryce Północnej, tłumaczy 
się faktem występowania obok męskosteryl-
nych roślin Reynoutria japonica, także roślin 
o kwiatach hermafrodytycznych (obupłcio-

wych) oraz możliwością zimowania powsta-
łych nasion (Forman i Kesseli 2003; Bram 
i McNair 2004; Grimsby i in. 2007).

W Polsce pierwsze siewki rdestowców za-
obserwowano w 2008 roku podczas badań gle-
bowego banku nasion z doliny górnej Odry, 
natomiast w stanie dzikim odnaleziono siew-
ki po raz pierwszy w 2012 roku nad rzeką Białą 
w Czechowicach-Dziedzicach (obserwacje au-
torów; ryc. 36; por. rozdz. 2.6.2.).

Powodem stosunkowo rzadkich przypad-
ków odnajdywania siewek w naturze mogą być 
nieodpowiednie warunki klimatyczne w Euro-
pie: zbyt wilgotne i nie wystarczająco chłodne 
zimy, podczas których większość nasion gni-
je w ziemi (Bailey i in. 2009). Wykazano po-
nadto, że inne czynniki mogą wpływać na 
rośliny: zbyt późna wiosna, susze w okresie let-
nim czy wczesne przymrozki jesienią (Beer-
ling i in. 1994). Potwierdzono, że zbyt mała 
ilość wody powoduje całkowite zamieranie sie-
wek, a temperatura –5°C utrzymująca się przez 
okres 2 dni eliminuje połowę z nich (Funken-
berg i in. 2012). Dla przetrwania siewek w wa-
runkach naturalnych ważny jest ich dostęp do 
światła i wody (Forman i Kesseli 2003).

Wyniki te potwierdzają także dane pocho-
dzące z dokumentacji zgromadzonej w Polsce. 
Siewki, wymagające określonych warunków 
do swego rozwoju, w tym szczególnie odpo-
wiednich wilgotnościowych, z reguły rozwija-
ją się dopiero w czerwcu–lipcu (Koszela 2013; 
dane własne autorów). Brakuje jednak da-
nych potwierdzających możliwości przetrwa-
nia okresu zimy i dalszego rozwoju w dorosłe 
rośliny. Obserwacje prowadzone w warunkach 
szklarniowych potwierdzają wprawdzie szybki 
rozwój roślin, który jednak może być odmien-
ny w warunkach naturalnych, gdzie czynni-
kiem limitującym są niewątpliwie warunki po-
godowe w określonym sezonie wegetacyjnym.

Na stanowiskach, na których odnaleziono 
siewki, ich liczba nie była wysoka (od kilku do 
najczęściej kilkunastu, rzadziej kilkudziesię-
ciu na powierzchni kilku m2), mimo masowe-
go owocowania roślin.



CHARAKTERYSTYKA INWAZYJNYCH TAKSONÓW…
59

2.7.3.2. Dyspersja wtórna –  
 wypełnianie dostępnych siedlisk

Zajmowanie nowych stanowisk i rozprze-
strzenianie się rdestowców w skali lokalnej re-
alizowane jest z wykorzystaniem ich właści-
wości biologicznych (cech owoców i propagul 
wegetatywnych) oraz czynników antropoge-
nicznych, wiążących się z celowym i/lub nie-
świadomym udziałem człowieka. Skuteczność 
rozprzestrzeniania się zależy od ilości nasion 
i części wegetatywnych, mogących zapocząt-
kować rozwój kolejnego pokolenia rdestowców 

Ryc. 36. Siewki rdestowców. A – etapy rozwoju rdestowca: po prawej siewka, po lewej roślina 2 tygodniowa;  
B, C i D – siewki na stanowisku Reynoutria japonica i R. × bohemica nad rzeką Białą (płd. Polska); B – październik 
2012, C i D – lipiec 2012. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 36. Seedlings of knotweed species. A – stages of knotweed development: seedling on the right, 2-week plant on 
the left; B, C and D – seedlings on the site of Reynoutria japonica and R. × bohemica by the Biała river (south Poland);  
B – October 2012, C and D – July 2012

A

C

B

D

(presji propagul), oraz częstości i natężenia 
czynników antropogenicznych, sprzyjających 
kolonizowaniu nowych miejsc.

Oskrzydlone owoce rdestowców, opadają-
ce w pobliżu roślin macierzystych zwykle w li-
stopadzie (por. rozdz. 2.4.), są przenoszone na 
nowe tereny przez wiatr i wodę (na drodze ane-
mo- lub hydrochorii), jednak ich rola w zasie-
dlaniu nowych miejsc jest ograniczona. Uzy-
skane dotąd wyniki informują o możliwości 
rozprzestrzeniania się nasion na odległość do 
16 m poza macierzystą populację (Tiébré i in. 
2007b).
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Natomiast do głównych wektorów rozprze-
strzeniania się rdestowców zalicza się fragmen-

A B

C D

E F

Ryc. 37. Rola cieków w rozprzestrzenianiu się rdestowców. A i B – z wodą mogą być transportowane całe kępy roślin; 
C – kłącza; D – fragmenty pędów; E – pędy rdestowców transportowane są z wodą podczas wezbrań rzek (górna Odra 
w rejonie Chałupek); F – fragmenty kłączy rozniesione przez wodę na kamieńcach nadrzecznych umożliwiają rozwój 
nowych kęp rdestowców – na zdjęciu fragment doliny Nysy Kłodzkiej poniżej Przyłęku k/Barda Śląskiego. Fot. Barba-
ra Tokarska-Guzik: A–E, Zygmunt Dajdok: F
Fig. 37. The role of watercourses in spreading knotweed species. A and B – water can transport whole clumps of plants; 
C – rhizomes; D – pieces of stem; E – knotweed stems transported by river water at the time of high water level (upper 
Odra river near Chałupki); F – fragments of rhizomes left by water on rocky riversides can develop into new clumps of 
knotweed – photograph shows a part of the valley of the Nysa Kłodzka river below Przyłęk, near Bardo Śląskie

tację i dyspersję kłączy z wodą (szczególnie na-
silonej w czasie wezbrań rzek; Pyšek i Prach 
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1993; Duqette i in. 2015) lub ich zawlekanie 
wskutek nieświadomej działalności człowieka 
(np. wraz z transportem ziemi).

Rola cieków
Szczególnie efektywny jest transport na-

sion i fragmentów kłączy z wodą, spływem 
powierzchniowym, na małe odległości, oraz 
z biegiem rzek i strumieni, czy wodami powo-
dziowymi – na większe (Duqette i in. 2015; 
ryc. 37). Z tego względu populacje zlokalizo-
wane w górnych odcinkach rzek, oraz znajdu-
jące się na wyniesieniach terenu, mogą stano-
wić potencjalne źródło propagul dla nowych 
populacji i powinny być eliminowane w pierw-
szej kolejności.

Prawdopodobieństwo pojawienia się rde-
stowców na terenie dolin rzecznych jest wyż-
sze niż na obszarach pozbawionych wód płyną-
cych; dodatkowo, szybko rozprzestrzeniają się 
z terenów nadrzecznych na obszary przyległe.

Rola człowieka
Przenoszenie z ziemią
Fragmenty kłączy zwykle są zawlekane na 

znaczne odległości nieświadomie przez czło-
wieka wraz z transportem „zanieczyszczonej” 
ziemi (zawierającej fragmenty kłączy i/lub pę-
dów, zdolne do zapoczątkowania rozwoju no-
wych osobników), używanej następnie w in-
nych miejscach, np. w dolinach rzecznych 
podczas prac związanych z umacnianiem brze-
gów po obfitych deszczach czy powodziach, 
w parkach do nasadzeń czy podczas prac bu-
dowlanych, np. budowy dróg (Alberternst  
i Böhmer 2011; Śliwiński i Czarniecka 2011; 
obserwacje autorów).

Każda forma transportu ziemi z miejsc wy-
stępowania tych roślin i ich okolic (np. po usu-
nięciu z ogrodów, parków, na skutek udrażnia-
nia lub pogłębiania rowów melioracyjnych itd.), 
stwarza realne ryzyko przeniesienia zawartych 
w niej fragmentów kłączy (ryc. 38).

Celowe wprowadzanie do uprawy
Aktualnie rdestowce nie należą do roślin 

rozpowszechnianych i popularyzowanych jako 
nadające się do uprawy. Zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 wrze-
śnia 2011 roku w sprawie listy roślin i zwierząt 
gatunków obcych, które w przypadku uwol-
nienia do środowiska przyrodniczego mogą 
zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 
przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260), 
azjatyckie gatunki rdestowców nie mogą być 
importowane, rozmnażane i sprzedawane bez 
zezwolenia GDOŚ lub RDOŚ.

Nadal jednak zachowały się w wielu miej-
scach dawnej uprawy: w parkach dworskich 
(szczególnie r. sachaliński), miejskich, ogro-
dach przydomowych, na cmentarzach, skąd 
mogą wydostawać się w efekcie niewłaści-
wych zabiegów pielęgnacyjnych (np. depono-
wania fragmentów roślin poza terenem upra-
wy; ryc. 39).

Ponadto, w nielicznych wprawdzie, inter-
netowych ofertach ogrodniczych wciąż dostęp-
ne są te gatunki, w tym szczególnie odmiany 
rdestowca ostrokończystego, sprzedawanego 
pod nazwą rdest japoński – Fallopia japoni-
ca ‘Variegata’ – o pstrych liściach i Fallopia ja-
ponica var. compacta, o karłowym wzroście 
(do ok. 60 cm; Lenda i in. 2014). Powszech-
nie dostępny (w 16 szkółkach – informacja ze 
strony internetowej Związku Szkółkarzy Pol-
skich) w ogrodnictwie jest gatunek pokrewny – 
rdestówka bucharska Fallopia baldschuanica, 
który może tworzyć mieszańce z rdestowcem 
ostrokończystym, umożliwiając tym samym 
przepływ genów gatunku inwazyjnego.

Poza najbardziej rozpowszechnionym, 
ozdobnym wykorzystaniem rdestowce mają 
szereg innych zastosowań, dzięki którym nie 
tylko pozyskuje się je z natury, ale także wpro-
wadza celowo do uprawy (por. rozdz. 2.9.5.).
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Ryc. 38. Do rozprzestrzeniania rdestowców przyczy-
nia się transport ziemi „zanieczyszczonej” fragmenta-
mi tych roślin oraz niewłaściwe deponowanie odpadów. 
Fot. Barbara Tokarska-Guzik (na górze)
Fig. 38. Knotweed species can spread by the transport 
of soil contaminated with pieces of plants, and incorrect 
disposal of waste (on top)

Ryc. 39. Rdestowiec sachaliński ze względu na impo-
nujące rozmiary i „egzotyczny” wygląd nadal jest często 
stosowany w kompozycjach ogrodowych. Fot. Krystyna 
Snarska (po lewej)
Fig. 39. Giant knotweed, because of its impressive size 
and exotic appearance, is still frequently planted in gar-
den compositions (on the left)

2.7.4. Prognoza dalszego rozprzestrzeniania się 
 rdestowców w Polsce

Ogromne możliwości wegetatywnego roz-
przestrzeniania się, szybkie tempo wzrostu, 
małe wymagania siedliskowe i duże zdolności 
adaptacji nawet do skrajnych warunków, sprzy-
jają szybkiej inwazji rdestowców (szczególnie 
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łożu piaszczystym, średniogliniastym i gli-
niastym, o pH od zasadowego do kwaśnego. 
Rośliny tego gatunku rosną zarówno w pół-
cieniu (np. w lasach), jak też na terenach na-
słonecznionych, lecz wówczas wymagają wil-
gotnego podłoża. Na siedliskach ruderalnych 
dobrze znoszą suche i ciepłe warunki, nato-
miast na obszarach górzystych preferują wa-
runki wilgotne i chłodne (Sukopp i Starfin-
ger 1995). Nie tolerują długotrwałych okresów 
suszy m.in. w czasie gorącego lata, wówczas 
tracą większość liści (Dettmar 1991).

Ta właściwość została potwierdzona 
(w przypadku wszystkich gatunków) w Euro-
pie w sezonie 2015 roku podczas gorącego la-
ta z niewielką ilością opadów. Przejawiała się 
zasychaniem szczytowych części pędów, któ-
re nie zakwitały lub zawiązywały kwiatostany 
w ograniczonym zakresie.

Stopniowo uzupełniane są dane o wystę-
powaniu rdestowca pośredniego, potwierdza-
jące, że jego rozmieszczenie jest szersze niż do-
tąd sądzono (por. rozdz. 2.6.4.). Fakt ten należy 
wiązać między innymi z błędnym oznacza-
niem mieszańca, jako jednego z gatunków ro-
dzicielskich, co potwierdza rewizja materia-
łów zielnikowych pochodzacych z Czarnogóry, 
Chorwacji i Bułgarii, w których mylony był 
z r. sachalińskim (Širka i in. 2013), jak rów-
nież materiałów zielnikowych pochodzących 
z Polski (dane własne autorów).

2.8. Siedliska oraz formy użytkowania terenu  
 najczęściej zajmowane przez gatunki  
 z rodzaju rdestowiec w Polsce

We wtórnym zasięgu występowania rde-
stowce wykazują szerokie spektrum siedlisko-
we, zajmując zarówno różnorodne siedliska 
antropogeniczne – np. przydroża, nasypy ko-
lejowe, różne typy nieużytków miejskich i po-
przemysłowych, parki, cmentarze, itp., rów-
nież o charakterze naturalnym, np. brzegi rzek, 
skraje lasów i zarośli (Tokarska-Guzik i in. 
2009; ryc. 40).

ostrokończystego i pośredniego), które zajmu-
ją nowe miejsca i sukcesywnie zwiększają licz-
bę swoich stanowisk. Rdestowiec ostrokoń-
czysty i pośredni są zdolne w krótkim czasie 
utworzyć wielkopowierzchniowe płaty. Z du-
żym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że 
w Polsce wzrost liczby stanowisk azjatyckich 
rdestowców będzie postępował. Z uwagi na 
ich dużą inwazyjność są one uznawane w wie-
lu krajach za wymagające zwalczania (Child 
i Wade 2000). Potwierdzeniem tego faktu jest 
umieszczenie rdestowca ostrokończystego na 
światowej liście 100 najgroźniejszych inwazyj-
nych gatunków obcych (w grupie 32 roślin lą-
dowych; Lowe i in. 2000).

Brak działań ograniczających występowa-
nie i/lub eliminujących te rośliny, szczególnie 
w dolinach rzecznych, może sprzyjać dalszej 
ich inwazji i powodować jej nasilenie. Zjawisko 
to mogą dodatkowo wzmocnić przytoczone ni-
żej cechy poszczególnych gatunków, wskazują-
ce na ich szeroką skalę ekologiczną i możliwo-
ści adaptacji do zróżnicowanych warunków.

Dane dotyczące rozmieszczenia i rozprze-
strzeniania się rdestowca ostrokończystego 
w Polsce i innych krajach Europy oraz cechy 
związane z jego biologią i ekologią, jednoznacz-
nie wskazują na dużą tolerancję i łatwość ada-
ptowania się tego gatunku do różnych warun-
ków klimatycznych i siedliskowych. W Europie 
r. ostrokończysty, choć powszechny, częściej 
występuje w północnych i środkowych rejonach 
kontynentu, co wynika z określonych parame-
trów klimatycznych. Północną granicę wystę-
powania wyznaczają takie czynniki, jak długość 
sezonu wegetacyjnego i minimalne temperatu-
ry w okresie zimy; z kolei granicę południową 
określa dostępność wody w glebie i temperatura 
(Beerling 1993; Beerling i in. 1994).

Rdestowiec sachaliński w swoim natu-
ralnym zasięgu jest bardzo tolerancyjny wo-
bec różnych gleb, szczególnie wobec gleb 
wytworzonych z popiołu wulkanicznego, za-
legających wzdłuż brzegów rzek. Zawartość 
nutrientów w tych glebach jest bardzo zmien-
na. Jednak roślina zakwita na terenach o pod-
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2.9. Wpływ rdestowców  
 na środowisko przyrodnicze i gospodarkę

2.9.1. Gatunki chronione i siedliska przyrodnicze

Rdestowce stwarzają obecnie poważne za-
grożenie przyrodnicze (Tokarska-Guzik i in. 
2012b), przyczyniając się do spadku bogactwa 
gatunkowego poprzez:

– tworzenie zwartych, gęstych i rozległych 
jednogatunkowych agregacji (w wyniku po-
mnażania wegetatywnego i klonalnego na 
siedliskach dawnych łęgów i zarośli wierz-
bowych i ziołorośli nadrzecznych). Sku-
tecznie konkurują z rodzimymi gatunkami 
roślin, często uniemożliwiając im regene-
rację (m.in. Tokarska-Guzik i in. 2009; 
Aguilera i in. 2010; Toews 2012; Parepa 
i in. 2013; Chmura i in. 2015; Duqette i in. 
2015; ryc. 42);

– ograniczanie dostępu do światła gatunkom 
rodzimym ze względu na rozwój liści o du-
żych rozmiarach (szczególnie r. sachaliński) 
i ich gęste ustawienie na zygzakowatej łody-
dze (Siemens i Blossey 2007; Vrchotová 
i Šerá 2008; Dommanget i in. 2013; ryc. 43) 
oraz zmiany w tempie rozkładu materii (Le-
cerf i in. 2007; Aguilera i in. 2010);

– ograniczanie lub nawet uniemożliwienie 
kiełkowania siewek wielu gatunków roś-
lin rodzimych z powodu tworzenia grubej 
i wolno rozkładającej się warstwy ściółki/
nekromasy przez opadłe liście i łodygi (Gio-
ria i Osborne 2010; Moravcová i in. 2011);

– zmianę właściwości fizycznych i chemicz-
nych gleby oraz aktywności mikroorgani-
zmów glebowych (Maurel i in. 2010; Das-

Ryc. 40. Rdestowce kolonizują siedliska antropogeniczne, wnikają także na siedliska o charakterze naturalnym. A – 
brzegi uregulowanego koryta Rawy w Katowicach porośnięte przez r. ostrokończystego; B, C i D – rdestowce dobrze 
sobie „radzą” nawet w ekstremalnych warunkach; E i F – na terenach rolniczych występują najczęściej na wilgotnych 
łąkach, wkraczają także w uprawy; G – najczęściej kolonizują brzegi rzek i potoków zajmując siedliska zarośli wierz-
bowych i lasów łęgowych; rzeka Biała, płd. Polska; H – wnikają także do lasów. Fot. Koichi Watanabe: A, Wojciech So-
larz: C, Barbara Tokarska-Guzik: B, D–H
Fig. 40. Knotweed species colonize anthropogenic habitats, but also invade natural habitats. A – banks of a regulat-
ed bed of the Rawa river in Katowice, covered by Japanese knotweed; B, C and D – knotweed plants thrive even in ex-
treme habitats; E and F – on agricultural land they are usually found on wet meadows, but also invade crop fields; G – 
plants usually colonize river and creek banks, occupying habitats of willow thickets and riparian forests; Biała river, 
south Poland; H – plants invading forests

2.8.1. Możliwości występowania rdestowców  
 wg klasyfikacji CORINE

Bardziej szczegółowy obraz możliwości 
kolonizowania różnych biotopów przez rde-
stowce pokazuje analiza zawartości tabeli 6 
(por. s. 70–71).

2.8.2. Możliwości występowania rdestowców  
 w zbiorowiskach zaliczanych do siedlisk 
 z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
 oraz dzikiej fauny i flory

Gatunki, należące do rodzaju rdestowiec, 
występują w różnych typach siedlisk półna-
turalnych i naturalnych, które zaliczyć moż-
na do siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz dzikiej fauny i flory. Tabela 7 (por. 
s. 72) zawiera listę siedlisk, w tym wymienio-
nych w opracowaniu Tokarska-Guzik i in. 
(2012; oznaczone *), uzupełnioną o siedliska 
wytypowane na podstawie własnych obserwa-
cji, danych z literatury oraz informacji przeka-
zanych przez PN i PK (np. Słowiński PN po-
dał występownie rdestowców z wydmy szarej). 
Azjatyckie rdestowce odnotowano dotąd w ob-
rębie 9 siedlisk przyrodniczych Natura 2000 
(tab. 7); szczególnie często notowane są w sie-
dlisku ziołorośli górskich i ziołorośli nadrzecz-
nych (6430) (ryc. 41). Lista ta jest niepełna i po-
winna być uzupełniona w wyniku odrębnych 
badań.
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sonville i in. 2011; Tharayil i in. 2013; 
Bardon i in. 2014, 2016);

– oddziaływania allelopatyczne (Weston i in.  
2005; Vrchotová i Šerá 2008; Fan i in. 
2010; Murrell i in. 2011; Parepa i in. 2013; 
Heděnec i in. 2014).

Najbardziej dotknięte oddziaływaniem 
rdestowców są gatunki roślin występujące na 
aluwiach rzecznych, w zbiorowiskach okrajko-
wych i leśnych. Rdestowce tworzą zwarte, jed-
nogatunkowe fitocenozy, często zajmując rozle-
głe powierzchnie na siedliskach łęgów i zarośli 
wierzbowych, powodując w długim okresie 
czasu zmiany w strukturze i funkcjonowa-
niu ekosystemów nadrzecznych (Tokarska-
Guzik i in. 2006; Bradford i in. 2007; Das-
sonville i in. 2007; Lecerf i in. 2007; Hejda 
i in. 2009; Urgenson i in. 2009; Aguilera i in. 
2010).

Obecność rdestowców w siedliskach łęgo-
wych może prowadzić do zmniejszenia obfi-
tości i bogactwa bezkręgowców. Wykazano, że 
ich biomasa jest dwukrotnie niższa w siedli-
skach łęgowych z udziałem rdestowców w po-
równaniu do siedlisk łęgowych, gdzie rdestow-
ców nie stwierdzono. Inwazja na dużą skalę 
powodowana przez rdestowce może poważnie 
wpłynąć na różnorodność biologiczną i obni-

A B

Ryc. 41. Azjatyckie rdestowce stanowią zagrożenie dla siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w Polsce. 
A – rdestowce na kamieńcach rzeki Soły; B – obfite występowanie rdestowców na siedliskach łęgów nadrzecznych;  
potok Jasieniczanka, płd. Polska. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 41. Asian knotweeds create a hazard to natural habitats and wild fauna and flora in Poland. A – knotweed plants 
on the stony banks of the Soła river; B – abundance of knotweed plants on the habitats occupied by riparian forests; 
Jasieniczanka creek, south Poland

żenie jakości ekosystemów łęgowych dla pła-
zów, gadów, ptaków i ssaków, których zasadni-
czym pożywieniem są bezkręgowce, stawonogi 
(Marigo i Pautou 1998; Maerz i in. 2005; 
Kappes i in. 2007; Gerber i in. 2008; Skuba-
ła 2012).

Wśród niepożądanych oddziaływań nale-
ży wymienić przenikanie na obszary chronio-
ne (ryc. 44). Wstępne dane o występowaniu 
rdestowców na obszarach chronionych zosta-
ły zebrane w Polsce dla parków narodowych 
(Bomanowska i in. 2014). Obecność rdestow-
ca ostrokończystego stwierdzono dotąd w 15 
parkach narodowych, natomiast r. sachaliń-
skiego w 7 parkach. Najnowsze dane przeka-
zane przez Kampinoski PN oraz Pieniński PN 
potwierdzają także występowanie r. pośred-
niego w granicach obszaru parków, jak i w ich 
otulinie.

2.9.2. Wpływ na gospodarkę

Rdestowce stwarzają także zagrożenia dla 
gospodarki człowieka (ryc. 45), poprzez:

– ograniczanie dostępu do wód i niszczenie 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych (Beer-
ling 1991; Barney i in. 2006);
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Ryc. 42. Azjatyckie rdestowce stwarzają poważne zagrożenie przyrodnicze, przyczyniając się do spadku bogac-
twa gatunkowego. A – r. ostrokończysty w łęgu, gdzie konkuruje z rodzimą ciemiężycą zieloną Veratrum lobelianum; 
B – w dolinach rzek rdestowce tworzą zwarte łany ciągnące się wzdłuż brzegów; C – tworzą często jednorodne fitoce-
nozy; D – ich liście tworzą grubą warstwę wolno rozkładającej się ściółki; E – ściółka ogranicza rozwój gatunków wła-
ściwych dla siedliska. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 42. Asian knotweed species create a serious threat to wildlife by contributing to the decline in biodiversity. A – 
Japanese knotweed in a riparian forest, out-competing the native to Poland species European white hellebore Vera-
trum lobelianum; B – in river valleys knotweed plants form compact fields stretching along riversides; C – often form 
uniform phytocenoses; D – their leaves form a thick layer of slowly decaying litter; E – litter limits the growth of spe-
cies natural for the habitat

C

A B
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– uniemożliwienie rolniczego wykorzysta-
nia gruntów (Tokarska-Guzik i in. 2009; 
Onete i in. 2015);

– straty ekonomiczne, m.in. koszty ponoszo-
ne w związku ze zwalczaniem rdestowców 
(Child i Wade 2000; Alberternst i in. 
2011; Tokarska-Guzik i in. 2009; Schu-
ster i in. 2015).

A B

Ryc. 44. Rdestowce pojawiają się także na obszarach chronionych lub w ich otulinie. A – r. ostrokończysty i r. po-
średni przy granicy rezerwatu „Las Murckowski” w Katowicach; B – r. ostrokończysty w Dolinie Prądnika w Ojcow-
skim PN. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 44. Knotweed species are also found in protected areas or in their buffer zones. A – Japanese knotweed and Bo-
hemian knotweed near the border of the Las Murckowski nature reserve in Katowice; B – Japanese knotweed in the 
Prądnik river valley in Ojców National Park

Ryc. 43. Bujny wzrost, duże zwarcie pędów oraz sposób ustawienia liści na pędzie sprawiają, iż rośliny rdestowców 
bardzo silnie zacieniają powierzchnię gruntu, ograniczając wzrost innych roślin. Na zdjęciu rdestowiec sachaliński. 
Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 43. Because of the vigorous growth, crowded stems and the arrangement of leaves on the stems, knotweed plants 
strongly shade the ground and inhibit the growth of other plant species. Photograph shows giant knotweed

– niszczenie nawierzchni dróg, chodników – 
silne kłącza mogą nawet przerastać spęka-
nia w asfalcie i penetrować przez fundamen-
ty do wnętrz budynków (Beerling 1991);

– ograniczanie widoczności wzdłuż dróg i te-
renów kolejowych (Barney i in. 2006);

– zmniejszanie atrakcyjności obszarów tury-
stycznych i inwestycyjnych;
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C D

E F

Ryc. 45. Rdestowce stwarzają zagrożenie dla gospodarki. A – ich pędy wyrastają przez szczeliny w asfalcie; B – prze-
rastają między kostkami brukowymi; C – „wypełniają” doliny rzeczne, powodując zagrożenie powodziowe (por. także 
tekst rozdz. 2.9.4.); D – utrudniają dostęp do brzegów cieków; E – ograniczają widoczność wzdłuż szlaków komunika-
cyjnych; F – wkraczają na pola uprawne. Fot. Barbara Tokarska-Guzik: A–E, Teresa Nowak: F
Fig. 45. Knotweed plants create economic damage. A – their stems grow through cracks in tarmac; B – penetrate 
spaces between paving bricks; C – fill river valleys causing the risk of flooding (cf. also the main text, section 2.9.4.); 
D – hinder access to the sides of watercourses; E – limit visibility along transport routes; F – invade farmland
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Tab. 6. Występowanie rdestowców na terenach różniących się sposobem użytkowania, zgodnie z klasyfikacją 
CORINE Land Cover Poziom 3 
Tab. 6. Distribution of knotweed species in areas with different types of land cover, according to CORINE Land Cover 
Level 3
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1 
– 

Te
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ne

1.1 – Zabudowa 
miejska

1.1.1 Zabudowa miejska 
zwarta

2 1 Zasiedla (wykorzystuje sieciową, 
heterogeniczną strukturę i dyna-
mikę siedlisk)

1.1.2 Zabudowa miejska 
luźna

4 2 Trwale zasiedla

1.2 – Tereny prze-
mysłowe, handlowe 
i komunikacyjne

1.2.1 Tereny przemysłowe 
lub handlowe

4 2 Trwale zasiedla

1.2.2 Tereny komunikacyj-
ne i związane z ko-
munikacją drogową 
i kolejową

4 3 Trwale zasiedla

1.2.3 Porty 2 1 Zasiedla (wykorzystuje sieciową, 
heterogeniczną strukturę i dyna-
mikę siedlisk)

1.2.4 Lotniska 2 1 Zasiedla (najczęściej obrzeża)
1.3 – Kopalnie, wyro-
biska i budowy

1.3.1 Miejsca eksploatacji 
odkrywkowej

1 1 Zasiedla (najczęściej obrzeża)

1.3.2 Zwałowiska i hałdy 3 2 Zasiedla (obrzeża lub całe obiek-
ty na etapie rekultywacji)

1.3.3 Budowy 2 1 Zasiedla (obrzeża) 
1.4 – Miejskie  
tereny zielone 
i wypoczynkowe

1.4.1 Tereny zielone 3 2 Zasiedla (ograniczany przez 
pielęgnację)

1.4.2 Tereny sportowe 
i wypoczynkowe

3 1 Zasiedla (zazwyczaj obrzeża)

2 
– 

Te
re

ny
 ro

ln
e

2.1 – Grunty orne 2.1.1 Grunty orne poza za-
sięgiem urządzeń 
nawadniających

2 1 Zasiedla (obrzeża; orka i zabie-
gi pielęgnacyjne ograniczają 
rozprzestrzenianie)

2.1.2 Grunty orne stale 
nawadniane

2 1 Zasiedla (obrzeża – siedliska 
marginalne)

2.2 – Uprawy trwałe 2.2.1 Winnice 2 2 Potencjalnie zasiedla
2.2.2 Sady i plantacje 2 2 Zasiedla (przy ekstensywnej 

gospodarce) 
2.3 – Łąki i pastwiska 2.3.1 Łąki, pastwiska 3 2 Zasiedla (przy ekstensywnej 

gospodarce)
2.4 – Obszary upraw 
mieszanych

2.4.1 Uprawy jednorocz-
ne występujące wraz 
z uprawami

2 2 Zasiedla (przy ekstensywnej go-
spodarce; zwykle obrzeża) 

2.4.2 Złożone systemy upraw 
i działek

3 2 Zasiedla (przy ekstensywnej go-
spodarce; zwykle obrzeża)

2.4.3 Tereny zajęte głównie 
przez rolnictwo z du-
żym udziałem roślin-
ności naturalnej

3 2 Zasiedla (zwykle obrzeża po-
wierzchni upraw)

2.4.4 Tereny rolno-leśne 3 2 Zasiedla (przy ekstensywnej go-
spodarce; zwykle obrzeża)
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1 2 3 4 5 6 7
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3.1 – Lasy 3.1.1 Lasy liściaste 2 2 Zasiedla (zwykle przydroża leśne 
i obrzeża)

3.1.2 Lasy iglaste 2 2 Zasiedla (zwykle przydroża leśne 
i obrzeża)

3.1.3 Lasy mieszane 3 2 Zasiedla (zwykle przydroża leśne 
i obrzeża)

3.2 – Zespoły roślin-
ności drzewiastej 
i krzewiastej

3.2.1 Murawy i pastwiska 
naturalne

2 1 Zasiedla (w ograniczonym 
stopniu)

3.2.2 Wrzosowiska 
i zakrzaczenia

1 1 Zasiedla (w ograniczonym 
stopniu)

3.2.4 Lasy i roślinność krze-
wiasta w stanie zmian

3 2 Zasiedla

3.3 – Tereny otwarte, 
pozbawione roślinno-
ści lub z rzadkim po-
kryciem roślinnym 

3.3.1 Plaże, wydmy, piaski 1 1 Potencjalnie zasiedla / słabo 
zasiedla

3.3.2 Odsłonięte skały 0 0 Nie zasiedla
3.3.3 Roślinność 

rozproszona
1 1 Zasiedla

3.3.4 Pogorzeliska 3 2 Zasiedla

4 
– 

O
bs

za
ry

 
po

dm
ok

łe 4.1 – Śródlądowe ob-
szary podmokłe

4.1.1 Bagna śródlądowe 1 1 Potencjalnie zasiedla 
4.1.2 Torfowiska 0 0 Nie zasiedla

4.2 – Przybrzeżne ob-
szary podmokłe

4.2.1 Bagna słone (solniska) 0 0 Nie zasiedla

5 
– 

O
bs

za
ry

 
w

od
ne

5.1 – Wody 
śródlądowe

5.1.1 Cieki 5 3 Trwale zasiedla (brzegi)

5.1.2 Zbiorniki wodne 5 3 Trwale zasiedla (brzegi)

5.2.2 Estuaria 3 2 Zasiedla 

cd. tab. 6. 
cont. tab. 6.

Uwaga: Zestawienie przygotowano na podstawie istniejących  
danych odnoszących się do obszaru Polski

Objaśnienia: 
Ograniczanie występowania przez pokrycie*/ użytkowanie**  
terenu: 
0 – użytkowanie/pokrycie całkowicie uniemożliwia kolonizację, 
rekrutację i rozwój siewek, 
1 – użytkowanie/pokrycie silnie ogranicza rozwój populacji, 
utrudnia rozrost populacji oraz zawiązywanie kwiatów/owoców,
2 – użytkowanie ogranicza rozwój populacji, 
3 – teren dość dogodny, populacja może utworzyć się oraz prze-
trwać i rozprzestrzeniać, jednakże przy systematycznym użytko-
waniu rdestowce nie dominują, 
4  – systematyczne użytkowanie okresowo lub w niewielkim stop-
niu ogranicza wzrost i rozprzestrzenianie,
5 – teren bardzo dogodny, brak ograniczeń ze strony pokrycia/użyt-
kowania terenu; optymalne miejsce występowania i rozprzestrze-
niania się gatunku, a nawet kiełkowania nasion i rozwoju siewek.
Ograniczenia przestrzenne występowania: 
0 – brak możliwości kolonizacji, 
1 – możliwa kolonizacja marginalnych lub bardzo ograniczonych 
powierzchni, 
2 – możliwa kolonizacja znacznej części powierzchni, 
3 – możliwa kolonizacja całej powierzchni.
Możliwość zasiedlania (określono przyjmując następujące kategorie):
– potencjalnie zasiedla (tą kategorię przyznano w sytuacji, kiedy 
z obszaru Polski brak danych – dane o zasiedlaniu dotyczą obsza-
rów poza Polską),

– nie zasiedla,
– słabo zasiedla,
– zasiedla,
– trwale zasiedla.

Rozgraniczenie pomiędzy pokryciem terenu a użytkowaniem 
ziemi jako geoindykatorów i bioindykatorów zmian w geoeko-
systemach, opracowane na potrzeby Zintegrowanego Monito-
ringu Środowiska Przyrodniczego (http://www.staff.amu.edu.
pl/~zmsp/wyt2006/19_program_P1.pdf)

 * Pokrycie terenu jest obserwowaną geo-bio-fizyczną pokrywą 
widzianą z powierzchni ziemi lub poprzez zdalną rejestrację, obej-
mującą roślinność (naturalną i uprawną) oraz sztuczne konstruk-
cje (budynki, drogi, itd.), które przykrywają powierzchnię ziemi. 
Woda, lód, naga skała oraz powierzchnie piaszczyste są zaliczane 
do pokrycia terenu.
** Użytkowanie ziemi wyraża funkcję, cel, dla których dany 
obszar jest używany. Zatem użytkowanie ziemi może być definio-
wane jako zestaw działalności podjętej dla produkcji jednego lub 
więcej towarów albo usług. Pewien typ użytkowania ziemi może 
mieć miejsce na pojedynczym lub więcej niż jednym fragmencie 
obszaru, natomiast kilka typów użytkowania ziemi może wystę-
pować na tym samym fragmencie danego obszaru. Taka definicja 
użytkowania ziemi daje podstawy do dokładnej i ilościowej anali-
zy ekonomicznej i środowiskowej oraz pozwala precyzyjnie wy-
dzielić typy użytkowania ziemi.
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Tab. 7. Występowanie rdestowców w zbiorowiskach zaliczanych do siedlisk z Załącznika i Dyrektywy Rady 92/43/
EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w Polsce
Tab. 7. Distribution of knotweed species in habitat types listed in Annex and the Council Directive 92/43/EEC of 21 
May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora in Poland

Numer biotopu
(Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) 
Kody odpowiadają kodom NATURA 2000

Nazwa

Dotychczas stwierdzone 
występowanie rdestowców 

w  obrębie siedliska  
na terenie Polski

*3240 Zarośla wierzbowe na kamień-
cach i żwirowiskach górskich 
potoków

obfite

3220 Pionierska roślinność na ka-
mieńcach górskich potoków

umiarkowanie obfite

3230 Rzeki alpejskie i ich roślin-
ność krzewiasta z Myricaria 
germanica

obfite

3270 Zalewane muliste brzegi rzek sporadyczne

*6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla 
nadrzeczne

bardzo obfite

9160 Grąd subatlantycki umiarkowanie obfite

9170 Grąd środkowoeuropejski 
i subkontynentalny

umiarkowanie obfite

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe,  
olszowe i jesionowe

bardzo obfite

91F0 Łęgowe lasy 
dębowo-wiązowo-jesionowe

bardzo obfite

Kody siedlisk na podstawie Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (Herbich red. 2004a–c)

2.9.3. Wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt

Nie wykazano negatywnego wpływu rde-
stowców na zdrowie człowieka (Alberternst 
i in. 2011) i zwierząt.

2.9.4. Przykłady szacunkowych wielkości  
 szkód gospodarczych powodowanych  
 przez rdestowce

Inwazja rdestowców powoduje straty nie 
tylko na poziomie różnorodności biologicz-
nej, ale także na poziomie gospodarczym. Na 
terenach z infrastrukturą mieszkaniową i go-
spodarczą obserwowane są zniszczenia powo-
dowane przede wszystkim przez rozrastające 

się kłącza (ryc. 46). Penetrując podłoże (inten-
sywny przyrost roczny), uszkadzają one fun-
damenty i ściany budynków, ściany kanałów 
melioracyjnych, nawierzchnie dróg, chodni-
ków dla pieszych i parkingów samochodowych 
(Beerling 1991; Alberternst i Böhmer 2011).

Stanowią też zagrożenie w dolinach rzecz-
nych naruszając zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowe, czy budowle hydrotechniczne, a zale-
gająca martwa materia pozostała po częściach 
nadziemnych i podziemnych utrudnia prze-
pływ wody. Dyrektywa Wodna nakłada obo-
wiązek utrzymania infrastruktury cieków we 
właściwym stanie, zatem problem rdestowców 
jest tym bardziej istotny.

Podczas realizacji projektu „Zintegrowany 
system wspomagający zarządzaniem i ochroną 
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A B

C D

E F

Ryc. 46. Zagrożenia i straty gospodarcze powodowane przez rdestowce. A, B, C – rdestowce mogą stanowić zagroże-
nie dla infrastruktury; D, E – rdestowce ograniczają widoczność przy szlakach komunikacyjnych; F – utrudniają od-
pływ wód. Fot. Barbara Fojcik: A–C, Zygmunt Dajdok: D–E, Bartłomiej Karczewski, Firma SEPO: F
Fig. 46. Hazards and economic damage caused by knotweed species. A, B, C – knotweed plants can damage infra-
structure; D, E – knotweed plants limit visibility along transport routes; F – impede water discharge



INWAZYJNE GATUNKI Z RODZAJU RDESTOWIEC REYNOUTRIA SPP. W POLSCE …
74

zbiornika zaporowego – ZiZOZap” (POIG 
01.01.02-24-078/09; 2010–2014)8, jego uczest-
nicy odnotowali w rejonie Zbiornika Go-
czałkowickiego (górna Wisła) występowanie 
gatunków z rodzaju rdestowiec, ale także zgro-
madzili dane dotyczące powodowanych przez 
te gatunki zagrożeń i strat gospodarczych. Do 
groźniejszych skutków opanowywania brze-
gów rzek i strumieni należy szybkie zrywanie 
dużych płatów tych roślin w trakcie wezbrań. 
Efektem tego jest gromadzenie się dużej obję-
tości biomasy na urządzeniach hydrotechnicz-
nych, co może doprowadzić do uszkodzenia 
ich konstrukcji. Sytuacja taka wystąpiła w re-
jonie Małej Wisły w trakcie wezbrania w ma-
ju–czerwcu 2014 roku. Zerwane płaty Reyno-
utria „zakorkowały” całkowicie przepusty jazu 
w Strumieniu i spowodowały znaczące podpię-
trzenie wód powyżej jazu. Zagrażało to w spo-
sób bezpośredni jego konstrukcji. Katastrofie 
zapobiegła szybka interwencja pracowników 
GPW SA w Katowicach, którym z dużym tru-
dem udało się usunąć biomasę z konstrukcji ja-
zu. Ilość zgromadzonej biomasy była tak duża, 
że po usunięciu jej z konstrukcji jazu w odle-
głości około 1 km utworzyła w biegu rzeki wy-
spę, która zagradzała ¾ koryta Wisły. Równie 
duże nagromadzenie biomasy obserwowane 
było również poniżej Zbiornika Goczałkowic-
kiego na Wiśle, gdzie rdestowce (pędy, kłącza, 
całe kępy) osadzały się na konarach wykrotów 
zalegających w korycie rzeki. W okresie wez-
brań takie nagromadzenia biomasy może być 
przyczyną lokalnych podtopień i powodzi.

Jednym z zagrożeń wynikających z obra-
stania brzegów rzek rdestowcem jest również 
blokowanie bezpośredniego dostępu do ko-
ryt rzecznych np. dla wędkarzy. Efekt ten jest 
8 Projekt ZiZOZap – realizowany na przykładzie Zbior-
nika Goczałkowickiego, miał na celu rozwiązanie proble-
mu obniżania się potencjału ekologicznego i funkcjonal-
nego zbiorników retencyjnych w wyniku ich starzenia się 
i presji wynikających z zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zlewni i skutków z tego wynikających, przy jed-
noczesnym oczekiwanym wzroście wymagań dotyczących 
tego potencjału.

szczególnie widoczny i uciążliwy na odcinkach 
dolin rzecznych, gdzie płaty rdestowców roz-
rosły się na znaczne odległości od koryta rzeki 
w kierunku zewnętrznych partii doliny.

Szkody gospodarcze identyfikowane są 
także przez służby Oddziałów GDDKiA wśród 
których wymienia się: ograniczanie widoczno-
ści na łukach drogi, przysłanianie znaków dro-
gowych, zmniejszenie dostępności terenu czy 
spływu wód.

Na wielkość strat gospodarczych składa-
ją się koszty usuwania rdestowców oraz koszty 
naprawy uszkodzonych elementów infrastruk-
tury. W Polsce brak jest jeszcze dokładnego sza-
cowania kosztów strat ekonomicznych zwią-
zanych z inwazją opisywanych gatunków. Były 
one natomiast wielokrotnie przedmiotem ana-
liz w innych krajach europejskich. Najwięcej 
przykładów pochodzi z Wielkiej Brytanii. Je-
den z supermarketów w Wielkiej Brytanii po-
niósł koszty ponad 600 tys. funtów w związku 
z naprawą uszkodzeń nawierzchni parkingu 
przez przerastające ją kłącza rdestowca. Rocz-
ny koszt zabiegów usuwania rdestowca w 1994 
roku w jednej z jednostek administracyjnych 
w Walii (Wielka Brytania) wyniósł 300 tys. 
funtów (tab. 8). Koszty eliminacji rdestowca 
ostrokończystego z miejsca organizacji igrzysk 
olimpijskich w Londynie (2012 roku) zosta-
ły oszacowane na 70 mln funtów. Roczny koszt 
walki z rdestowcem ostrokończystym szacu-
je się na 166 mln funtów (Williams i in. 2011). 
Według danych Ministerstwa Środowiska Wiel-
kiej Brytanii całkowity koszt usuwania rdestow-
ca może osiągnąć 1,56 biliona funtów (Middle-
ton 2014). Podkreśla się jednak możliwość 
niedoszacowania tych wartości (CABI 2015a).

Dla Niemiec podawana jest kwota 6 mln € 
jako roczny koszt zwalczania rdestowca ostro-
kończystego (Reinhardt i in. 2003). Z kolei 
w Republice Czeskiej roczne koszty zabiegów 
prowadzonych w walce z rdestowcami wyno-
szą 20 tys. € (Śliwiński i Czarniecka 2011 za 
Křivánek 2006).

Jednym z przykładów z terenu Polski są 
koszty jednorazowego usuwania rdestowców 
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kowska i Śliwiński 2009; Halmová i Fehér 
2009; Cyrankowski i in. 2011; Heděnec i in. 
2014; Snarska 2015) lub rdestowca pośred-
niego i ostrokończystego do produkcji bioga-
zu (Strašil i Kára 2010). Podkreśla się przede 
wszystkim znaczenie dwóch kultywarów: Fal-
lopia sachalinensis IGNISCUM Candy® i Fal-
lopia sachalinensis IGNISCUM Basic®; głównie 
one są przedmiotem badań nad optymalizacją 
uprawy dla uzyskania maksymalnie dużej bio-
masy, jak również produktów z niej otrzymy-
wanych (Strašil i Kára 2010; Veste i in. 2011; 
Lebzien i in. 2012; Mantovani i in. 2014; Ko-
ning i in. 2015). Uprawy rdestowców dla celów 
energetycznych znane są przede wszystkim 
z Niemiec, ale pojawiają się także sygnały o ich 
istnieniu na polskich stronach internetowych. 
Pomimo, że są niedostępne w handlu, jednak 
sama informacja z nazwą odmiany, może wy-
woływać zainteresowanie wśród potencjal-
nych klientów (źród. int. 5). Jednak z uwagi na 
niebezpieczeństwo, jakie stwarzają, ich upra-
wa jest niepożądana na terenie całego kraju. 
Mogą być wykorzystywane na opał, lecz tyl-
ko w przypadku pozyskiwania roślin z natu-
ry (Tokarska-Guzik i in. 2009). Podkreślane 
jest znaczenie dalszych badań nad określeniem 
wpływu rdestowców na glebę oraz powiązane 
organizmy przed podjęciem decyzji o wpro-
wadzeniu do upraw w celech energetycznych 
(Heděnec i in. 2014).

Wykazana zdolność rdestowców do kumu-
lowania metali ciężkich w częściach nadziem-
nych, przy wytwarzaniu jednocześnie ogrom-

z obszaru Natura 2000 – „Graniczny Meander 
Odry” (teren o powierzchni 1,5 ha), które wy-
niosły 25 tys. PLN (Tokarska-Guzik i Kosze-
la 2009; por. też rozdz. 4.8.).

Należy także zaznaczyć, że większość do-
stępnych danych obejmuje przede wszystkim 
koszty zwalczania. Można więc szacować, że 
łącznie z usuwaniem skutków uszkodzeń wy-
rządzonych przez rdestowce w infrastruktu-
rze, koszty te mogą być znacznie wyższe. Straty 
ekonomiczne mogą również dotyczyć rolnic-
twa (Fishiel 1999). Rdestowce, jako chwasty 
towarzyszące uprawom mogą w znaczny spo-
sób obniżać plony. Brak jednak dokładniej-
szych danych na ten temat.

2.9.5. Znaczenie gospodarcze i wykorzystywanie  
 azjatyckich rdestowców

Znaczenie użytkowe  
azjatyckich rdestowców
Poza najbardziej rozpowszechnionym, 

ozdobnym wykorzystaniem (ryc. 47), rdestow-
ce mają szereg innych zastosowań, z powodu 
których nie tylko pozyskuje się je z natury, ale 
także wprowadza celowo do uprawy. Możliwo-
ści wykorzystania tych gatunków roślin odno-
szą się zarówno do obszaru środowiskowego, 
krajobrazowego, jak i przemysłowego. Najważ-
niejsze z nich to wykorzystanie biomasy, głów-
nie rdestowca sachalińskiego, dla celów ener-
getycznych (Pude i Franken 2001; Hutla 
i in. 2005; Lisowski i in. 2008; Anioł-Kwiat-

Tab. 8. Koszty mechanicznego i chemicznego zwalczania rdestowca ostrokończystego Reynoutria 
japonica w Walii w 1994 roku 
Tab. 8. Costs of mechanical and chemical eradication of Japanese knotweed Reynoutria japonica 
in Wales in 1994

Rodzaj zabiegu Koszt w przeliczeniu na m2  
w funtach brytyjskich ₤

Wykopywanie + oprysk 14
Wykopywanie + 2 × oprysk 26
Powtórzenie zabiegu 2 × w roku przez 3 lata 53
Usunięcie gleby + wywóz 23
Usunięcie gleby + import nowej 50

 Źródło: Child i Wade 2000
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Ryc. 47. Rdestowce mają znaczenie użytkowe dla człowieka. A–D – są sadzo-
ne w wielu miejscach jako rośliny ozdobne; E–I – znajdują także zastosowanie 
w kuchniach świata (szczególnie w Japonii). Fot. Barbara Tokarska-Guzik: A, 
D, F, Zygmunt Dajdok: B, C, CABI, Richard Show: E, Koichi Wantanabe: G–I
Fig. 47. Knotweed plants are used by humans. A–D – they are introduced in 
many places as ornamental plants; E–I – they are sometimes used as a vegeta-
ble in ethnic cuisines (especially in Japan)
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nej ilości biomasy, powoduje, że mogą one być 
zaliczone do roślin użytecznych przy rekulty-
wacji i fitoremediacji terenów poprzemysło-
wych i zanieczyszczonych metalami ciężkimi 
(m.in. Nishizono i in. 1989; Barney i in. 2006; 
Berchová-Bímová i in. 2014; Rahmanov i in. 
2014).

Ze względu na szybkie tempo wzrostu i wa-
lory dekoracyjne rdestowce mogą potencjalnie 
stanowić atrakcyjny element na terenach miej-
skich. Podnoszą estetykę gruzowisk, wysypisk 
i różnego rodzaju nieużytków (jednak wyłącz-
nie w czasie sezonu wegetacyjnego).

Ostatnie badania wykazały wysoką pro-
duktywność biomasy rdestowca pośrednie-
go oraz jego przydatność w procesie współfer-
mentacji z kukurydzą i wytłokami z jabłek, co 
stwarza potencjalną możliwość wykorzysta-
nia rośliny jako alternatywnego źródła biogazu 
(Kupryś-Caruk i in. 2014), a – z drugiej stro-
ny – potencjalne zagrożenie dla środowiska.

W przeszłości rdestowce wykorzystywane 
były także do umacniania wydm i hałd, ma-
skowania ambon strzelniczych, jako pasza dla 
bydła (Bailey i Conolly 2000; Tokarska- 

-Guzik 2005) oraz w fitoremediacji do oczysz-
czania gleb skażonych metalami ciężkimi (Al-
berternst i Böhmer 2011). Na obszarach 
miejskich, z uwagi na szybki wzrost i małe wy-
magania siedliskowe, do niedawna bywały sa-
dzone jako rośliny dekoracyjne wzdłuż ekra-
nów dźwiękochłonnych.

Obecnie łodygi i liście roślin znajdują sze-
rokie zastosowanie we florystyce (zalecane 
w tych przypadkach jest zachowanie ostroż-
ności w odniesieniu do świeżego materiału, ze 
względu na możliwość tworzenia potencjal-
nych nowych miejsc introdukcji).

Znane jest ponadto wykorzystanie rde-
stowca ostrokończystego jako rośliny pokar-
mowej (warzywo) zarówno w obszarze jego na-
turalnego zasięgu (Jeong i in. 2010), jak i poza 
nim (np. w Ameryce Północnej – Barney i in. 
2006), a nawet z terenu Polski (Łuczaj 2004; Pi-
rożnikow 2012; ryc. 47). Przykładowo, w oko-
licach Puszczy Białowieskiej, w czasach głodu 

z młodych pędów rdestowca ostrokończystego 
gotowano zupę lub pieczono placki. Lokalnie 
surowe pędy lub placki z „dzikiego rabarbaru”, 
jak nazywany jest tutaj rdestowiec, spożywane 
są do dziś (Pirożnikow 2012). Liście i łodygi 
mają kwaśny smak, podobny do szczawiu i ra-
barbaru. W Japonii, poza młodymi, osolonymi 
łodygami pociętymi na plasterki, spożywa się 
także korzenie (kłącza) po namoczeniu i ugo-
towaniu (Łuczaj 2004). Rdestowiec ostrokoń-
czysty jest ponadto opisywany jako cenna roś-
lina miododajna (Barney i in. 2006).

Rdestowce stają się ostatnio popularne 
w fitoterapii (Kowalczyk 2009; Hromádková 
i in. 2010). Z organów tych roślin, liści, pędów i 
przede wszystkim kłączy, zostało dotąd wyizo-
lowanych ponad 60 związków chemicznych 
(Peng i in. 2013; por. cytowana tam literatu-
ra). Surowcem zielarskim jest kłącze rdestow-
ca wraz z korzeniami – Rhizoma cum radici-
bus Reynoutriae japonicae (Rhizoma Polygoni 
cuspidati). Do celów leczniczych stosowane 
jest także świeże kłącze, z którego można spo-
rządzić intrakt, macerat wodny i ekstrakt gli-
cerynowo-etanolowy. Znacznie węższy zakres 
właściwości leczniczych wykazuje ziele rde-
stowca – Herba Reynoutriae japonicae (Her-
ba Polygoni cuspidati) (Kowalczyk 2009). Już 
w tradycyjnej medycynie chińskiej ekstrak-
ty z kłączy wykorzystywano jako środki prze-
ciwbólowe, przeciwgorączkowe, moczopędne 
i wykrztuśne. Stosowano je w leczeniu wie-
lu schorzeń, m.in. astmy, miażdżycy, nadciś-
nienia, stanów zapalnych, chorób serca, zaka-
żeń bakteryjnych i grzybiczych (Cassidy i in. 
2000; Fremont 2000; Huang i in. 2008; Peng 
i in. 2013). Rdestowce zawierają wiele związ-
ków biologicznie czynnych – m.in. resweratrol, 
związek chemiczny należący do przeciwutle-
niaczy (Chen i in. 2013; Peng i in. 2013) iden-
tyfikowanych u wszystkich trzech opisywa-
nych taksonów, przy czym większe ich stężenie 
występuje w kłączach niż w częściach nad-
ziemnych (Vrchotová i in. 2007, 2010). Pro-
wadzone są także badania dotyczące czynni-
ków wpływających na najlepszą wydajność 
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i jakość otrzymywanych związków (Kovářo-
vá i in. 2010). Niektóre związki uzyskiwane 
z rdestowców wykazują działanie przeciwno-
wotworowe (Kimura i Okuda 2001; Ulrich 
i in. 2005; Janeczko i in. 2009; Hwangbo i in. 
2012). Obiecujące są także najnowsze badania 
nad ich wykorzystaniem w leczeniu uzależnień 
(Judd i Miller 2014).

Rdestowce mogą mieć zatem duże zna-
czenie w gospodarce człowieka jako surowiec 
(cenne źródło resweratrolu) pozyskiwany ze 
stanu naturalnego i kontrolowanych upraw, 
z przeznaczeniem dla wykorzystania w prze-
myśle farmaceutycznym i zastosowania w fito-
terapii. Eksperymentalne uprawy rdestowca 
pośredniego wskazują na możliwość pozyska-
nia 2,6 t z suchej masy i 8,5 kg stylbenu z 1 hek-
tara (Kovářová i in. 2010).

2.10. Podsumowanie i wnioski

Zgromadzona wiedza dotycząca azjatyc-
kich rdestowców jest obszerna. Wyniki te na-
leży uzupełnić o dane odnoszące się do warun-
ków polskich, w tym poszczególnych regionów 
kraju, szczególnie w celu oceny udziału roz-
mnażania generatywnego w rozprzestrzenia-
niu się rdestowców oraz ich wpływu na rodzi-
me gatunki i siedliska.

Mimo że mapy rozmieszczenia inwazyj-
nych gatunków rdestowca w Polsce nie odda-
ją w pełni aktualnego stanu występowania po-
szczególnych taksonów, wskazują na wyraźne 
zagęszczenie stanowisk Reynoutria japonica 
i R. sachalinensis na południu kraju. Ich licz-
nemu występowaniu w tej części Polski sprzy-

ja urozmaicona orografia i związana z nią gę-
sta sieć rzeczna. Na podstawie zgromadzonych 
danych najmniej można powiedzieć o zasię-
gu R. × bohemica. Przypuszczalnie niewielka 
liczba notowań tego gatunku wynika z proble-
mów z jego odróżnieniem od gatunków rodzi-
cielskich. Koncentracja stanowisk wszystkich 
trzech taksonów w dużej mierze pokrywa się 
z lokalizacją terenów zurbanizowanych oraz 
obiektów liniowych, takich jak drogi, linie ko-
lejowe i rzeki.

Łączną powierzchnię zajmowaną przez 
wszystkie trzy gatunki rdestowca oszacowano 
na 0,12% kraju, tj. ok. 40 tys. ha. To stosunkowo 
niewiele, aczkolwiek sumaryczna powierzch-
nia nie jest najlepszą miarą zagrożenia inwazją. 
W przypadku rdestowców zagrożenie wyni-
ka w głównej mierze z rozproszonej struktu-
ry zasięgu, tworzącej liczne rozrzucone centra 
(w języku angielskim określane jako hotspots), 
z których omawiane gatunki mogą się rozprze-
strzeniać na nowe obszary. Łatwość rozmnaża-
nia wegetatywnego, zdolność szybkiej migra-
cji rdestowców na duże odległości przy udziale 
człowieka, oraz rosnąca rola rozmnażania ge-
neratywnego w rozprzestrzenianiu powodują, 
że prognozowanie tempa i zasięgu przestrzen-
nego inwazji rdestowców jest bardzo trudne.

Dla właściwego oszacowania powierzchni 
zajmowanej współcześnie przez rdestowce oraz 
wskazania obszarów najbardziej zagrożonych 
ich rozprzestrzenianiem się należy uzupełnić 
inwentaryzację stanowisk. W skali lokalnej 
(regionów) warto rozważyć wykorzystanie no-
woczesnych technik (modelowania niszy i za-
sięgu gatunków), w tym analizy zdjęć lotni-
czych i spektralnych.



3.1.1. Umowy i wytyczne  
 o zasięgu międzynarodowym

Potrzebę ścisłego kontrolowania introduk-
cji gatunków obcych sygnalizują już zapisy za-
warte w rozdziale V (art. 11 ust. 2b) Konwen-
cji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny 
europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej 
w Bernie 19 września 1979 roku (tzw. konwen-
cja berneńska). Polska ratyfikowała tę kon-
wencję w roku 1995. Pod auspicjami konwencji 
berneńskiej, w 2003 roku w Strasburgu przyję-
ta została europejska strategia w sprawie in-
wazyjnych gatunków obcych (Rekomendacja 
nr 99 Stałego Komitetu Konwencji Berneń-
skiej; Genovesi i Shine 2011). Podkreślono 
w niej potrzebę zbierania informacji na temat 
gatunków inwazyjnych, prowadzenia badań 
i monitoringu, oraz skoordynowania działań 
mających na celu ich zwalczanie.

W Konwencji o różnorodności biologicz-
nej (ang. Convention on Biological Diversi-
ty – CBD), przyjętej w Rio de Janeiro 5 czerwca 
1992 roku, w artykule 8 (dotyczącym ochro-
ny in situ) strony zobowiązują się do zapobie-
gania wprowadzaniu, kontroli lub tępienia 
tych gatunków obcego pochodzenia, które za-
grażają ekosystemom, siedliskom lub gatun-
kom (punkt h). W ramach realizowania posta-
nowień konwencji opracowywane są kolejne 
wytyczne i programy dotyczące postępowania 
z tą grupą gatunków. Między innymi na kon-
ferencji stron CBD w 2002 roku w Hadze okre-
ślono przewodnie zasady dotyczące zapobie-
gania, introdukcji, a także łagodzenia wpływu 
gatunków obcych zagrażających ekosystemom, 
siedliskom i gatunkom (decyzja VI/23). Stano-
wią one wytyczne dla rządów i innych organi-
zacji do opracowania i wdrażania efektywnych 
strategii, mających na celu ograniczenie roz-
przestrzeniania się inwazyjnych gatunków ob-

3. Rdestowce w regulacjach prawnych

Inwazyjne gatunki obce stanowią poważne 
zagrożenie dla różnorodności biologicznej, od 
dawna więc akcentuje się konieczność podję-
cia zdecydowanych działań w celu kontroli ich 
wprowadzania oraz eliminowania gatunków 
już wprowadzonych (m.in. Symonides 2007; 
Genovesi i Shine 2011; Tokarska-Guzik i in. 
2012, 2015a). Ochrona bioróżnorodności i wal-
ka z gatunkami inwazyjnymi od lat należy do 
priorytetów Unii Europejskiej, stanowi także 
przedmiot wielu umów o charakterze między-
narodowym (nie tylko w skali Europy). Gatun-
ki z rodzaju Reynoutria spp. (= Fallopia spp.) 
jako gatunki inwazyjne, wymieniane są w wie-
lu aktach prawnych różnych instancji, zarówno 
krajowych jak i zagranicznych (m.in. Genove-
si i Shine 2011). Pośrednio (jako zaliczane do 
inwazyjnych gatunków obcych) lub bezpośred-
nio (wymienione z nazwy) pojawiają się tak-
że w międzynarodowych konwencjach, dyrek-
tywach i rozporządzeniach, przyjmowanych 
przez kraje europejskie oraz organizacje mię-
dzynarodowe o zasięgu globalnym.

3.1. Analiza obowiązujących  
 przepisów prawnych

Przedmiotem analizy jest:
– obowiązujący w Polsce stan prawny w za-

kresie działań mających na celu zwalczanie 
tych gatunków i ograniczanie ich rozprze-
strzeniania się, w tym wskazanie obszarów 
deficytu regulacyjnego;

– przybliżenie zagranicznych regulacji praw-
nych dotyczących przeciwdziałania rozprze-
strzenianiu się i zwalczania rdestowców (na 
wybranych przykładach);

– propozycja wprowadzenia zmian do istnie-
jących rozwiązań prawnych i organizacyj-
nych w tym zakresie.
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cych w ramach Unii Europejskiej poświęcone 
jest Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) Nr 1143/2014 z dnia 22 
października 2014 roku. W części wstępnej 
zwrócono uwagę, że „inwazyjne gatunki obce 
stanowią jedno z głównych zagrożeń dla róż-
norodności biologicznej…”. Unia Europejska, 
jako strona Konwencji o różnorodności biolo-
gicznej, zgodnie z art. 8 (punkt h), zobowiąza-
ła się, by w miarę możliwości i potrzeb zapo-
biegać wprowadzaniu, kontrolować lub tępić 
te obce gatunki, które zagrażają ekosystemom, 
siedliskom lub gatunkom. Z kolei wcześniej-
sze zobowiązania, wynikające z przyjęcia Kon-
wencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fau-
ny europejskiej oraz ich siedlisk, obligują Unię 
do podjęcia wszelkich stosownych środków 
w celu zapewnienia ochrony siedlisk gatun-
ków dzikiej fauny i flory. Aby pomóc w osią-
gnięciu celów tych dyrektyw, Unia powinna 
określić zasady zapobiegania niepożądane-
mu oddziaływaniu inwazyjnych gatunków ob-
cych na różnorodność biologiczną i powiązane 
usługi ekosystemowe oraz na zdrowie ludzkie 
i bezpieczeństwo, jak również minimalizowa-
nia i łagodzenia tego oddziaływania oraz ogra-
niczania oddziaływania tych gatunków na sfe-
rę społeczną i gospodarczą.

W Europie odnotowano obecność wielu 
inwazyjnych gatunków obcych, dlatego waż-
ne jest, aby w pierwszej kolejności zająć się ty-
mi, które są uznawane za stwarzające istotne 
zagrożenie dla przyrody Unii (szkody powodo-
wane przez nie w państwach członkowskich są 
na tyle istotne, że uzasadniają przyjęcie specjal-
nych środków, mających zastosowanie w ca-
łej Unii). W związku z tym należy sporządzić 
i systematycznie aktualizować listę inwazyj-
nych gatunków obcych uznanych za stwarza-
jące zagrożenie dla Unii (tzw. „wykaz unijny”). 
Rozporządzenie stosuje się do wszystkich in-
wazyjnych gatunków obcych (art. 2 ust. 1), któ-
re są definiowane jako gatunki obce, których 
wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się za-
graża – jak stwierdzono – różnorodności bio-
logicznej i powiązanym usługom ekosyste-

cego pochodzenia. W dokumencie podkreślo-
no ogromne znaczenie prewencji, jako bardziej 
efektywnej i mniej kosztownej w porówna-
niu ze zwalczaniem. Ważne jest bowiem szyb-
kie wykrywanie i możliwie szybkie elimino-
wanie pojawiających się gatunków obcych, co 
jest kluczowe dla zapobiegania ich zadomowie-
niu się i dalszemu rozprzestrzenianiu. Wśród 
innych, koniecznych działań wymieniono tak-
że badania naukowe i monitoring występowa-
nia gatunków obcych, oraz edukację i uświada-
mianie społeczeństwa w kwestii ryzyka, jakie 
niesie introdukcja gatunków obcych.

Na 10. Konferencji Stron Konwencji CBD, 
która odbyła się w Nagoi w 2010 roku, przyję-
to światowy plan strategiczny na rzecz ochro-
ny bioróżnorodności na lata 2011–2020. W ra-
mach wdrażania nowej polityki ochrony 
bioróżnorodności w państwach Unii Europej-
skiej, 3 maja 2011 roku przyjęto w Brukseli 
unijną strategię ochrony różnorodności bio-
logicznej na okres do 2020 roku. Do jej głów-
nych celów zaliczono m.in. zwalczanie inwa-
zyjnych gatunków obcych. Strategia zakłada 
zidentyfikowanie i priorytetowe traktowanie 
inwazyjnych gatunków obcych, kontrolę lub 
eliminację gatunków o znaczeniu prioryteto-
wym, zarządzanie drogami przedostawania się 
w celu zapobiegania ich wprowadzaniu i osie-
dlaniu się.

W dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 roku, w sprawie ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flo-
ry (Dz.U.UE L z 22.07.1992), w art. 22 (punkt h) 
państwa członkowskie zobowiązują się do po-
dejmowania działań gwarantujących, iż celowa 
introdukcja do stanu dzikiego dowolnego ga-
tunku, który nie jest rodzimy na ich terytorium 
będzie uregulowane w taki sposób, by nie za-
szkodzić siedliskom przyrodniczym w obrębie 
ich naturalnego zasięgu lub dzikiej rodzimej 
faunie i florze oraz, jeśli uznają to za konieczne, 
wydadzą zakaz takiego wprowadzenia.

Działaniom zapobiegawczym i zarad-
czym w odniesieniu do wprowadzania i roz-
przestrzeniania inwazyjnych gatunków ob-
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mowym lub oddziałuje na nie w niepożądany 
sposób (art. 3 ust. 2). Wykaz unijny obejmie ga-
tunki spełniające wszystkie z pięciu przyjętych 
kryteriów (art. 4 ust. 3):

a) są obce na terytorium Unii (z wyjątkiem 
regionów najbardziej oddalonych),

b) mogą stworzyć zdolną do przeżycia po-
pulację i rozprzestrzenić się w środowi-
sku w obecnych oraz przewidywalnych 
warunkach zmiany klimatu w jednym 
regionie biogeograficznym wspólnym dla 
przynajmniej dwóch państw członkow-
skich lub w jednym podregionie mor-
skim (z wyłączeniem ich regionów naj-
bardziej oddalonych),

c) istnieje prawdopodobieństwo, że mogą 
mieć znaczne niepożądane oddziaływa-
nie na różnorodność biologiczną lub po-
wiązane usługi ekosystemowe, a także 
mogą mieć niepożądany wpływ na zdro-
wie ludzkie lub gospodarkę,

d) ocena ryzyka (przeprowadzona zgodnie 
z art. 5 ust. 1) wykazała, że aby zapobiec 
ich wprowadzeniu, zadomowieniu się lub 
rozprzestrzenieniu, wymagane są skoor-
dynowane działania na szczeblu unijnym,

e) istnieje prawdopodobieństwo, że włącze-
nie do wykazu unijnego skutecznie zapo-
biegnie ich niepożądanemu oddziaływa-
niu, zminimalizuje je lub je złagodzi.

W artykule 7 rozporządzenia określono 
ograniczenia dotyczące inwazyjnych gatun-
ków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii. 
Podlegają one zakazowi wprowadzania na te-
rytorium Unii, wywożenia z Unii i przemiesz-
czania w granicach Unii, przetrzymywania, 
hodowania, wprowadzania do obrotu, wyko-
rzystywania, zezwalania na ich rozmnażanie 
i uprawę, uwalniania do środowiska. Jedno-
cześnie konieczne jest ustanowienie przez pań-
stwa członkowskie systemu nadzoru, obejmu-
jącego inwazyjne gatunki obce stwarzające 
zagrożenie dla Unii lub włączenia go do już 
istniejącego systemu (art. 14). Ponadto pań-
stwa członkowskie zobowiązane są do nie-
zwłocznego powiadomienia Komisji o wczes-

nym wykryciu wprowadzenia (introdukcji) 
lub obecności inwazyjnych gatunków obcych 
stwarzających zagrożenie dla Unii (art. 16) 
oraz do niezwłocznego zastosowania środków 
eliminacji oraz monitorowania ich skuteczno-
ści (art. 17). Wczesne wykrywanie i elimina-
cja na poziomie ograniczonej liczby osobników 
to podstawa prewencji zadomawiania się i roz-
przestrzeniania gatunków inwazyjnych.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 
2015 roku i stanowiło podstawę prawną do wy-
dania aktu wykonawczego (w formie aneksu 
lub odrębnego rozporządzenia), zawierającego 
wykaz inwazyjnych gatunków obcych, stwa-
rzających zagrożenie dla Unii Europejskiej. 
Wykaz ten ukazał się 13 lipca 2016 roku. Został 
opracowany na podstawie propozycji przedsta-
wionych przez wszystkie państwa członkow-
skie (zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia). 
Wśród gatunków zaproponowanych przez Pol-
skę do ujęcia w liście unijnej znalazły się m.in. 
rdestowce – Reynoutria japonica, R. sachali-
nensis i R. × bohemica (Tokarska i in. 2015a). 
W obecnej wersji wykazu gatunki te nie zostały 
uwzględnione, jednak zakłada się, że będzie on 
aktualizowany nie rzadziej niż co 6 lat (zgod-
nie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia).

3.1.2. Krajowe przepisy prawne

Do podstawowych źródeł powszechnie 
obowiązującego prawa w naszym kraju w za-
kresie ochrony przyrody należą: Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej9, ustawa Prawo ochro-
ny środowiska, Ustawa o ochronie przyrody 
i akty wykonawcze do niej (rozporządzenia), 
uchwały zarządów województw (np. powołu-
jące parki krajobrazowe i obszary chronione-
go krajobrazu oraz określające zakazy obowią-
zujące na ich terenie), uchwały poszczególnych 
rad gmin (np. powołujące pomniki przyro-
dy), inne małe formy ochrony przyrody wraz 
z określeniem zakazów w stosunku do nich, 

9 Zapisy artykułów: 5, 74 i 86.
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a także lokalne zarządzenia dotyczące ochro-
ny środowiska.

3.1.2.1. Ustawa o ochronie przyrody  
 z 16 kwietnia 2004 roku

Ustawa o ochronie przyrody (uop) od-
nosi się m.in. także do gatunków obcego po-
chodzenia, w tym roślin. W artykule 5 punkt 
1c, zdefiniowano pojęcie „gatunek obcy” ja-
ko „gatunek występujący poza swoim natural-
nym zasięgiem w postaci osobników lub zdol-
nych do przeżycia: gamet, zarodników, nasion, 
jaj lub części osobników, dzięki którym mogą 
one rozmnażać się”. W myśl artykułu 120 usta-
wy (ust. 1) zabrania się wprowadzania do śro-
dowiska przyrodniczego oraz przemieszczania 
w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzy-
bów gatunków obcych.

Ustawa zwraca szczególną uwagę na 
grupę gatunków obcych, które w przypad-
ku uwolnienia do środowiska przyrodnicze-
go mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym. Listę tych gatun-
ków określa odrębne rozporządzenie mini-
stra środowiska (patrz rozdz. 3.1.2.2.). Wwoże-
nie z zagranicy gatunków z tej grupy możliwe 
jest jedynie na podstawie zezwolenia wydane-
go przez Generalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska (GDOŚ), zaś na ich przechowywanie, 
uprawę, rozmnażanie, sprzedaż lub zbywanie 
potrzebne jest zezwolenie bądź GDOŚ bądź 
właściwego RDOŚ. Formuła wniosku o wyda-
nie zezwolenia na odstępstwo od ustawy okreś-
lona została w artykule 120 (ust. 2, punkt 2b). 
Organy, które wydają zezwolenia, jednocze-
śnie kontrolują spełnienie określonych w nich 
warunków. Ponadto ustawa zabrania wykorzy-
stywania gatunków obcych z tej grupy przy za-
kładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni czy 
w lasach (art. 120, ust. 4).

Zgodnie z artykułem 131 uop (ust. 9), kto 
m.in. „wprowadza do środowiska przyrod-
niczego lub przemieszcza w tym środowisku 
roś liny, zwierzęta lub grzyby gatunków ob-

cych” podlega karze aresztu lub grzywny. Ar-
tykuł 132 określa, że orzekanie w sprawach, 
o których mowa m.in. w artykule 131, następu-
je na podstawie przepisów Kodeksu postępo-
wania w sprawach o wykroczenia.

3.1.2.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska  
 z 9 września 2011 roku

Zgodnie z wytycznymi ustawy o ochronie 
przyrody (art. 120, ustęp 2f), 9 września 2011 
roku Minister Środowiska wydał rozporzą-
dzenie w sprawie listy roślin i zwierząt gatun-
ków obcych, które w przypadku uwolnienia do 
środowiska przyrodniczego mogą zagrozić ga-
tunkom rodzimym lub siedliskom przyrodni-
czym (Dz.U. 2011 Nr 210, poz. 1260). Wśród 16 
gatunków roślin wymienionych w rozporzą-
dzeniu znalazły się także: rdestowiec pośred-
ni (=rdestowiec czeski), rdestowiec japoński 
(=rdestowiec ostrokończysty) oraz rdestowiec 
sachaliński. W przypadku m.in. rdestowców 
rozporządzenie nie dotyczy dalszego przetrzy-
mywania, bez zmiany lokalizacji, okazów prze-
trzymywanych w dniu wejścia w życie rozpo-
rządzenia (5 kwietnia 2012 roku).

3.1.2.3. Akty prawne ustanawiające plany  
 ochrony i plany zadań ochronnych

Gatunki obcego pochodzenia, zwłaszcza 
inwazyjne, stanowią zagrożenie dla naturalnej 
różnorodności biologicznej obszarów chronio-
nych. W związku z tym zwykle są uwzględnia-
ne w planach ochrony i zadaniach ochronnych 
odnoszących się do tego typu obszarów.

W myśl uop plan ochrony sporządza się 
i realizuje dla parków narodowych, rezerwa-
tów przyrody i parków krajobrazowych (art. 
18.1). Projekt planu ochrony dla parku narodo-
wego sporządza dyrektor tegoż parku, a usta-
nawia w drodze rozporządzenia minister śro-
dowiska. W przypadku rezerwatu przyrody 
plan ochrony opracowuje regionalny dyrektor 
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monitorowania ich obecności oraz elimino-
wania stanowisk. Osobno określane są dzia-
łania ochronne, w tym zabiegi ochrony czyn-
nej, które należy podjąć by przeciwdziałać ich 
ekspansji.

Sposób sporządzania projektu planu ochro-
ny dla parku narodowego, rezerwatu przyrody 
i parku krajobrazowego, dokonywania zmian 
w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów 
i składników przyrody precyzuje rozporządze-
nie Ministra Środowiska z 12 maja 2005 roku, 
w sprawie sporządzania projektu planu ochro-
ny dla parku narodowego, rezerwatu przyrody 
i parku krajobrazowego, dokonywania zmian 
w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i 
składników przyrody (Dz.U. Nr 94, poz. 794). 
W rozdziale 6, odnoszącym się do zakresu 
i sposobów ochrony zasobów przyrody w par-
kach narodowych i rezerwatach wymienia się 
zabiegi ochronne na obszarach objętych ochro-
ną czynną, w tym m.in. eliminowanie obcych 
gatunków zagrażających gatunkom rodzimym 
(§ 24 punkt 6, § 25 punkt 5, § 26 punkt 9, § 27 
punkt 8). Analogicznie w przypadku parków 
krajobrazowych wśród sposobów ochrony za-
sobów przyrody wymienia się ochronę czyn-
ną w formie eliminowania obcych gatunków, 
m.in. roślin, zagrażających rodzimym gatun-
kom, w tym ograniczanie możliwości ich roz-
przestrzeniania (rozdz. 7, § 34 punkt 6d).

W istniejących planach ochrony i planach 
zadań ochronnych o zagrożeniach związanych 
z obecnością gatunków obcych wspomina się 
albo ogólnie (wtedy pośrednio dotyczy to także 
rdestowców), albo też mowa jest o konkretnych 
gatunkach z rodzaju Reynoutria (np. w przy-
padku Babiogórskiego, Białowieskiego czy Oj-
cowskiego PN).

3.1.2.4. Uchwały Rady Miast i Gmin

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 ro-
ku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. 
Nr 16. poz. 95), do zadań własnych gminy na-
leży m.in. ochrona środowiska. W związku 

ochrony środowiska (RDOŚ) lub, po uzgodnie-
niu z tym organem, zarządzający rezerwatem 
lub sprawujący nadzór nad rezerwatem, a usta-
nawia go także RDOŚ (w drodze zarządzenia 
będącego miejscowym aktem prawnym). Od-
nośnie parku krajobrazowego plan przygoto-
wuje dyrektor parku lub dyrektor zespołu par-
ków krajobrazowych, a ustanawia w drodze 
uchwały sejmik województwa (po uzgodnie-
niu z RDOŚ). Plan ochrony uwzględnia m.in. 
identyfikację i ocenę istniejących oraz poten-
cjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrz-
nych oraz ich skutków, a także identyfikację 
oraz określenie sposobów eliminacji lub ogra-
niczenia ich skutków (uop, art. 20). Do czasu 
ustanowienia planu ochrony jego funkcje speł-
niają zadania ochronne (dla parku narodowe-
go ustanawiane są drogą zarządzenia przez mi-
nistra środowiska, zaś dla rezerwatu – przez 
RDOŚ; uop, art. 22). Zawierają one, podobnie 
jak plan ochrony, zapisy w sprawie identyfi-
kacji i oceny zagrożeń oraz ich eliminacji lub 
ograniczenia.

Plan zadań ochronnych (PZO) sporządza 
się dla obszarów Natura 2000, a opracowuje go 
sprawujący nadzór nad obszarem (uop, art. 28). 
Forma tego dokumentu została określona przez 
Ministra Środowiska w rozporządzeniu z dnia 
17 lutego 2010 roku, w sprawie sporządzania 
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 (Dz.U. Nr 34, pozycja 186). Ustana-
wia go w drodze aktu prawnego regionalny dy-
rektor ochrony środowiska. Dla tego typu ob-
szarów mogą być przygotowywane także plany 
ochrony (w myśl rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 30 marca 2010 roku, w sprawie 
sporządzania projektu planu ochrony dla obsza-
ru Natura 2000, Dz.U. Nr 64, poz. 401).

Plany ochrony i PZO posiadają załącznik 
(lub załączniki), zawierające szczegóły tychże 
planów, m.in. opis istniejących zagrożeń we-
wnętrznych i zewnętrznych oraz przyjęte spo-
soby ich eliminacji. Do zagrożeń, które wymie-
niane są w tych załącznikach, zwykle należy 
rozprzestrzenianie się gatunków obcych roś-
lin inwazyjnych, z zaleceniem konieczności 
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bez dalszego doprecyzowania metod i zakresu 
działań (§ 6, punkt 2, ustęp 2).

3.2. Proponowane zmiany w polskim prawie

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwiet-
nia 2004 (art. 120 i 131) oraz rozporządzenie 
Ministra Środowiska z 9 września 2011 roku 
w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków ob-
cych, które w przypadku uwolnienia do środo-
wiska przyrodniczego mogą zagrozić gatun-
kom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, 
sankcjonują w naszym kraju główne zalece-
nia rozporządzenia UE, w sprawie działań za-
pobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do 
wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyj-
nych gatunków obcych, w tym rdestowców. 
Wszystkie trzy inwazyjne gatunki (Reynoutria 
japonica, R. sachalinensis i R. × bohemica) zo-
stały uwzględnione w załączniku do ww. roz-
porządzenia Ministra Środowiska. W konse-
kwencji na terenie Polski, pod karą aresztu lub 
grzywny, zabronione jest ich wprowadzanie do 
środowiska przyrodniczego oraz przemiesz-
czanie w tym środowisku. Wwożenie rdestow-
ców (jak i pozostałych gatunków z listy mini-
sterialnej) z zagranicy, ich przechowywanie, 
uprawa, rozmnażanie, sprzedaż lub zbywanie 
wymagają posiadania specjalnego zezwolenia. 
Rośliny te nie mogą być także wykorzystywa-
ne przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów 
zieleni oraz w ramach racjonalnej gospodar-
ki leśnej i rolnej. Uregulowania te wydają się 
być wystarczające odnośnie kwestii celowego 
wprowadzania rdestowców do środowiska.

Azjatyckie rdestowce: Reynoutria japonica, 
R. sachalinensis i R. × bohemica zostały wska-
zane jako należące do grupy gatunków roślin 
obcego pochodzenia, w przypadku których 
podjęcie działań na szczeblu Unii jest priory-
tetowe dla ochrony przyrody m.in. Polski (To-
karska-Guzik i in. 2015a,c).

Pozostaje problem rozwiązań prawnych 
odnoszących się do zarządzania istniejącymi 
populacjami rdestowców oraz ograniczenia 

z tym gminy także powinny prowadzić dzia-
łania mające na celu ograniczenie rozprze-
strzeniania się inwazyjnych gatunków obcych. 
W gestii rad miast i gmin jest ustanawianie 
własnych regulacji prawnych, odnoszących 
się pośrednio lub bezpośrednio do gatunków 
inwazyjnych. Przykładem może być uchwa-
ła Rady Miasta Szczecin z 15. lipca 2010 roku 
(Nr VIII/N/1245/10, Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 80, 
poz. 1497) w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lotniska Szcze-
cin-Dąbie. Wśród użytych w planie określeń 
znajdują się „gatunki niepożądane roślin” – 
zdefiniowane jako „ekspansywne gatunki roś-
lin wypierające rodzimą florę, które nie mogą 
być stosowane w nasadzeniach na terenach zie-
leni publicznej, w lasach oraz na terenach za-
chowujących ciągłość przestrzenną z lasami, 
stanowiska tych roślin powinny być zwalczane 
i eliminowane podczas cięć sanitarnych i in-
nych zabiegów hodowlanych w drzewostanach; 
do niepożądanych gatunków roślin w grani-
cach niniejszego planu zalicza się inwazyjne 
gatunki drzew, krzewów i bylin, w szczególno-
ści: klon jesionolistny, rdestowiec sachaliński 
i japoński…” (§ 5). Wśród ustaleń ekologicz-
nych (§ 6.2.) zakazuje się wprowadzania nie-
pożądanych gatunków roślin, a ich istniejące 
stanowiska zaleca się sukcesywnie eliminować 
i zastępować gatunkami rodzimymi (pkt 5).

Podobne zalecenia znajdujemy w uchwa-
le Rady Miasta Szczecin z 28 lutego 2011 roku 
(Nr V/56/11, Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 33, poz. 606) 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Płonia-Urok w Szczecinie. 
W § 5 ust. 1 wymieniono niepożądane gatun-
ki roślin, w tym bylin, które nie mogą być sto-
sowane w nasadzeniach na terenach zieleni pu-
blicznej i w lasach, a ich stanowiska powinny być 
zwalczane. W tej grupie znalazły się rdestowce: 
ostrokończysty i sachaliński. Wśród przyjętych 
ustaleń ekologicznych znajduje się m.in. zakaz 
wprowadzania niepożądanych gatunków roślin 
oraz gatunków roślin niezgodnych z siedliskiem, 
a także nakaz sukcesywnego ich eliminowania 
i zastępowania gatunkami rodzimymi, jednak 
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wania skutków inwazji biologicznych (Tokar-
ska-Guzik i in. 2012).

Istotnym problemem w walce z rdestow-
cami jest ich nieświadome rozprzestrzenianie. 
Nadal spotykamy przypadki sadzenia rdestow-
ców jako roślin ozdobnych. W tym wypadku 
skuteczniejsze od restrykcji prawnych wydaje 
się prowadzenie szeroko zakrojonej akcji edu-
kacyjnej: programy szkolne, akcje uświadamia-
jące prowadzone przez instytucje, organizacje 
pozarządowe i wolontariuszy, kodeksy postę-
powania, spoty telewizyjne i anonsy prasowe 
(patrz rozdz. 6). Dobrym przykładem publika-
cji promującej zwalczanie tego typu roślin jest 
brytyjski Kodeks postępowania z rdestowcami 
(The knotweed code… 2006; ryc. 48). Świadoma 
walka z wrogiem daje większe efekty niż nie-
świadome ignorowanie najbardziej rozbudo-
wanych norm prawnych.

ich dalszego rozprzestrzeniania się. W przy-
padku tych gatunków wydaje się zbędne pro-
ponowanie tak szczegółowych i restrykcyjnych 
przepisów prawnych, jakie zaproponowano dla 
barszczy Sosnowskiego i Mantegazziego (Sa-
chajdakiewicz i Mędrzycki 2014). O sku-
teczności zwalczania niekoniecznie decydują 
rozbudowane rozwiązania prawne, ale organi-
zacja i koordynacja ogólnokrajowego progra-
mu zwalczania oraz jego finansowanie. Dosta-
teczne wydaje się być wprowadzenie przepisów 
wykonawczych, dotyczących postępowania 
z istniejącymi zasobami rdestowców. W uza-
sadnionych przypadkach właściciele lub dzier-
żawcy terenu powinni zostać zobligowani do 
usunięcia populacji obcych gatunków inwazyj-
nych. Odnosić się to może zarówno do nieza-
domowionych jeszcze gatunków potencjalnie 
inwazyjnych (w ramach zapobiegania ich za-
domowieniu), jak i do gatunków już zadomo-
wionych, w ramach ograniczania ich rozprze-
strzeniania się (jak w przypadku rdestowców); 
w drugim przypadku wynika to zwłaszcza 
z zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cen-
nych, np. na terenach sąsiadujących z obsza-
rami chronionymi, bądź dotyczy dróg dysper-
sji (np. dolin rzecznych czy obrzeży szlaków 
komunikacyjnych).

Usuwanie populacji rdestowców winno być 
obowiązkiem właścicieli i zarządców takich te-
renów jak: cmentarze, parki, zieleń miejska, 
brzegi wód czy drogi i autostrady. Upoważ-
nione organy (RDOŚ, GIOŚ/WIOŚ, miejskie 
i gminne Wydziały Środowiska) powinny mieć 
prawo nakazywania, kontrolowania i egzekwo-
wania zwalczania gatunków inwazyjnych, ale 
także wspomagania takich akcji, które w przy-
padku rdestowców mogą być kosztowne i dłu-
gotrwałe. Odpowiednie zapisy powinny się 
znaleźć w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Zasadniczą sprawą jest też kwestia oceny 
stopnia uciążliwości konkretnych populacji na 
tle kosztów i prognozowanej szansy powodze-
nia akcji ich usuwania. Istnieje więc potrzeba 
określenia podmiotów odpowiedzialnych za 
regionalną politykę w zakresie prewencji i usu-

Ryc. 48. Brytyjski „Kodeks postępowania z rde stow cami”
Fig. 48. The British “Knotweed code of practice”
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(gleby i różnorodności biologicznej) pojawia-
niem się i rozprzestrzenianiem roślin inwazyj-
nych (zwłaszcza rdestowców).

Opisane wyżej rozprzestrzenianie rde-
stowców z glebą, związane z prowadzeniem 
robót ziemnych, jest poważnym problemem. 
Dotyczy to zwłaszcza dużych inwestycji o cha-
rakterze liniowym, jak rozbudowa sieci dróg 
i autostrad, szlaków kolejowych, linii energe-
tycznych czy regulacji koryt rzecznych. W ta-
kich wypadkach często otwierane są nowe, 
dogodne drogi migracji rdestowców. Realne 
zagrożenie może wynikać nawet z niefraso-
bliwego prowadzenia prac związanych z kom-
pensacją przyrodniczą, jeżeli do prac ziemnych 
(jak nawożenie gleby) wykorzysta się – obser-
wowano takie przypadki – ziemię z obszarów 
występowania rdestowców (ryc. 49).

Nasuwa się pytanie, czy (podobnie jak 
w ustawodawstwie brytyjskim) nie objąć gle-
by i odpadów zawierających fragmenty roślin 
z rodzaju rdestowiec specjalną klauzulą, jako 
potencjalne zagrożenie ekologiczne i zaliczyć 
je do odpadów wymagających specjalnego po-
stępowania, określonego odpowiednimi prze-
pisami Ustawy o odpadach. Aktualnie ten typ 
zanieczyszczenia raczej nie mieści się w de-
finicjach Ustawy o odpadach z dnia 14 grud-
nia 2012 roku (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 
21). Pojęcie „odpady zielone”, obejmujące czę-
ści roś lin, odnosi się wyłącznie do odpadów 
komunalnych, czyli powstających w gospo-
darstwach domowych (zatem raczej nie doty-
czy terenów inwestycyjnych czy brzegów rzek). 
Należy rozważyć wprowadzenie pojęcia „odpa-
dy zielone stanowiące szczególne zagrożenie” 
lub „zanieczyszczenia organiczne stanowiące 
szczególne zagrożenie” i odpowiednio je zdefi-
niować. Ponadto w zapisach ustawy należałoby 
uściślić sposoby postępowania z tego typu za-
nieczyszczeniami, ich transportu, magazyno-
wania, składowania i utylizacji. Ewentualnie, 
zgodnie z zapisem artykułu 33.2 ustawy (rozdz. 
12: „Postępowanie z odpadami”), można okre-
ślić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
sposób postępowania z nimi. Jeszcze innym 

Do największych problemów, wynika-
jących zwykle z nieświadomej działalno-
ści człowieka, należy rozprzestrzenianie rde-
stowców z glebą zanieczyszczoną materiałem 
roślinnym (fragmentami tych roślin, w tym 
przede wszystkim kłączy). Następuje to zwy-
kle w trakcie przeprowadzania różnego typu 
robót ziemnych na obszarach porośniętych 
rdestowcami. Jak wcześniej opisywano, wy-
starczy niewielki fragment rośliny, aby zaini-
cjować rozwój kolejnego osobnika. Przemiesz-
czanie gleby, zawierającej fragmenty kłączy 
rdestowców, jest jedną z najczęstszych przy-
czyn dyspersji tych gatunków. Części roślin 
rozprzestrzeniane są nie tylko z glebą. Cięż-
ki sprzęt używany do prac ziemnych może 
być zanieczyszczony fragmentami roślin, któ-
re przenoszone w inne miejsc mogą dać począ-
tek nowym roślinom i w konsekwencji całym 
populacjom. W związku z tym odpowiednie 
zapisy powinny znaleźć się np. w ustawie Pra-
wo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, 
poz. 627), w dziale VII dotyczącym ochro-
ny środowiska w zagospodarowaniu prze-
strzennym i przy realizacji inwestycji. Aktual-
nie art. 75 (ust. 1) ustawy mówi, iż „w trakcie 
prac budowlanych inwestor realizujący przed-
sięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochro-
nę środowiska na obszarze prowadzenia prac, 
a w szczególności ochronę gleby, zieleni, na-
turalnego ukształtowania terenu i stosun-
ków wodnych”. Zapis ten można poszerzyć 
lub uściślić odnośnie obecności roślin inwa-
zyjnych, stanowiących zagrożenie dla różno-
rodności biologicznej, zwłaszcza że stosowane 
w ustawie pojęcia „zanieczyszczenie” lub „od-
pad” zostały tak zdefiniowane, że trudno zna-
leźć odniesienie do fragmentów roślin (szcze-
gólnie inwazyjnych). Również inne przepisy 
sformułowane są w podobny sposób, np. ar-
tykuły dotyczące ochrony powierzchni ziemi, 
ochrony zwierząt i roślin, czy przeciwdziała-
nia zanieczyszczeniom. Wyjściem byłoby po-
nowne zdefiniowanie niektórych pojęć, tak 
aby możliwe było powołanie się na zapisy usta-
wy, gdy w grę wchodzi zagrożenie środowiska 
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Ryc. 49. Do największych problemów, wynikających zwykle z nieświadomej działalności człowieka, należy rozprze-
strzenianie rdestowców z glebą zanieczyszczoną fragmentami tych roślin, w tym przede wszystkim kłączy. A – pod-
czas budowy linii energetycznych; przykład z Warszawy; B – budowy lub modernizacji linii kolejowych; regeneracja 
rdestowca z kłączy na stacji Warszawa-Reduta Ordona; C i D – podczas prac hydrotechnicznych w dolinach cieków; 
potok Wapienica, płd Polska; E, F – transportu ziemi do celów ogrodowych. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 49. One of the most important problems, usually resulting from unaware human activity, is the spread of knot-
weed with soil contaminated with fragments of these plants, mainly rhizomes. A – during the construction of power 
grids; an example from Warsaw; B – construction or modernisation of railway lines; knotweed regenerating from rhi-
zomes at the Warszawa-Reduta Ordona railway station; C and D – during hydraulic engineering works in the valleys 
of watercourses; Wapienica creek, south Poland; E, F – transport of soil for garden use
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3.3. Podsumowanie i wnioski

Regulacje prawne dotyczące rdestowców 
zawierają się w szeregu istniejących już krajo-
wych rozporządzeń prawnych, odnoszących się 
do inwazyjnych gatunków obcych (uop, Roz-
porządzenie Ministra Środowiska z 9 września 
2011 r). Część z nich jest konsekwencją ratyfika-
cji umów międzynarodowych, jak wymienione 
wyżej konwencja berneńska, CBD, Dyrektywa 
Siedliskowa czy – wielokrotnie przywoływa-
ne – rozporządzenie UE Nr 1143/2014. Istnieją-
ce uregulowania wydają się być wystarczające 
odnośnie kwestii celowego wprowadzania rde-
stowców do środowiska. Za niedostateczne na-
leży uznać zapisy ograniczające nieświadome 
rozprzestrzenianie propagul gatunków inwa-
zyjnych, a zwłaszcza rdestowców. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje problem przemieszczania 
fragmentów kłączy wraz z glebą i przez zanie-
czyszczony ciężki sprzęt budowlany, oraz od-
powiednie składowanie i utylizacja materiału 
roślinnego.

wyjściem jest dodanie w dziale VII („Szczegól-
ne zasady gospodarowania niektórymi rodza-
jami odpadów”) osobnego rozdziału pt. „Od-
pady roślin inwazyjnych”, w którym opisane 
zostaną zasady postępowania z resztkami ro-
ślin lub zanieczyszczoną nimi glebą (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rdestowców).

Przepisy ustaw Prawo ochrony środowi-
ska i Ustawy o odpadach powinny mieć ja-
sne przełożenie na odpowiednie przepisy do-
tyczące ochrony środowiska zawarte w innych 
ustawach, jak Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981), Prawo budow-
lane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), Ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), czy Pra-
wo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229). 
Dotyczy to głównie działań (prace wydobyw-
cze, budowlane, rekultywacyjne, regulacja ko-
ryt rzek i potoków itp.) związanych z prze-
mieszczaniem gleby, która może zawierać 
kłącza rdestowców lub diaspory innych gatun-
ków inwazyjnych.



Ponadto do działań prewencyjnych należeć 
powinno:

– opracowanie, wdrożenie i upowszechnie-
nie zasad postępowania (poradniki dobrych 
praktyk) z tymi gatunkami, uwzględniają-
ce cechy sprzyjające inwazji. Temu służy ni-
niejsze opracowanie, na podstawie którego 
można przygotowywać inne materiały (za-
wierające uaktualnione informacje), jak bro-
szury, ulotki zawierające syntetyczne opisy 
zilustrowane fotografiami (wersje papierowe 
lub cyfrowe w zależności od potrzeb), przy-
kłady właściwie i z sukcesem przeprowadzo-
nych działań prewencyjnych.

Przykładowo, ze względu na fakt, że rde-
stowce to rośliny intensywnie rozmnażające 
się wegetatywnie, ważne jest unikanie prze-
mieszczania ich fragmentów (kłączy i pędów, 
np. przez zanieczyszczone maszyny lub inne 
urządzenia mające z nimi kontakt) oraz gle-
by zanieczyszczonej materiałem roślinnym. 
Rośliny mogą bowiem regenerować się nawet 
z niewielkich fragmentów pędów lub kłączy 
(Brock i in. 1995; Brabec i Pyšek 2000; Ren-
nocks 2007; por. rozdz. 2.6.2.). Z tego względu 
na terenach występowania rdestowców zaleca 
się unikania użytkowania pojazdów gąsienico-
wych, a pojazdy opuszczające takie tereny lub 
przewożące glebę mogącą zawierać fragmen-
ty roślin, powinny być dokładnie oczyszczone 
(The knotweed code… 2006). Ważne jest tak-
że wdrożenie zasad postępowania z odpadami 
pochodzącymi z tych roślin (szczególnie frag-
mentów pędów i kłączy). Planowane inwesty-
cje powinny być poprzedzone inwentaryzacją 
przyrodniczą, uwzględniającą występowanie 
inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia 
(w tym rdestowców), pozwalającą na opraco-

4.1. Działania zapobiegające przedostawaniu się 
 rdestowców do środowiska przyrodniczego

Wchodzące w życie przepisy unijne, jak też 
uwzględnienie rdestowców ostrokończyste-
go, sachalińskiego i pośredniego w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 
2011 roku w sprawie listy roślin i zwierząt ga-
tunków obcych, które w przypadku uwolnienia 
do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrod-
niczym, pozwala zakładać, że celowe intro-
dukcje tych gatunków do środowiska zostaną 
ograniczone do minimum. Sporadyczne przy-
padki mogą ewentualnie dotyczyć wprowadza-
nia przez osoby lub instytucje nie znające tych 
przepisów lub oferowania roślin pod inną na-
zwą (np. rdestowiec sachaliński propagowa-
ny m.in. w Niemczech pod nazwą Igniscum do 
uprawy jako roślina energetyczna; por. rozdz. 
2.9.5.). W przypadku rdestowców (jako gatun-
ków roślin już szeroko rozpowszechnionych na 
terenie naszego kraju) priorytetowe będą dzia-
łania zapobiegające ich dalszemu rozprzestrze-
nianiu się z już istniejących stanowisk.

Osiągnięciu zakładanego celu powinno 
służyć:

– zwalczanie już istniejących populacji (rozdz. 
4.2.),

– monitorowanie istniejących populacji rde-
stowców, połączone z oceną realnego zagro-
żenia, jakie stwarzają (por. rozdz. 4.7.),

– szybkie lokalizowanie nowo pojawiających 
się stanowisk (w ramach systemu wczesnego 
ostrzegania), wspierane stosownymi regula-
cjami prawnymi (rozdz. 3.2.) i szeroką kam-
panią edukacyjną (rozdz. 6.).

4. Metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się, zarządzania populacją  
 oraz monitoringu rdestowców
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wanie harmonogramu prac wraz ze wskazania-
mi dla postępowania z potwierdzonymi na da-
nym obszarze gatunkami inwazyjnymi w celu 
uniknięcia ich przeniesienia na nowe miejsca.

W przypadku rdestowców – jako gatun-
ków o wysokiej inwazyjności – utrzymywa-
nych w ogrodach, należy zalecić:
1. monitorowanie obszarów sąsiadujących 

z miejscem przetrzymywania i niszczenie 
okazów, które wydostały się poza uprawę; 
zwalczanie mechaniczne i/lub, w szczegól-
nych przypadkach, chemiczne;

2. ograniczanie rozrostu populacji:
a) sadzenie w pojemnikach,
b) utrzymywanie stałej powierzchni uprawy 

poprzez wykaszanie lub wyrywanie czę-
ści okazów na jej granicy;

3. zakaz transportu ziemi z miejsc występowa-
nia gatunku;

4. właściwą utylizację biomasy okazów (szcze-
gólnie przy pomnażaniu wegetatywnym) po 
zakończeniu sezonu wegetacyjnego lub po 
zniszczeniu stanowiska:
a) suszenie,
b) spalanie,
c) zakaz wyrzucania na nielegalne wysypi-

ska śmieci (np. w obszarach leśnych, nad 
ciekami),

d) wyznaczenie miejsc utylizacji w obrę-
bie wysypisk komunalnych lub kompo-
stowni, o specjalnych zabezpieczeniach, 
jak betonowa płyta oraz kontrolowanie 
przez określony czas właściwej biodegra-
dacji części wegetatywnych i nasion po-
chodzących z utylizowanego materiału.

Zalecenia te można potraktować jako wska-
zania prewencyjne, ograniczające rozprzestrze-
nianie się tych gatunków roślin z miejsc ich 
uprawy (przetrzymywania). Adresatem tych 
zaleceń są właściciele i zarządcy gruntów.

Zagadnieniem, które należałoby również 
uwzględnić w planowanych działaniach pre-
wencyjnych jest kwestia okresowego rozpozna-
wania i inwentaryzacji stanowisk rdestowców 
na gruntach prywatnych przez odpowied-
nie służby (Straż Miejska, pracownicy RDOŚ), 

a – w konsekwencji – nakaz ich usunięcia (tu 
również potrzebne odpowiednie rozwiązania 
prawne). Do rozwiązania są problemy pozyska-
nia środków oraz organizacja sprzętu do likwi-
dacji stanowisk (pomoc gmin w tym zakresie 
wydaje się niezbędna – np. przez ubieganie się 
o finansowanie działań i organizowanie prac 
w „sieci” punktów na terenie gmin raz np. na 
5 lat), a także punktów składowania i utyliza-
cji odpadów (biomasy) w wyznaczonych miej-
scach wraz z organizacją pracy tych punktów.

4.2. Metody zwalczania

Eliminowanie stanowisk rdestowców pro-
wadzone bywa różnymi metodami, w zależ-
ności od rozmiarów populacji i jej lokalizacji 
(np. na terenach objętych ochroną, w dolinach 
rzecznych, na terenach zabudowanych). Strate-
gia zwalczania wynika także z biologii tych ro-
ślin. Są to byliny o silnie rozwiniętym systemie 
podziemnych kłączy, rozmnażające się głów-
nie wegetatywnie (rozdz. 2.6.2.). Z tych wzglę-
dów ich zwalczanie polega przede wszystkim 
na mechanicznym usuwaniu roślin (części 
nadziemnych i podziemnych) i/lub traktowa-
niu ich środkami chemicznymi.

Zgromadzone doświadczenie odnoszące 
się do opracowywania i wdrażania stosownych 
procedur, oceny efektywności poszczególnych 
metod oraz szacowania ich kosztów, zostało 
zaprezentowane w licznych publikacjach (m.in. 
Holden i in. 1992; Luken i Thieret 1997 i cy-
towana tam literatura; Child i Wade 2000; 
Cronk i Fuller 2001; Bimová i in. 2001; Fi-
bichová i in. 2014). Długą praktyką w zwal-
czaniu rdestowców wyróżniają się Brytyjczy-
cy, co związane jest z nasileniem inwazji tych 
gatunków na Wyspach Brytyjskich. Opraco-
wano tam specjalne programy służące kontroli, 
zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania 
się tych gatunków (The knotweed code… 2006; 
CABI 2015a–c). Nadal też prowadzone są bada-
nia i działania pilotażowe zmierzające do wy-
pracowania optymalnych procedur.
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koszenie powinno być wykonane około 8 razy, 
a w kolejnych latach około 6 razy w czasie se-
zonu wegetacyjnego. W okresie maj–czerwiec 
zaleca się wykonanie 4–6 wycinek (w miarę 
wzrostu roślin). Większa liczba zabiegów ge-
neruje dodatkowe koszty, nie zwiększając efek-
tywności metody (Soll 2004). Na podstawie 

Do stosowanych należą metody mecha-
niczne, chemiczne, kombinowane (mecha-
niczno-chemiczne) oraz biologiczne. Wybór 
metody powinien uwzględniać w pierwszej 
kolejności:

– jej wpływ na środowisko przyrodnicze 
(koszty środowiskowe),

– przypuszczalną skuteczność,
– koszty finansowe.

Okres prowadzenia zabiegów i ich często-
tliwość wiążą się z wybraną metodą i zależą od 
rozmiarów i lokalizacji populacji.

4.2.1. Metody mechaniczne

Usuwanie mechaniczne polega na wyci-
naniu nadziemnych części roślin, ich wyry-
waniu lub wypalaniu, a także wykopywaniu 
podziemnych kłączy. Metody te są zalecane 
zwłaszcza w przypadku pojedynczych osobni-
ków, kęp lub populacji zajmujących niewielkie 
powierzchnie. Ich stosowanie – z uwzględnie-
niem określonych uwarunkowań – preferowa-
ne jest na obszarach chronionych.

4.2.1.1. Wycinanie pędów

Wycinanie jest jedną z podstawowych me-
tod zwalczania rdestowców (Barták i in. 2010). 
Może być prowadzone ręcznie (np. przy pomo-
cy kos spalinowych, maczet, sekatorów), lub 
mechanicznie, z użyciem specjalistycznego 
sprzętu (ryc. 50 i 51).

Pierwsza wycinka powinna być przepro-
wadzona w pierwszej połowie maja, zanim roś-
liny w pełni wyrosną i zaczną transportować 
asymilaty do kłączy. Wycinka w tym okresie 
sezonu wegetacyjnego jest także łatwiejsza, po-
nieważ łodygi nie są jeszcze zdrewniałe (Bar-
ták i in. 2010). Częstość koszenia zależy od 
tempa wzrostu roślin (Končeková i in. 2014). 
Optymalna wysokość roślin do koszenia to 
40 cm, a cięcie powinno następować najniżej, 
jak to możliwe. W pierwszym roku zabiegów 

Ryc. 50. Wycinka ręczna. A – wycinka ręczna rdestow-
ców z użyciem maczet i sekatorów (dolina potoku Jasie-
niczanka; płd. Polska); B – wycinka rdestowca sacha-
lińskiego z użyciem kosy spalinowej (Dolina Wodącej; 
PK Orlich Gniazd). Fot. Barbara Tokarska-Guzik: A, Ka-
tarzyna Bzdęga: B
Fig. 50. Manual cutting. A – manual cutting of knot-
weeds with machetes and secateurs (valley of Jasien-
iczanka creek; south Poland); B – removing giant knot-
weed with a petrol – fuelled brush cutter (Wodąca 
Valley; The Eagles’ Nests Landscape Park)

A

B
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krotnie prowadzący zabiegi decydują się na 
rozdrobnienie (zmielenie) nadziemnych części 
roślin na miejscu, bezpośrednio po ich ścięciu. 
To rozwiązanie obniża łączny koszt zabiegów, 
eliminując koszt wywozu biomasy i jej utyli-
zacji. W tym przypadku jednak zalecane jest 
prowadzenie zabiegów podczas bezdeszczo-
wej pogody, co gwarantuje szybkie wysuszenie 
zmielonego materiału.

Zalety metody: wycinka jest metodą przy-
jazną dla środowiska.

Wady metody: efekty zależą od systema-
tyczności i długotrwałości prowadzonych za-
biegów. Pożądane rezultaty można osiągnąć, 
powtarzając zabiegi wielokrotnie w czasie se-
zonu wegetacyjnego (nawet 6-krotnie) i w dłu-
gim okresie czasu (nawet kilku, 4–7 lat; w przy-
padku dużych płatów z pewnością jeszcze 
dłuższego; brak precyzyjnych danych). Oka-
zjonalne stosowanie tej metody nie eliminu-
je – a jedynie ogranicza – wzrost, ogólną bio-
masę i rozprzestrzenianie się roślin (Rouifed 
i in. 2011; Končeková i in. 2014). Widoczne 
zmniejszanie się rozmiarów populacji do jej za-
niku (w przypadku pojedynczych, niewielkich 
kęp) następuje po 4 latach.

Jednak samym koszeniem trudno jest cał-
kowicie zwalczyć rdestowce (Barták i in. 2010). 

ostatnich doświadczeń prowadzonych na Sło-
wacji ich autorzy zalecają jako optymalny na-
stępujący harmonogram wycinki rdestow-
ca: 4-krotne koszenie wiosną (maj–czerwiec), 
3-krotne koszenie jesienią (sierpień do zakoń-
czenia wegetacji; Končeková i in. 2014).

W zależności od podejścia, zaleca się – dla 
wzmocnienia efektywności tej metody – po 
wycince roślin pokrycie powierzchni wcześniej 
przez nie zajętej czarną, grubą, plastikową folią, 
agrowłókniną lub kilkoma warstwami tektury, 
w razie potrzeby nawet na okres całego sezonu 
wegetacyjnego (McHugh 2006). Należy kon-
trolować, czy rdestowce nie przebijają się przez 
zastosowaną osłonę. Taka technika jest zale-
cana zwłaszcza na obszarach, na których nie 
dopuszcza się stosowania herbicydów, np. na 
obrzeżach rzek, obszarach cennych przyrodni-
czo (por. także rozdz. 4.8.), chyba że są możli-
we inne rozwiązania.

Istotnym elementem tej metody jest wła-
ściwe zabezpieczenie ściętej biomasy. Pozosta-
wienie w miejscu prowadzonych zabiegów lub 
zdeponowanie w innym, wskazanym, wymaga 
odpowiedniego traktowania, ponieważ rośli-
ny w sprzyjających warunkach (odpowiednia 
wilgotność) mogą regenerować się także z frag-
mentów pędów (por. rozdz. 2.7.3.). Niejedno-

A B

Ryc. 51. Wycinka mechaniczna. A – metoda zastosowana na dużych powierzchniach zajętych przez rdestowce na te-
rasie rzeki Odry; obszar Natura 2000 „Graniczny meander Odry” w rejonie Chałupek; B – wycinka mechaniczna po-
łączona z rozdrabnianiem nadziemnych części roślin. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 51. Mechanical cutting. A – method used on large areas covered by knotweed plants on the floodplain of the 
Odra river; Natura 2000 site “Odra river border meander/Graniczny meander Odry” near Chałupki; B – mechanical 
cutting and shredding of above-ground parts of plants
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Warto zaznaczyć, że im szybciej (przy 
mniejszych rozmiarach roślin) zostaną zapo-
czątkowane regularne zabiegi usuwania rde-
stowców, tym mniejsze jest prawdopodobień-
stwo zniszczenia miejsc bytowania zwierząt, 
w tym gniazd niektórych ptaków (np. łozówki 
Sylvia atricapilla), których obecności w pełni 
rozwiniętych zaroślach rdestowców nie można 
wykluczyć (Hajzlerová i Reif 2014; ryc. 52).

Kontrowersyjne wydaje się – szczególnie na 
obszarach przyrodniczo cennych – stosowanie 
mat, które wprawdzie ograniczają wzrost rde-
stowców, jednak podobnie działają w przypad-
ku rodzimych gatunków roślin, nie dopuszcza-
jąc do ich kiełkowania i wzrostu.

Przy działaniach na dużą skalę warto rów-
nież rozpatrzyć potencjalne możliwości zago-
spodarowania biomasy dla celów energetycz-
nych. W takich przypadkach niezbędne jest 
wcześniejsze uzgodnienie rodzaju i sposobu 
udostępnienia biomasy (np. z firmą zajmującą 
się produkcją pelletu lub pośredniczącą w do-
starczaniu materiału opałowego do dużych 
elektrociepłowni).

4.2.1.2. Wykopywanie roślin i wymiana gleby

Zważywszy, że kłącza rdestowców sięga-
ją nawet 3 m w głąb ziemi i rozrastają się na 
odległość nawet 7 m od rośliny macierzystej 
(Wade i in. 1996; por. rozdz. 2.6.2.), usuwanie 
podziemnych części roślin jest bardzo trudne 
i kosztowne. Wykopywanie może być skutecz-
ne przede wszystkim w przypadku pojedyn-
czych osobników lub na wczesnym etapie ko-
lonizowania obszaru przez rdestowce (Barták 
i in. 2010). Wykopuje się całe rośliny razem 
z kłączami. Zabieg ten powinien być powta-
rzany kilkakrotnie w czasie sezonu wegetacyj-
nego. Obliczono, że w celu skutecznego usu-
nięcia roślin rdestowca zajmujących 1 m2 (przy 
założeniu, że kłącza sięgają 3 m w głąb gleby 
i w promieniu 7 m od rośliny), należy usunąć 
ponad 500 m3 gleby (Wade i in. 1996; Ren-
nocks 2007).

Należy jednocześnie pamiętać, że – w zależno-
ści od zastosowanego sprzętu – metoda prowa-
dzi do eliminacji także innych gatunków roślin 
współwystępujących z rdestowcami. Koszty za-
biegów zależą od częstotliwości i długotwałości 
ich stosowania.

Ryc. 52. W „gęstwinie” rdestowców. A i B – gniazda pta-
ków; C – rzekotka drzewna. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 52. Inside knotweed thickets. A and B – bird nests; 
C – tree frog

C

B

A
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Do wykopywania roślin używa się kla-
sycznego sprzętu (w tym wykorzystywanego 
w rolnictwie), ale stosowane są także specjal-
nie w tym celu zaprojektowane urządzenia, jak 
np. koparki „igłowe”, posiadające długie „zę-
by” umożliwiające wydobywanie kłączy z gle-
by (Tokarska-Guzik i in. 2009; ryc. 53).

Innym rozwiązaniem może być usuwa-
nie całej wierzchniej warstwy gleby (do głębo-
kości 2 m), zawierającej kłącza, i jej wymiana 
na glebę wolną od kłączy rdestowca (Tokar-
ska-Guzik i in. 2009). W tym celu stosuje się 
przesiewanie gleby na miejscu, dla usunięcia 
pozostałych w glebie kłączy, lub ziemię „zanie-
czyszczoną” wywozi się do utylizacji i zastępu-
je nową.

W Polsce takie rozwiązanie zastosowano 
podczas usuwania obcych inwazyjnych drzew 
i krzewów: róży pomarszczonej Rosa rugo-
sa, wierzby kaspijskiej Salix acutifolia i robinii 
akacjowej Robinia pseudoacacia na wydmach 
Półwyspu Helskiego, w ramach realizacji pro-
jektu „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmo-
wej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskie-
go” (Herbich i Skóra 2015). Do selektywnego 
usuwania róży pomarszczonej w obrębie wyd-
my szarej użyto koparki z łyżką, specjalnie do 
celów tego projektu zmodyfikowaną tak, że 
jej dno stanowiło sito z dużymi otworami. Na 
czerpaku pozostawały długie i rozgałęzione 
korzenie róży, a gleba (piasek) wraz z częścia-
mi roślin wydmowych „wracała” po przesia-
niu na miejsce. W przypadku małych kęp róży 
i w miejscach trudniej dostępnych stosowano 
glebogryzarkę. Jednak jednorazowe działanie 
nie wyelimnowało róży, która regenerowała się 
z pozostawionych w podłożu fragmentów pod-
ziemnych. Konieczne było zatem powtórzenie 
zabiegów.

Zalety metody: właściwie przeprowadzo-
ny zabieg może skutkować trwałą eliminacją 
rdestowca.

Wady metody: wykopywanie sprawdza się 
przede wszystkim na glebach lekkich. Niewła-
ściwie przeprowadzony zabieg wykopywania 
kłączy prowadzi do ich fragmentacji i ponow-

Ryc. 53. Wykopywanie kłączy rdestowca. A – wyko-
pywanie kłączy po wcześniejszym ścięciu nadziemnych 
części roślin; B – czerpak koparki wyposażony w spe-
cjalne „zęby” do wydobywania kłączy; C – zgroma-
dzoną biomasę (zarówno części nadziemne jak i pod-
ziemne) spalono na miejscu; wybrzeże Walii, Wielka 
Brytania. Fot. Trevor Renals, the Environment Agency
Fig. 53. Digging out knotweed rhizomes. A – digging 
out rhizomes after cutting above-ground parts of plants; 
B – excavator with a bucket with special teeth for the re-
moval of rhizomes; C – accumulated biomass (above 
and underground parts) being burnt in situ; Welsh 
coast, United Kingdom

C

B

A



METODY ZAPOBIEGANIA…
95

nym stanowisku, powierzchni zajętej przez 
rdestowce oraz dokładnego wydobycia nawet 
niewielkich fragmentów kłączy. Orka może – 
w przypadku niedokładnie przeprowadzone-
go zabiegu – doprowadzić do nieświadomego 
rozprzestrzenienia rośliny (poprzez transport 
rozdrobnionych fragmentów kłączy na nowe 
miejsca). Wymaga oczyszczenia sprzętu po za-
kończeniu działania. Podczas zabiegów może 
także dochodzić do uszkodzenia sprzętu, po-
nieważ podziemne, często drewniejące, kłącza 
mogą osiągać pokaźne rozmiary (ryc. 54).

4.2.1.4. Wypalanie

Wypalenie polega na spaleniu nadziem-
nych, wysuszonych części roślin rdestowca na 
miejscu jego występowania. Działanie to nie 
jest dopuszczane w Polsce (podobnie jak wio-
senne wypalanie traw), zdarza się jednak, że 
są incydentalnie stosowane (z reguły wiosną). 
Wyschnięte, zeszłoroczne pędy rdestowców ob-
niżają walory krajobrazowe i „prowokują” pro-
ceder. Wypalanie nie jest jednak przejawem 
świadomie zaplanowanych działań (ryc. 55).

Zalety metody: brak.
Wady metody: prowadzi do zmian warun-

ków siedliskowych, bezpośrednio zagraża wy-
stępującym w określonym miejscu gatunkom 
roślin i zwierząt.

4.2.2. Metody chemiczne

Metody chemiczne polegają na stosowa-
niu herbicydów (ryc. 56), którymi rośliny są 
opryskiwane lub które są nanoszone bezpo-
średnio na pędy specjalnymi mazakami lub 
aplikowane do pędów przy użyciu pistoletów 
do nastrzykiwania (Tokarska-Guzik 2009). 
Spośród różnych związków chemicznych, ja-
ko najskuteczniejsze w zwalczaniu rdestowców 
wymieniane są glifosat, imazapyr i 2,4-D ami-
na, które w Wielkiej Brytanii dopuszczane są 
do stosowania także w pobliżu wód (Child i in. 

nego regenerowania się roślin w kolejnych se-
zonach wegetacyjnych (pozostawienie nawet 
niewielkich, kilkucentymetrowych fragmen-
tów kłączy może prowadzić do odbudowania 
populacji; por. rozdz. 2.6.2. oraz 4.8.).

Wadą tej metody jest nie tylko niszczenie 
towarzyszącej roślinności, ale także zaburze-
nie struktury gleby (McHugh 2006). Zabieg 
może także sprzyjać wkraczaniu innych ga-
tunków inwazyjnych. Poważnym ogranicze-
niem tej metody są jej wysokie koszty finanso-
we i przede wszystkim środowiskowe (skutkuje 
zniszczeniem siedliska, gleby i gatunków w niej 
żyjących), tym samym powinna być zalecana 
do stosowania lub dopuszczana tylko w bardzo 
wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, na 
małych powierzchniach. Planując jej wykorzy-
stanie, należy wyznaczyć miejsca składowania 
materiału (w przypadku wydobycia całego po-
kładu ziemi), skąd nie będzie możliwości roz-
przestrzeniania gatunków inwazyjnych na in-
ne tereny lub zaplanowanie sprzętu i miejsca 
do dokładnego przesiania ziemi i, jednocze-
śnie, utylizacji pozyskanego materiału w po-
staci kłączy i fragmentów pędów nadziemnych, 
najlepiej przez wysuszenie i spalenie.

4.2.1.3. Orka

Rdestowce rzadko odnotowywane są na 
gruntach ornych, najczęściej występują na 
obrzeżach pól. Jednak zabiegi agrotechnicz-
ne prowadzone w sąsiedztwie ich płatów mogą 
przyczyniać się do dalszego rozprzestrzeniania 
rdestowców (nieoczyszczony sprzęt rolniczy!). 
Głęboka orka może być jednym z etapów me-
tody polegającej na usuwaniu podziemnych 
części rdestowców (por. rozdz. 4.9.1.). Wydoby-
te podczas orki kłącza powinny być wybierane 
i utylizowane.

Zalety metody: umożliwia wydobycie pod-
ziemnych pędów rdestowców na powierzchnię. 
Można zastosować dostępny sprzęt rolniczy.

Wady metody: skuteczność tej metody za-
leży od głębokości zalegania kłączy na da-
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2010). Obecnie stosowanie preparatu, ze wzglę-
du na jego dużą toksyczność, jest ograniczone 
lub zabronione na obszarach znajdujących się 
blisko rzek, strumieni czy rowów, szczególnie 
w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody lub 
pól uprawnych (Nielsen i in. 2007; Wojtko-
wiak i in. 2008), także na terenach parków na-
rodowych i rezerwatów oraz w ich otulinach. 
Podejrzewa się, że wywołuje on niepożądane 
skutki uboczne, deformacje embrionów zwie-
rzęcych (m.in. ryb, płazów), stwarza także za-
grożenie dla zdrowia człowieka (wykazano 
m.in. związek między stosowaniem glifosatu 
a zachorowalnością ludzi na raka – Kwiat-
kowska i in. 2013).

W Polsce badania nad skutecznością środ-
ków chemicznych w eliminacji inwazyjnych 

1998; Green 2003; Kabat i in. 2006; Bashta-
nova i in. 2009). Poza tym zalecane są: tric-
lopyr, pikloram (=tordon) i mekoprop (Child 
i in. 1998; Green 2003, McHugh 2006; Kel-
ly i in. 2008).

Spośród wyżej wymienionych związków 
w kontekście zwalczania rdestowców najczę-
ściej pojawia się glifosat. Jest on składnikiem 
aktywnym najskuteczniejszych herbicydów, 
np. Aquamaster, Gly Star, Rodeo czy Ro-
undup. Do niedawna najczęściej stosowany 
był Roundup, który uważano także za najbar-
dziej przyjazny środowisku (zalecany był ja-
ko środek stosunkowo szybko rozkładający się 
w glebie) i stosowany nawet na terenach eko-
logicznie wrażliwych, np. w pobliżu wód (To-
karska-Guzik i Koszela 2009; Barták i in. 

A B

C D

Ryc. 54. Orka jako metoda eliminacji rdestowców. A i B – głęboka orka pozwala wydobyć na powierzchnię kłącza 
rdestowców; C i D – kłącza mogą osiągać pokaźne rozmiary. Fot. Katarzyna Bzdęga: A–B, Barbara Tokarska-Guzik: C, 
Trevor Renals, the Environment Agency: D
Fig. 54. Ploughing to eliminate knotweed. A and B – deep ploughing helps lift knotweed rhizomes to the soil surface; 
C and D – rhizomes can be very large
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Zgodnie z informacją przekazaną przez prof. 
dr hab. Krzysztofa Domaradzkiego z Zakła-
du Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-

-PIB we Wrocławiu, wśród dopuszczonych do 
stosowania herbicydów nie ma żadnego, któ-
ry byłby zalecany do zwalczania któregokol-
wiek występującego w Polsce gatunku z rodza-
ju Reynoutria. Pomimo to, często zdarza się, że 
występujące w niepożądanych miejscach rde-
stowce są opryskiwane nieselektywnymi herbi-
cydami, zawierającymi jako substancję czynną 
glifosat. Najbardziej znanym środkiem o ta-
kim składzie jest Roundup 360 SL. Badania 
prowadzone w Instytucie Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa dowodzą, że takie działania 
są nieskuteczne. Pomimo początkowych suk-

gatunków obcego pochodzenia prowadzi In-
stytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 

Ryc. 55. Wypalanie jako metoda eliminacji rdestow-
ców? W Polsce nie jest dozwolona. Nowe pędy rdestow-
ców regenerują się szybko z podziemnych kłączy. Fot. 
Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 55. Controlled burning to eradicate knotweed? 
This is illegal in Poland. New knotweed stems rapidly 
regenerate from underground rhizomes.
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B

A

Ryc. 56. Metoda chemiczna. A – efekt działania herbi-
cydu; B – oznakowanie miejsca w którym prowadzone są 
zabiegi; Wielka Brytania. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 56. Chemical control. A – after treatment with her-
bicide; B – information notices at the site under treat-
ment; United Kingdom

B

A
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wzrostu – chlopyralid, fluroksypyr i trichlopyr 
(pochodne kwasu pirydynokarboksylowego). 
Po upływie 8 tygodni od oprysku 97% roślin 
zostało zniszczonych, natomiast po 5 miesią-
cach od zabiegu jedynie 7% roślin odrastało 
z organów podziemnych. Działanie takie nale-
żało powtarzać co najmniej przez kolejne 3 lata. 
Ze względu na zakończenie trzyletniego cyklu 
doświadczeń nie ma jeszcze potwierdzenia, czy 
trzyletnie opryski mogą dać trwały efekt elimi-
nacji rdestowców; w przeciwieństwie do prepa-
ratu Roundup, nie niszczą wszystkich gatun-
ków, gdyż rośliny jednoliścienne nie wykazują 
reakcji na ich stosowanie.

4.2.2.1. Opryski

Powszechnie stosuje się opryskiwanie liści 
z użyciem 4–8 litrów środka na 1 ha powierzch-
ni. Zaleca się, aby zabiegi prowadzić w cza-
sie bezwietrznej pogody, co najmniej 6 godzin 
przed spodziewanymi opadami (Barták i in. 
2010). Opryski skutkują ograniczeniem wzro-
stu o 70–90% (Soll i in. 2007). Według Bar-
táka i in. (2010) pierwsze opryski powinny być 
wykonywane wiosną (maj–czerwiec), kiedy ro-
śliny rosną, mają około 1 m wysokości i są już 

cesów (skuteczność niszczenia roślin w okre-
sie od 2 do 8 tygodni po oprysku dochodzi do 
ok. 75%), po upływie 3 miesięcy następuje ich 
odrastanie z części podziemnych. Należy pod-
kreślić, że po upływie 5 miesięcy od wykona-
nia zabiegu herbicydowego obserwowano od-
rastanie 93% roślin, czyli osiągnięto zbliżony 
stan jak przed wykonaniem oprysku. Ujemną 
stroną stosowania środków zawierających gli-
fosat jest również brak selektywności w sto-
sunku do innych gatunków roślin występu-
jących na opryskiwanym obszarze. Oznacza 
to, że przy okazji zwalczania rdestowców nie-
potrzebnie niszczone są również inne gatunki. 
W ramach wykonanych doświadczeń (szczegó-
ły poniżej) przebadano kilkanaście możliwych 
wariantów chemicznego zwalczania dwóch ga-
tunków rdestowców (ostrokończystego i sacha-
lińskiego). Na podstawie tych badań można 
stwierdzić, że chemiczna walka z rdestowcami 
nie jest prosta; są mało wrażliwe na większość 
stosowanych herbicydów i po pewnym czasie 
rośliny odrastają. Prowadzone są badania nad 
zwiększeniem skuteczności ich działania (Ba-
shtanova i in. 2009).

Najlepsze rezultaty dało opryskanie rde-
stowców mieszaniną herbicydów zawierających 
trzy substancje aktywne z grupy regulatorów 

A B

Ryc. 57. Chemiczne zwalczanie rdestowców – oprysk. A – w pierwszym roku zabiegów; na pierwszym planie widocz-
ny efekt działania herbicydu po kilku tygodniach od przeprowadzonego oprysku; B – po trzech latach; zabiegi prowa-
dzono na brzegach rzeki St Austell, Wielka Brytania. Fot. Trevor Renals, the Environment Agency
Fig. 57. Chemical control of knotweed – spraying. A – first year after treatment; in the foreground – effects of herbi-
cide a few weeks after spraying; B – three years after spraying; treatments along the St Austell river, United Kingdom; 
Cornwall Knotweed Forum
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lub trzeciego węzła (Crockett 2005; McHugh 
2006), ale efekty daje także aplikacja na wyso-
kości 1,3 m (Hagen i Dunwiddie 2008).

Zalety metody: eliminowane są wyłącz-
nie lub przede wszystkim rośliny docelowe 
(rdestowe).

Wady metody: według Hagena i Dunwid-
diego (2008) nastrzykiwane łodygi muszą być 
dostatecznie grube, gdyż mniejsze pękają pod-
czas nakłuwania. W związku z tym mogą po-
jawić się problemy z kontynuacją nastrzyki-
wań w następnym sezonie, kiedy rośliny rosną 
słabiej i nie nadają się do iniekcji (zwiększa się 
udział pędów o mniejszych rozmiarach). Dla-
tego zaleca się łączenie tej metody z opryskami 
(Barták i in. 2010). Ponadto metoda wymaga 
specjalistycznego, dosyć kosztownego sprzę-
tu. Przykładowy koszt pistoletu do nastrzyki-
wań z zestawem igieł firmy Clark County Weed 
Management, Washington DC, USA, wynosi 
ok. 250 funtów brytyjskich (Tokarska-Gu-
zik 2009). Wadą jest także duża praco- i cza-
sochłonność – w przypadku mniej zwartych 
populacji 3 osoby w czasie dwóch tygodni są 
w stanie wykonać zabiegi na powierzchni 5 ha 
(Barták i in. 2010).

Stosowanie herbicydów, niezależnie od 
formy ich aplikowania, odnosi skutek jedynie 
wówczas, gdy zabiegi prowadzone są regular-
nie, minimum dwukrotnie w ciągu roku, przez 
okres kilku lat (Hagen i Dunwiddie 2008; 
Tokarska-Guzik 2009).

Stosowanie środków chemicznych pociąga 
za sobą zagrożenie dla innych gatunków. Na-
leży także brać pod uwagę możliwość uwal-
niania preparatu do gleby przez nakłute rośli-
ny. Dlatego nie zaleca się ich stosowania np. na 
terenach objętych ochroną i w sąsiedztwie wód 
(tu preferowane są metody mechaniczne). Trze-
ba także pamiętać o zasadach BHP, obowiązu-
jących w trakcie prowadzenia tego typu prac, 
i oznakowaniu obszaru działań (por. ryc. 56).

Raczej jako ciekawostkę należy traktować 
próby wykorzystywania octu (5% kwas octo-
wy) czy soli, aplikowanych na powierzchnie po 
wyciętych rdestowcach (Crockett 2005).

ulistnione (mniejsze rośliny mają zbyt małą po-
wierzchnię by skutecznie wchłonąć i transloko-
wać herbicydy). Powtórne zabiegi powinny na-
stąpić po 2–3 miesiącach, w czasie kwitnienia 
(sierpień–wrzesień). W ciągu kolejnego miesią-
ca obszar zwalczania powinien być sprawdza-
ny w celu spryskiwania roślin, które przetrwały 
wcześniejsze zabiegi (aż do całkowitego zatrzy-
mania ich wzrostu). Optymalne jest używanie 
herbicydu pod koniec okresu wegetacyjnego, 
kiedy to roślina najintensywniej transportu-
je asymilaty z części nadziemnych do kłączy 
(Price i in. 2002). Razem z asymilatami trans-
portowany jest herbicyd, co może prowadzić do 
zamierania części podziemnych roślin (Price 
i in. 2002).

Zalety metody: właściwie przeprowadzony 
zabieg może skutkować trwałą eliminacją rde-
stowca (ryc. 57).

Wady metody: należy pamiętać, że stoso-
wanie herbicydów w takiej formie może szko-
dzić także innym roślinom i zwierzętom, szcze-
gólnie płazom, rybom czy różnym gatunkom 
owadów nie będących celem zabiegów. Prowa-
dzenie oprysków w ciągu dnia może także ne-
gatywnie wpłynąć na zapylacze.

Przeprowadzone dotychczas eksperymen-
ty/zabiegi dowodzą, że rdestowce są mało wraż-
liwe na większość aplikowanych herbicydów.

Stosowanie środków chemicznych wyma-
ga przestrzegania zasad BHP oraz odpowied-
niego przeszkolenia i zabezpieczenia osób pro-
wadzących zabieg (ubranie ochronne, okulary, 
maski).

4.2.2.2. Iniekcje

Do metod selektywnych należy wstrzyki-
wanie herbicydów bezpośrednio do łodyg przy 
pomocy specjalnych aplikatorów (pistolety, 
system „Pastwa”; źród. int. 6; ryc. 58). Najczę-
ściej stosuje się 5% roztwór glifosatu w jedno-
razowej dawce 5 ml (Tokarska-Guzik 2009). 
Herbicyd powinien być wstrzykiwany do łody-
gi przy gruncie, poniżej pierwszego, drugiego 
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Wały – gmina Brzeg Dolny, powiat wołow-
ski, województwo dolnośląskie (R. sachali- 
nensis);
Dziuplina – gmina Jelcz-Laskowice, powiat 
oławski, województwo dolnośląskie (R. japo- 
 ni ca);

Zastosowano:
– glifosat – jednorazowo w dawce 8 l/ha w po-

staci herbicydu Roundup 360 SL;

Eksperymentalne badania skuteczności 
środków chemicznych prowadzone były przez 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
(Domaradzki dane własne autora)

Zabiegi herbicydowe przeprowadzono na 
dwóch stałych powierzchniach badawczych 
w latach 2013–2015. Każda z nich zajmowała 
1200 m2. Doświadczenia były zlokalizowane 
w okolicach następujących miejscowości:

Ryc. 58. Chemiczne zwalczanie rdestowców – iniekcje. A – pistolet do nakłuwania pędów rdestowca; B i C – iniekcja 
nadziemnej części pędu rdestowca 5% roztworem herbicydu (Roundup); D – skuteczność zabiegu zależy od wprowa-
dzonej dawki herbicydu – pędy rdestowca muszą być odpowiednich rozmiarów (igły są dostosowywane do rozmiarów 
dorosłych roślin). Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 58. Chemical control of knotweed – injections. A – gun for injecting knotweed stems; B and C – injection of 5% 
herbicide (Roundup) into above-ground knotweed stem; D – the efficiency of treatment depends on the dose of herbi-
cide applied – knotweed stems have to be large enough (needles are suitable for injecting adult plants)
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sprzętem ręcznym jest wydatkiem od ok. 5000 
zł/ha wzwyż. Trudno oszacować górną grani-
cę, gdyż wszystko zależy od wielu czynników 
natury technicznej i logistycznej, jak – choć-
by – dostępność terenu, wielkość nakładów  
siły roboczej, zaopatrzenie w wodę, potrzeby 
zabezpieczania przed herbicydem pożądanej 
roślinności sąsiadującej, powierzchni przezna-
czonej do zwalczania oraz zagęszczenia pędów 
rdestowców (rośliny docelowej) itp.

Należy zaznaczyć, że sam koszt herbicy-
dów w ogólnym koszcie chemicznego zwalcza-
nia jest niewielki i zazwyczaj nie przekracza 
400–500 zł/ha, natomiast niezbędne przy jego  
stosowaniu jest wzięcie pod uwagę trudnych 
do oszacowania „kosztów środowiskowych”.

4.2.3. Metody mieszane

Polegają na łączeniu zabiegów chemicz-
nych z cyklicznymi zabiegami mechanicznymi 
(Barták i in. 2010; ryc. 59). Zaleca się następu-
jący schemat postępowania:

– przeprowadzenie oprysków herbicydem 
(lub wstrzykiwanie do łodygi), a następnie 
cykliczne prowadzenie wycinki (4–8 razy 
w ciągu sezonu wegetacyjnego; Barták i in. 
2010),

Tab. 9. Skuteczność zwalczania rdestowca sachalińskiego na podstawie badań Zakładu Herbologii i Technik Uprawy 
Roli IUNG-PIB we Wrocławiu (2013–2015 – dane niepublikowane)
Tab. 9. Effectiveness of treatments to eradicate giant knotweed based on studies by the Department of Herbology and 
Soil Tillage Techniques, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute in Wrocław (2013–
2015 – unpublished data)

Zastosowany sposób 
zwalczania Termin

Dawka 
herbicydu 

(l, kg)

Zniszczenie (%) Odrastanie (%)
2 tyg.  

po oprysku
4 tyg. 

po oprysku
6 tyg. 

po oprysku
8 tyg. 

po oprysku
3 mies. 

po oprysku
4 mies. 

po oprysku
5 mies. 

po oprysku

glifosat A 8 55 73 74 60 58 83 93
chlo+fluro+tri A 4 90 96 95 93 13 18 20
2 × (chlo+fluro+tri) A + B 3+2 81 90 93 95 3 5 6
(K)+(chlo+fluro+tri) A + B 0+4 80 93 93 97 3 5 7
(chlo+fluro+tri)+(K) A + B 4+0 90 94 94 93 5 6 8
2 × (K) A + B (0) + (0) 78 78 60 45 70 78 90

Objaśnienia: 
Terminy aplikacji: A – wiosną w fazie 8 liści, B – po 5–6 tygodniach; (K) – koszenie;  
chlo+fluro+tri – chlopyralid + fluroksypyr + trichlopyr

– mieszaninę trichlopyr + fluroxypyr + chlo-
pyralid (100 g/l + 75 g/l + 50 g/l) w po-
staci herbicydu Fernando 225 EC (obec-
nie wycofany ze sprzedaży); środek ten był 
stosowany w kilku wariantach: jednorazo-
wo – 4 l/ha (największe odrastanie roślin – 
do 20%), w dwóch zabiegach 3 l/ha + 2l/ha, 
koszenie roślin + herbicyd (4 l/ha) i herbi-
cyd (4 l/ha) + koszenie roślin (tab. 9).

Ostatnie trzy kombinacje dały najlepsze 
efekty i zapewniały odrastanie na poziomie 
6–8%. Środek można zastąpić mieszaniną her-
bicydów Fernando Forte 300 EC i Lontrel 300 
SL zastosowaną dwukrotnie: 2 l/ha + 0,4 l/ha 
i 1 l/ha + 0,2 /ha. Mieszanina nie jest jednak 
oficjalnie zarejestrowana i na jej stosowanie 
należy uzyskać zgodę z Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Oszacowanie kosztu zwalczania rdestow-
ców nie jest łatwe. Rośliny często rosną w miej-
scach trudno dostępnych dla sprzętu oprysko-
wego i koszącego (brzegi rzek, skraje lasów, 
pobocza dróg, inne tereny ruderalne o bar-
dzo nierównej powierzchni i ograniczonym 
dostępie), co bardzo często wymaga stosowa-
nia sprzętu ręcznego oraz dużych nakładów 
prac ręcznych. O ile proste koszenie to wyda-
tek rzędu ok. 2500–4000 zł/ha za jednorazowy 
zabieg kosą spalinową, to oprysk chemiczny 
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tody jest konieczność wyselekcjonowania wła-
ściwego (specyficznego) organizmu kontrolują-
cego inwazję danego gatunku, który nie stanie 
się zagrożeniem dla innych składników flory. 
Metody biologiczne, jako jeden ze sposobów 
zwalczania gatunku inwazyjnego, wykorzy-
stano m.in. w przypadku hiacynta wodnego 
Eichhornia crassipes. Zabiegi takie trwają zwy-
kle kilka lat. Wymagają one zastosowania wie-
lu dodatkowych procedur, zwiększających bez-
pieczeństwo: testowych, kwarantannowych, 
związanych z warunkami hodowli monofaga, 
sposobami jego wprowadzania do środowiska 
i innych działań organizacyjno-prawnych (Lu-
ken i Thieret 1997; Barták i in. 2010; CABI 
2015a, b). W skali kontynentu europejskiego 
metody biologiczne znajdują się w początko-
wej fazie wdrażania (na Wyspach Brytyjskich; 
ryc. 60).

Istnieje jednak (przynajmniej teoretycz-
na) możliwość utraty kontroli nad przenoszo-
nymi naturalnymi wrogami gatunków inwa-
zyjnych. Nie można do końca przewidzieć, czy 
nie staną się one zagrożeniem także dla innych 
roślin i czy same nie staną się gatunkami in-
wazyjnymi w środowisku, do którego zostały 
uwolnione.

– lub po wiosennej wycince zaleca się opryski-
wanie (lub iniekcje) w ciągu lata (McHugh 
2006).

Uwaga! Metody mieszane (kombinowa-
ne) uznaje się za najbardziej skuteczne. Zalety 
i wady tych metod są analogiczne do poszcze-
gólnych składowych, opisanych wyżej.

4.2.4. Metody biologiczne

Metody biologiczne polegają na uwolnie-
niu do środowiska tzw. naturalnych wrogów 
zwalczanego gatunku, patogenów grzybo-
wych lub owadów żerujących na liściach i in-
nych częściach rośliny (optymalnie: monofa-
gów). Organizmy te najczęściej sprowadzane 
są z obszaru naturalnego występowania zwal-
czanej rośliny (Tokarska-Guzik 2009). Do 
tej grupy metod zalicza się także wypas, który 
jednak jest wykorzystywany do eliminowania 
rdestowców w ograniczonym zakresie.

Zastosowanie biologicznych metod ogra-
niczenia rozprzestrzeniania się rdestowca wy-
daje się zasadne, szczególnie na obszarach ta-
kich jak tereny chronione i rekreacyjne, oraz 
w pobliżu wód. Krytycznym aspektem tej me-

A B

Ryc. 59. Metody kombinowane stosowane są, także w Polsce, szczególnie na terenach zurbanizowanych i wzdłuż linii 
komunikacyjnych. A – próby usunięca kępy rdestowca przy przejeździe kolejowym w Warszawie; B – widoczne cha-
rakterystyczne „miotlaste” odrosty po zastosowanym herbicydzie. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 59. Combined methods are used, also in Poland, particularly in urban areas and along transport routes. A – at-
tempt to remove a knotweed clump at a railway crossing in Warsaw; B – characteristic ‘bonsai’-like regrowth after 
treatment with herbicide
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Ryc. 60. Metody biologiczne są stosowanymi, lecz jednocześnie kontrowersyjnymi, działaniami podejmowanymi 
w walce z roślinami inwazyjnymi w wielu rejonach świata. A–C – wymagają prowadzenia wieloletnich badań w po-
szukiwaniu skutecznego wroga w granicach naturalnego występowania rdestowców; C – naukowcy CABI w Japonii; 
D–F – kolejnym etapem są badania eksperymentalne prowadzone w warunkach zamkniętego laboratorium. Fot. CA-
BI, Richard Shaw
Fig. 60. Biological control well established but occasionally  controvercial method of controlling invasive plants in 
some parts of the world. A–C – it requires extensive safety studies to identify an effective enemy within the natural 
range of knotweeds’ distribution; C – scientists from CABI in Japan; D–F – at the next stage experimental studies are 
carried out in a closed laboratory

Stosowane dotąd metody biologicznego 
zwalczania azjatyckich rdestowców są trudne 

w zastosowaniu, często kontrowersyjne i wy-
jątkowo kosztowne (Shaw i in. 2009).
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4.2.4.1. Wypas

Do metod biologicznych zaliczyć moż-
na także wypas. Rdestowce są spasane przede 
wszystkim przez owce, a także bydło, konie, ko-
zy i osły, dlatego w wielu krajach omawiane ga-
tunki roślin są traktowane jako pastewne (Bra-
bec i Pyšek 2000; Child i Wade 2000; ryc. 61).

Brabec i Pyšek (2000) przeprowadzili ba-
dania eksperymentalne, porównujące m.in. 
wpływ intensywnego i ekstensywnego wypasu 
owiec lub kóz na roślinność łąk, z udziałem ce-
lowo wprowadzonych rdestowców. Intensyw-
ny wypas, prowadzony 3–4 razy w roku (przez 
okres 2 dni), powodował prawie całkowity, nie-
selekcyjny zanik roślinności, połączony z na-
ruszeniem darni. Ekstensywny wypas, także 
prowadzony 3–4 razy w roku ale przez 1 dzień, 
skutkował wybiórczym usunięciem części roś-
lin (głównie o soczystych liściach). Zwierzę-
ta preferują jednak tylko młode pędy, unikają 
starszych i silnie zdrewniałych. Aby wypas był 
skuteczny, musi być prowadzony długotermi-
nowo i powtarzany trzy-, czterokrotnie w roku. 
Zanik rdestowców następuje po 4–7 latach. Do 
całorocznego wypasania zaleca się wprowa-
dzanie 10–20 zwierząt na hektar (większa licz-
ba jest wymagana do bardziej intensywnych 
zabiegów; Kretz 1994).

Zalety metody: metoda ta zwykle ograni-
cza populacje rdestowców, jednocześnie jest 
przyjazna dla środowiska. Nie jest to jednak 
metoda stosowana powszechnie.

Wady metody: wypas nie eliminuje całko-
wicie populacji rdestowców. Niewłaściwie pro-
wadzony może prowadzić do zniszczenia po-
krywy roślinnej i degradacji siedliska.

4.2.4.2. Kontrola biologiczna

Ze względu na niską skuteczność stoso-
wanych dotąd metod zwalczania azjatyckich 
rdestowców, w 2003 roku został zainicjowa-
ny przez naukowców CABI program zwalcza-
nia biologicznego tych gatunków. Z powodu 
niewielkiej liczby organizmów ograniczają-
cych rozwój rdestowców w zasięgu wtórnym 
(np. w Wielkiej Brytanii tylko 14 owadów i ani 
jednego patogenu grzybowego), ich potencjalni 
wrogowie poszukiwani są także wśród organi-
zmów naturalnie żerujących na tych roślinach 
w ich zasięgu rodzimym. W naturalnym zasię-
gu Reynoutria japonica (Japonia) rozpoznano 
186 gatunków owadów i ponad 30 patogenów 
grzybowych związanych z tym gatunkiem roś-
liny (Djeddour i in. 2008; Shaw i in. 2009; ryc. 
62).

W Wielkiej Brytanii i USA początkowo 
rozważano wykorzystanie do biologicznej kon-
troli rdestowca ostrokończystego jego natural-
nego wroga z Japonii, jakim jest żerujący na 
liściach chrząszcz Gallerucida nigromacula-
ta =G. bifasciata (Djeddour i in. 2008). Rośli-
ny te często bywają niszczone także przez ryj-
kowca Otiorrhynchus sulcatus, którego larwy 
żerują w kłączach i korzeniach, zaś osobniki 
dorosłe na liściach (Beerling i in. 1994). Jed-
nak największe nadzieje wiąże się z miodówką 
Aphalara itadori, której cykl życiowy jest ści-
śle związany z Reynoutria japonica (Shaw i in. 
2009, 2011; Djeddour i Shaw 2010; ryc. 63). 
Innymi, potencjalnymi wrogami tych roślin 
wśród owadów są: Ostrinia ovalipennis, Ame-
tastegia polygoni i Lixus impresiventris (Djed-

Ryc. 61. Wypasanie jako tania metoda zwalczania rde-
stowców. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 61. Grazing as an inexpensive method to eradicate 
knotweed
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Produkcja biomasy rdestowców oscyluje 
wokół 259,2 t/ha–10 (Numata i Yoshizawa 
1975). Liście zawierają 82% wilgoci (Steiger 
1957). Oznacza to, że materiał roślinny „po-
zyskany” w ogromnej ilości podczas zabiegów 
musi zostać poddany odpowiednim działa-
niom, w tym wysuszeniu.

Wysuszone pędy mogą być spalane (do-
tyczy to także roślin wcześniej traktowanych 
herbicydem). Materiał roślinny (pędy i kłą-
cza) można także zakopywać, jednak należy 
to robić na głębokości co najmniej 5 m, co jest 
uciążliwym i kosztownym zabiegiem. Można 
równocześnie stosować rozkładanie mocnej 
folii hamującej penetrację kłączy rdestowców. 
W takim przypadku należy wziąć pod uwagę 
wpływ folii (jako bariery) na organizmy glebo-
we oraz przepływ związków mineralnych i wo-
dy w glebie. Ze wskazań zagranicznych wyni-
ka, że biomasa i zanieczyszczona gleba mogą 
być także składowane, ale tylko na specjalnych, 
licencjonowanych wysypiskach (Rennocks 
2007; Kelly i in. 2008). W Polsce te kwestie 
wymagają doprecyzowania.

W Wielkiej Brytanii odpady roślinne rde-
stowców traktowane są jako niebezpieczne, za-
tem opracowane zostały w tym celu specjalne 
zasady i procedury postępowania. W Polsce 
brakuje stosownych przepisów postępowania 
z odpadami tego typu. Stosowane bywa kom-

dour i in. 2008). Spośród patogenów grzybo-
wych rozważa się wykorzystanie workowca 
Mycosphaerella polygoni-cuspidati (Kurose 
i in. 2006; Djeddour i in. 2008).

Zalety metody: metoda opisywana jest 
w literaturze jako stosunkowo bezpieczna, pod 
warunkiem właściwie dobranego naturalnego 
wroga. Znane są przypadki zakończenia dzia-
łań sukcesem, ale i takie, które zakończyły się 
przeniknięciem kolejnego gatunku obcego do 
środowiska. Podejmowanie niewłaściwych de-
cyzji możne prowadzić do zwiększenia strat 
środowiskowych.

Wady metody: wprowadzenie nowych ga-
tunków do obcego im środowiska, duże ry-
zyko (często trudno przewidzieć ostatecz-
ny efekt). Metoda jest czasochłonna (wymaga 
wieloletnich badań i testów), a przede wszyst-
kim kosztowna.

4.3. Sposoby utylizacji materiału roślinnego

Podczas przeprowadzania zabiegów z wy-
korzystaniem metod mechanicznych i mie-
szanych konieczna jest utylizacja biomasy 
i zanieczyszczonej gleby. W przypadku rde-
stowców jest to szczególnie ważne ze względu 
na ogromne możliwości regeneracyjne tych ro-
ślin (ryc. 64).

A B

Ryc. 62. „Obiecujący” wrogowie rdestowca: grzyby. A – liście rdestowca porażone grzybem; B – Aecidium polygoni-
cuspidati. Po fazie testów odrzuceni jako nie przynoszący oczekiwanych rezultatów. Fot. CABI, Richard Shaw
Fig. 62. Promising enemies of knotweed: fungi. A – knotweed leaves infected with fungus; B – Aecidium polygo-
ni-cuspidati.  Finally assessed as not promising
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Materiał pochodzący z naturalnych stano-
wisk może być traktowany jako opał w spalar-
niach wykorzystujących biopaliwa. Zdaniem 
niektórych specjalistów utylizacja biomasy rde-
stowców powinna być prowadzona w powiąza-
niu z wykorzystaniem substancji chemicznych 
zgromadzonych w różnych organach tych roś-

postowanie, przede wszystkim części nadziem-
nych. Należy jednak przygotować miejsca do 
kompostowania i je monitorować, aby nie do-
puścić do regeneracji roślin. Takie rozwiązanie 
wymaga wcześniejszego rozdrobnienia frag-
mentów roślin. Nie zaleca się kompostowania 
części podziemnych.

Ryc. 63. „Obiecujący” wrogowie rdestowca: owady. A – Gallerucida bifasciata; B – chrząszcz z rodzaju Lixus – ryj-
kowcowate; C i D – Allantus luctifer: larwa i ślady żerowania (C), postać dorosła (D); A–D – Po przeprowadzonych 
testach wykluczone z grupy ‚obiecujących’ wrogów; E–H – Aphalara itadori – owad dopuszczony do zastosowania 
w „walce” z rdestowcami w Wielkiej Brytanii: nimfa (E), postać dorosła (F), efekty żerowania niewielkich, ale skutecz-
nych owadów (G i H). Fot. CABI, Richard Shaw
Fig. 63. Tested as promising enemies of knotweed: insects. A – Gallerucida bifasciata; B – Lixus beetle – weevil;  
C and D – Allantus luctifer: larva and signs of feeding (C), adult beetle (D); A–D – Not promising anymore and  
rejected; E–H – Aphalara itadori – an insect approved for use in the control of knotweed species in the United  
Kingdom: nymph (E), adult form (F), psyllid with high potential, small yet damaging in large numbers (G and H) 

A B

C D

Ryc. 64. Podczas prowadzonych zabiegów eliminacji rdestowców powstaje duża ilość biomasy, która wymaga właści-
wego zutylizowania. A i B – biomasa nagromadzona po wycince pędów nadziemnych rdestowców; C i D – wydobyte 
kłącza i korzenie; pozostawione i niezabezpieczone mogą stwarzać kolejne problemy, ponieważ rdestowce szybko rege-
nerują się nawet z niewielkich fragmentów kłączy. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 64. Treatments aimed at eradicating knotweed create a large amount of biomass that has to be properly disposed 
of. A and B – biomass accumulated after cutting above-ground knotweed stems; C and D – excavated rhizomes and 
roots; when left unprotected, these can create further problems, because knotweed regenerates rapidly, even from the 
smallest parts of rhizomes
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-lin (liściach, łodygach i kłączach), które mo-
gą znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle far-
maceutycznym (Hromádková i in. 2010).

4.4. Ocena skuteczności metod zwalczania

Na skuteczność osiąganych efektów zwal-
czania rdestowców wpływa kilka czynników, 
m.in. typ siedliska, stopień opanowania da-
nej powierzchni przez rdestowce oraz rodzaj 
stosowanej metody (Crockett 2005; Del-
bart i in. 2012). Im dłuższy czas minął od za-
siedlenia danego obszaru przez gatunek inwa-
zyjny, tym walka z nim jest bardziej kosztowna 
i długotrwała (Tokarska-Guzik i in. 2012b). 
W przypadku niektórych populacji rdestow-
ców, np. obejmujących wielokilometrowe od-
cinki brzegów rzek, praktycznie nie jest moż-
liwe całkowite ich zwalczenie z zastosowaniem 
obecnie znanych metod. W takich wypadkach 
priorytetem powinny być próby ograniczenia 
dalszego ich rozprzestrzeniania się i zajmowa-
nia terenów sąsiednich. Dlatego tylko szybka 
reakcja na wczesnym etapie inwazji i prowa-
dzone konsekwentnie przez kilka lat zwalcza-
nie mogą być w pełni skuteczne (Holman i in. 
2007).

Jak w przypadku większości inwazyjnych 
roślin, nie ma jednej najlepszej metody zwal-
czania rdestowców (McHugh 2006). Metody 
mechaniczne i chemiczne należą do najczę-
ściej testowanych i stosowanych w walce z ni-
mi (Delbart i in. 2012). O wiele rzadziej po-
jawiają się informacje o stosowaniu innych 
sposobów. Najbardziej bezpieczne dla środo-
wiska są metody mechaniczne, z usuwaniem 
części podziemnych (Tokarska-Guzik i in. 
2012b). Ze względu na ogromne zdolności re-
generacyjne rdestowców, samo wycinanie czy 
wykopywanie roślin przynosi efekty tylko 
w dłuższej perspektywie czasowej (Crockett 
2005; Kabat i in. 2006). Zabiegi tego typu mu-
szą być prowadzone przez wiele lat, aż do cał-
kowitego zniszczenia zasobów kłączy (Child 
i Wade 2000). Także wypasanie jest skuteczne 

tylko na początkowych etapach inwazji. Sam 
wypas nie wystarczy, aby skutecznie wyelimi-
nować w pełni zadomowione populacje. Wy-
pas może natomiast stanowić efektywną barie-
rę zapobiegającą zadomawianiu się populacji 
rdestowców.

Jako najbardziej skuteczna oceniana jest 
metoda mieszana, mechaniczno-chemiczna, 
polegająca na mechanicznym usuwaniu roś-
lin i wykopywaniu kłączy oraz spryskiwaniu 
herbicydami (Child i in. 1998, 2001). Jest to 
wszakże metoda bardzo kosztowna. Co naj-
mniej dwuletnie zwalczanie przy użyciu prze-
nikających do kłączy herbicydów zawierają-
cych glifosat, 2,4-D aminę czy mekoprop, to 
najskuteczniejszy sposób niszczenia rdestow-
ca ostrokończystego (Green 2003; por. jednak 
rozdz. 4.2.2.2.). Trzeba pamiętać, że oprysk 
herbicydami niszczy całą roślinność (również 
zwierzęta), co może np. w przypadku zabiegów 
realizowanych w dolinach rzecznych prowa-
dzić do destabilizacji skarp. Ponadto stosowa-
nie oprysków chemicznych jest ograniczone na 
terenach nadrzecznych, gdzie rdestowce stano-
wią szczególnie duży problem (Green 2003).

Należy zaznaczyć, że efektywność podej-
mowanych działań może być różna w przy-
padku poszczególnych gatunków rdestowców. 
Badania Brabeca i Pyška (2000) wykaza ły, 
że spośród trzech analizowanych taksonów – 
R. sachalinensis, R. japonica i R. × bohemica – 
pierwszy z wymienionych wykazuje najmniej szą 
odporność na stosowane środki zwalczania, ja-
kimi były koszenie i wypas. Z kolei mieszaniec 
uznawany jest za najtrudniejszy w eliminacji.

W Polsce brakuje zakończonych sukcesem 
programów zwalczania rdestowców. Przykłady 
ich usuwania nie są już wprawdzie incydental-
ne, jednak najczęściej ograniczają się do kosze-
nia, wycinki i wypalania (mimo, że ta ostat-
nia metoda jest niedozwolona) powierzchni 
przez nie zajętych (Tokarska-Guzik 2009). 
Wśród opublikowanych ostatnio wyników do-
świadczeń zgromadzonych podczas usuwa-
nia inwazyjnych gatunków obcego pocho-
dzenia (Krzysztofiak i Krzysztofiak red. 
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obcych, zwraca się uwagę na konieczność re-
naturyzacji ekosystemów w celu zniwelowania 
szkód wyrządzonych przez gatunki inwazyj-
ne oraz wzmocnienia odporności ekosystemów 
na inwazję. Rozporządzenie UE (art. 20) wska-
zuje również na potrzebę podejmowania dzia-
łań renaturyzacyjnych, mających wesprzeć re-
witalizację zdegradowanych, uszkodzonych 
lub zniszczonych ekosystemów (z wyjątkiem 
sytuacji wskazujących, że koszty ewentualnych 
działań będą wysokie i nieproporcjonalne do 
potencjalnych korzyści).

Po skutecznej eliminacji rdestowców po-
wstają otwarte (często duże) powierzchnie, 
które powinny być poddane odpowiednim za-
biegom renaturyzacji, a w niektórych przypad-
kach także rekultywacji (jeśli zabiegi prowa-
dzone są na dużej powierzchni), zmierzającym 
do odtworzenia układów zbliżonych do panu-
jących przed inwazją. Zabiegi mają także zapo-

2015) nadal brakuje opisu działań podejmo-
wanych w przypadku rdestowców i zakończo-
nych sukcesem. Doświadczenia Wigierskiego 
Parku Narodowego potwierdzają zawodność 
stosowanych dotąd metod (Krzysztofiak 
i Krzysztofiak red. 2015). Jak się wyda-
je działania podejmowane do tej pory nie by-
ły dostatecznie długo kontynuowane, trudno 
więc jednoznacznie wskazać najskuteczniejszą 
i najszybciej sprawdzającą się w naszych wa-
runkach metodę (ryc. 65).

4.5. Kierunki renaturyzacji terenów  
 po usunięciu rdestowców

W punkcie 26 preambuły rozporządze-
nia UE, w sprawie działań zapobiegawczych 
i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania 
i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków 

A B

Ryc. 65. Publikacje zbierające dobre i złe doświadczenia w zwalczaniu inwazyjnych gatunków roślin obcego pocho-
dzenia. A – pierwsza w Polsce; B – podobna z Republiki Czeskiej
Fig. 65. Publications presenting positive and negative experience in eradicating invasive non-native plant species.  
A – first in Poland; B – a similar one from the Czech Republic
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biegać rekolonizacji rdestowca, oraz wnikaniu 
innych roślin inwazyjnych lub niepożądanych 
gatunków rodzimych (Barták i in. 2010).

Zabiegi renaturyzacji nie są jak dotąd sto-
sowane powszechnie. Najczęściej polegają na 
obsiewaniu lub obsadzaniu takich miejsc odpo-
wiednio dobranymi gatunkami roślin (zgodnie 
z charakterem siedliska).

Za przykład może posłużyć dolina rze-
ki Morawki w Republice Czeskiej. Miejsca po 
usunięciu rdestowców obsiewano mieszan-
ką nasion rodzimych gatunków roślin łąko-
wych, m.in. Alopecurus pratensis, Cynosurus 
cristatus, Festuca pratensis, Daucus carota, Le-
ontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Lo-
tus corniculatus, Plantago media i Ranunculus 
acris. Lokalnie posadzono także krzewy i drze-
wa gatunków rodzimych, m.in.: Acer pseudo-
platanus, Cornus sanguinea, Euonymus europa-
ea, Fraxinux excelsior, Salix caprea i S. fragilis 
(Barták i in. 2010).

Jednym z celów projektu badawczego 
„Sukces kolonizacyjny inwazyjnych taksonów 
z rodzaju Reynoutria a zagrożenia różnorod-
ności biologicznej dolin rzecznych” (2010–
2014)10 (ryc. 66), realizowanego przez zespół 
botaników z Uniwersytetu Śląskiego, było uzy-
skanie odpowiedzi na pytanie, które z gatun-
ków rodzimych mogą zostać wykorzystane 
w zabiegach renaturyzacji siedlisk nadrzecz-
nych uwolnionych od rdestowców. Wyniki ba-
dań potwierdziły, że gatunki rodzimych by-
lin – np. podagrycznik pospolity (Aegopodium 
podagraria) i krzewów, np. z rodzaju wierz-
ba (Salix sp.) – reprezentujące podobne gru-
py funkcjonalne jak gatunek inwazyjny mogą 
być wykorzystane w renaturyzacji. Możliwo-
ści użycia zrzezów wierzb w ograniczaniu roz-
przestrzeniania inwazyjnych gatunków bylin 
(Ambrosia trifida, Arundo donax) i  trzymania 
rodzimej różnorodności biologicznej potwier-
dziły m.in. wyniki uzyskane przez Quinn 
i Holt (2009) czy Lee i in. (2010). Zdaniem 
Dommanget i in. (2013) ograniczanie rde-

10 Grant MNiSW/NCN – N N305 384738.

stowcom dostępu do światła przez wprowadza-
nie rodzimych gatunków drzewiastych może 
hamować ich ewentualną regenerację, a tak-
że przynieść szybsze efekty w redukowaniu ich 
biomasy w porównaniu z wycinką. Możliwo-
ści konkurencyjne gatunków rodzimych zale-
żą jednak od specyfiki doliny rzecznej (Chmu-
ra i in. 2015). Uzyskane wyniki potwierdzają 
także zasadność dostosowywania rodzaju za-
biegów do warunków danego miejsca. Na osta-
teczny efekt renaturyzacji wpływ mają także 
warunki pogodowe w danym sezonie wege-
tacyjnym (np. przedłużająca się susza może 
ograniczyć znacząco rozwój wprowadzonych 
gatunków rodzimych).

4.6. Koordynacja zarządzania rdestowcami  
 w skali kraju

Skuteczna walka z gatunkami inwazyjny-
mi możliwa jest jedynie pod warunkiem opra-
cowania i wprowadzenia w życie komplekso-
wej strategii ich zwalczania, która powinna 
obejmować szereg skoordynowanych zabiegów, 
uwzględniających planowanie, organizowanie, 
koordynowanie i kontrolowanie skuteczności 
konkretnych działań oraz edukację.

Planowanie ma na celu ogólne rozeznanie 
problemu i zebranie niezbędnych informacji 
wyjściowych (dotyczących np. zasobów lokal-
nych populacji, preferencji siedliskowych, re-
alnego wpływu na roślinność i inne elementy 
środowiska przyrodniczego, dróg migracji itp.), 
a także skonstruowanie ogólnego planu dzia-
łań w oparciu o analizę kosztów. Na tym etapie 
niezbędne jest zebranie danych, ich zweryfiko-
wanie i uzupełnienie w ramach inwentaryzacji 
przyrodniczej. Współcześnie zadanie to może 
ułatwić integrację danych gromadzonych tra-
dycyjnymi metodami z danymi pozyskanymi 
dzięki nowym metodom. Przykładowo, połą-
czenie nowoczesnych narzędzi z zakresu foto-
grametrii i teledetekcji oraz wiedzy zgroma-
dzonej w formie opisowej w bazach danych 
pozwala – poprzez nakładanie na siebie infor-
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Ryc. 66. Eksperyment renaturyzacji w Dolinie potoku Jasieniczanka (płd. Polska) po przeprowadzonym zabiegu eli-
minacji rdestowca. A–C – faza początkowa: sadzonki Salix viminalis przygotowane do wysadzenia (A), sadzenie uko-
rzenionych zrzezów wierzby wiciowej S. viminalis na powierzchniach badawczych (B), sadzenie 2–3-listnych sadzonek 
podagrycznika pospolitego Aegopodium podagraria (C); D i E – efekty zabiegów w trzecim sezonie: – rozwój posadzo-
nych zrzezów wierzby Salix sp. (D); jedna z powierzchni po wprowadzeniu A. podagraria – widoczny regenerujący się 
pojedynczy pęd rdestowca, który należy niezwłocznie eliminować (E). Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 66. Experimental ecological restoration in the valley of Jasieniczanka creek (south Poland) after treatment to 
eradicate knotweed. A–C – initial phase: seedlings of common osier Salix viminalis prepared for planting (A), plant-
ing rooted cuttings of S. viminalis on experimental plots (B), planting 2–3-leaf seedlings of ground elder Aegopodium 
podagraria (C); D and E – effects of treatments after three years: – development of planted cuttings of Salix sp. (D); one 
of the experimental plots after the introduction of A. podagraria – a single regenerating knotweed stem which has to 
be immediately removed (E)
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do konkretnych działań. Świadome społeczeń-
stwo może być dobrym źródłem informacji 
o stanowiskach i stanie zasobów rdestowców 
w skali lokalnej, a także sprzymierzeńcem  
w walce z roślinami inwazyjnymi (m.in. przez 
usuwanie istniejących i/lub pojawiających się 
osobników w sąsiedztwie własnej posesji).

Szkolenia dotyczące roślin inwazyjnych 
powinny obejmować jak najszersze kręgi spo-
łeczeństwa. Z reguły są one prowadzone w ra-
mach programów zwalczania lub w formie spo-
tkań informacyjnych organizowanych przez 
urzędy gmin. Większy nacisk należy kłaść na 
wprowadzenie odpowiednich treści do progra-
mów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (na 
każdym poziomie edukacji). Informacje o roś - 
linach inwazyjnych powinny docierać szcze-
gólnie do rolników i działkowców, przedsta-
wicieli przemysłu ogrodniczego, pracowni-
ków przedsiębiorstw zajmujących się zielenią 
publiczną, urzędników różnych szczebli zwią-
zanych z zarządzaniem środowiskiem (wy-
działów/referatów rolnictwa, ochrony przyro-
dy, architektury krajobrazu, doradców rolnych, 
GDDKiA, WZMiUW, RZGW). Bardzo ważna 
jest również forma takich szkoleń, które nie po-
winny ograniczać się wyłącznie do teorii, lecz 
uwzględniać aspekt praktyczny, np. warszta-
ty terenowe prezentujące problem w praktyce 
(ryc. 67).

Istotnym wsparciem może być współ-
praca z organizacjami pozarządowymi, któ-
re często we własnym zakresie podejmują róż-
ne działania (np. zbieranie danych dotyczących 
rozmieszczenia, monitoring, edukacja). Do-
brym przykładem jest inicjatywa Dolnoślą-
skiego Okręgu Polskiego Klubu Ekologiczne-
go, uwzględniająca, obok edukacji ekologicznej 
w zakresie roślin inwazyjnych, także aspekt 
praktyczny – inwentaryzację gatunków inwa-
zyjnych w rejonie szkół (Śliwiński i Dajdok 
2010). W latach 2007–2009 przeprowadzono 
trzy edycje tego projektu, pod nazwami: „Roś-
liny inwazyjne w naszej okolicy”, „Zagrożenie 
roślinami inwazyjnymi” i „Ochrona bioróżno-
rodności przed roślinami inwazyjnymi”. Pro-

macji pochodzących z różnych źródeł i łącze-
nie faktów – na wykonywanie nowych analiz 
zarówno o charakterze poznawczym, jak i apli-
kacyjnym. Przydatną metodą może być wyko-
rzystanie analiz hiperspektralnych czy orto- 
foto map do lokalizowania stanowisk rdestow-
ców i bardziej precyzyjnej oceny zajmowanej 
przez nie powierzchni (np. Dorigo i in. 2012).

Planowanie powinno objąć przede wszyst-
kim obszary chronione oraz siedliska nara-
żone – a jednocześnie podatne – na inwazje 
(w przypadku rdestowców np. doliny rzek). Co 
prawda, w planach ochrony rezerwatów, par-
ków narodowych i obszarów Natura 2000 z re-
guły uwzględnia się zwalczanie gatunków in-
wazyjnych, ale obowiązkowe powinno być 
także monitorowanie obszarów wrażliwych 
na inwazje tych gatunków (system wczesnego 
ostrzegania, umożliwiający szybkie ich wyeli-
minowanie i/lub zapobieganie rozprzestrze-
nianiu się). Generalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska (we współpracy z RDOŚ) wydaje się 
organem najbardziej kompetentnym w zakre-
sie realizacji planowania jako elementu strate-
gii zwalczania gatunków inwazyjnych, w tym 
rdestowców.

Planowanie jest niezbędną podstawą dla 
sprawnego organizowania i koordynowania 
dalszych działań i, w tej fazie, winno uwzględ-
niać uwarunkowania społeczne, przyrodni-
cze oraz finansowe (w skali wieloletniej), które 
determinują wybór kierunków i metod dzia-
łań; powinno też dążyć do zminimalizowania 
wpływu wybieranych zabiegów na rodzimą 
florę. W przypadku rdestowców ich eliminacja 
wymaga działań radykalnych, ważna jest więc 
analiza ryzyka. W celu zapewnienia efektyw-
ności prowadzonych działań należy systema-
tycznie kontrolować sposób ich prowadzenia 
oraz skuteczność (monitoring).

Warunkiem skutecznego planowania na 
szczeblu centralnym jest efektywność dzia-
łań na poziomie lokalnym. Ogromne znacze-
nie w tym względzie ma edukacja, zmierzająca 
nie tylko do upowszechniania wiedzy na te-
mat istniejącego problemu, ale i motywowania 
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Ryc. 67. Strategia postępowania z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia, w tym z azjatyckimi rde-
stowcami, powinna uwzględniać badania naukowe, wymianę doświadczeń i edukację. A–C – tematyczne konferencje 
i warsztaty międzynarodowe i krajowe; D–F – ważną rolę odgrywa edukacja na różnych poziomach kształcenia: bro-
szura informacyjna Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska (Dajdok i Śliwiński 2009) (E); wydawnictwo Pomorskiego Ze-
społu PK, Oddział Zespołu w Charzykowicach, Zaborski PK (F). Fot. Barbara Tokarska-Guzik: A–C
Fig. 67. A strategy for handling non-native invasive plant species, including Asian knotweeds, should be based on sci-
entific research, sharing experience and education.A–C – international and national thematic conferences and work-
shops; D–F – education at different levels plays an important role: information brochure entitled Rośliny inwazyjne 
Dolnego Śląska/Invasive plants of Lower Silesia (Dajdok and Śliwiński 2009) (E); publication by the Pomeranian 
Group of Landscape Parks, Branch of the Group in Charzykowice, Zaborski Landscape Park (F)
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ną, skuteczną metodą ograniczenia i powstrzy-
mania dalszej eskalacji inwazji. Swoisty system 
wczesnego ostrzegania powinien obejmować 
zwłaszcza obszary objęte ochroną.

4.7. Monitoring populacji rdestowców

Monitoring stanu krajowej populacji rde-
stowców powinien zmierzać do zebrania da-
nych o rozmieszczeniu, a także zasobach, 
poszczególnych populacji tych roślin i być ko-
ordynowany przez Generalną Dyrekcję Ochro-
ny Środowiska (GDOŚ) oraz Główny Inspek-
torat Ochrony Środowiska (GIOŚ), w oparciu 
o dane zebrane przez regionalne dyrekcje i in-
spektoraty, współpracujące z nimi instytucje 
naukowe, organizacje pozarządowe, wolon-
tariuszy itp. Identyfikacja stanowisk rdestow-
ców nie sprawia większych trudności, cho-
ciaż zdarzają się pomyłki co do rozpoznawania  
poszczególnych gatunków, konieczne jest więc 
także podjęcie odpowiednich działań eduka-
cyjnych (por. rozdz. 2.4., 2.5.). Zasoby popu-
lacji szacuje się zwykle podając powierzchnię 
porośniętą przez rośliny. W ramach moni-
toringu konieczne jest wykorzystanie istnie-
jących i tworzenie nowych baz danych na 
różnych poziomach, od regionalnego, np.  
BIOGEO-SILESIA ORSIP (Tokarska-Guzik 
i in. 2015c), po krajowy – „Gatunki obce w Pol-
sce” (opracowywana przez Instytut Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie; źród. int. 7).

Ciągły monitoring jest podstawowym 
warunkiem skuteczności systemu szybkiego 
ostrzegania i prewencji, dzięki któremu moż-
na zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu 
się rdestowców (podobnie jak innych gatun-
ków inwazyjnych). Proces weryfikowania sy-
tuacji jest ważny zwłaszcza na obszarach chro-
nionych oraz innych, istotnych pod względem 
przyrodniczym (np. korytarze ekologiczne), 
a także dla siedlisk szczególnie narażonych na 
inwazje, jakimi w przypadku rdestowców są 
ziołorośla rozwijające się na brzegach i terasach 
rzecznych. Ze względu na wymierne szkody 

jekty cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży szkolnej. Ważną częścią przy-
gotowanych opracowań były mapy rozmiesz-
czenia stanowisk poszczególnych gatunków 
(m.in. rdestowców). Zgromadzone informacje 
zostały udokumentowane fotografiami bądź 
materiałami zielnikowymi, co umożliwiło we-
ryfikację danych zebranych przez uczniów.  
W ramach projektu opracowano i wydrukowa-
no broszury informacyjne pt. Rośliny inwazyj-
ne Dolnego Śląska (Dajdok i Śliwiński 2009) 
oraz plakat Uwaga! Rośliny inwazyjne. Trzeba 
podkreślić, że w przypadku rdestowców, któ-
re są roślinami o bardzo charakterystycznym 
pokroju, nie trzeba być doświadczonym bota-
nikiem, aby gromadzić informacje na ich te-
mat w terenie (powinien wystarczyć krótki in-
struktaż). Dzięki temu stosunkowo szerokie 
grono osób i instytucji można zaangażować 
w przedsięwzięcia związane z zarządzaniem 
populacjami tych roślin.

Kolejnym przykładem wykorzystywania 
różnych źródeł informacji do aktualizacji da-
nych na temat rozmieszczenia roślin inwa-
zyjnych jest Ogólnopolski Spis Powszechny 
Barszczu Sosnowskiego i Barszczu olbrzymie-
go (Sachajdakiewicz i in. 2013). W jego ra-
mach uruchomiony został serwis interneto-
wy, umożliwiający zgłaszanie stanowisk tych 
roślin on-line. Projekt potwierdził, że insty-
tucje i osoby fizyczne stanowią cenne źródło 
informacji o lokalnym występowaniu roślin 
inwazyjnych.

Problematyka inwazji gatunków obcych 
dostrzegana jest głównie tam, gdzie problem 
wystąpił już na dużą skalę, a bagatelizowana 
na obszarach, gdzie roślin tego typu brak lub 
występują jeszcze nielicznie. Należy podkreś-
lić, że to właśnie „zapobieganie” należy do 
najskuteczniejszych i najtańszych form walki 
z rozprzestrzenianiem się gatunków inwazyj-
nych. Dlatego też edukacja i prewencja powin-
ny zajmować znaczącą pozycję w zarządzaniu 
krajową populacją rdestowców. Lokalizowanie 
i eliminowanie pojawiających się pierwszych 
osobników, także rdestowców, wydaje się jedy-
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w infrastrukturze powodowane przez rdestow-
ce, monitoringiem tych gatunków powinny 
być zainteresowane także władze samorządo-
we. Zainicjowanie regularnego zbioru danych, 
z odpowiednio rozmieszczonych powierzch-
ni, pozwoliłoby na w miarę szybkie podjęcie 
działań eliminujących populacje rdestowców, 
co z kolei zwiększyłoby szanse powodzenia ta-
kich przedsięwzięć. W tym celu monitorowane 
powinny być przede wszystkim główne drogi 
rozprzestrzeniania się tych gatunków, zwłasz-
cza doliny rzeczne i przydroża, a także miejsca 
narażone na uszkodznie – np. wyłożone kostką 
brukową parkingi, podwórka czy infrastruktu-
ra hydrotechniczna.

Monitoring powinien uwzględnić jedno-
cześnie gromadzenie informacji o skuteczności 
zastosowanych zabiegów zwalczania rdestow-
ców. Rośliny te cechuje wyjątkowa żywotność, 
zwiększająca zagrożenie ich rekolonizacją, 
dlatego zaleca się kilkuletnie obserwacje po-
wierzchni, na których prowadzono zwalczanie 
tych gatunków (Barták i in. 2010).

Opracowywanie zasad monitoringu ga-
tunków inwazyjnych, w tym rdestowców, po-
winno wykorzystywać istniejące standardy 
i rozwiązania. Mieści się to w kompetencji 
GIOŚ, który zgodnie z ustawą Prawo ochro-
ny środowiska, określa zasady funkcjono-
wania Państwowego Monitoringu Środowi-
ska (PMŚ), powołanego Ustawą o Inspekcji 
Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 ro-
ku (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287). Do zadań 
PMŚ należy m.in. gromadzenie, przetwarzanie 
i rozpowszechnianie informacji o środowisku 
oraz wspomaganie działań na rzecz ochrony 
środowiska poprzez systematyczne informo-
wanie organów administracji, a także społe-
czeństwa, o jakości elementów przyrodniczych, 
występujących zmianach, jakości elementów 
przyrodniczych, przyczynach tych zmian.

W ramach PMŚ prowadzony jest m.in. 
monitoring przyrody, w ramach którego w la-
tach 2013–2015 realizowane były zadania: 
monitoring gatunków i siedlisk przyrodni-
czych (ze szczególnym uwzględnieniem spe-

cjalnych obszarów ochrony siedlisk SOOS 
Natura 2000), monitoring ptaków (w tym mo-
nitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków 
OSOP Natura 2000), monitoring lasów oraz 
zintegrowany monitoring środowiska przy-
rodniczego (ZMŚP; wg Programu Państwo-
wego Monitoringu Środowiska na lata 2013–
2015). Celem ZMŚP jest dostarczanie danych 
o stanie reprezentatywnych geoekosystemów 
Polski (z uwzględnieniem ich geo- i bioróżno-
rodności), mechanizmach ich funkcjonowa-
nia, tendencjach przeobrażeń zachodzących 
w nich pod wpływem zmian klimatu i dzia-
łalności człowieka, oraz rodzaju i charakterze 
zagrożeń.

Takie podejście uzasadnia wdrażanie i pro-
wadzenie monitoringu gatunków inwazyjnych 
na ustalonych już powierzchniach stacji ZMŚP, 
w wyznaczonych granicach tych powierzchni, 
obejmujących zlewnie wybranych cieków. No-
we zadanie dotyczące monitoringu gatunków 
inwazyjnych zostało zatwierdzone do realizacji 
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowi-
ska, który nadzoruje zbiór danych ze stacji ba-
zowych w ramach ZMŚP. Pierwsze prace zaini-
cjowano w 2016 roku, przyjmując założenie, że 
monitoring będzie prowadzony dwutorowo:
1. obserwacje ogólne dotyczące wybranej gru-

py najistotniejszych gatunków obcych: na 
mapę analizowanego terenu nanoszone bę-
dą wszelkie stanowiska tych gatunków, uzy-
skiwane w wyniku przeprowadzanych przy-
najmniej raz w roku obserwacji (ale także 
przy okazji poruszania się po terenie stacji), 
z określeniem ogólnych parametrów, jak 
współrzędne stanowiska, wielkość odnoto-
wanego skupienia/kępy, kwitnienie, owoco-
wanie itp.;

2. zbiór szczegółowych danych będzie prowa-
dzony poprzez obserwację wybranych po-
wierzchni stałych; jego celem będzie określe-
nie aktualnych parametrów wytypowanych 
płatów roślinności z udziałem wybranych 
gatunków inwazyjnych oraz ich zmian 
w kolejnych latach prowadzenia obserwacji.  
W założeniach powierzchnie te obejmują 
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a) stanowiska istniejące, ustabilizowane 
(np. o powierzchni minimum 100 m2),

b) kępy w początkowym stadium sukcesji 
(np. do 10 m2),

c) powierzchnie, na których podjęto zwal - 
czanie.

We wszystkich przypadkach mogłyby być 
określane takie parametry, jak: zagęszczenie 
pędów nadziemnych, zajmowana powierzch-
nia, wysokość, kwitnienie i owocowanie. Na-
leży rozważyć identyfikowanie udziału na 
danym stanowisku zarówno gatunków, jak 
i osobników o określonych typach kwiatów 
(ze względu na prawdopodobieństwo wzrostu 
udziału rozmnażania generatywnego w roz-
przestrzenianiu; por. rozdz. 2.6.2.).

W przypadku dużych kęp parametry te 
mogłyby być określane np. w 3 „próbach” 
o pow. 1 m2. Dodatkowo monitoring powinien 
obejmować parametry związane z określeniem 
zmian wielkości poszczególnych kęp i płatów 
roślinności z udziałem redestowców.

Celowym wydaje się wyznaczenie po-
wierzchni potencjalnej inwazji w dolinach 
rzecznych, gdzie stwierdzono występowanie 
już ustabilizowanych populacji rdestowców. 
Powierzchnie takie mogłyby jednocześnie być 
wykorzystywane w ramach „systemu wczesne-
go ostrzegania”, również dla celów śledzenia 
pojawiania się innych gatunków inwazyjnych. 
Biorąc pod uwagę położenie populacji rdestow-
ców wspomniane powierzchnie potencjalnej 
inwazji należałoby rozmieścić na co najmniej 
kilku odcinkach poniżej (z biegiem rzeki) ist-
niejących populacji rdestowców. Przy takim 
założeniu dużą uwagę w działaniach prewen-
cyjnych poświęcono by rzekomym lub konkret-
nym ich odcinkom, które nadal są wolne od ma-
sowego pojawu gatunków z rodzaju Reynoutria.

Podane zasady monitoringu mogą być sto-
sowane również do monitoringu lokalnych 
działań, w tym na terenie gmin.

Równolegle powinny być inicjowane ba-
dania, które umożliwią odpowiednią anali-
zę i dyskusję wyników prac monitoringowych, 
zwłaszcza w aspekcie ich wartości aplikacyj-

miejsca, gdzie dany gatunek: a) już wystę-
puje, b) jest w początkowej fazie kolonizacji, 
c) gdzie jeszcze go nie ma, ale jest duże praw-
dopodobieństwo, że może się pojawić.

Uzupełnieniem wymienionych zadań bę-
dą opracowania w formie inwentaryzacji roś-
lin obcych na powierzchni poszczególnych  
stacji bazowych. Ich wynik, szczegółowa 
charakterystyka stanu wyjściowego zlewni  
w obrębie stacji bazowych pod względem 
wielkości populacji gatunków obcych (w tym 
szczególnie gatunków inwazyjnych), stanie się 
przedmiotem analiz porównawczych w kolej-
nych latach. Należy jednak podkreślić, że mo-
nitoring w ramach ZMŚP z pewnością nie jest 
wystarczający.

Monitoring rdestowców na terenie całej 
Polski jest trudny, ponieważ brak opracowań 
rejestrujących pierwsze etapy inwazji a oma-
wiane gatunki aktualnie są zadomowione 
i znajdują się w stadium rozprzestrzeniania. 
Należałoby go wzorować na prowadzonym już 
monitoringu przyrodniczym. Przynajmniej 
w zakresie odpowiedzialności powinien być 
koordynowany przez GIOŚ, który – jak do-
tychczas – w drodze przetargu wyłania insty-
tucję realizującą określone zadanie w danym 
roku (dotychczas IOP PAN oraz w przypad-
ku ptaków OTOP). Na wyniki i uzyskany efekt 
monitoringu mogą mieć wpływ kryteria wy-
łaniania wykonawcy; w tym przypadku jed-
nym z kryteriów powinny być odpowiednie 
kwalifikacje (monitoring powinni prowadzić 
specjaliści). Zarówno metodyka zbierania da-
nych, jak i wzór formularza zbioru danych, 
powinny być wypracowane przez specjalistów. 
Metodyka powinna nawiązywać do tej wy-
pracowanej w stacjach ZMŚP, dla uzyskania 
możliwości porównywania wyników. Docelo-
wo sieć powierzchni powinna obejmować te-
ren całej Polski, z uwzględnieniem rozmiesz-
czenia wspomnianych stacji bazowych tak, aby 
w ich rejonie nie dublować już prowadzonych 
prac. Na tym etapie można przyjąć założenia, 
że w przypadku rdestowców przedmiotem ob-
serwacji powinny być:
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blemu stwarzanego przez azjatyckie rdestowce, 
jak i podejmowanych działań.

Problem gatunków inwazyjnych, z uwzględ-
nieniem rdestowców, jest identyfikowany przez 
instytucje, w tym RDOŚ, WIORiN, które jednak 
w większości nie prowadzą obserwacji dot. wy-
stępowania ww. gatunków oraz działań związa-
nych z ich eliminacją.

Ewentualne spostrzeżenia pracowników 
inspekcji, dotyczące inwazyjnych gatunków 
roślin, w tym rdestowców, zbierane są przy 
okazji kontroli fitosanitarnych bez tworze-
nia dokumentacji. Mimo, że gromadzenie ta-
kiej informacji nie leży w zakresie obowiązków 
pracowników inspektoratów, zwrócono uwa-
gę na stanowiska rdestowców na terenach nie-
użytkowanych rolniczo (rowy, brzegi rzek).

Informacje o występowaniu gatunków in-
wazyjnych, w tym rdestowców, gromadzą par-
ki narodowe oraz parki krajobrazowe, a część 
z nich podejmuje działania mające na celu li-
kwidację stanowisk tych gatunków (np. Oj-
cowski, Tatrzański czy Wigierski PN, a spo-
śród parków krajobrazowych parki wchodzące 
w skład Dolnośląskiego Zespółu Parków Kraj-
obrazowych, PK Orlich Gniazd czy Zaborski 
PK; por. także tekst poniżej; więcej informacji 
na stronach GDOŚ: http://www.gdos.gov.pl/fi 
les/artykuly/5050/Wytyczne_dotyczace_zwal 
czania_rdestowcow_na_terenie_Polski.pdf).

Na obszarach chronionych są to najczęściej 
zabiegi mechaniczne (patrz rozdz. 4.2.1.), pole-
gające na:

– corocznym ścinaniu lub karczowaniu roślin,
– wykopywaniu kłączy, przesiewaniu gleby,
– wykaszaniu pojawiających się odrostów.

W większości przekazanych danych za-
warto także informacje o utylizacji pozyskanej 
biomasy. Najczęściej stosowane jest spalanie.

Niektóre PN zgłosiły podejmowanie dzia-
łań w zakresie monitoringu stanowisk rde-
stowców pojawiających się w pobliżu granic 
obszaru chronionego, mających na celu niedo-
puszczenie do pojawienia się i rozprzestrzenie-
nia tych gatunków w granicach parku (np. Po-
leski i Słowiński PN).

nej. Warto dodać, że w ramach wspomnianego 
wyżej monitoringu przyrodniczego gatunków 
i siedlisk w odniesieniu do wielu stanowisk już 
są zbierane materiały nt. populacji gatunków 
inwazyjnych, ponieważ ich obecność jest naj-
częściej jednym z kryteriów oceny stanu popu-
lacji lub siedlisk. Wykorzystanie ich w połącze-
niu z danymi z odpowiednio wyznaczonej sieci 
powierzchni monitorowania wybranych ga-
tunków inwazyjnych mogłoby dostarczyć mia-
rodajnych informacji o obecnym/najnowszym 
rozmieszczeniu rdestowców na terenie całe-
go kraju. Co wiecej, godny naśladowania wy-
daje się pomysł powołania strony internetowej 
o rdestowcach na wzór strony barszcz.edu.pl, 
uzupełnianej przez internautów, nadsyłają-
cych zdjęcia i wiadomości o lokalizacji płatów. 
Ze względu na możliwość błędnego identyfi-
kowania poszczególnych gatunków z rodzaju 
rdestowiec należałoby zakładać liczne pomył-
ki, zwłaszcza w identyfikacji mieszańca – rde-
stowca pośredniego. Jednak te dane z czasem 
mogłyby być weryfikowane przez specjali-
stów. Wymiernym efektem byłaby mapa real-
nego rozmieszczenia popluacji gatunków z te-
go rodzaju.

4.8. Przykładowe działania wykonane  
 lub wykonywane w Polsce  
 polegające na zwalczaniu rdestowców

Informacje zebrane na podstawie przepro-
wadzonego rozpoznania (pytania skierowane 
do urzędów i instytucji11) pozwoliły na wstęp-
ną ocenę zarówno stopnia identyfikacji pro-

11 Na pytania o gromadzenie informacji dotyczącej in-
wazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia, w tym 
rdestowców, oraz podejmowanych działań prewencyjnych 
i/lub zmierzających do likwidacji istniejących stanowisk 
odpowiedziało łącznie 81 respondentów, w tym parki na-
rodowe, parki krajobrazowe, regionalne dyrekcje ochrony 
środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i na-
siennictwa, generalne dyrekcje dróg krajowych i autostrad 
i inne (więcej na stronach GDOŚ).
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został on objęty ochroną w 2004 roku, począt-
kowo w formie obszaru chronionego krajobra-
zu, na mocy Rozporządzenia nr 78/04 Woje-
wody Śląskiego. Obecność siedlisk i gatunków 
zwierząt o znaczeniu europejskim przyczyniła 
się do włączenia tego obszaru, w 2008 roku, do 
sieci Natura 2000, jako ostoi siedliskowej „Gra-
niczny Meander Odry”.

Jednym z zagrożeń dla unikatowych sie-
dlisk przyrodniczych tego obszaru były (i są 
nadal) występujące masowo na siedliskach łę-
gowych i wzdłuż brzegów rzeki trzy gatunki 
rdestowców (Reynoutria japonica, R. sachali-
nensis i R. × bohemica; Koszela i Tokarska-
Guzik 2008; ryc. 69).

Do eliminacji rdestowców (na łącznej po-
wierzchni 1,5 ha) wykorzystano metodę mie-
szaną: mechaniczno-chemiczną, polegającą na 
wykaszaniu pędów roślin przy użyciu maszyn 
oraz opryskach środkiem chemicznym (Ro-
undup w stężeniach 4 l/ha i 8 l/ha; Tokarska-

Przykłady programów i projektów, w ra-
mach których realizowano zabiegi zwalczania 
rdestowców:

Program zwalczania rdestowców w po-
łudniowej części obszaru Natura 2000 

„Graniczny Meander Odry” (wojewódz-
two śląskie) (Tokarska-Guzik 2006,  
Tokarska-Guzik i Koszela 2009)
Program zwalczania rdestowców na te-

renie doliny Odry w rejonie Chałupek, gmi-
na Krzyżanowice został zainicjowany w 2005 
roku w ramach projektu „Przestrzeń dla rze-
ki – ochrona walorów przyrodniczych polsko-

-czeskich meandrów Odry jako model rozwią-
zań dla innych cieków granicznych Europy” 
i kontynuowany był przez kilka kolejnych lat 
(ryc. 68). Głównym celem projektu było trwa-
łe zachowanie walorów przyrodniczych i kraj-
obrazowych obszaru granicznych meandrów 
rzeki Odry. Projekt został zainicjowany i był 
prowadzony wspólnie przez organizacje poza-
rządowe: WWF Polska, Fundację Zielonej Ligi 
oraz samorządy lokalne: Urząd Gminy Krzy-
żanowice i Starostwo Powiatowe w Raciborzu 
a także Zakład Botaniki Systematycznej Uni-
wersytetu Śląskiego (Obrdlík 2005; Hamplo-
vá i in. 2006; Tokarska-Guzik 2006).

Dla zachowania naturalnego charakteru 
tego obszaru, dzięki staraniom WWF Polska, 

Ryc. 68. Rdestowce na brzegach Odry – obszar Na-
tura 2000 „Graniczny Meander Odry”. Fot. Barbara 
Tokarska-Guzik
Fig. 68. Knotweed plants on the banks of the Odra riv-
er – Natura 2000 site “Graniczny Meander Odry”

Ryc. 69. Lokalizacja miejsc zwalczania gatunków  
z rodzaju Reynoutria na tle ich ogólnego rozmieszcze-
nia na terenie obszaru Natura 2000 „Graniczny Meander 
Odry” (stan w 2005 roku) 
Źródło: Tokarska-Guzik i Koszela 2009
Fig. 69. Location of sites where Reynoutria species have 
been eradicated, and their general distribution within the 
Natura 2000 site “Graniczny Meander Odry” (in 2005). 
Source: Tokarska-Guzik i Koszela 2009
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w takich miejscach ograniczono się tylko do 
stosowania metody mechanicznej. Zabiegi pro-
wadzono 4 razy w roku (w kwietniu, czerwcu, 

Guzik i Koszela 2009; ryc. 70). Jako że Ro-
undup jest herbicydem nieselektywnym, więc 
nie wszędzie mógł być stosowany (brzegi wód); 

A B

C D

E F

Ryc. 70. Dokumentacja stanu zachowania siedlisk i etapów zwalczania rdestowców na obszarze Natura 2000 „Gra-
niczny meander Odry”. A – fragment powierzchni przed podjęciem działań; B – po zabiegu wycinania; C – wyka-
szanie mechaniczne z jednoczesnym rozdrabnianiem części nadziemnych roślin; D – wykaszanie ręczne (w miej-
scach trudnodostępnych); E–F – odrastanie rdestowców po zastosowaniu metody mechanicznej. Fot. Barbara 
Tokarska-Guzik
Fig. 70. Documentation of the conservation status of habitats and stages of knotweed eradication on the Natu-
ra 2000 site “Graniczny meander Odry”. A – fragment of area before the beginning of eradication; B – after cutting; 
C – mecha nical cutting and shredding of above-ground plant parts; D – manual cutting (in places difficult to access); 
E–F – regrowth of knotweed after mechanical eradication
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Eliminacja rdestowca sachalińskiego 
w Dolinie Wodącej, na potrzeby Pro-
jektu LIFE11 NAT/PL/432 pn. „Ochro-
na cennych przyrodniczo siedlisk nieleś-
nych, charakterystycznych dla obszaru 
Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”
Usuwanie rdestowca sachalińskiego pro-

wadzone było w ramach tego projektu od roku 
2014 (ryc. 71). Program eliminacji rdestowca 
realizowany na powierzchni ok. 1,5 ha obejmo-
wał następujące etapy:
1. dyskusję i ostateczną akceptację zapropono-

wanej metody eliminacji z uwzględnieniem 
korekt, zgłoszonych do szczegółowego za-
kresu prac;

2. eliminację rdestowca na podstawie przyjęte-
go planu działań, z uwzględnieniem szkole-
nia osób zaangażowanych w zadanie;

3. monitoring poprawności i efektów przepro-
wadzonych zabiegów.

Położenie stanowiska rdestowca sachaliń-
skiego wewnątrz obszaru chronionego skutko-
wało ukierunkowanym podjęciem decyzji co 
do metody zwalczania. Celowo zrezygnowa-
no z użycia środków chemicznych, ogranicza-
jąc metody eliminacji wyłącznie do zabiegów 
mechanicznych. Należy zaznaczyć, że ok. 75% 
powierzchni objętej zabiegami jest w dużym 
stopniu przekształcona w wyniku działalności 
człowieka – są to tereny odlesione: pola upraw-
ne, łąki, odłogi; pozostały areał to fragment la-
su wraz z przebiegającą ścieżką edukacyjną.
Etap I: w sezonie 2014 roku przeprowadzono:

sierpniu i październiku). Koszt rocznego zabie-
gu oszacowano na 25 tys. PLN.

Na powierzchniach objętych zwalczaniem 
zaobserwowano wyraźny wzrost liczby gatun-
ków roślin, będący wynikiem uruchomienia 
banku nasion na skutek zwiększenia dostępu 
światła do podłoża (Tokarska-Guzik i Ko-
szela 2009). Jednak na powstałych odkrytych 
powierzchniach pojawiły się przede wszyst-
kim gatunki segetalne i ruderalne. W związ-
ku z tym rozważano możliwość przyspieszenia 
renaturalizacji roślinności przez wprowadze-
nie gatunków pożądanych (tzn. związanych 
ze zbiorowiskami roślinnymi występującymi 
w dolinach dużych rzek).

Projekt został zakończony po czterech la-
tach (w 2009 roku), a zabiegi eliminacji rde-
stowców nie były kontynuowane ze względu 
na ograniczenia finansowe Gminy Krzyżano-
wice (która nadzorowała i finansowała prace; 
Tokarska-Guzik i Koszela 2009). Dla osiąg-
nięcia trwałego efektu eliminację rdestowca 
należało kontynuować, zwiększając nawet czę-
stotliwość wycinki. Już doświadczenia prakty-
ków brytyjskich i czeskich wykazały, że zanie-
chanie systematycznego usuwania rdestowców 
prowadzi do stosunkowo szybkiej ich rekolo-
nizacji. Potwierdziły to obserwacje prowadzo-
ne na omawianym terenie w roku 2011, kie-
dy to stwierdzono, że rdestowiec powrócił na 
powierzchnie objęte działaniami ochronnymi 
i stan inwazji na nich nie różnił się w porów-
naniu do stanu na powierzchniach, na których 
działań nie prowadzono (Nejfeld 2011).

Ryc. 71. Panorama stanowiska rdestowca sachalińskiego w Dolinie Wodącej koło Smolenia, PK Orlich Gniazd. 
Fot. Katarzyna Bzdęga
Fig. 71. A panoramic view of a site with giant knotweed in the Wodąca Valley near Smoleń, Eagles’ Nests Landscape 
Park
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– koszenie nadziemnych pędów rdestowca 
dwukrotnie w czasie roku, przed okresem 
kwitnienia rośliny: mechanicznie i ręcznie;

– zabiegi agrotechniczne: orka połączona 
z frezowaniem, bronowanie oraz ręczne 
i mechaniczne (przy użyciu sprzętu HDS – 
dźwig hydrauliczny) wydobywanie kłączy 
na powierzchnię;

– porządkowanie terenu po przeprowadzo-
nych zabiegach, w tym wywiezienie biomasy 
i odpadów na miejsce prawem dopuszczone.

Koszenie przeprowadzono w pierwszym 
tygodniu września 2014 roku W pierwszej fa-
zie wykoszono ręcznie miejsca trudnodostęp-
ne dla sprzętu mechanicznego: skarpy i jary 

A B

C D

Ryc. 72. Kolejne etapy zwalczania rdestowca sachalińskiego w Dolinie Wodącej. A – wycinka mechaniczna rdestow-
ca połączona z jednoczesnym rozdrabnianiem biomasy; B – efekt koszenia mechanicznego i rozdrobnienia części nad-
ziemnych rdestowca; C – orka głęboka z użyciem pługa dwuskibowego z frezem; D – odsłonięte w efekcie orki kłącza 
rdestowca. Obok w pojemnikach zebrane zrąbki części nadziemnych tej rośliny. Fot. Katarzyna Bzdęga
Fig. 72. Subsequent steps in eradicating giant knotweed in the Wodąca Valley. A – mechanical cutting of knotweed 
and biomass shredding; B – effects of mechanical cutting and shredding of above-ground parts of knotweed plants; 
C – deep ploughing with a double-furrow plough and cutter; D – knotweed rhizomes uncovered by ploughing. Next to 
it, shredded above-ground plant parts in containers

(wnętrze lasu). Cięcie prowadzono na wysoko-
ści 20–30 cm od powierzchni gruntu. Biomasę 
pozostawiono na miejscu w celu jej podsusze-
nia (prace prowadzono przy bezdeszczowej 
pogodzie). W kolejnych dniach w miejscach 
masowego występowania rdestowca przepro-
wadzono koszenie mechaniczne, w połącze-
niu z jednoczesnym rozdrobnieniem powstałej 
biomasy (rozdrabniacz VAOFAR i rębak młot-
kowy; ryc. 72). Teren uporządkowano przy po-
mocy bron ciężkich; zrębki z pędów zebra-
no do pojemników i wywieziono do utylizacji. 
Odpady zostały spalone w miejscach prawem 
dopuszczonych, na koszt wykonawcy.
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gując się dźwigiem hydraulicznym (przyczepa 
leśna z HDS-em).

Wydobyte kłącza zebrano z całej po-
wierzchni i wywieziono do utylizacji. Łącznie 
wywieziono zrąbki z pędów i kłączy rdestowca 
o objętości 260,00 m³ (dane wykonawcy).

Podsumowanie I etapu prac:
– zabiegi przeprowadzono zgodnie z przy-

jętym harmonogramem i z należytą sta-
rannością, co potwierdziły wizje lokalne 
w terenie;

– mimo potwierdzonej staranności wyko-
nywanych prac na stanowisku objętym za-
biegami pozostały liczne fragmenty kłączy 
(ryc. 73A);

W pierwszej połowie października prze-
prowadzono zabieg orki (na głębokość 28 cm) 
z użyciem pługa dwuskibowego z frezem 
(w miejscach masowego występowania rde-
stowca; w lesie prace prowadzono wyłącznie 
przy pomocy zabiegów ręcznych). W efekcie na 
powierzchnię wydobyto część kłączy rdestow-
ca, które wygrabiono i zebrano na stertach.

Zabieg wycinki połączonej z głęboką or-
ką doprowadził do usunięcia części nadziem-
nych rdestowca, które jednak regenerowały się 
w wielu miejscach już po 2–3 tygodniach od 
przeprowadzonych zabiegów.

Zabieg usuwania odrastających pędów, 
a przede wszystkim kłączy, powtórzono posłu-

A B

C D

Ryc. 73. Drugi etap zwalczania rdestowca sachalińskiego w Dolinie Wodącej. A – na stanowisku objętym zabiegami 
pozostały liczne fragmenty kłączy; B – odrastające pędy; C – widok ogólny na powierzchnię objętą zabiegami zwal-
czania; D – zabiegi wariantowe: rozłożenie folii i rozsypanie siana pozyskanego z sąsiadujących łąk i muraw; widoczne 
odrastające pędy rdestowca. Fot. Zenon Guzik: A, Barbara Tokarska-Guzik: B–C, Katarzyna Bzdęga: D
Fig. 73. Second stage of eradicating giant knotweed in the Wodąca Valley. A – numerous fragments of rhizomes left 
on the treated site; B – regrowing stems; C – general view of the treated site; D – variant treatments: plastic liner and 
mulching with hay obtained from the neighbouring meadows and grasslands; regrowing knotweed stems
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taksonów z rodzaju Reynoutria (R. japonica – 
123 stanowiska, R. sachalinensis – 3 stanowi-
ska i R. × bohemica – 3 stanowiska). Działa-
nia zmierzające do ograniczenia występowania 
rdestowców w KPN miały, jak dotąd charakter 
pilotażowy i były prowadzone w trzech obwo-
dach ochronnych (leśnictwach) na łącznej po-
wierzchni 0,6 ha. Zaplanowano kontynuację 
podjętych działań w kolejnych latach.

Usuwanie gatunków inwazyjnych  
w Ojcowskim Parku Narodowym
Działania związane z usuwaniem gatun-

ków inwazyjnych na obszarze Ojcowskiego 
PN podjęto na podstawie inwentaryzacji prze-
prowadzonej w latach 2005–2009, której celem 
było zbadanie występowania wybranych ga-
tunków obcego pochodzenia w zbiorowiskach 
naturalnych i półnaturalnych OPN, ze wska-
zaniem ich przywiązania do typu zbiorowi-
ska, a także określeniem udziału we florze Par-
ku (Sołtys-Lelek i Barabasz-Krasny 2010). 
Szczegółowymi badaniami objęto dziewięć 
gatunków, które uznano za najbardziej eks-
pansywne (tzn. w ostatnim 50-leciu znacznie 
zwiększyła się liczba ich stanowisk na terenie 
Ojcowskiego PN). W grupie tej znalazł się rde-
stowiec ostrokończysty Reynoutria japonica.

Pod koniec lat 60. XX w. gatunek był 
stwierdzony na jednym stanowisku i wystę-
pował na siedlisku ruderalnym, zlokalizowa-
nym w sąsiedztwie ogrodów (Sołtys-Lelek 
i Barabasz-Krasny 2010 za Michalik 1978). 
Podczas inwentaryzacji został odnotowany na 
siedmiu stanowiskach, głównie na przydro-
żach w dolinie potoku Prądnik. Nadal też znaj-
duje się w uprawie w samym centrum parku! 
(Sołtys-Lelek i Barabasz-Krasny 2010). 
Aktualnie występuje głównie w zbiorowiskach 
nadrzecznych, okrajkach Urtico-Aegopodietum, 
łopuszynach Phalarido-Petasitetum oraz zabu-
rzonych płatach lasów łęgowych Alno-Ulmion 
(ryc. 75 i 76).

Rdestowiec ostrokończysty, wraz z innymi 
gatunkami obcego pochodzenia został wskaza-
ny jako stwarzający zagrożenie dla różnorod-

– obserwowano regenerację (odrastanie) pę-
dów nadziemnych z pozostawionych kłączy 
już po 2 tygodniach od przeprowadzonych 
zabiegów (ryc. 73B);

– założono, że zabieg usuwania przetrwałych 
kłączy będzie kontynuowany w czasie ko-
lejnego sezonu wegetacyjnego; zostaną po-
nadto zastosowane wariantowe procedury 
ograniczające regenerację usuniętych roślin 
(czarne folie).

Etap II: w sezonie 2015 roku:
– powtórzono zabiegi zastosowane w I etapie 

(ryc. 73C);
– podjęto działania wariantowe na wydzielo-

nych trzech częściach obszaru:
– na części powierzchni (ok. 0,4 ha) roz-

łożono czarną folię nieprzepuszczającą 
światła w celu stłumienia regeneracji rde-
stowca (ryc. 73D); w tej części zostanie 
następnie przeprowadzona rewegetacja 
(jak w punkcie poniżej);

– na drugiej części (ok. 0,8 ha) rozrzuco-
no siano pochodzące z okolicznych łąk 
i muraw dla wzbogacenia miejscowe-
go banku nasion; usuwano jednocześnie 
(punktowo) odrastające pędy rdestowca 
(ryc. 73D);

– na pozostałym obszarze (0,3 ha), który 
jest trudnodostępny (obszar leśny) pro-
wadzono jedynie ręczne usuwanie odra-
stających pędów rdestowca.

Obszar działań ochronnych objęty jest moni-
toringiem przyrodniczym od stanu wyjścio-
wego „0”.

Inwentaryzacja i eliminacja stanowisk 
rdestowców w Kampinoskim Parku 
Narodowym
Szczegółową inwentaryzację dotyczącą 

rozmieszczenia i wielkości populacji rdestow-
ca (oraz innych inwazyjnych gatunków roś-

lin) zgromadził m.in. Kampinoski PN, któ-
ry jednocześnie opublikował wyniki tych prac 
(Otręba i Michalska-Hejduk 2014; ryc. 74).

Dotychczas (do września 2015 roku) zebra-
no lokalizacje dla 129 stanowisk następujących 
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Korzkiewski, koło DPS (koszenie i usuwanie 
podziemnych kłączy w maju 2005 i 22 sierpnia 
2005 roku).

Działania na szerszą skalę podjęto w 2012 
roku. Na łącznej powierzchni blisko 145 m2 
eliminowano okazy mechanicznie (przez wy-
kopywanie wraz z kłączami). Okazy spalono 
poza obszarem chronionym. Kępy Reynoutria 
japonica usunięto ze stanowisk: Grodzisko, 
Ojców (za budynkami muzeum), Ojców-Ser-
pentyny oraz Prądnik Korzkiewski. Na stano-
wiskach tych zaplanowano kolejne prace.

ności biologicznej OPN i znalazł się w wykazie 
gatunków przewidzianych do eliminacji (Soł-
tys-Lelek 2013). Pierwsze działania dotyczyły 
ograniczenia jego ekspansji. W czerwcu 2005 
roku usunięto nadziemne pędy i podziemne 
kłącza na czterech stanowiskach w OPN. By-
ły to: 1. Ojców-Serpentyny (wyrwanie kłączy 
i skoszenie pędów 3 dużych kęp rosnących przy 
drodze nad Wąwozem Korytania (powierzch-
nia kęp: 11,7/7,2 m2; 10,5/6,5 m2; 11,2/3 m2),  
2. Ojców – parking za muzeum (usunięcie kępy 
o powierzchni 3/1,5 m2), 3. Grodzisko (usunię-
cie kępy o powierzchni 11,7/9,2 m2), 4. Prądnik 

A B

C D

Ryc. 74. Wyniki inwentaryzacji stanowisk inwazyjnych gatunków roślin, w tym z rodzaju rdestowiec Reynoutria 
w Kampinoskim PN. A – publikacja poświęcona problemowi inwazyjnych gatunków roślin w KPN; B – mapa roz-
mieszczenia rdestowców w KPN; C i D – rdestowiec pośredni w Adamówku (C) i na skraju Lasu Bemowskiego (D). 
Fot. Anna Otręba
Fig. 74. Results of a survey carried out on the sites of invasive plant species, including knotweed (Reynoutria) species 
in Kampinos National Park. A – publication on the problem of invasive plant species in KNP; B – map of knotweed 
distribution in KNP; C and D – Bohemian knotweed in Adamówek (C) and on the edge of Bemowo Forest (D)
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Usuwanie inwazyjnych rdestowców 
w Pienińskim Parku Narodowym
Pieniński PN prowadzi eliminację rde-

stowców od 2006 roku; w latach 2013–2018 
zwalczane są w ramach projektów LIFE+ oraz 
LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mo-
zaice – ochrona gatunków i siedlisk w obsza-
rze Pieniny” współfinansowanego przez in-
strument finansowy Wspólnoty Europejskiej 
(Wróbel 2007–2010; Vončina 2012; Braun 
2013–2014; Kauzal 2014).

Rdestowca ostrokończystego Reynoutria 
japonica zauważono na terenie Pienińskiego PN 
po raz pierwszy w 2006 roku. W tym samym 
roku przeprowadzono akcję usuwania tej rośli-
ny na terenie Parku. Znalezione rośliny wyrwa-
no razem z korzeniami. Część pędów nadziem-
nych pozostawiono na miejscu do wyschnięcia, 
układając je na przygotowanych wcześniej ga-
łęziach izolujących wyrwane pędy od podłoża. 
Znaczną część pędów nadziemnych i karp ko-
rzeniowych zebrano do worków, załadowano 
na łódź flisacką i przewieziono do Krościenka. 
Po wysuszeniu pędy zostały spalone.

We wrześniu tego samego roku przeprowa-
dzono kontrolę skuteczności przeprowadzone-
go zabiegu. Pozostawione wcześniej pędy wy-
schły, pojawiła się niewielka liczba odrostów 
korzeniowych. Odrosty te zostały wyrwane 
i zebrane do worków (ryc. 77). Zebrano rów-

Ryc. 75. Rozmieszczenie stanowisk Reynoutria  
japonica w Ojcowskim Parku Narodowym. 
1 – stanowiska w zbiorowiskach roślinnych  
poza uprawą; 2 – stanowiska w uprawie
Źródło: Sołtys-Lelek, Barabasz-Krasny 2010
Fig. 75. Distribution of Reynoutria japonica  
sites in Ojców National Park. 1 – sites in natural  
habitats; 2 – sites on farmland. 
Source: Sołtys-Lelek, Barabasz-Krasny 2010

A B

Ryc. 76. Rdestowce w Ojcowskim PN. A – r. ostrokończysty w Grodzisku nad Prądnikiem (Młynnik); B – r. ostro-
kończysty w Ojcowie za muzeum (przypuszczalnie jest to r. sachaliński). Fot. Anna Sołtys-Lelek
Fig. 76. Knotweeds in Ojców Np. A – Japanese knotweed in Grodzisk by Prądnik (Młynnik); B – Japanese knotweed 
in Ojców, behind the museum (probably giant knotweed)
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Zwalczanie inwazyjnych gatunków roś-
lin, w tym rdestowca ostrokończystego, 
w ramach projektu „Rewitalizacja Miej-
skich Przestrzeni Nadrzecznych” –  
REURIS, Katowice
Rdestowiec ostrokończysty był zwalcza-

ny także w dolinie potoku Ślepiotka na tere-
nie Katowic (województwo śląskie), w ramach 
projektu „Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni 
Nadrzecznych” („Revitalization of Urban River 
Spaces – REURIS”) (Frelich i Bzdęga 2014). 
Projekt REURIS, finansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, miał na ce-
lu opracowanie strategii i przeprowadzenie za-
biegów rewitalizacji rzek na terenach miejskich 
(w wybranych miastach europejskich). Jednym 
z celów projektu było zwalczanie gatunków in-
wazyjnych występujących we fragmencie doliny 
potoku (4,13 ha, w tym 0,5 ha to powierzchnia 
na jakiej prowadzono zwalczanie rdestowca). 
Koszt przeprowadzonych działań wyniósł bli-
sko 80 tys. zł., z czego większość pochłonę-
ło chemiczne zwalczanie rdestowca. Pierwszy 
etap prac polegał na wycince pędów rdestowca 
jesienią 2010 roku. Wiosną 2011 roku rozpoczę-
to zaplanowane na okres 3 lat prace zmierzające 
do ograniczenia wzrostu roślin. Przyjęto stoso-
wanie metody mieszanej (mechaniczno-che-
micznej), przy czym zabiegi przeprowadzano 
co 2–3 tygodnie w trakcie sezonu wegetacyjne-

nież pozostawione wcześniej karpy korzenio-
we, które nie wyschły i na których pojawiły się 
młode pędy.

Akcja inwentaryzacji i usuwania stanowisk 
rdestowców, prowadzona od 2006 roku, była 
kontynuowana do roku 2013. W kolejnych la-
tach wzdłuż trasy spływu przełomem Dunajca 
zanotowano nowe stanowiska rdestowca ostro-
kończystego oraz jedno stanowisko rdestowca 
sachalińskiego. W ostatnich latach potwierdzo-
no także nad Dunajcem występowanie rde-
stowca pośredniego R. × bohemica, który wcześ - 
niej identyfikowany był jako R. sachalinensis 
(Kauzal 2014).

Od 2014 roku zwalczanie rdestowców 
prowadzone jest w ramach programu LIFE+. 
W tym roku zrealizowano trzy spływy Dunaj-
cem, w czasie których weryfikowano istnieją-
ce i poszukiwano nowych stanowisk rdestow-
ców (zbierano bardziej szczegółową informację 
o rozmiarach stanowisk oraz ich lokalizacji). 
Łącznie w sezonie 2014 zlokalizowano 25 sta-
nowisk rdestowców, 23 z nich to stanowiska 
rdestowca ostrokończystego, natomiast po jed-
nym przypadło na rdestowce: sachaliński i po-
średni. Ich szczegółową charakterystykę przed-
stawiono w raporcie, analogicznie jak w latach 
poprzednich. W każdej z tych lokalizacji prze-
prowadzono monitoring oraz usuwanie pędów 
(ryc. 78).

A B

Ryc. 77. Usuwanie rdestowców w Pienińskim PN. A – usuwanie nowej kępy rdestowca ostrokończystego na Rówience 
(25 września 2012 roku); B – suszenie pędów rdestowców przy dyrekcji PPN (27 lipca 2011 roku). Fot. G. Vončina
Fig. 77. Eradication of knotweed in Pieniny Np. A – removal of a new clump of Japanese knotweed in Rówienka 
(25 Sept 2012); B – drying knotweed stems near the office building of PNP (27 July 2011)
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były wykopywane. Przeprowadzone działania 
zaowocowały zauważalnym zahamowaniem 
wzrostu i ograniczeniem powierzchni zajmo-
wanej przez rdestowca.

Po zakończeniu projektu opiekę nad ob-
szarem przejął Zarząd Zieleni Miejskiej w Ka-
towicach, który kontynuuje eliminację rde-
stowca, jednak wyłącznie w drodze wycinki. 
W ramach działań edukacyjnych w usuwanie 
rdestowca angażują się także studenci Wydzia-
łu Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach (ryc. 79).

Rdestowce utrzymują się na miejscach swe-
go występowania, jednak ich powierzchnia zo-
stała ograniczona. Zaniechanie zabiegów mo-
że doprowadzić do odnowienia się rozmiarów 
populacji.

4.9. Podsumowanie i wnioski

Doraźne i punktowe eliminowanie gatun-
ków inwazyjnych jest nieskuteczne. Koniecz-
ne jest opracowanie kompleksowych planów, 
obejmujących regularne stosowanie zabie-
gów zwalczania na obszarze całego kraju. Ze 

go (od kwietnia do października). Zwalczanie 
chemiczne polegało na spryskiwaniu i mazaniu 
herbicydami. W pierwszym etapie rośliny trak-
towano preparatami chemicznymi, które spo-
rządzano w dwóch mieszankach:

– mieszanka 1: 75% Roundup + 25% Chwa-
stox + domieszka saletry wapniowej w roz-
tworze roboczym; mieszankę zadawano po-
wierzchniowo na rośliny;

– mieszanka 2 (wariant A): 75% Fusilade + 
25% Afalon + środek chelatujący; mieszan-
ka podawana powierzchniowo;

– mieszanka 2 (wariant B): Basamid (środek do 
odkażania gleby) + niewielki dodatek moczni-
ka; mieszanka zadawana wgłębnie za pomocą 
sondy na głębokość nieprzekraczającą 20 cm.

Mieszanka 1 służyła doraźnemu zwal-
czaniu, natomiast mieszanka 2 stosowana by-
ła w celu podtrzymania skutków zwalczania. 
Wymienione środki wykazywały skutecz-
ność przy zwalczaniu rdestowców. Po spryska-
niu roślin powierzchnie na okres miesiąca by-
ły zakrywane czarną folią, w celu ograniczenia 
przyrostu kłączy („zagłodzenia”). W miejscach, 
gdzie zabiegi chemiczne nie przynosiły satys-
fakcjonujących rezultatów, dodatkowo kłącza 

A B C

Ryc. 78. Monitoring i zwalczanie rdestowców w Pienińskim PN. A – kłącza wraz z pędami usunięte z nanosu rzeki (re-
jon Nokla); B – kwitnący pęd rdestowca ostrokończystego pomiędzy kępami pióropusznika strusiego (rejon Rówienki); 
C – r. ostrokończysty na wysokim brzegu Dunajca odnaleziony podczas spływu w 2014 roku
Źródło: Kauzal 2014
Fig. 78. Monitoring and eradication of knotweed in Pieniny NP. A – rhizomes and stems removed from river silt 
(Nokle region); B – flowering stem of Japanese knotweed between clumps of ostrich fern (Rówienka region); C – Japa-
nese knotweed on a steep bank of the Dunajec river found during rafting in 2014
Source: Kauzal 2014
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Nadal istotne jest kontynuowanie badań, 
których wyniki mogą znaleźć zastosowanie 
w opracowaniu skutecznych metod zwalcza-
nia (m.in. wykorzystanie i rozwój metod bio-
inżynierii). Uzyskane dotąd rezultaty wskazują 
na znaczenie utrzymania i wzmocnienia kon-
kurencyjnej roli rodzimych gatunków roślin 
i zbiorowisk roślinnych, zarówno w ogranicza-
niu rozprzestrzeniania się rdestowców, jak i re-
naturalizacji obszarów „uwolnionych” od po-
pulacji tych gatunków (Dommanget i in. 2013; 
Chmura i in. 2015; badania własne autorów). 
Jednakże wyjaśnienia wymaga strategia rde-
stowców realizowana w różnych warunkach 
świetlnych, w tym sposób wykorzystania za-
sobów zgromadzonych w częściach podziem-
nych tych roślin. Potwierdzenia w warunkach 
kontrolowanych i testach terenowych wymaga 
także wpływ światła na ograniczenie rozmia-
rów nadziemnej biomasy rdestowców (Dom-
manget i in. 2013).

Obecnie monitoring krajowej populacji 
rdestowców, jak też innych gatunków roślin in-
wazyjnych, ma bardzo ograniczony charakter. 
Próba włączenia go do ZMŚP wydaje się być 
niewystarczająca. Dlatego też konieczne jest 
przygotowanie założeń do zbioru danych z do-
lin rzecznych, szczególnie na odcinkach, gdzie 
zachodzi największe prawdopodobieństwo po-
jawienia się nowych stanowisk omawianych 
gatunków. Monitoring jak i jego finansowa-

względu na obecne ograniczenia logistycz-
ne i finansowe uwagę należy skupiać przede 
wszystkim na działaniach prewencyjnych, jak 
też na likwidacji populacji w początkowych 
stadiach rozwoju. Na podstawie dotychczaso-
wych doświadczeń wskazuje się metody kom-
binowane (wielokrotne wycinanie w czasie 
sezonu wegetacyjnego połączone ze zwalcza-
niem chemicznym), jako przynoszące najbar-
dziej pożądane efekty. Ze względu na szkod-
liwe oddziaływanie środków chemicznych, 
używanych do eliminacji rdestowców, nie za-
leca się jednak ich dopuszczania. Bardzo du-
żą wadą metody polegającej na wymianie gle-
by jest jej negatywny wpływ na środowisko 
przyrodnicze (wysokie koszty środowiskowe). 
Do testowanych w Europie zachodniej metod 
biologicznych należy podchodzić z ograniczo-
nym zaufaniem.

Przy planowaniu zabiegów powinno się 
uwzględnić fakt, iż rdestowce, włącznie z Rey-
noutria japonica, zdolne są do rozmnażania 
generatywnego. Dlatego w miarę możliwości 
należy nie dopuszczać do wykształcania się 
nasion, które mogą przetrwać w glebowym 
banku nasion lub przyczyniać się do rozprze-
strzeniania gatunku na nowe tereny. Biorąc 
powyższe pod uwagę należy zalecać wyka-
szanie płatów rdestowców wielokrotnie pod-
czas sezonu wegetacyjnego w długim okresie 
czasu.

A B

Ryc. 79. Studenci podczas usuwania rdestowca w Katowicach. Fot. Katarzyna Bzdęga
Fig. 79. Students eradicating knotweed in Katowice
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nie, będą uzasadnione wówczas, gdy zaistnie-
ją podstawy prawne oraz możliwości organiza-
cyjne podejmowania działań zaradczych.

Zarządzanie krajową populacją rdestow-
ców powinno być skoordynowane na wszyst-

kich szczeblach, od centralnego planowania 
po lokalne przedsięwzięcia. Szczególną uwa-
gę należy zwrócić na edukację społeczeń-
stwa, jako istotne ogniwo w walce z roślinami 
inwazyjnymi.





wych i na przydrożach oraz na terenach zieleni 
miejskiej. Przykładem mogą być prace zwią-
zane z utrzymaniem fragmentu Katowic po-
łożonego w dolinie potoku Ślepiotka, nad któ-
rym opiekę sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Katowicach, po zakończeniu projektu reali-
zowanego z udziałem środków UE („Rewita-
lizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych” – 
REURIS). W zakresie prowadzonych prac 
pielęgnacyjnych znalazła się również elimina-
cja gatunków roślin obcego pochodzenia (por. 
rozdz. 4.8.).

5.1.2.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej

O pozyskanie środków na eliminację ga-
tunków inwazyjnych można się zwracać do 
NFOŚiGW, który realizuje priorytetowy Pro-
gram „Ochrona i przywracanie różnorodno-
ści biologicznej”, którego pierwsza część – Pro-
gram „Ochrona obszarów i gatunków cennych 
przyrodniczo” obejmuje również działania lub 
opracowania wytycznych mających na celu 
ograniczenie presji gatunków inwazyjnych na 
środowisko.

Celem programu jest powstrzymanie pro-
cesu utraty różnorodności biologicznej i kraj-
obrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zaso-
bów przyrody, oraz skuteczne zarządzanie 
gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie 
pojawiających się zagrożeń). Program realizo-
wany będzie w latach 2015–2023, przy czym: 
zobowiązania (rozumiane, jako podpisywa-
nie umów) podejmowane będą do 2020 roku, 
a środki wydatkowane będą do 2023 roku.

5.1. Potencjalne źródła finansowania
5.1.1. Wprowadzenie

Ograniczanie rozprzestrzeniania się oraz 
zwalczanie rdestowców należą do zabiegów 
niezwykle trudnych, kosztownych i czaso-
chłonnych. Program związany z eliminacją 
omawianych gatunków wymaga zabezpiecze-
nia środków, pozwalających na jego realizację. 
Właścicielom gruntów oraz zarządzającym ob-
szarami, na których występują omawiane ga-
tunki, brakuje odpowiednich środków finan-
sowych, które należałoby przeznaczyć na te 
cele. O tego typu środki mogą ubiegać się orga-
nizacje, stowarzyszenia, parki narodowe, parki 
krajobrazowe, gminy oraz starostwa. Niestety, 
indywidualnym właścicielom/osobom fizycz-
nym nie udziela się wsparcia finansowego na 
taką działalność.

5.1.2. Środki krajowe
5.1.2.1. Miasta i gminy

Urzędy miast i gmin, w ramach swoich 
budżetów, mogą asygnować kwoty na „walkę” 
z roślinami inwazyjnymi z puli środków prze-
znaczonych na ochronę środowiska i gospodar-
kę wodną. Mogą pozyskać je także z innych źró-
deł takich jak NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusz 
Leśny, czy z Regionalnych Programów Opera-
cyjnych UE – Infrastruktura i Śro do wisko.

Zabiegi związane z eliminacją i ogranicza-
niem występowania gatunków inwazyjnych, 
w tym rdestowców, na terenach miast i gmin 
prowadzone są, najczęściej w ramach prac 
związanych z utrzymaniem porządku i czy-
stości, szczególnie na osiedlach mieszkanio-

5. Źródła finansowania działań mających na celu  
 ograniczenie rozprzestrzeniania się i likwidację stanowisk rdestowców
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przyrody i przywracanie różnorodności bio-
logicznej” dostępne są na stronie internetowej 
Funduszu (źród. int. 9).

5.1.2.3. Wojewódzkie fundusze ochrony  
 środowiska i gospodarki wodnej

Wojewódzkie fundusze ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) pro-
wadzą samodzielną gospodarkę finansową. 
Pokrywają wydatki na finansowanie zadań 
określonych w ustawodawstwie z posiadanych 
środków i uzyskiwanych wpływów własnych. 
Środki są rozdysponowywane na podstawie 
przyjętych planów działań priorytetowych. 
WFOŚiGW najczęściej udzielają dofinansowa-
nia na wspieranie działań proekologicznych 
podejmowanych przez administrację publicz-
ną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje 
pozarządowe.

Plany działań, w ramach których można 
podejmować kroki związane ze zwalczaniem 
gatunków inwazyjnych, mieszczą się w obrę-
bie przedsięwzięć dotyczących poprawy stanu 
środowiska oraz ochrony różnorodności bio-
logicznej; są publikowane w formie uchwał lub 
załączników. Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronach internetowych WFOŚiGW.

5.1.2.4. Fundusz Leśny

Z Funduszu Leśnego można pozyskać 
środki na zwalczanie roślin inwazyjnych 
pod warunkiem działań związanych z go-
spodarką leśną. Fundusz Leśny gospodaru-
je środkami na cele zgodne z Ustawą o la-
sach z dnia 28  września 1991 roku (tekst jedn.  
Dz. U. z 2014 r., poz. 1153). Do głównych celów 
Funduszu należy: wyrównywanie niedoborów 
środków finansowych w nadleśnictwach oraz 
niedoborów powstających przy realizacji zadań 
z zakresu gospodarki leśnej, wspólne przedsię-
wzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Pań-
stwowych. Oprócz tego środki przeznaczane są 

Grupa beneficjentów jest ograniczona. 
O dofinansowanie mogą starać się:

1) parki narodowe;
2) jednostki samorządu terytorialnego i ich 

związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, 
uczelnie wyższe, placówki naukowe Pol-
skiej Akademii Nauk;

3) organizacje pozarządowe, stowarzysze-
nia jednostek samorządu terytorialne-
go i jednostki organizacyjne PGL Lasy 
Państwowe;

4) podmioty będące właścicielem, użytkow-
nikiem wieczystym lub zarządcą zabyt-
kowych parków i ogrodów;

5) jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach 
finansowania nauki.

W przypadku, gdy podmioty wymie-
nione w punktach 1–3 oraz 5 nie są właści-
cielem, użytkownikiem wieczystym lub za-
rządcą obszaru lub obiektu, którego dotyczy 
przedsięwzięcie, konieczna jest zgoda właści-
ciela, użytkownika wieczystego lub zarząd-
cy na realizację zadań wchodzących w zakres 
przedsięwzięcia. Dotacja może wynieść do 
90% wartości projektu (Program prioryteto-
wy 2015–2023 „Ochrona obszarów i gatunków 
cennych przyrodniczo”).

W ramach rozpisanego przez NFOŚiGW 
konkursu I–2015 znalazł się również punkt, 
odnoszący się do zwalczania gatunków inwa-
zyjnych. Konkurs dotyczy czynnej ochrony ga-
tunków i siedlisk na obszarach chronionych. 
Działania realizowane były w ramach obowią-
zujących planów ochrony, PZO dla obszarów 
Natura 2000 oraz planów ochrony i PZO dla 
parków narodowych lub rezerwatów przyrody 
(źród. int. 8).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej ogłosił również dru-
gi konkurs II–2015, w którym odrębny punkt 
dotyczy zwalczania barszczu Sosnowskiego. 
Warunki konkursu o dofinansowanie przed-
sięwzięć ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach programu priorytetowego „Ochrona 
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organizacyjnych, organizacji pozarządowych, 
jednostek naukowych, a także podmiotów 
świadczących usługi publiczne w ramach re-
alizacji obowiązków własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Główną grupą docelową są indywidualni 
użytkownicy, korzystający z zasobów śro do-
wiska.

Przewiduje się wybór projektów w pro-
cedurze konkursowej oraz pozakonkur sowej. 
Zastosowanie konkretnego trybu będzie uza-
leżnione od specyfiki projektów, które bę-
dą mogły być współfinansowane. Szczególna 
uwaga na etapie selekcji zostanie skierowana 
na prognozowanie stopnia osiągnięcia efektu 
ekologicznego.

Przewiduje się, że inwestycje objęte POIiŚ 
2014–2020 będą w dużej mierze zlokalizowane 
na terenach pozamiejskich i będą mogły istot-
nie oddziaływać na obszary wiejskie, na różno-
rodność biologiczną, gatunki, siedliska i obsza-
ry chronione.

5.1.4.2. Regionalne programy operacyjne

Wsparcie finansowe na programy środowi-
skowe można uzyskać również z regionalnych 
programów operacyjnych zwanych RPO, któ-
re zasadniczo mogą dostarczyć środki na po-
dejmowanie działań z zakresu ochrony czyn-
nej w rezerwatach i parkach krajobrazowych. 
Każde województwo w Polsce otrzyma (na lata 
2014–2020) kwotę, którą samorządy rozdyspo-
nują zgodnie z potrzebami, w ramach ogłasza-
nych konkursów na realizację projektów. Dofi-
nansowaniem objęte są te działania, które mają 
na celu wspieranie rozwoju danego wojewódz-
twa lub regionu.

5.1.4.3. Program LIFE

Program LIFE to instrument finansowy 
Unii Europejskiej, który jako jedyny poświęco-
ny jest wyłącznie współfinansowaniu projek-

na badania naukowe, tworzenie infrastruktury 
niezbędnej do prowadzenia gospodarki leś-
nej, sporządzanie planów zagospodarowania 
i urządzenia lasu, oraz na prognozowanie roz-
woju zasobów drzewnych.

5.1.3. Środki norweskie i z Mechanizmu  
 Finansowego Europejskiego  
 Obszaru Gospodarczego

W aktualnej perspektywie finansowej 2014–
2020 nie określono, dotąd regulacji w sprawie 
wdrażania Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5.1.4. Środki UE
5.1.4.1. Program Operacyjny Infrastruktura  

 i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 to krajowy program, korzystający 
ze środków unijnych, wspierający gospodarkę 
niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciw-
działanie i adaptację do zmian klimatu, trans-
port i bezpieczeństwo energetyczne. Wersja 1.0 
Programu została zaakceptowana przez KE de-
cyzją z 16 grudnia 2014 roku, obowiązuje od 
19 grudnia 2014 roku (źród. int. 10).

Wdrażanie instrumentów zarządczych 
w ochronie przyrody, w tym opracowanie za-
sad kontroli i zwalczania gatunków obcych 
oraz wykonywanie wielkoobszarowych inwen-
taryzacji przyrodniczych, wpisane jest w Prio-
rytet inwestycyjny 6.III. – Ochrona i przywró-
cenie różnorodności biologicznej, ochrona 
i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług eko-
systemowych, także poprzez program „Natura 
2000” i Zieloną Infrastrukturę.

W ramach priorytetu inwestycyjnego 
wsparcie przewidziane jest dla administracji 
rządowej oraz nadzorowanych lub podległych 
jej organów i jednostek organizacyjnych, jed-
nostek samorządu terytorialnego i ich związ-
ków oraz działających w ich imieniu jednostek 
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nasz wspólny obowiązek oraz trzecia – jesz-
cze nie jest za późno. Autorami przedsięwzię-
cia są: Anna Krzysztofiak, Maciej Romański 
i Lech Krzysztofiak z Wigierskiego Parku Na-
rodowego. Projekt był współfinansowany przez 
instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Euro-
pejskiej oraz NFOŚiGW.

5.1.4.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) został opra-
cowywany na podstawie przepisów Unii Euro-
pejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wspar-
cia rozwoju obszarów wiejskich przez Europej-
ski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów de-
legowanych i wykonawczych Komisji Europej-
skiej (źród. int. 12). Celem głównym PROW 
2014–2020 jest poprawa konkurencyjności rol-
nictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu, 
oraz zrównoważony rozwój terytorialny obsza-
rów wiejskich. Program będzie realizował sześć 
priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 
w tym priorytet 4. – Odtwarzanie, chronienie 
i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rol-
nictwa i leśnictwa.

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środo-
wiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zacho-
wania bioróżnorodności będą finansowane 
w ramach działań rolno-środowiskowo-klima-
tycznych i zalesień.

5.1.4.5. Obszary Natura 2000  
 w latach 2014–2020

Do sieci Natura 2000 należą obszary szcze-
gólnie istotne z punktu widzenia ochrony bio-
różnorodności a obejmujące określone typy 

tów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. 
Jego podstawowym celem jest wspieranie pro-
cesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony 
środowiska, realizacja unijnej polityki w tym 
zakresie, a także identyfikacja i promocja no-
wych rozwiązań dla problemów dotyczących 
środowiska, w tym przyrody. W czasie ponad 
20 lat funkcjonowania dofinansowanie z KE 
uzyskało 69 projektów z Polski (źród. int. 11).

LIFE – program działań na rzecz środowi-
ska i klimatu, obejmuje finansowanie w latach 
2014–2020 i jest kontynuacją programu LIFE+, 
który funkcjonował w latach 2007–2013.

Rolę krajowego punktu kontaktowego  
LIFE od 2008 roku, pełni Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW). Do jego najważniejszych funkcji 
należy:

– konsultacja wniosków o dofinansowanie 
z KE w ramach Programu LIFE oraz ocena 
ich kompletności;

– współpraca z KE, w tym reprezentowanie 
Polski na forum Komitetu Sterującego LIFE;

– działania promocyjne oraz informowanie 
społeczeństwa o Programie LIFE w celu do-
finansowania działań w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu;

– wspieranie wnioskodawców w przygotowy-
waniu wniosków m.in. poprzez szkolenia 
oraz konsultacje.

Ze środków NFOŚiGW i KE beneficjenci 
mogą uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia 
nawet do wysokości 95% kosztów kwalifikowa-
nych. Dofinansowanie mogą otrzymać zarów-
no koordynatorzy projektów realizowanych na 
terenie Polski, jak również polscy współbenefi-
cjenci projektów międzynarodowych.

Forma dofinansowania to pożyczka lub 
dotacja. Kwalifikowanie wniosków odbywa się 
zgodnie z programem priorytetowym LIFE.

Przykładowo w ramach projektu finanso-
wego LIFE+ w roku 2013 wydano m.in. mate-
riały informacyjne w formie trzech plakatów 
pod wspólnym tytułem Obce inwazyjne gatun-
ki roślin – ratujmy naszą rodzimą florę: część 
pierwsza – wstrzymajmy inwazję, druga – to 
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glandulifera, niecierpek drobnokwiatowy Im-
patiens parviflora, rdestowiec pośredni Rey-
noutria × bohemica, robinia akacjowa Robinia 
pseudoacacia, czeremcha amerykańska Prunus 
serotina.

14 – Zwalczanie gatunków inwazyjnych: 
barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, 
klon jesionolistny Acer negundo, nawłoć późna 
Solidago gigantea, niecierpek gruczołowaty Im-
patiens glandulifera, niecierpek drobnokwiato-
wy Impatiens parviflora, rdestowiec pośredni 
Reynoutria × bohemica, robinia akacjowa Ro-
binia pseudoacacia, czeremcha amerykańska 
Prunus serotina.

15 – Odtwarzanie siedlisk przyrodni-
czych poprzez usuwanie gatunków ekspan-
sywnych i obcych gatunków inwazyjnych 
1340*, 6440, 6510, 6520, 91E0*, 9160, 9190, 91F0, 
91P0, lipiennik Loesela Liparis loeseli, przeplat-
ka maturna Hypodryas maturna (źród. int. 13).

siedlisk przyrodniczych i gatunków, zagrożo-
nych wskutek zmian użytkowania i zarządza-
nia gruntami. Finansowanie sieci Natura 2000 
w ramach realizacji działań ochrony czyn-
nej dla siedlisk przyrodniczych oraz gatun-
ków roś lin i zwierząt, w tym ptaków pochodzi 
z różnych źródeł. Zwalczanie gatunków inwa-
zyjnych na tych obszarach wspierają finanso-
wo: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
LIFE, EOG, NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżet 
państwa, PGL Lasy Państwowe.

Szczegółowy opis działań, mających na ce-
lu osiągnięcie priorytetów, obejmuje w przy-
padku organizmów inwazyjnych następujące 
priorytety:

14 – Opracowanie strategii i planów zwal-
czania gatunków inwazyjnych, w tym obcych: 
barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, 
klon jesionolistny Acer negundo, tawuła kutne-
rowata Spiraea tomentosa, nawłoć późna Soli-
dago gigantea, kolczurka klapowana Echinocy-
stis lobata, niecierpek gruczołowaty Impatiens 

Tab. 10. Oszacowanie aktualnych potrzeb finansowych związanych z zarządzaniem obszarami NATURA 2000 na la-
ta 2014–2020 (według: „Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE 
w latach 2014–2020” s. 34–36) 
Tab. 10. Estimated current budget required for the management of NATURA 2000 sites in 2014–2020 (source: “Priori-
tised Action Framework for Natura 2000 for the EU Multiannual Financing Period 2014–2020” pp. 34–36)

Typ 
działań Działanie Beneficjent

Szacunkowe 
koszty realizacji 
działań w mln €

Źródło finansowania

Planowanie ochrony

14 Opracowanie strategii i pla-
nów zwalczania gatunków 
inwazyjnych, w tym obcych

Generalna Dyrekcja  
Ochrony Środowiska

0,7 ERDF, LIFE, NFOŚiGW,  
budżet państwa

Realizacja działań ochrony czynnej dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, w tym ptaków

14 Zwalczanie gatunków inwa-
zyjnych, w tym obcych

Regionalne Dyrekcje Ochro-
ny Środowiska, Parki Naro-
dowe, Urzędy Morskie,  
PGL Lasy Państwowe, NGO

10,5 LIFE, EOG, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, budżet państwa, 
PGL Lasy Państwowe

12,15 Poprawa stanu siedlisk przy-
rodniczych poprzez prowa-
dzenie ekstensywnego spo-
sobu użytkowania, w tym 
ekstensywnej gospodarki ry-
backiej oraz usuwanie ga-
tunków ekspansywnych 
i inwazyjnych

Regionalne Dyrekcje Ochro-
ny Środowiska, Parki Naro-
dowe, Urzędy Morskie, PGL 
Lasy Państwowe, NGO, oso-
by fizyczne, osoby prawne, 
osoby nie posiadające osobo-
wości prawnej

822 EAFRD, ERDF, LIFE, PGL 
Lasy Państwowe, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW
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– inwentaryzacja przyrodnicza, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem gatunków roślin 
i zwierząt zagrożonych, chronionych i rzad-
kich, oraz siedlisk przyrodniczych (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem siedlisk przyrod-
niczych z Dyrektywy Siedliskowej) wraz 
ze wskazaniem miejsc ich występowania, 
określeniem granic siedlisk przyrodniczych 
(z ilustracją graficzną, jeśli zasadne) oraz 
z uwzględnieniem charakterystyki obsza-
rów sąsiadujących (dokumentacja kartogra-
ficzna i fotograficzna);

– rozpoznanie warunków własnościowych 
oraz zidentyfikowanie potencjalnych ogra-
niczeń dla przeprowadzenia zabiegów eli-
minacji (sposób użytkowania terenu, 
dostępność).

2. Prace przygotowawcze (koncepcyjne) po-
przedzające właściwe zabiegi:

– wskazanie lub weryfikacja zalecanej metody 
zwalczania rdestowców wraz z opracowa-
niem szczegółowego harmonogramu pro-
wadzenia zarówno prac przygotowawczych, 
jak też samych zabiegów; w tym dostosowa-
nie/weryfikacja kosztorysu (dobór sprzętu/
narzędzi, ew. środków chemicznych, wyma-
gających użycia, oraz oszacowanie min. licz-
by osób niezbędnych do przeprowadzenia 
zabiegów);

– wskazania odnośnie utylizacji odpadów; za-
lecenia do postępowania z odpadami w celu 
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tych ga-
tunków na nowe tereny;

– określenie ewentualnych kierunków rewita-
lizacji obszaru;

– przygotowanie wskazań dla monitoringu 
efektów prowadzonych zabiegów;

– przygotowanie materiałów informacyjnych 
dla lokalnej społeczności (wymagane szcze-
gólnie w przypadku prowadzenia zabiegów 
z użyciem specjalistycznego sprzętu mecha-
nicznego (na dużej powierzchni) i/lub środ-
ków chemicznych).

3. Prowadzenie zabiegów zgodnie ze wskazaną 
metodą i harmonogramem. Ten etap powi-
nien uwzględnić:

5.2. Specyfikacja zadań na potrzeby  
 przygotowania dokumentacji przetargowej, 
 dotyczącej planowanych działań  
 eliminacji rdestowców

Przedmiotem zamówienia powinno być 
opracowanie programu eliminacji gatunków 
z rodzaju rdestowiec Reynoutria wraz z prze-
prowadzeniem tych zabiegów na wskazanym 
obszarze.

Wybór metody należy uzależnić od lokal-
nych warunków, a jej wdrażanie/stosowanie 
powinno przede wszystkim mieć na celu mak-
symalne ograniczenie niekorzystnych skutków 
ubocznych (ochrona wód i współwystępującej 
roślinności rodzimej).

Program winien także uwzględnić rewi-
talizację tych fragmentów obszaru na których 
wyeliminowano rdestowca (wprowadzenie ga-
tunków rodzimych właściwych dla kształtowa-
nia się roślinności danego terenu).

Zakres zamówienia powinien obejmować:
1. Szczegółowe rozpoznanie dotyczące warun-

ków występowania gatunków z rodzaju rde-
stowiec Reynoutria na wskazanym obszarze, 
w tym:

– identyfikacja gatunku(-ów) oraz ocena 
udziału osobników zróżnicowanych pod 
względem płci (tj. udziału osobników o róż-
nych typach funkcjonalnych kwiatów), w ce-
lu oceny udziału rozmnażania generatywne-
go w rozprzestrzenianiu się rdestowców;

– szczegółowe rozpoznanie występowania 
(sposobu rozmieszczenia w terenie) gatun-
ków z rodzaju rdestowiec (pojedyncze kę-
py, płaty, łany), z oszacowaniem zajmowanej 
powierzchni (wraz z wizualizacją graficzną 
na podkładach mapowych; jeśli działania 
będą obejmowały duży obszar, to prefero-
wane powinno być rozdzielenie warstw te-
matycznych w systemach GIS, np. użytko-
wanie terenu, typy siedlisk przyrodniczych, 
sieć rzeczna, infrastruktura drogowa itp.);

– charakterystyka opisowa warunków siedli-
skowych, w tym: typ podłoża (gleby), wa-
runki hydrologiczne;
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Sugestie do kosztorysu:
Dla realizacji zadań wyszczególnionych 

w części/etapie I (punkty 1–2) wymagana jest 
wiedza ekspercka; także w części II i III (nad-
zór przyrodniczy).

Szacunkowy koszt eliminacji rdestowca 
na hektar w dużej mierze uzależniony jest od 
warunków, w jakich będą przeprowadzane za-
biegi, częstotliwości ich prowadzenia, rodza-
ju zabiegów, możliwości użycia pomocniczego 
sprzętu, metody utylizacji biomasy itd.

Na wysokość kosztów będzie miało także 
wpływ zagęszczenie pędów roślin i ich rozmia-
ry (zagęszczenie może się wahać w zależności 
od gatunku od 12 do ponad 20 pędów/m2).

Przykładowe etapy działań prowadzą-
cych do eliminacji lub ograniczenia po-
pulacji gatunków z rodzaju rdestowiec 
Reynoutria w zależności od przyjętej 
metody
Eliminacja
Proponowane metody eliminacji rdestow-

ca dla typów powierzchni różniących się pod 
względem pokrycia (podano rozwiązania al-
ternatywne: (i) wyłącznie wycinka (ii) wycin-
ka połączona z aplikacją herbicydu – nie zale-
cana):
1. Powierzchnie zajęte przez pojedyncze pędy 

i kępy
W sytuacji, gdy rdestowce występują pojedyn-
czo lub w niewielkich płatach możliwe jest za-
stosowanie wycinki ręcznej (i ewentualnie –  
jeśli metoda zostanie dopuszczona – następu-
jącej bezpośrednio po niej aplikacji herbicydu):

Czynności polegają na:
– wycince pędów na wysokości pierwszego 

węzła;
– zbiorze i utylizacji (wywóz do wyznaczo-

nych miejsc) ściętego materiału roślinnego;
– aplikacji herbicydu (glifosat – w sprzedaży 

pod nazwą Roundup; lub mieszaniny środ-
ków chemicznych12) do wnętrza pędu w jed-

12 Porównaj wyniki eksperymentów chemicznego zwal-
czania rdestowców w rozdz. 4.3.2.

– wizję lokalną w terenie (wyłoniony wyko-
nawca z ekspertem przyrodnikiem);

– analizę wskazanej metody i harmonogra-
mu (ostateczna weryfikacja, w tym sprzętu/
narzędzi i liczby pracowników niezbędnych 
do przeprowadzenia zabiegów);

– zgromadzenie i zakup (dostosowanie) nie-
zbędnego sprzętu i odzieży ochronnej;

– szkolenie pracowników, z uwzględnie-
niem odpowiednich przepisów BHP, oraz 
oznakowanie terenu (wymagane szcze-
gólnie podczas prac prowadzonych z uży-
ciem specjalistycznego sprzętu lub środków 
chemicznych);

– właściwe zabiegi eliminacji prowadzone 
zgodnie z harmonogramem pod nadzorem 
przyrodniczym/eksperta przyrodnika;

– postępujące prace rewitalizacyjne (jeśli 
wymagane).
Wszystkie zabiegi prowadzone zgodnie 
z harmonogramem powinny być szczegó-
łowo dokumentowane w celu zgromadzenia 
niezbędnej wiedzy dla wypracowania z jed-
nej strony najbardziej efektywnych spo-
sobów działań w określonych warunkach 
siedliskowych, a z drugiej strony – niepo-
wielania ewentualnych błędów na innych 
powierzchniach. Celowe wydaje się pro-
wadzenie „Dziennika prowadzonych prac” 
(np. na wzór „Dziennika budowy”), dostęp-
nego u osoby kierującej pracami lub prowa-
dzącej nadzór przyrodniczy.

4. Monitoring przyrodniczy zgodnie z przy-
jętym harmonogramem (w przypadku rde-
stowców prowadzony przez minimum 3 la-
ta po zakończeniu prac).

Zamówienie może być podzielone na dwie lub 
trzy części:

– część I – prace wstępne (opisane w punkcie 
1 i 2) – jeśli wcześniej takie rozpoznanie nie 
zostało przeprowadzone;

– część II – właściwe zabiegi zwalczania oraz 
rewitalizacji obszaru (jeśli przewidziana);

– część III – monitoring efektów zwalczania.
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samym brzegiem cieku) używamy kosiarek 
ręcznych (usuwanie tylko rdestowców, z zacho-
waniem roślinności budowanej przez gatunki 
rodzime).

Czynności polegają na:
– wycince pędów (wielokrotnie w czasie sezo-

nu wegetacyjnego; minimum dwukrotnie);
– oprysku herbicydem (wprawdzie zalecane 

jest kilkukrotne zastosowanie środka che-
micznego w czasie sezonu wegetacyjnego, 
jednak dla zminimalizowania jego wpły-
wu na środowisko można zastosować jed-
norazowo, w końcowym okresie sezonu we-
getacyjnego – we wrześniu – kiedy rośliny 
gromadzą w częściach podziemnych mate-
riały zapasowe; tu możliwe są rozwiązania 
wariantowe: wycinka rdestowców w czerw-
cu w celu przytłumienia ich wzrostu i na-
stępnie oprysk we wrześniu na zregenero-
wane pędy, które będą niższe; lub wycinka 
późnym latem – może być trudniejsza ze 
względu na rozmiary roślin – i wprowadze-
nie herbicydu przy użyciu aplikatora lub 
mazaka herbicydowego) bezpośrednio po 
wycince;

– utylizacji materiału roślinnego przez je-
go wywiezienie na wyznaczone miejsca 
składowania, suszenia lub (po wysusze-
niu na miejscu) wywóz np. do spalarni lub 
peleciarni.

W przypadku metody kombinowanej (me-
chaniczno-chemicznej) należy odpowiednio 
dostosować prace do warunków pogodowych, 
zabezpieczyć ścięty materiał roślinny; oprysk 
prowadzić przy użyciu spryskiwaczy z lancami 
lub z wysięgników, z zachowaniem przepisów 
BHP. Dużym utrudnieniem jest dostęp do po-
szczególnych – wysokich i rosnących w zwar-
ciu – roślin, dlatego też proponowana jest po-
przedzająca wycinka pędów w czerwcu. Zabieg 
w efekcie ogranicza letni odrost pędów na wy-
sokość i umożliwia dostęp do większych po-
wierzchni podczas oprysku. W przypadku roz-
ległych płatów opryski trzeba będzie jednak 
prowadzić stopniowo, przesuwając się w głąb 
płatów w kolejnych sezonach wegetacyjnych.

norazowej dawce: 5 ml/pęd (5% roztwór 
glifosatu). Uwaga! Użycie środków che-
micznych powinno być dopuszczone wy-
łącznie w szczególnych sytuacjach.

Praca w zespołach np. 2(3)-osobowych: 
jedna osoba wycina, druga zbiera wycięte pę-
dy (ewentualnie trzecia osoba wprowadza her-
bicyd).

Konieczny sprzęt: duży sekator lub kosiar-
ka spalinowa; folie do składania ściętych ro-
ślin; aplikator środka chemicznego: pistolet do 
iniekcji (preferowany przy użyciu metody che-
micznej) lub aplikator do oprysków (zbiornik 
na herbicyd, optymalnie montowany na ple-
cach z wężem i dozownikiem); herbicyd: gli-
fosat (Roundup); sprzęt do przewozu biomasy 
(materiału pozyskanego po ścięciu) bezpośred-
nio po zastosowaniu zabiegów mechanicznych 
lub po wysuszeniu materiału na miejscu.

Termin prac:
– wycinka – wielokrotnie w czasie sezonu 

(optymalnie 6–8 razy) poczynając od ma-
ja (w zależności od warunków pogodowych 
w danym roku i tempa rozwoju roślin);

– wycinka połączona z aplikacją środków che-
micznych (wycinka roślin w czerwcu, na-
stępnie powtórzenie wycinki z jednoczesną 
aplikacją herbicydu na przełomie sierpnia/
września lub w pierwszej połowie września).

Inne uwarunkowania: oprysk (jeśli ko-
nieczne) należy prowadzić przy suchej i bez-
wietrznej pogodzie (z uwzględnieniem prog-
noz na kolejne dni, które także powinny być 
suche i najlepiej słoneczne). Ścięte pędy składo-
wać na rozłożonych foliach, w wyznaczonych 
miejscach (monitorować czy nie dochodzi do 
regeneracji roślin); po wyschnięciu pędy nale-
ży spalić.

Przypuszczalna wydajność: zespół 2-oso-
bowy/0,5 ha/dzień.
2. Powierzchnie o pokryciu płatowo-łanowym

Jeżeli jest to możliwe w miejscach o łano-
wym typie pokrycia można stosować kosiarki 
mechaniczne; w miejscach z występowaniem 
płatowym, rozproszonym lub w miejscach 
trudnodostępnych (między drzewami lub nad 
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Metody chemiczne nie powinny być do-
puszczane na obszarach przyrodniczo cennych 
i wrażliwych (w pobliżu wód). Jeżeli jednak 
metoda zostanie dopuszczona, nie należy sto-
sować oprysku w bezpośrednim sąsiedztwie 
cieków (w tych miejscach trzeba ograniczyć 
eliminację tylko do wycinki, lub herbicyd apli-
kować ręcznie po uprzednim ścięciu pędów; 
względnie – użyć mazaka herbicydowego).

Przed zastosowaniem środków chemicz-
nych niezbędne jest zabezpieczenie osób pro-
wadzących oprysk (szkolenie, odzież ochron-
na). W trakcie aplikacji istotne jest dążenie do 
uniknięcia zniszczenia innych gatunków roślin 
rosnących w sąsiedztwie rdestowców. Oprysk 
powinien być prowadzony podczas dni bez 
opadów lub najwcześniej po 6–10 godzinach od 
ustania deszczu. Oprysk może być dodatkowo 
powtórzony po 24 godzinach. Nie jest wskaza-
ne dokonywanie oprysku przy silnym wietrze.

Pierwsze efekty widoczne są po ok. trzech 
tygodniach od oprysku; natomiast właściwa 
ocena efektów tej metody jest możliwa dopiero 
w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Praca w zespołach kilkuosobowych: ope-
rator kosiarki mechanicznej; operator kosiar-
ki ręcznej; 2–3 osoby do zbioru i pryzmowania 
ściętego materiału. Oprysk należy prowadzić 
min. w zespołach 2-osobowych.

Dawka: 4 l/ha (glifosat)
Konieczny sprzęt: kosiarka mechaniczna, 

kosiarka ręczna, nożyce lub duży sekator; spry-
skiwacz(e) z lancą; mazak herbicydowy; herbi-
cyd: glifosat (Roundup); folie.
3. Powierzchnie o pokryciu łanowo-płatowym 

i łanowym
Również i w tym przypadku należy rodzaj 
sprzętu i typ postępowania dostosować do wa-
runków terenowych; zalecane jest użycie sprzę-
tu mechanicznego (kosiarek). Procedura analo-
giczna jak w pkt. 2. Zasadnicza różnica odnosi 
się do stosowanej dawki herbicydu: 8 l/ha

4. Wypas na powierzchniach o pokryciu łano-
wo-płatowym i łanowym

Należy rozważyć zastosowanie wypasu kwate-
rowego (owce lub kozy). Wypas rozpoczynać 
wczesną wiosną (marzec/kwiecień), w okresie 
intensywnego wzrostu roślin.

Rewitalizacja
Zalecana w przypadku eliminacji rdestow-

ca na dużych obszarach. Kierunek rewitalizacji 
powinien być dostosowany do lokalnych wa-
runków siedliskowych. Przykładowo na sied - 
liskach nadrzecznych, podmokłych można 
rozważać nasadzenia sadzonek lub zrzezów 
wierzbowych miejscowego pochodzenia. Nasa-
dzenia należy prowadzić w dużym zagęszcze-
niu: w odstępach 30–50 cm. Zabieg wymaga 
wcześniejszego (1–2 dni) pozyskania materiału 
roślinnego miejscowego pochodzenia (głównie 
wierzby krzewiaste i drzewiaste).

Monitoring
Monitoring powinien obejmować oce-

nę efektów zwalczania rdestowca, ocenę moż-
liwości regeneracyjnych roślinności rodzimej 
typowej dla siedlisk nadrzecznych, oraz ocenę 
skuteczności zabiegów rewitalizacyjnych, na 
podstawie m.in.:

– spisów florystycznych i zdjęć fitosocjolo-
gicznych wyznaczonych powierzchni (przed 
podjęciem zabiegów i w kolejnych cyklach 
ich stosowania), w celu określenia zmian 
w składzie gatunkowym płatów roślinności;

– wykorzystania glebowego banku nasion 
w ocenie możliwości regeneracyjnych roś-
linności rodzimej (pobór monolitów glebo-
wych przed przystąpieniem do eliminacji 
rdestowca i w kolejnych cyklach), pomia-
rów tempa wzrostu i regeneracji rdestowców 
w kolejnych cyklach.





tunków inwazyjnych oraz popularyzację ogro-
dów tradycyjnych, przyjaznych przyrodzie. Za-
daniem uczestnika akcji jest usunięcie z terenu 
swojego ogrodu gatunku inwazyjnego (jeśli ta-
ki uprawia), za co otrzyma wybrane przez siebie 
sadzonki bylin lub drzew owocowych. 

Z kolei uczniowie szkół z miasta i gminy 
Brusy oraz miasta i gminy Chojnice przystąpili 
do walki z inwazyjnymi gatunkami roślin w ra-
mach organizowanej przez Zaborski Park Kra-
jobrazowy akcji „Obce gatunki inwazyjne? Nie, 
dziękuję!” (ryc. 80).

Podobne działania prowadził również Su-
walski Park Krajobrazowy. W lipcu 2013 roku 
dzieci i młodzież miejscowych szkół pomaga-
ły w zwalczaniu niektórych gatunków inwazyj-
nych na terenie PK (w tym rdestowca sachaliń-
skiego; źród. int. 15). Mieszkańcy otrzymywali 

Inwazyjne gatunki obce stanowią zagro-
żenie dla rodzimej przyrody, a ich pojawienie 
się w środowisku jest niemal zawsze związane 
z działalnością człowieka. Kluczem do zrozu-
mienia przyczyn podejmowania walki z rośli-
nami inwazyjnymi jest poznanie ich wyglądu, 
sposobów rozmnażania i rozprzestrzeniania 
się, oraz świadomość, że ich obecność wy-
wołuje szkody w środowisku. Niejednokrot-
nie organizmy te stwarzają także zagrożenie 
dla człowieka i powodują straty ekonomiczne. 
W związku z tym, zaleca się opracowanie zin-
tegrowanej strategii działań prewencyjnych, 
a zwłaszcza prowadzenie szeroko zakrojonych 
akcji informacyjnych i edukacyjnych (Del-
bart i in. 2012). Szczególnie ważne jest zwięk-
szenie świadomości społeczeństwa odnośnie 
gatunków, które często nie są postrzegane ja-
ko obce, gdyż na trwale wpisały się w krajobraz 
naszego kraju oraz są powszechnie uprawiane.

W celu przybliżenie zagrożeń, wynika-
jących z rozprzestrzeniania się gatunków in-
wazyjnych, prowadzone są akcje edukacyjne 
zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób do-
rosłych. Prowadzą je przede wszystkim ośrod-
ki edukacyjne parków narodowych, zespołów 
parków krajobrazowych, często przy wspar-
ciu regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. 
Organizowane są również wykłady uniwersy-
teckie w ramach np. uniwersytetów III wieku 
czy uniwersytetów dziecięcych.

Jako przykład takiej działalności można po-
dać projekt prowadzony przez Pomorski Ze-
spół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu 
w Charzykowach – Zaborski Park Krajobrazo-
wy w ramach akcji „Zamień nawłocie na mal-
wy przy płocie” (źród. int. 14). Akcja ma na celu 
ograniczenie uprawy i rozprzestrzeniania ga-

6. Działania informacyjne, edukacyjne i komunikacyjne,  
 propagujące dobre praktyki w zarządzaniu rdestowcami

Ryc. 80. Usuwanie rdestowca sachalińskiego przez 
uczniów ze szkoły w Sławęcinie w gminie Chojnice. 
Młodzież usuwała rośliny w ramach akcji edukacyjnej 
„Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!” prowadzonej 
przez Zaborski Park Krajobrazowy. Fot. archiwum Za-
borskiego PK
Fig. 80. Students from a school in Sławęcin, Chojnice 
municipality eradicating giant knotweed. Young peo-
ple removed plants under the educational project “Inva-
sive alien species? No, thank you!” organised by Zabor-
ski Landscape Park
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czych i pracowników urzędów gmin z powiatu 
puckiego. Zostały one poświęcone problemom 
i zagrożeniom związanym z występowaniem 
w środowisku przyrodniczym obcych i inwa-
zyjnych gatunków roślin i zwierząt. W czasie 
spotkania uczestnicy wysłuchali trzech refe-
ratów: Inwazyjne gatunki roślin, Gatunki obce 
w Zatoce Puckiej oraz Inwazja obcych. Dzięki 
zdobytej podczas warsztatów wiedzy w przy-
szłości będą mogli identyfikować gatunki inwa-
zyjne oraz podjąć skuteczne działania zmierza-
jące do powstrzymania ich rozprzestrzeniania 
się. Warsztaty zostały dofinansowane ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Tego typu działalność prowadzona jest 
przez wiele instytucji związanych z ochroną 
różnorodności biologicznej w Polsce. Jednakże 
świadomość społeczna jest w tej kwestii nadal 
niewystarczająca.

W kształtowaniu świadomości na temat 
zagrożeń stwarzanych przez gatunki inwazyj-
ne należy stosować różnorodne formy przeka-
zu, dostosowane do wieku odbiorców. Waż-
nym zadaniem jest uwzględnienie zagadnienia 
w programach kształcenia na poszczególnych 
jego poziomach.

Współcześnie warto korzystać z interne-
towych form przekazu, jak np. strony towa-
rzystw ogrodniczych, fora i blogi poświęcone 
ogrodnictwu (a nawet zagadnieniom kulinar-
nym) oraz portale społecznościowe (ryc. 81). 
Tą drogą informacje trafiają do „przeciętne-
go” obywatela dużo szybciej niż np. dzięki 
ulotkom papierowym. Zachodnioeuropejskie 
i amerykańskie przykłady wskazują na wysoką 
efektywność takich form przekazu (np. Dave’s 
Garden 2015; źród. int. 16). Dodatkowo, po-
przez taką komunikację można tworzyć „sys-
tem wczesnego ostrzegania”, ponieważ po-
dawane tu informacje mogą w dużej mierze 
dotyczyć nowych stanowisk gatunków obce-
go pochodzenia, w tym inwazyjnych. Należy 
pamiętać, że przekaz powinien być kierowany 
przede wszystkim do młodego pokoleniu, któ-
re w przyszłości będzie podejmować decyzje 

w zamian nasiona malw, nasturcji, floksów 
i dalii. Przeprowadzono akcję informacyjną 
dotyczącą niebezpieczeństwa, jakie wynika 
z obecności gatunków inwazyjnych dla środo-
wiska naturalnego i zdrowia człowieka.

Suwalski Park Krajobrazowy oraz stowa-
rzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy” 
w 2013 roku przeprowadziły akcję edukacyjną 
dotyczącą gatunków inwazyjnych. Działania 
realizowane były w ramach projektu „Ochro-
na rodzimej flory Suwalskiego Parku Krajo-
brazowego przed inwazją obcych gatunków 
roślin” dofinansowanego przez województwo 
podlaskie.

Nadmorski Park Krajobrazowy w 2014 ro-
ku był organizatorem warsztatów edukacyj-
nych dla nauczycieli przedmiotów przyrodni-

Ryc. 81. Interesujący przykład wykorzystania rdestow-
ców jako roślin ozdobnych w uprawie amatorskiej. Zdję-
cie z Krakowa, zamieszczone na forum Muratora, opisa-
ne jako rdestowiec sachaliński (najprawdopodobniej to 
rdestowiec ostrokończysty). Fot. Woytek, 8.11.2007;  
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?98634- 
rdest-sachali%C5%84ski-w-donicach; data dostępu: 
25.09.2015
Fig. 81. An interesting example of the use of knotweeds 
as ornamental plants in a private garden. Photograph 
from Kraków published online on a forum for house 
builders, described as giant knotweed (most likely it is 
Japanese knotweed)
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innymi rodzimymi lub nieinwazyjnymi gatun-
kami roślin.

Przykładem, godnym naśladowania, mo-
że być usuwanie roślin inwazyjnych z ogrodów 
przydomowych zrealizowane w ramach ak-
cji edukacyjnej „Obce gatunki inwazyjne? Nie, 
dziękuję” prowadzonej przez Zaborski Park 
Krajobrazowy (por. rozdz. 6). Inną formą upo-
wszechniania wiedzy o zagrożeniach stwarza-
nych przez inwazyjne gatunki obcego pocho-
dzenia, z jednoczesną propozycją możliwych 
rozwiązań, jest opracowanie i publikacja bro-
szury Zamień nawłocie na malwy przy płocie 
(ryc. 83; źród. int. 14).

W ramach współpracy Rady Europy i Śród-
ziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roś lin 
(EPPO) opracowano Kodeks postępowania 
w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin 
obcych (Heywood i Brunel 2005; ryc. 84A), 
skierowany do rządów, przedstawicieli prze-
mysłu i handlu ogrodniczego, a także do osób 
podejmujących decyzje w sprawie gatunków, 
które będą uprawiane na określonych obsza-
rach. Kodeks ma na celu zachęcenie przemysłu 
i handlu ogrodniczego, oraz związanych z ni-
mi specjalistów, do podjęcia współpracy zmie-
rzającej do przyjęcia dobrych praktyk w zakre-
sie m.in. zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

ustawodawcze i wykonawcze. Zatem sugero-
wane byłyby formy przekazu odpowiednie dla 
młodego pokolenia. Potwierdzeniem przydat-
ności elektronicznych form przekazu może być 
przykład z zajęć dydaktycznych prowadzonych 
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pod-
czas których studenci dostali polecenie rozwią-
zania problemu sposobu zagospodarowania 
i ochrony określonego obszaru. Jeden z projek-
tów zakładał natychmiastowe upowszechnie-
nie przeprowadzonej na obszarze chronionym 
wizji i przedyskutowanie problemu na forum 
internetowym.

Edukacja – mająca na celu upowszechnie-
nie wiedzy o azjatyckich rdestowcach, jako roś-
linach stanowiących zagrożenie dla lokalnej 
różnorodności biologicznej, a jednocześnie za-
bronionych do wprowadzania do środowiska – 
powinna być prowadzona wśród różnych grup 
społecznych i zawodowych, od przedstawicie-
li organów upoważnionych do kontroli i wpro-
wadzania procedur mających na celu zwal-
czanie roślin inwazyjnych (urzędnicy, służby 
zarządzające zielenią itp.), poprzez przedstawi-
cieli przemysłu ogrodniczego (propagowanie 
kodeksu dobrych praktyk w ogrodnictwie), po 
przeciętnego obywatela (programy szkolne, ak-
cje uświadamiające problem prowadzone przez 
uprawnione instytucje, organizacje pozarzą-
dowe i wolontariuszy, kodeksy postępowania). 
Upowszechnianie wiedzy na temat rdestowców 
może przyjmować także formę medialną, jak 
krótkie spoty informacyjne lub ogłoszenia pra-
sowe i internetowe. Podobne treści można upo-
wszechniać także przy pomocy ulotek i reklam 
wielkoformatowych (banerów, billboardów), 
jednak w świetle nowych przepisów dotyczą-
cych ochrony krajobrazu ta ostatnia forma nie 
powinna być zalecana (ryc. 82).

Działania edukacyjne powinny zachęcać 
do odstępowania od uprawy tych gatunków ro-
ślin (wprawdzie rdestowce są obecnie rzadko-
ścią w ofercie ogrodniczej, nadal jednak utrzy-
mywane są na terenach zieleni urządzonej lub 
w ogrodach przydomowych) i zastępowania ich 

Ryc. 82. Propagowanie walki z roślinami inwazyjnymi 
może mieć różne formy; przykład billboardu nawołują-
cego do zwalczania ambrozji bylicolistnej na południu 
Europy. Fot. Barbara Tokarska-Guzik
Fig. 82. Information about the need to eradicate inva-
sive plants can be promoted in many ways; this example 
is a large banner calling for the eradication of common 
ragweed in south Europe
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kacja GDOŚ Ogrodnictwo wobec roślin inwa-
zyjnych obcego pochodzenia. Kodeks dobrych 
praktyk (2014; ryc. 84B). Kodeks skierowany 
jest do szerokiego grona odbiorców, m.in. właś-
cicieli szkółek roślin ozdobnych i szkółek leś-
nych, centrów i sklepów ogrodniczych, impor-
terów roślin, osób zarządzających terenami 
zielonymi. Ma wspomóc zapobieganie przedo-
stawaniu się z ogrodów i terenów zieleni do śro-
dowiska przyrodniczego roślin należących do 
gatunków obcych, które mogą stanowić zagro-
żenie dla rodzimej przyrody (w załączniku 1 
Kodeksu przytoczona jest lista roślin wymie-
nionych w rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska, w której m.in. uwzględnione są rdestowce). 
Zachęca do rezygnacji z uprawy oraz sprzedaży 
roślin uznanych za inwazyjne, gdyż dzięki te-
mu zmniejsza się ryzyko ich przedostawania się 
z ogrodów i terenów zieleni do środowiska przy-
rodniczego. Kodeks przypomina jednocześ - 
nie, że za wwóz z zagranicy, przetrzymywanie, 
rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zby-
wanie określonych gatunków (rozporządzenie 
MŚ) grozi kara aresztu lub grzywny. Zachęca 
się do promowania stosowania rodzimych lub 
nieinwazyjnych roślin obcego pochodzenia. Na 
otwartej przestrzeni i poza terenami zabudo-
wy, np. przy drogach, nad zbiornikami i cieka-
mi wodnymi, proponuje się stosować tylko ro-
dzime gatunki (ryzyko rozprzestrzenienia się 
roślin obcych jest tu dużo większe, a ponad-
to tereny te są ostoją dla flory i fauny krajowej). 
Cieki wskazuje się jako jedną z głównych dróg 
rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych 
(m.in. rdestowców), w związku z czym ważne 
jest, by w ich sąsiedztwie sadzić jedynie gatunki 
rodzime lub nieinwazyjne obce. Kodeks zwraca 
uwagę na znaczenie właściwego postępowania 
w sytuacjach, jeśli w przydomowych ogrodach 
posiadamy rośliny obcego pochodzenia. Suge-
ruje ponadto, aby odpady roślinne gatunków 
inwazyjnych były odpowiednio przetworzone, 
np. wysuszone i rozdrobnione, aby uniemożli-
wić ich wzrost na kompostowniku lub składo-
wisku odpadów. Zaleca się kompostowanie te-
go typu roślin w zamkniętych pojemnikach lub 

inwazyjnych gatunków obcych już obecnych  
w Europie oraz zapobiegania wprowadzaniu 
nowych roślin potencjalnie inwazyjnych. Za-
leca się m.in., aby wszystkie podmioty, prowa-
dzące handel ogrodniczy i działające w zwią-
zanych z nim dziedzinach, upewniały się, czy 
rośliny, które sprzedają, przechowują, albo któ-
re planują wprowadzić lub uprawiać są uznawa-
ne za inwazyjne w ich kraju, w regionie euro-
pejsko-śródziemnomorskim lub gdzie indziej 
na świecie. Szkółki, centra ogrodnicze i inni 
dostawcy świadomi zagrożeń powodowanych 
przez inwazyjne rośliny, zachęcani są do dobro-
wolnego stosowania zasad kodeksu, poprzez re-
zygnację z ich wprowadzania do sprzedaży, i/
lub służenia radą w zakresie właściwego postę-
powania z nimi (ryc. 84A).

W Polsce podobną rolę edukacyjną od-
nośnie roślin inwazyjnych ma spełniać publi-

Ryc. 83. Broszura przygotowana i opublikowana na po-
trzeby akcji edukacyjnej prowadzonej w Zaborskim PK
Fig. 83. Brochure prepared and published for an educa-
tional campaign carried out at the Zaborski LP
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ich spalenie (w przypadkach dopuszczonych 
przepisami o odpadach).

Dobrym przykładem publikacji przedsta-
wiającej rdestowce jako rośliny niepożądane 
jest także wspomniany wyżej brytyjski Kodeks 
postępowania z rdestowcami (The knotweed co-
de… 2006) (ryc. 85). W przystępny sposób pre-
zentuje on same rośliny, zagrożenia jakie nio-
są, a także sposoby ich zwalczania. Ważne jest 
uświadomienie obywatelom i instytucjom eko-
logicznej odpowiedzialności, jaka wiąże się ze 
świadomym postępowaniem z rdestowcami na 
gruntach będących ich własnością (por. rozdz. 
3.2.). Kodeks zawiera ponadto przewodnik do 
identyfikacji kłączy rdestowców (ryc. 85), po-
nieważ – zgodnie z regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w Wielkiej Brytanii – ziemia 

„zanieczyszczona” fragmentami tych roślin jest 
odpadem niebezpiecznym.

A B

Ryc. 84. Kodeksy dobrych praktyk w zakresie ogrodnictwa i roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. A – polskoję-
zyczna wersja kodeksu europejskiego; B – kodeks polski
Fig. 84. Codes of good practice on horticulture and invasive alien species. A – Polish version of the European code 
of practice; B – Polish code of practice

Ryc. 85. Przewodnik do identyfikacji kłączy  
rdestowców (por. także ryc. 48)
Fig. 85. Guide to the identification of knotweed  
rhizomes (cf. also Fig. 48)
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ochrona obszarów i gatunków cennych przy-
rodniczo)

ht tps://w w w.pois .gov.pl /media/1238/POIS _ 
2014_2020_13022015.pdf (Program Opera-
cyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 
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Ryc. 1. Taksony z rodzaju rdestowiec Reynoutria 
występujące w Polsce. Fot. Barbara Tokarska-
Guzik

Fig. 1. Knotweed taxa from the genus Reynoutria 
found in Poland

Ryc. 2. Rdestowce to pokaźnych rozmiarów byliny, 
pokrojem przypominające krzewy. Fot. Barba-
ra Tokarska-Guzik

Fig. 2. Knotweeds are large shrub-like perennials
Ryc. 3. Szczegóły morfologii podziemnych kłączy 

rdestowców. A – zgrubiała struktura („karpa”; 
ang. shoot clump), z której wyrastają pędy tego-
roczne; widoczne także miejsca po pędach ob-
umarłych, z poprzednich sezonów wegetacyj-
nych; B – fragment odsłoniętego po powodzi 
poziomego kłącza z pąkami. Fot. Barbara To-
karska-Guzik

Fig. 3. Details of the morphology of the under-
ground rhizomes of knotweeds. A – thickened 
structure (shoot clump), which produces new 
stems; zones with died back stems from previo-
us growing seasons are also visible; B – frag-
ment of a horizontal rhizome with buds, unco-
vered after flooding

Ryc. 4. Szczegóły morfologii pędów rdestowców. 
A – pędy podzielone są na węzły (1) i między-
węźla (2); B – pędy czerwono nabiegłe lub cęt-
kowane; C – przylistki zrośnięte w gatki (3). 
Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 4. Details of the morphology of knotweed 
stems. A – stems are divided into nodes (1) and 
internodes (2); B – purple or speckled stems; 
C – stipules fused into a sheath (3)

Ryc. 5. Kształt liści gatunków z rodzaju rdestowiec 
Reynoutria występujących w Polsce. Rys. Kata-
rzyna Bzdęga

Fig. 5. Shape of the leaves of knotweed (Reyno-
utria) species found in Poland

Ryc. 6. Rozmiary i kształt blaszki liściowej rde-
stowców. A – górna strona; B – dolna strona li-
ścia. Od lewej i od dołu: rdestowiec sachaliński 
Reynoutria sachalinensis, w środku r. pośredni 
R. × bohemica, z prawej strony odmiany rde-
stowca ostrokończystego: typowa R. japonica 
var. japonica i R. japonica var. compacta (ten 
ostatni tylko na zdjęciach po lewej stronie). Fot. 
Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 6. Dimensions and shape of knotweed leaves. 
A – upper side; B – lower side of the leaf. From 
the left and below: Giant knotweed Reynoutria 
sachalinensis, in the centre Bohemian knotwe-
ed R. × bohemica, on the right side – varieties 
of Japanese knotweed: typical R. japonica var. 
japonica and R. japonica var. compacta (the lat-
ter only in photographs on the left)

Ryc. 7. Różnice w owłosieniu dolnej strony blasz-
ki liściowej rdestowców (por. tekst). A – wło-
ski na nerwie głównym; B – włoski na dolnej 
stronie blaszki liściowej (poza nerwami głów-
nymi); C – włoski na nerwie widoczne po prze-
gięciu blaszki liściowej. Fot. Katarzyna Bzdęga

Fig. 7. Differences in hairiness of the underside of 
knotweed leaves (cf. the main text). A – hair on 
the central nerve; B – hair on the underside of 
the leaf (outside primary nerves); C – hair on 
the nerve visible after folding the leaf

Ryc. 8. Budowa włosków występujących na dolnej 
stronie blaszki liściowej rdestowców. Rys. Ka-
tarzyna Bzdęga

Fig. 8. Structure of the hairs on the underside of 
knotweed leaves 

Ryc. 9. Kwiatostany i kwiaty rdestowców. A – 
kwitnący pęd rdestowca ostrokończystego 
R. japonica; z prawej zbliżenie kwiatów męsko-
sterylnych („słupkowych”); B – kwitnące pę-
dy rdestowca pośredniego R.× bohemica; z le-
wej kwiatostany z kwiatami męskosterylnymi 
(„słupkowymi”) z prawej z kwiatami męsko-
płodnymi („pręcikowymi”); C – kwitnące pę-
dy (z lewej) i pojedyncze kwiatostany (z pra-
wej) rdestowca sachalińskiego R. sachalinensis; 
na obu fotografiach z lewej strony kwiatostany 
z kwiatami męskosterylnymi („słupkowymi”), 
z prawej z kwiatami męskopłodnymi („pręci-
kowymi”). Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 9. Inflorescences and flowers of knotweeds. 
A – flowering stem of Japanese knotweed R. ja-
ponica; on the right – close up of male-steri-
le (gynoecious) flowers; B – flowering stems of 
Bohemian knotweed R.× bohemica; on the left 
inflorescence with male-sterile flowers (gyno-
ecious), on the right with male-fertile (andro-
ecious) flowers; C – flowering stems (on the 
left) and a single inflorescence (on the right) of 
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Ryc. 13. Młode pędy rdestowców rozwijające się 
na wiosnę z pąków podziemnych. Fot. Barba-
ra Tokarska-Guzik

Fig. 13. Young stems of knotweed plants develo-
ping in spring from underground buds

Ryc. 14. Tegoroczne pędy rdestowców wyrasta-
ją z charakterystycznego skupienia pąków na 
kłączach (ang. shoot clump). Fot. Barbara To-
karska-Guzik

Fig. 14. New knotweed stems developing from 
characteristic aggregates of buds on rhizomes 
(shoot clump)

Ryc. 15. Kwiaty rdestowców są odwiedzane przez 
reprezentantów różnych grup owadów. Fot. 
Barbara Tokarska-Guzik: A, Teresa Nowak: B

Fig. 15. Knotweed flowers are visited by many in-
sect species

Ryc. 16. Główne szlaki hybrydyzacji taksonów 
z rodzaju rdestowiec Reynoutria/Fallopia

Fig. 16. Major hybridisation routes for knotweed 
taxa Reynoutria/Fallopia

Ryc. 17. Zawiązywanie się nasion w zależności od 
udziału poszczególnych taksonów w popula-
cjach lokalnych. A – na pędach R. japonica licz-
ne, gdy w pobliżu jest dawca pyłku; B – przy-
kład współwystępowania R. japonica (kwiaty 
białe) z R. × bohemica o kwiatach funkcjonal-
nie męskich (kwiaty zielono-żółte); C – poje-
dyncze owoce w przypadku populacji jedno-
gatunkowej R. japonica; D – małoliczne owoce 
na pędach R. × bohemica; E – brak owoców na 
pędach R. × bohemica o kwiatach funkcjonal-
nie męskich (fot. D i E obrazują sytuację w po-
pulacji lokalnej; dolina potoku Jasieniczanka, 
płd. Polska). Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 17. Formation of seeds depending on the sha-
re of individual taxa in local populations. A – 
on stems of R. japonica, which can be numero-
us when there is a pollen donor around; B – an 
example of the coexistence of R. japonica (whi-
te flowers) and R. × bohemica with functional-
ly male flowers (greenish); C – single fruits  in 
a population formed by R. japonica alone; D – 
scarce fruits on the stems of R. × bohemica; E – 
absence of fruits on the stems of R. × bohemica 
with functionally male flowers (phots. D and E 
show an example from a local population: val-
ley of Jasieniczanka creek, south Poland)

Ryc. 18. Siewki rdestowca pojawiają się późną wio-
sną (czerwiec). Stanowisko Reynoutria japo-
nica i R. × bohemica nad rzeką Białą w rejonie 
Czechowic-Dziedzic (płd. Polska). Fot. Barba-
ra Tokarska-Guzik

giant knotweed R. sachalinensis; in both pho-
tographs on the left side inflorescences with 
male-sterile (gynoecious) flowers, on the right 
with male-fertile (androecious) flowers

Ryc. 10. Oskrzydlone owoce (orzeszki) na pędach 
rdestowców: r. ostrokończystego R. japoni-
ca (A) i r. sachalińskiego R. sachalinensis (B) 
oraz wyłuskane orzeszki r. ostrokończystego 
R. japonica (C), r. pośredniego R. × bohemica 
(D) i r. sachalińskiego R. sachalinensis (E). Fot. 
Barbara Tokarska-Guzik: A i B górne, Katarzy-
na Bzdęga: pozostałe

Fig. 10. Winged fruits (nutlets) on knotweed stems: 
Japanese knotweed R. japonica (A) and giant 
knotweed R. sachalinensis (B) and husked 
nutlets of Japanese knotweed R. japonica (C), 
Bohemian knotweed R. × bohemica (D) and 
giant knotweed R. sachalinensis (E)

Ryc. 11. Reynoutria japonica var. compacta (syn. 
Fallopia japonica var. compacta) – odmiana 
górska, wyraźnie niższa i bardziej krępa w po-
równaniu do typowej i najczęściej występują-
cej w Europie R. japonica var. japonica. W Pol-
sce rzadko spotykana w ogrodach (Drawsko 
Pomorskie). Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 11. Reynoutria japonica var. compacta (syn. 
Fallopia japonica var. compacta) – mountain 
variety, a clearly shorter and stocky plant com-
pared to R. japonica var. japonica which is the 
typical plant, much more common in Europe. 
R. japonica var. compacta is found, rarely, in 
Polish gardens (Drawsko Pomorskie)

Ryc. 12. Fallopia conollyana – mieszaniec Fallopia 
(Reynoutia) japonica × Fallopia baldschuanica. 
A – w kolekcji ogrodu botaniczego Uniwersy-
tetu Leicester (Wielka Brytania); B – Fallopia 
baldschuanica – jeden z gatunków rodziciel-
skich mieszańca; C – Ann P. Conolly (1917–
2010) brytyjski botanik, która podjęła pionier-
skie badania nad historią rozprzestrzeniania 
się azjatyckich rdestowców w Europie. Od Jej 
nazwiska pochodzi epitet gatunkowy nazwy 
mieszańca. Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 12. Fallopia × conollyana – hybrid of Fallopia 
(Reynoutia) japonica × Fallopia baldschuanica. 
A – in the collection of the botanic garden of 
the University of Leicester (United Kingdom); 
B – Fallopia baldschuanica – one of the pa-
rent species for the hybrid; C – Ann P. Conol-
ly (1917–2010) was a British botanist who be-
gan pioneering research on the spread of Asian 
knotweeds in Europe. The second part of the 
hybrid name was given after her name 
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years. A and B – Japanese knotweed in west 
Norway (Steindalsfossen, Hardanger, 2014); 
C – giant knotweed near the town of Rønde, 
by Kalø Vig bay, Denmark, 2012; D – Bohe-
mian knotweed in the town of Zabljak, Durmi-
tor, Montenegro, 2010; E – Bohemian knotwe-
ed in a garden, Pula town, Istria, Croatia, 2015; 
F – and accidentally introduced, probably with 
soil, in the town of Hum, Istria, Croatia, 2015

Ryc. 23. Rdestowiec ostrokończysty występuje za-
równo na siedliskach antropogenicznych jak 
i naturalnych. A – brzegu fosy miejskiej we 
Wrocławiu, w rejonie pl. Jana Pawła II (stan 
w sierpniu 2005); B – nad rzeką Kwisą w rejo-
nie Mirska, na Dolnym Śląsku. Fot. Zygmunt 
Dajdok

Fig. 23. Japanese knotweed is found both in an-
thropogenic and natural habitats. A – the ed-
ge of a moat in the city of Wrocław, near John 
Paul II Square (August 2005); B – by the Kwisa 
river, near Mirsk, Lower Silesia

Ryc. 24. Występowanie rdestowca ostrokończaste-
go (Reynoutria japonica) w krajach UE oraz in-
nych krajach europejskich (na podstawie da-
nych prezentowanych w tab. 3).

Fig. 24. Distribution of Japanese knotweed (Rey-
noutria japonica) in EU member states and 
other European countries (based on data pre-
sented in Tab. 3)

Ryc. 25. Rdestowiec sachaliński Reynoutria sacha-
linensis. A – często spotykany jest w zabytko-
wych parkach; park dworski w Redzikowie, Po-
morze zach.; B – wnika także do lasów; Dolina 
Wodącej w PK Orlich Gniazd, płd. Polska. Fot. 
Zbigniesz Sobisz: A, Barbara Tokarska-Guzik: B

Fig. 25. Giant knotweed Reynoutria sachalinen-
sis. A – is frequently found in historic parks; 
a manor park in Redzikowo, West Pomerania; 
B – invades forests; Wodąca Valley in the Eag-
les’ Nests Landscape Park (PK Orlich Gniazd), 
south Poland

Ryc. 26. Występowanie rdestowca sachalińskiego 
(Reynoutria sachalinensis) w krajach UE oraz 
innych krajach europejskich (na podstawie da-
nych prezentowanych w tab. 4)

Fig. 26. Distribution of giant knotweed (Reyno-
utria sachalinensis) in EU member states and 
other European countries (based on data pre-
sented in Tab. 4)

Ryc. 27. Występowanie rdestowca pośredniego (Rey-
noutria × bohemica) w krajach UE oraz innych 
krajach europejskich (na podstawie danych pre-
zentowanych w tab. 3)

Fig. 18. Seedlings of knotweed emerging in late 
spring (June). Site of Reynoutria japonica and 
R. × bohemica by the Biała river, near Czecho-
wice-Dziedzice (south Poland)

Ryc. 19. Zdolność kiełkowania nasion rdestowców. 
A – kiełkowanie nasion w warunkach labora-
toryjnych; B – oraz w eksperymentach glebo-
wego banku nasion. Fot. Barbara Tokarska-
Guzik

Fig. 19. Germinability of knotweed seeds. A – ger-
mination under laboratory conditions; B – 
experiments with soil seed bank

Ryc. 20. Rdestowce rozprzestrzeniają się przede 
wszystkim wegetatywnie. A – fragment po-
wierzchni, na której rdestowce regenerują się 
po przeprowadzonch pracach ziemnych (bu-
dowa kanalizacji); B – rośliny mogą regenero-
wać się z niewielkich fragmentów kłączy. Fot. 
Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 20. Knotweeds mainly spread by vegetati-
ve reproduction. A – a fragment of an area 
with knotweeds regenerating after excava-
tions (construction of a sewage discharge sys-
tem); B – plants are able to regenerate from ve-
ry small pieces of rhizomes

Ryc. 21. Siedliska zajmowane przez rdestowce 
w granicach zasięgu naturalnego. W swojej oj-
czyźnie rdestowce preferują obszary otwarte 
i wilgotne, spotykane są także na siedliskach 
antropogenicznych: brzegach rowów, pobo-
czach dróg i linii kolejowych oraz terenach 
zur banizowanych; wyspa Honsiu, Japonia. Fot. 
Koichi Watanabe

Fig. 21. Habitats occupied by knotweeds within the 
natural range of distribution. In Asia, knotwe-
eds prefer open and wet areas, but are also fo-
und on anthropogenic habitats: along ditches, 
roads and railway lines, and on urban  areas; 
Honshu Island, Japan

Ryc. 22. Europejski zasięg gatunków z rodzaju rde-
stowiec Reynoutria poszerza się w ostatnich la-
tach. A i B – r. ostrokończysty w zachodniej 
Norwegii (Steindalsfossen, Hardanger, 2014); 
C – r. sachaliński w rejonie miejscowości Røn-
de, nad zatoką Kalø Vig, Dania, 2012; D – r. po-
średni w miejsowości Żabliak w Durmitorze, 
Czarnogóra, 2010; E – r. pośredni w ogrodzie 
w rejonie Puli, Chorwacja, 2015; F – oraz za-
wleczony, przypuszczalnie z ziemią w miej-
scowości Hum, Istria, Chorwacja, 2015. Fot. 
Maria Palowska: C, Barbara Tokarska-Guzik: 
pozostałe

Fig. 22. The European range of distribution for 
Reynoutria species has extended in recent 
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1 – fragment kłącza zakończonego „karpą”; 2 – 
tegoroczny pęd nadziemny; 3 – pozostałości 
martwych pędów; 4 – poziome kłącze; 5 – roz-
gałęzienie boczne kłącza; 6 – pąk pędowy; 7 – 
pąk zimowy; 8 – pąk w węźle kłącza; 9 – korzeń

Fig. 34. Morphology of underground parts of 
knotweed plants. 1 – fragment of a rhizome 
with a shoot clump on the end; 2 – new stem; 
3 – remains of died back stems;  4 – horizontal 
rhizome; 5 – lateral branching of rhizome; 6 – 
stem bud; 7 – winter bud; 8 – bud on the rhizo-
me node; 9 – root

Ryc. 35. Rdestowce rozprzestrzeniają się przede 
wszystkim w drodze pomnażania wegetatyw-
nego. A i B – pędy nadziemne rdestowców wy-
rastają ze skupień pąków podziemnych (wę-
złów/”karp”); C – …oraz pąków w węzłach 
kłączy. Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 35. Knotweeds spread mainly by vegetative re-
production. A and B – above-ground stems of 
knotweeds growing from shoot clumps; C – …
and from buds at the nodes on rhizomes

Ryc. 36. Siewki rdestowców. A – etapy rozwoju 
rdestowca: po prawej siewka, po lewej roślina 
2 tygodniowa;  B, C i D – siewki na stanowisku 
Reynoutria japonica i R. × bohemica nad rze-
ką Białą (płd. Polska); B – październik 2012, C 
i D – lipiec 2012. Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 36. Seedlings of knotweed species. A – stages 
of knotweed development: seedling on the ri-
ght, 2-week plant on the left; B, C and D – se-
edlings on the site of Reynoutria japonica and 
R. × bohemica by the Biała river (south Poland);  
B – October 2012, C and D – July 2012

Ryc. 37. Rola cieków w rozprzestrzenianiu się 
rdestowców. A i B – z wodą mogą być trans-
portowane całe kępy roślin; C – kłącza; D – 
fragmenty pędów; E – pędy rdestowców trans-
portowane są z wodą podczas wezbrań rzek 
(górna Odra w rejonie Chałupek); F – frag-
menty kłączy rozniesione przez wodę na ka-
mieńcach nadrzecznych umożliwiają rozwój 
nowych kęp rdestowców – na zdjęciu fragment 
doliny Nysy Kłodzkiej poniżej Przyłęku k/Bar-
da Śląskiego. Fot. Barbara Tokarska-Guzik: 
A–E, Zygmunt Dajdok: F

Fig. 37. The role of watercourses in spreading 
knotweed species. A and B – water can trans-
port whole clumps of plants; C – rhizomes; D – 
pieces of stem; E – knotweed stems transpor-
ted by river water at the time of high water level 
(upper Odra river near Chałupki); F – frag-
ments of rhizomes left by water on rocky river-
sides can develop into new clumps of knotwe-

Fig. 27. Distribution of Bohemian knotweed (Rey-
noutria × bohemica) in EU member states and 
other European countries (based on data pre-
sented in Tab. 3)

Ryc. 28. Rdestowiec pośredni Reynoutria × bohe-
mica. A – fragment łąk zalewowych w dolinie 
Nysy Łużyckiej  na odcinku pomiędzy Laso-
wem a Pieńskiem w 2011 roku; B – brzegi Nysy 
Łużyckiej powyżej Bielawy Dolnej w 2011 roku. 
Fot. Zygmunt Dajdok

Fig. 28. Bohemian knotweed Reynoutria × bohemi-
ca. A – a fragment of the floodplain meadows 
in the valley of the Nysa Łużycka river, between 
Lasów and Pieńsk in 2011; B – banks of the Ny-
sa Łużycka river near Bielawa Dolna in 2011

Ryc. 29. Rdestowce trafiły do europejskich ogro-
dów botanicznych jeszcze w XIX wieku. Na 
zdjęciach jednego z najstarszych ogrodów bo-
tanicznych w Europie (Jardin des Plantes, 
Montpellier, Francja). Fot. Barbara Tokarska-
Guzik

Fig. 29. Knotweeds were brought to European bo-
tanical gardens in the 18th century. Photo-
graphs present the collection one of the oldest 
botanical garden  in Europe (Jardin des Plan-
tes, Montpellier, France)

Ryc. 30. Rdestowce sadzone w przeszłości celo-
wo, „przetrwały” na tych miejscach do dziś. 
A – rdestowiec ostrokończysty na opuszczonej 
posesji (Elbląg); B – r. sachaliński w opuszczo-
nym sadzie (Martiany k. Kętrzyna). Fot. Kata-
rzyna Bzdęga

Fig. 30. Knotweeds planted in the past survive on 
the same sites to this day. A – Japanese knot -
weed on an abandoned homestead (Elbląg); 
B – giant knotweed in an abandoned orchard 
(Martiany near Kętrzyn)

Ryc. 31. Stanowiska rdestowca ostrokończystego 
(Reynoutria japonica) w Polsce – mapa punk-
towa; stan na 2015 rok

Fig. 31. Sites of Japanese knotweed (Reynoutria ja-
ponica) in Poland – dot map; 2015

Ryc. 32. Stanowiska rdestowca sachalińskiego 
(Reynoutria sachalinensis) w Polsce – mapa 
punktowa; stan na 2015 rok 

Fig. 32. Sites of giant knotweed (Reynoutria sacha-
linensis) in Poland – dot map

Ryc. 33. Stanowiska rdestowca pośredniego (Rey-
noutria × bohemica) w Polsce – mapa punkto-
wa; stan na 2015 rok

Fig. 33. Sites of Bohemian knotweed (Reynoutria 
× bohemica) in Poland – dot map

Ryc. 34. Schemat ilustrujący budowę podziem-
nych części roślin z rodzaju rdestowiec.  
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on the habitats occupied by riparian forests; Ja-
sieniczanka creek, south Poland

Ryc. 42. Azjatyckie rdestowce stwarzają poważne 
zagrożenie przyrodnicze, przyczyniając się do 
spadku bogactwa gatunkowego. A – r. ostro-
kończysty w łęgu, gdzie konkuruje z rodzi-
mą ciemiężycą zieloną Veratrum lobelianum; 
B – w dolinach rzek rdestowce tworzą zwar-
te łany ciągnące się wzdłuż brzegów; C – two-
rzą często jednorodne fitocenozy; D – ich liście 
tworzą grubą warstwę wolno rozkładającej się 
ściółki; E – ściółka ogranicza rozwój gatunków 
właściwych dla siedliska. Fot. Barbara Tokar-
ska-Guzik

Fig. 42. Asian knotweed species create a serious 
threat to wildlife by contributing to the dec-
line in biodiversity. A – Japanese knotweed in 
a riparian forest, out-competing the native to 
Poland species European white hellebore Ve-
ratrum lobelianum; B – in river valleys knotwe-
ed plants form compact fields stretching along 
riversides; C – often form uniform phytoceno-
ses; D – their leaves form a thick layer of slow-
ly decaying litter; E – litter limits the growth of 
species natural for the habitat

Ryc. 43. Bujny wzrost, duże zwarcie pędów oraz 
sposób ustawienia liści na pędzie sprawiają, 
iż rośliny rdestowców bardzo silnie zacieniają 
powierzchnię gruntu, ograniczając wzrost in-
nych roślin. Na zdjęciu rdestowiec sachaliński. 
Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 43. Because of the vigorous growth, crowded 
stems and the arrangement of leaves on the 
stems, knotweed plants strongly shade the gro-
und and inhibit the growth of other plant spe-
cies. Photograph shows giant knotweed

Ryc. 44. Rdestowce pojawiają się także na ob-
szarach chronionych lub w ich otulinie. A – 
r. ostrokończysty i r. pośredni przy granicy 
rezerwatu „Las Murckowski” w Katowicach; B – 
r. ostrokończysty w Dolinie Prądnika w Ojcow-
skim PN. Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 44. Knotweed species are also found in protec-
ted areas or in their buffer zones. A – Japane-
se knotweed and Bohemian knotweed near the 
border of the Las Murckowski nature reserve 
in Katowice; B – Japanese knotweed in the 
Prądnik river valley in Ojców National Park

Ryc. 45. Rdestowce stwarzają zagrożenie dla go-
spodarki. A – ich pędy wyrastają przez szczeli-
ny w asfalcie; B – przerastają między kostkami 
brukowymi; C – „wypełniają” doliny rzeczne, 
powodując zagrożenie powodziowe (por. tak-
że tekst rozdz. 2.9.4.); D – utrudniają dostęp do 

ed – photograph shows a part of the valley of 
the Nysa Kłodzka river below Przyłęk, near 
Bardo Śląskie

Ryc. 38. Do rozprzestrzeniania rdestowców przy-
czynia się transport ziemi „zanieczyszczonej” 
fragmentami tych roślin oraz niewłaściwe de-
ponowanie odpadów. Fot. Barbara Tokarska- 

-Guzik (na górze)
Fig. 38. Knotweed species can spread by the trans-

port of soil contaminated with pieces of plants, 
and incorrect disposal of waste (on top)

Ryc. 39. Rdestowiec sachaliński ze względu na im-
ponujące rozmiary i „egzotyczny” wygląd na-
dal jest często stosowany w kompozycjach 
ogrodowych. Fot. Krystyna Snarska (po lewej)

Fig. 39. Giant knotweed, because of its impressi-
ve size and exotic appearance, is still frequen-
tly planted in garden compositions (on the left)

Ryc. 40. Rdestowce kolonizują siedliska antropo-
geniczne, wnikają także na siedliska o charak-
terze naturalnym. A – brzegi uregulowanego 
koryta Rawy w Katowicach porośnięte przez 
r. ostrokończystego; B, C i D – rdestowce do-
brze sobie „radzą” nawet w ekstremalnych 
warunkach; E i F – na terenach rolniczych 
występują najczęściej na wilgotnych łąkach, 
wkraczają także w uprawy; G – najczęściej ko-
lonizują brzegi rzek i potoków zajmując sie-
dliska zarośli wierzbowych i lasów łęgowych; 
rzeka Biała, płd. Polska; H – wnikają także do 
lasów. Fot. Koichi Watanabe: A, Wojciech So-
larz: C, Barbara Tokarska-Guzik: B, D–H

Fig. 40. Knotweed species colonize anthropogenic 
habitats, but also invade natural habitats. A – 
banks of a regulated bed of the Rawa river in 
Katowice, covered by Japanese knotweed; B, C 
and D – knotweed plants thrive even in extre-
me habitats; E and F – on agricultural land 
they are usually found on wet meadows, but al-
so invade crop fields; G – plants usually coloni-
ze river and creek banks, occupying habitats of 
willow thickets and riparian forests; Biała river, 
south Poland; H – plants invading forests

Ryc. 41. Azjatyckie rdestowce stanowią zagrożenie 
dla siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory w Polsce. A – rdestowce na kamieńcach 
rzeki Soły; B – obfite występowanie rdestow-
ców na siedliskach łęgów nadrzecznych;  potok 
Jasieniczanka, płd. Polska. Fot. Barbara Tokar-
ska-Guzik

Fig. 41. Asian knotweeds create a hazard to natu-
ral habitats and wild fauna and flora in Poland. 
A – knotweed plants on the stony banks of the 
Soła river; B – abundance of knotweed plants 
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Fig. 49. One of the most important problems, usu-
ally resulting from unaware human activity, 
is the spread of knotweed with soil contami-
nated with fragments of these plants, mainly 
rhizomes. A – during the construction of po-
wer grids; an example from Warsaw; B – con-
struction or modernisation of railway lines; 
knotweed regenerating from rhizomes at the 
Warszawa-Reduta Ordona railway station; C 
and D – during hydraulic engineering works 
in the valleys of watercourses; Wapienica creek, 
south Poland; E, F – transport of soil for gar-
den use

Ryc. 50. Wycinka ręczna. A – wycinka ręczna rde-
stowców z użyciem maczet i sekatorów (doli-
na potoku Jasieniczanka; płd. Polska); B – wy-
cinka rdestowca sachalińskiego z użyciem 
kosy spalinowej (Dolina Wodącej; PK Orlich 
Gniazd). Fot. Barbara Tokarska-Guzik: A, Ka-
tarzyna Bzdęga: B

Fig. 50. Manual cutting. A – manual cutting of 
knotweeds with machetes and secateurs (valley 
of Jasieniczanka creek; south Poland); B – re-
moving giant knotweed with a petrol – fuelled 
brush cutter (Wodąca Valley; The Eagles’ Nests 
Landscape Park)

Ryc. 51. Wycinka mechaniczna. A – metoda za-
stosowana na dużych powierzchniach zajętych 
przez rdestowce na terasie rzeki Odry; obszar 
Natura 2000 „Graniczny meander Odry” w re-
jonie Chałupek; B – wycinka mechaniczna po-
łączona z rozdrabnianiem nadziemnych części 
roślin. Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 51. Mechanical cutting. A – method used on 
large areas covered by knotweed plants on the 
floodplain of the Odra river; Natura 2000 si-
te “Odra river border meander/Graniczny me-
ander Odry” near Chałupki; B – mechanical 
cutting and shredding of above-ground parts 
of plants

Ryc. 52. W „gęstwinie” rdestowców. A i B – gniaz-
da ptaków; C – rzekotka drzewna. Fot. Barbara 
Tokarska-Guzik

Fig. 52. Inside knotweed thickets. A and B – bird 
nests; C – tree frog

Ryc. 53. Wykopywanie kłączy rdestowca. A – wy-
kopywanie kłączy po wcześniejszym ścięciu 
nadziemnych części roślin; B – czerpak ko-
parki wyposażony w specjalne „zęby” do wy-
dobywania kłączy; C – zgromadzoną biomasę 
(zarówno części nadziemne jak i podziemne) 
spalono na miejscu; wybrzeże Walii, Wielka 
Brytania. Fot. Trevor Renals, the Environment 
Agency

brzegów cieków; E – ograniczają widoczność 
wzdłuż szlaków komunikacyjnych; F – wkra-
czają na pola uprawne. Fot. Barbara Tokarska- 

-Guzik: A–E, Teresa Nowak: F
Fig. 45. Knotweed plants create economic damage. 

A – their stems grow through cracks in tarmac; 
B – penetrate spaces between paving bricks; C – 
fill river valleys causing the risk of flooding (cf. 
also the main text, section 2.9.4.); D – hinder 
access to the sides of watercourses; E – limit vi-
sibility along transport routes; F – invade far-
mland

Ryc. 46. Zagrożenia i straty gospodarcze powo-
dowane przez rdestowce. A, B, C – rdestowce 
mogą stanowić zagrożenie dla infrastruktury; 
D, E – rdestowce ograniczają widoczność przy 
szlakach komunikacyjnych; F – utrudniają od-
pływ wód. Fot. Barbara Fojcik: A–C, Zygmunt 
Dajdok: D–E, Bartłomiej Karczewski, Firma 
SEPO: F

Fig. 46. Hazards and economic damage caused by 
knotweed species. A, B, C – knotweed plants 
can damage infrastructure; D, E – knotweed 
plants limit visibility along transport routes; 
F – impede water discharge

Ryc. 47. Rdestowce mają znaczenie użytkowe dla 
człowieka. A–D – są sadzone w wielu miejscach 
jako rośliny ozdobne; E–I – znajdują także za-
stosowanie w kuchniach świata (szczególnie 
w Japonii). Fot. Barbara Tokarska-Guzik: A, D, 
F, Zygmunt Dajdok: B, C, CABI, Richard Show: 
E, Koichi Wantanabe: G–I

Fig. 47. Knotweed plants are used by humans. 
A–D – they are introduced in many places as 
ornamental plants; E–I – they are sometimes 
used as a vegetable in ethnic cuisines (especial-
ly in Japan)

Ryc. 48. Brytyjski „Kodeks postępowania z rde-
stow cami”

Fig. 48. The British “Knotweed code of practice”
Ryc. 49. Do największych problemów, wynikają-

cych zwykle z nieświadomej działalności czło-
wieka, należy rozprzestrzenianie rdestowców 
z glebą zanieczyszczoną fragmentami tych ro-
ślin, w tym przede wszystkim kłączy. A – pod-
czas budowy linii energetycznych; przykład 
z Warszawy; B – budowy lub modernizacji li-
nii kolejowych; regeneracja rdestowca z kłą-
czy na stacji Warszawa-Reduta Ordona; C i D – 
podczas prac hydrotechnicznych w dolinach 
cieków; potok Wapienica, płd Polska; E, F – 
transportu ziemi do celów ogrodowych. Fot. 
Barbara Tokarska-Guzik
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(igły są dostosowywane do rozmiarów doro-
słych roślin). Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 58. Chemical control of knotweed – injections. 
A – gun for injecting knotweed stems; B and 
C – injection of 5% herbicide (Roundup) into 
above-ground knotweed stem; D – the efficien-
cy of treatment depends on the dose of herbici-
de applied – knotweed stems have to be large 
enough (needles are suitable for injecting adu-
lt plants)

Ryc. 59. Metody kombinowane stosowane są, tak-
że w Polsce, szczególnie na terenach zurba-
nizowanych i wzdłuż linii komunikacyjnych. 
A – próby usunięca kępy rdestowca przy prze-
jeździe kolejowym w Warszawie; B – widoczne 
charakterystyczne „miotlaste” odrosty po za-
stosowanym herbicydzie. Fot. Barbara Tokar-
ska-Guzik

Fig. 59. Combined methods are used, also in Po-
land, particularly in urban areas and along 
transport routes. A – attempt to remove 
a knotweed clump at a railway crossing in 
Warsaw; B – characteristic ‘bonsai’-like regro-
wth after treatment with herbicide

Ryc. 60. Metody biologiczne są stosowanymi, lecz 
jednocześnie kontrowersyjnymi działaniami 
podejmowanymi w walce z roślinami inwa-
zyjnymi w wielu rejonach świata. A–C – wy-
magają prowadzenia wieloletnich badań w po-
szukiwaniu skutecznego wroga w granicach 
naturalnego występowania rdestowców; C – 
naukowcy CABI w Japonii; D–F – kolejnym 
etapem są badania eksperymentalne prowa-
dzone w warunkach zamkniętego laborato-
rium. Fot. CABI, Richard Shaw

Fig. 60. Biological control well established but oc-
casionally  controvercial method of control-
ling invasive plants in some parts of the world. 
A–C – it requires extensive safety studies to 
identify an effective enemy within the natural 
range of knotweeds’ distribution; C – scientists 
from CABI in Japan; D–F – at the next stage 
experimental studies are carried out in a clo-
sed laboratory

Ryc. 61. Wypasanie jako tania metoda zwalczania 
rdestowców. Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 61. Grazing as an inexpensive method to era-
dicate knotweed

Ryc. 62. „Obiecujący” wrogowie rdestowca: grzy-
by. A – liście rdestowca porażone grzybem; B – 
Aecidium polygoni-cuspidati. Po fazie testów 
odrzuceni jako nie przynoszący oczekiwanych 
rezultatów. Fot. CABI, Richard Shaw

Fig. 53. Digging out knotweed rhizomes. A – dig-
ging out rhizomes after cutting above-ground 
parts of plants; B – excavator with a bucket 
with special teeth for the removal of rhizomes; 
C – accumulated biomass (above and under-
ground parts) being burnt in situ; Welsh coast, 
United Kingdom

Ryc. 54. Orka jako metoda eliminacji rdestowców. 
A i B – głęboka orka pozwala wydobyć na po-
wierzchnię kłącza rdestowców; C i D – kłącza 
mogą osiągać pokaźne rozmiary. Fot. Katarzy-
na Bzdęga: A–B, Barbara Tokarska-Guzik: C, 
Trevor Renals, the Environment Agency: D

Fig. 54. Ploughing to eliminate knotweed. A and 
B – deep ploughing helps lift knotweed rhizo-
mes to the soil surface; C and D – rhizomes can 
be very large

Ryc. 55. Wypalanie jako metoda eliminacji rde-
stowców? W Polsce nie jest dozwolona. Nowe 
pędy rdestowców regenerują się szybko z pod-
ziemnych kłączy. Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 55. Controlled burning to eradicate knotwe-
ed? This is illegal in Poland. New knotweed 
stems rapidly regenerate from underground 
rhizomes.

Ryc. 56. Metoda chemiczna. A – efekt działania 
herbicydu; B – oznakowanie miejsca w którym 
prowadzone są zabiegi; Wielka Brytania. Fot. 
Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 56. Chemical control. A – after treatment with 
herbicide; B – information notices at the site 
under treatment; United Kingdom

Ryc. 57. Chemiczne zwalczanie rdestowców – 
oprysk. A – w pierwszym roku zabiegów; na 
pierwszym planie widoczny efekt działania 
herbicydu po kilku tygodniach od przepro-
wadzonego oprysku; B – po trzech latach; za-
biegi prowadzono na brzegach rzeki St Au-
stell, Wielka Brytania. Fot. Trevor Renals, the 
Environment Agency

Fig. 57. Chemical control of knotweed – spraying. 
A – first year after treatment; in the foregro-
und – effects of herbicide a few weeks after 
spraying; B – three years after spraying; treat-
ments along the St Austell river, United King-
dom; Cornwall Knotweed Forum

Ryc. 58. Chemiczne zwalczanie rdestowców – 
iniekcje. A – pistolet do nakłuwania pędów 
rdestowca; B i C – iniekcja nadziemnej części 
pędu rdestowca 5% roztworem herbicydu (Ro-
undup); D – skuteczność zabiegu zależy od 
wprowadzonej dawki herbicydu – pędy rde-
stowca muszą być odpowiednich rozmiarów 
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prowadzonym zabiegu eliminacji rdestowca. 
A–C – faza początkowa: sadzonki Salix vimi-
nalis przygotowane do wysadzenia (A), sadze-
nie ukorzenionych zrzezów wierzby wiciowej 
S. viminalis na powierzchniach badawczych 
(B), sadzenie 2–3-listnych sadzonek poda-
grycznika pospolitego Aegopodium podagra-
ria (C); D i E – efekty zabiegów w trzecim se-
zonie: – rozwój posadzonych zrzezów wierzby 
Salix sp. (D); jedna z powierzchni po wprowa-
dzeniu A. podagraria – widoczny regenerują-
cy się pojedynczy pęd rdestowca, który należy 
niezwłocznie eliminować (E). Fot. Barbara To-
karska-Guzik

Fig. 66. Experimental ecological restoration in the 
valley of Jasieniczanka creek (south Poland) 
after treatment to eradicate knotweed. A–C – 
initial phase: seedlings of common osier Salix 
viminalis prepared for planting (A), planting 
rooted cuttings of S. viminalis on experimen-
tal plots (B), planting 2–3-leaf seedlings of gro-
und elder Aegopodium podagraria (C); D and 
E – effects of treatments after three years: – de-
velopment of planted cuttings of Salix sp. (D); 
one of the experimental plots after the intro-
duction of A. podagraria – a single regenera-
ting knotweed stem which has to be immedia-
tely removed (E)

Ryc. 67. Strategia postępowania z inwazyjnymi ga-
tunkami roślin obcego pochodzenia, w tym 
z azjatyckimi rdestowcami, powinna uwzględ-
niać badania naukowe, wymianę doświadczeń 
i edukację. A–C – tematyczne konferencje 
i warsztaty międzynarodowe i krajowe; D–F – 
ważną rolę odgrywa edukacja na różnych po-
ziomach kształcenia: broszura informacyj-
na Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska (Dajdok 
i Śliwiński 2009) (E); wydawnictwo Pomor-
skiego Zespołu PK, Oddział Zespołu w Cha-
rzykowicach, Zaborski PK (F). Fot. Barbara To-
karska-Guzik: A–C

Fig. 67. A strategy for handling non-native inva-
sive plant species, including Asian knotweeds, 
should be based on scientific research, sha-
ring experience and education.A–C – interna-
tional and national thematic conferences and 
workshops; D–F – education at different levels 
plays an important role: information brochu-
re entitled Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska/
Invasive plants of Lower Silesia (Dajdok and 
Śliwiński 2009) (E); publication by the Pome-
ranian Group of Landscape Parks, Branch of 
the Group in Charzykowice, Zaborski Land-
scape Park (F)

Fig. 62. Promising enemies of knotweed: fungi. 
A – knotweed leaves infected with fungus; B – 
Aecidium polygoni-cuspidati.  Finally assessed 
as not promising

Ryc. 63. „Obiecujący” wrogowie rdestowca: owady. 
A – Gallerucida bifasciata; B – chrząszcz z ro-
dzaju Lixus – ryjkowcowate; C i D – Allantus 
luctifer: larwa i ślady żerowania (C), postać do-
rosła (D); A–D – Po przeprowadzonych testach 
wykluczone z grupy ‚obiecujących’ wrogów; 
E–H – Aphalara itadori – owad dopuszczo-
ny do zastosowania w „walce” z rdestowcami 
w Wielkiej Brytanii: nimfa (E), postać dorosła 
(F), efekty żerowania niewielkich, ale skutecz-
nych owadów (G i H). Fot. CABI, Richard Shaw

Fig. 63. Tested as promising enemies of knotweed: 
insects. A – Gallerucida bifasciata; B – Lixus 
beetle – weevil;  C and D – Allantus luctifer: 
larva and signs of feeding (C), adult beetle (D); 
A–D – Not promising anymore and  rejected; 
E–H – Aphalara itadori – an insect approved 
for use in the control of knotweed species in 
the United  Kingdom: nymph (E), adult form 
(F), psyllid with high potential, small yet da-
maging in large numbers (G and H) 

Ryc. 64. Podczas prowadzonych zabiegów elimi-
nacji rdestowców powstaje duża ilość bioma-
sy, która wymaga właściwego zutylizowania. 
A i B – biomasa nagromadzona po wycince pę-
dów nadziemnych rdestowców; C i D – wydo-
byte kłącza i korzenie; pozostawione i nieza-
bezpieczone mogą stwarzać kolejne problemy, 
ponieważ rdestowce szybko regenerują się na-
wet z niewielkich fragmentów kłączy. Fot. Bar-
bara Tokarska-Guzik

Fig. 64. Treatments aimed at eradicating knotwe-
ed create a large amount of biomass that has to 
be properly disposed of. A and B – biomass ac-
cumulated after cutting above-ground knotwe-
ed stems; C and D – excavated rhizomes and 
roots; when left unprotected, these can create 
further problems, because knotweed regenera-
tes rapidly, even from the smallest parts of rhi-
zomes

Ryc. 65. Publikacje zbierające dobre i złe doświad-
czenia w zwalczaniu inwazyjnych gatun-
ków roślin obcego pochodzenia. A – pierwsza 
w Polsce; B – podobna z Republiki Czeskiej

Fig. 65. Publications presenting positive and ne-
gative experience in eradicating invasive non-

-native plant species.  A – first in Poland; B – 
a similar one from the Czech Republic

Ryc. 66. Eksperyment renaturyzacji w Dolinie 
potoku Jasieniczanka (płd. Polska) po prze-
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plants; C – deep ploughing with a double-fur-
row plough and cutter; D – knotweed rhizo-
mes uncovered by ploughing. Next to it, shred-
ded above-ground plant parts in containers

Ryc. 73. Drugi etap zwalczania rdestowca sacha-
lińskiego w Dolinie Wodącej. A – na stanowi-
sku objętym zabiegami pozostały liczne frag-
menty kłączy; B – odrastające pędy; C – widok 
ogólny na powierzchnię objętą zabiegami 
zwalczania; D – zabiegi wariantowe: rozłoże-
nie folii i rozsypanie siana pozyskanego z są-
siadujących łąk i muraw; widoczne odrastające 
pędy rdestowca. Fot. Zenon Guzik: A, Barba-
ra Tokarska-Guzik: B–C, Katarzyna Bzdęga: D

Fig. 73. Second stage of eradicating giant knotwe-
ed in the Wodąca Valley. A – numerous frag-
ments of rhizomes left on the treated site; 
B – regrowing stems; C – general view of the 
treated site; D – variant treatments: plastic li-
ner and mulching with hay obtained from the 
neighbouring meadows and grasslands; regro-
wing knotweed stems

Ryc. 74. Wyniki inwentaryzacji stanowisk inwa-
zyjnych gatunków roślin, w tym z rodzaju 
rdestowiec Reynoutria w Kampinoskim PN. 
A – publikacja poświęcona problemowi inwa-
zyjnych gatunków roślin w KPN; B – mapa roz-
mieszczenia rdestowców w KPN; C i D – rde-
stowiec pośredni w Adamówku (C) i na skraju 
Lasu Bemowskiego (D). Fot. Anna Otręba

Fig. 74. Results of a survey carried out on the si-
tes of invasive plant species, including knotwe-
ed (Reynoutria) species in Kampinos National 
Park. A – publication on the problem of inva-
sive plant species in KNP; B – map of knotwe-
ed distribution in KNP; C and D – Bohemian 
knotweed in Adamówek (C) and on the edge of 
Bemowo Forest (D)

Ryc. 75. Rozmieszczenie stanowisk Reynoutria  ja-
ponica w Ojcowskim Parku Narodowym. 1 – 
stanowiska w zbiorowiskach roślinnych  poza 
uprawą; 2 – stanowiska w uprawie

Fig. 75. Distribution of Reynoutria japonica  sites 
in Ojców National Park. 1 – sites in natural  
habitats; 2 – sites on farmland. 

Ryc. 76. Rdestowce w Ojcowskim PN. A – r. ostro-
kończysty w Grodzisku nad Prądnikiem 
(Młynnik); B – r. ostrokończysty w Ojcowie za 
muzeum (przypuszczalnie jest to r. sachaliń-
ski). Fot. Anna Sołtys-Lelek

Fig. 76. Knotweeds in Ojców Np. A – Japanese 
knotweed in Grodzisk by Prądnik (Młynnik); 
B – Japanese knotweed in Ojców, behind the 
museum (probably giant knotweed)

Ryc. 68. Rdestowce na brzegach Odry – obszar 
Natura 2000 „Graniczny Meander Odry”. Fot. 
Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 68. Knotweed plants on the banks of the Od-
ra river – Natura 2000 site “Graniczny Mean-
der Odry”

Ryc. 69. Lokalizacja miejsc zwalczania gatunków  
z rodzaju Reynoutria na tle ich ogólnego roz-
mieszczenia na terenie obszaru Natura 2000 

„Graniczny Meander Odry” (stan w 2005 roku) 
Fig. 69. Location of sites where Reynoutria species 

have been eradicated, and their general distri-
bution within the Natura 2000 site “Graniczny 
Meander Odry” (in 2005). 

Ryc. 70. Dokumentacja stanu zachowania siedlisk 
i etapów zwalczania rdestowców na obszarze 
Natura 2000 „Graniczny meander Odry”. A – 
fragment powierzchni przed podjęciem dzia-
łań; B – po zabiegu wycinania; C – wykaszanie 
mechaniczne z jednoczesnym rozdrabnianiem 
części nadziemnych roślin; D – wykaszanie 
ręczne (w miejscach trudnodostępnych); E–F – 
odrastanie rdestowców po zastosowaniu meto-
dy mechanicznej. Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Fig. 70. Documentation of the conservation sta-
tus of habitats and stages of knotweed eradi-
cation on the Natura 2000 site “Graniczny me-
ander Odry”. A – fragment of area before the 
beginning of eradication; B – after cutting; 
C – mecha nical cutting and shredding of abo-
ve-ground plant parts; D – manual cutting (in 
places difficult to access); E–F – regrowth of 
knotweed after mechanical eradication

Ryc. 71. Panorama stanowiska rdestowca sacha-
lińskiego w Dolinie Wodącej koło Smolenia, 
PK Orlich Gniazd. Fot. Katarzyna Bzdęga

Fig. 71. A panoramic view of a site with giant 
knotweed in the Wodąca Valley near Smoleń, 
Eagles’ Nests Landscape Park

Ryc. 72. Kolejne etapy zwalczania rdestowca sa-
chalińskiego w Dolinie Wodącej. A – wycin-
ka mechaniczna rdestowca połączona z jedno-
czesnym rozdrabnianiem biomasy; B – efekt 
koszenia mechanicznego i rozdrobnienia czę-
ści nadziemnych rdestowca; C – orka głębo-
ka z użyciem pługa dwuskibowego z frezem; 
D – odsłonięte w efekcie orki kłącza rdestow-
ca. Obok w pojemnikach zebrane zrąbki części 
nadziemnych tej rośliny. Fot. Katarzyna Bzdęga

Fig. 72. Subsequent steps in eradicating giant 
knotweed in the Wodąca Valley. A – mecha-
nical cutting of knotweed and biomass shred-
ding; B – effects of mechanical cutting and 
shredding of above-ground parts of knotweed 
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amatorskiej. Zdjęcie z Krakowa, zamieszczone 
na forum Muratora, opisane jako rdestowiec 
sachaliński (najprawdopodobniej to rdesto-
wiec ostrokończysty). Fot. Woytek, 8.11.2007;  
http://forum.muratordom.pl/showthread.php? 
98634-rdest-sachali%C5%84ski-w-donicach; 
data dostępu: 25.09.2015

Fig. 81. An interesting example of the use of 
knotweeds as ornamental plants in a private 
garden. Photograph from Kraków published 
online on a forum for house builders, descri-
bed as giant knotweed (most likely it is Japane-
se knotweed)

Ryc. 82. Propagowanie walki z roślinami inwazyj-
nymi może mieć różne formy; przykład billbo-
ardu nawołującego do zwalczania ambrozji by-
licolistnej na południu Europy. Fot. Barbara 
Tokarska-Guzik

Fig. 82. Information about the need to eradicate 
invasive plants can be promoted in many ways; 
this example is a large banner calling for the 
eradication of common ragweed in south Eu-
rope

Ryc. 83. Broszura przygotowana i opublikowana 
na potrzeby akcji edukacyjnej prowadzonej 
w Zaborskim PK

Fig. 83. Brochure prepared and published for an 
educational campaign carried out at the Za-
borski LP

Ryc. 84. Kodeksy dobrych praktyk w zakresie 
ogrodnictwa i roślin inwazyjnych obcego po-
chodzenia. A – polskojęzyczna wersja kodeksu 
europejskiego; B – kodeks polski

Fig. 84. Codes of good practice on horticulture 
and invasive alien species. A – Polish version 
of the European code of practice; B – Polish 
code of practice

Ryc. 85. Przewodnik do identyfikacji kłączy  rde-
stowców (por. także ryc. 48)

Fig. 85. Guide to the identification of knotweed  
rhizomes (cf. also Fig. 48)

Ryc. 77. Usuwanie rdestowców w Pienińskim PN. 
A – usuwanie nowej kępy rdestowca ostrokoń-
czystego na Rówience (25 września 2012 roku); 
B – suszenie pędów rdestowców przy dyrekcji 
PPN (27 lipca 2011 roku). Fot. G. Vončina

Fig. 77. Eradication of knotweed in Pieniny Np. A – 
removal of a new clump of Japanese knotwe-
ed in Rówienka (25 Sept 2012); B – drying 
knotweed stems near the office building of 
PNP (27 July 2011)

Ryc. 78. Monitoring i zwalczanie rdestowców w Pie-
nińskim PN. A – kłącza wraz z pędami usunięte 
z nanosu rzeki (rejon Nokla); B – kwitnący pęd 
rdestowca ostrokończystego pomiędzy kępami 
pióropusznika strusiego (rejon Rówienki); C – 
r. ostrokończysty na wysokim brzegu Dunajca 
odnaleziony podczas spływu w 2014 roku

Fig. 78. Monitoring and eradication of knotwe-
ed in Pieniny NP. A – rhizomes and stems re-
moved from river silt (Nokle region); B – flo-
wering stem of Japanese knotweed between 
clumps of ostrich fern (Rówienka region); C – 
Japanese knotweed on a steep bank of the Du-
najec river found during rafting in 2014

Ryc. 79. Studenci podczas usuwania rdestowca 
w Katowicach. Fot. Katarzyna Bzdęga

Fig. 79. Students eradicating knotweed in Katowice
Ryc. 80. Usuwanie rdestowca sachalińskiego przez 

uczniów ze szkoły w Sławęcinie w gminie 
Chojnice. Młodzież usuwała rośliny w ramach 
akcji edukacyjnej „Obce gatunki inwazyjne? 
Nie, dziękuję!” prowadzonej przez Zaborski 
Park Krajobrazowy. Fot. archiwum Zaborskie-
go PK

Fig. 80. Students from a school in Sławęcin, Choj-
nice municipality eradicating giant knotweed. 
Young people removed plants under the educa-
tional project “Invasive alien species? No, thank 
you!” organised by Zaborski Landscape Park

Ryc. 81. Interesujący przykład wykorzystania rde-
stowców jako roślin ozdobnych w uprawie 
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A publication prepared based on the docu-
ment “Guidelines on the eradication of knotweed 
species in Poland”, commissioned by the General 
Directorate for Environmental Protection.

Prevention of invasion is considered to be the 
most effective method for reducing the environ-
mental and economic consequences of the spread of 
alien species. In addition to raising awareness of the 
causes and consequences of biological invasions, an 
essential element of a preventive strategy is the de-
velopment of effective organizational and legal so-
lutions, including acts regulating the import of alien 
plant species and methods of handling plants that 
already exist in anthropogenic and other habitats.

Poland, by ratifying in 1995 the Convention on 
biological diversity (CBD), committed itself, among 
other things, to preventing the introduction of, con-
trolling, or eradicating those alien species which 
threaten ecosystems, habitats or species (as far as 
possible and as appropriate) (Article 8h). The gro-
up of alien plants includes knotweed species Rey-
noutria spp. (= Fallopia spp.) (Tokarska-Guzik et 
al. 2012, 2015a). Because of the threats to the biodi-
versity of plants and animals in specific areas asso-
ciated with the spread of knotweeds and the forma-
tion of communities in which they dominate, often 
in large areas, these species have been listed in ma-
ny countries as among those requiring eradication 
(Child and Wade 2000; Lowe et al. 2000). Failure 
to adopt measures limiting their occurrence and/or 
eradicating these plants can promote further inva-
sions and increase the scale of their establishment.

Due to certain morphological and biologi-
cal features of knotweed species and their ability 
to adapt to various environmental conditions they 
have also been regarded as plants which are parti-
cularly difficult to control (e.g. Bímová et al. 2001; 
Child et al. 2001; Cronk and Fuller 2001).

Regulation of the European Parliament and of 
the Council (EU) no. 1143/2014 of 22 October 2014 
(EU Regulation) on the prevention and manage-
ment of the introduction and spread of invasive 
alien species states that “Member States shall have 
in place effective management measures for tho-
se invasive alien species of European Union con-
cern which the Member States have found to be wi-
dely spread on their territory, so that their impact 
on biodiversity, the related ecosystem services, and, 
where applicable, on human health or the economy, 
are minimised” (ch. 4, Article 19).

The issue of effective eradication of invasive 
species belonging to the genus Reynoutria has been 
addressed in many scientific reports and methodo-
logical guides (e.g. Child and Wade 2000; Bímo-
vá et al. 2001; Kabat et al. 2006; The knotweed co-
de… 2006; Barták et al. 2010). Information about 
methods of eradication and prevention is also pro-
vided in the GISP database (Global Invasive Species 
Programme) (Mooney 1999). One frequently em-
phasized fact is that once well-established, popula-
tions of knotweed species are very difficult to era-
dicate. This should be considered when planning 
actions on national, regional and local levels.

The aim of this publication is to summarize 
current knowledge about the occurrence of alien 
invasive knotweed Reynoutria spp. (= Fallopia spp.) 
species in Poland: Japanese knotweed (Reynoutria 
japonica), giant knotweed (Reynoutria sachalinen-
sis) and their hybrid – Bohemian knotweed (Rey-
noutria × bohemica), and to prepare guidelines 
allowing for effective measures to eliminate or mi-
nimize the risks associated with their spread.

This document is meant to serve as a guideli-
ne for local authorities, academic institutions, non-
governmental organizations and citizens, provi-
ding them with information on the identification 

Invasive knotweed species (Reynoutria spp.) in Poland – biology, ecology and methods of eradication 
SUMMARY
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d) proposals for necessary actions aimed at the 
management of knotweed populations in Po-
land, including types of priority areas or ha-
bitats which should be covered by these ac-
tions, and the analysis of costs and benefits 
from the proposed actions (ch. 4.6.);

e) recommendations on a strategy for the moni-
toring of populations and monitoring of the 
effects of undertaken actions, as well as an 
explanation of the objectives of this monito-
ring (ch. 4.7.);

f) example actions associated with the eradica-
tion of knotweed species, completed or cur-
rently conducted in Poland and other coun-
tries (ch. 4.8.).

4. Sources of financing actions aimed at limiting 
the spread and the elimination of existing sites 
of knotweed plants (ch. 5.).

5. Informational, educational and communication 
measures promoting good practices in the ma-
nagement of knotweed populations (ch. 6.).

An integral part of this document is a guide 
to the identification of individual knotweed taxa, 
with illustrations presenting important diagnostic 
features.

Current knowledge about Asian knotweed spe-
cies is extensive (cf. references). It has been accu-
mulated through detailed studies and observations 
carried out for many years in various research cen-
tres, especially in countries where knotweed spe-
cies are a problem in nature conservation or cause 
economic damage. Results from these studies sho-
uld be supplemented with data relating to Poland 
and individual regions of the country, especially in 
order to assess the role of generative reproduction 
in the spread of knotweed species and their impact 
on native species and habitats.

Information collected so far illustrating the 
distribution of invasive knotweed species in Poland 
does not fully reflect the current status of distribu-
tion for these taxa, but it does indicate a clear in-
crease in the density of sites of Reynoutria japonica 
and R. sachalinensis in south Poland. Their abun-
dant occurrence is promoted by the diversified 
orography and the dense network of watercourses 
which are present there. Least is known, based on 

of knotweed species, available legal measures ena-
bling actions to control these species, and, above all, 
a description of the most effective methods for eli-
mination and minimizing their further spread.

This document includes:
1. Characterisation of invasive knotweed taxa Rey-

noutria spp. (= Fallopia spp.) found in Poland 
(ch. 2), including:
a) classification and nomenclature (ch. 2.1.-2.3.);
b) morphology (ch. 2.4.) and problems of taxa 

identification (ch. 2.5.);
c) biology and ecology (ch. 2.6.);
d) history, status and forecasts of invasiveness in 

Poland (ch. 2.7.);
e) habitats, including those listed in the Habi-

tats Directive, most frequently invaded by 
knotweed species in Poland (ch. 2.8.);

f) description of the impact on the natu-
ral environment, particularly on protected 
species and habitats listed in the Habitats 
Directive, and on the economy and humans 
(ch. 2.9.);

g) example estimates of economic damage cau-
sed by these species (ch. 2.9.4.);

h) description of known methods of applying 
specific species e.g. in medicine (ch. 2.9.5.).

2. Analysis of existing regulations on measures 
aimed at the eradication of invasive knotweed 
species and the minimisation of their spread, as 
well as proposed modifications to legal and orga-
nisational solutions in this area (ch. 3.).

3. Methods for preventing the spread of knotweeds, 
management of their populations and monito-
ring (ch. 4.), including:
a) measures aimed at preventing the invasion of 

knotweed species into the natural environ-
ment (ch. 4.1.);

b) description of methods used for the eradi-
cation of knotweeds, with emphasis on their 
advantages and disadvantages (ch. 4.2.), me-
thods for the disposal of harvested plant ma-
terial (ch. 4.3.) and the assessment of the effi-
ciency of these methods (ch. 4.4.);

c) methods for the ecological restoration of land 
after the removal of knotweeds (ch. 4.5.);
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Legal provisions concerning knotweeds are 
contained in a number of national regulations rela-
ting to invasive alien species (e.g. Regulation of the 
Minister of the Environment of 9 September 2011). 
Some of them have been adopted after the ratifica-
tion of international agreements, such as the Berne 
Convention, the global/UN Convention on Biologi-
cal Diversity, the Habitats Directive and other EU 
Regulations. However, the existing legislative me-
asures seem to be sufficient with respect to the re-
gulation of the deliberate introduction of knotwe-
ed species into the environment, but insufficient 
when we consider clauses on limiting the acciden-
tal spread of propagules of invasive species, espe-
cially knotweed. One particularly important pro-
blem is the dispersal of fragments of rhizomes with 
soil by contaminated machinery used on a sequen-
ce of various construction sites, as well as the stoc-
kpiling and disposal of plant waste material.

Because of EU legislation coming into force, as 
well as the inclusion of Japanese knotweed, giant 
knotweed and Bohemian knotweed in the Regula-
tion of the Minister of Environment of 9 Septem-
ber 2011 on the list of alien plant and animal species 
which, when introduced to the natural environment, 
pose a threat to native biodiversity or natural habi-
tats, it can be assumed that the intentional intro-
duction of these species in the natural environ-
ment will be minimised. Sporadic introductions 
may possibly be caused by individuals or institu-
tions unfamiliar with these regulations, or by offe-
ring plants under a different name – for example, 
giant knotweed is advertised in Germany under 
the name Igniscum for cultivation as an energy crop 
(cf. ch. 2.9.5.). Therefore, it would also be reasona-
ble to extend the list of priority actions to include 
measures preventing the further spread of knotwe-
ed species, which are plant species already common 
across Poland, from already existing sites.

This aim could be achieved through:
– eradication of existing populations (ch. 4.2.),
– monitoring of existing populations of knotweed 

plants combined with the assessment of the ac-
tual threat they create (ch. 4.7.),

– prompt identification of new sites of plants 
(within an early warning system) supported by 

collected data, about the current distribution ran-
ge for R. × bohemica. Presumably, the small num-
ber of reported sites for this hybrid can be attribu-
ted to problems with its differentiation from the 
parent species. The concentration of sites of these 
knotweed taxa generally overlaps with the location 
of urban areas and linear objects, such as roads, ra-
ilways and rivers (cf. Figs. 31–33).

The total area covered by all the three knotwe-
ed taxa in Poland has been estimated at 0.12% of 
the country, i.e. approx. 40,000 ha. This is a relati-
vely modest figure, but the total area is not the best 
way to measure the risk of invasion. In the case of 
knotweed species, the risk of invasion results pri-
marily from the fragmented range of distribution 
with many scattered hot spots, from which the spe-
cies in question can spread to new areas. Forecasting 
of the rate and range of the invasion of knotweeds is 
very difficult because of this spatial model of distri-
bution for knotweed species in Poland, combined 
with the strong potential of knotweeds for vegeta-
tive reproduction and their ability for fast and lon-
g-distance migration and colonising further areas 
with the help of human activity, as well as the gro-
wing role of generative reproduction in dispersal.

An updating survey of sites should be carried 
out to correctly estimate the area currently covered 
by knotweed species, to estimate their rate of spre-
ad and to indicate regions most endangered by their 
spread. On a local (regional) scale it is worth consi-
dering the use of modern techniques (modelling of 
niches and species ranges), including the analysis of 
aerial and spectral photographs.

Protection of biodiversity and control of inva-
sive species has for years been a priority in the Eu-
ropean Union, and is the subject of many interna-
tional agreements, including pan-European ones. 
Invasive Reynoutria spp. (= Fallopia spp.) species 
are listed in many legal acts adopted at different 
administrative levels, both national and interna-
tional (e.g. Genovesi and Shine 2011). Knotweeds 
are also included indirectly (as invasive alien spe-
cies) or directly (listed by name) in international 
conventions, directives and regulations adopted by 
European countries and worldwide international 
organizations.
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nical control and/or chemical control in speci-
fic cases;

2– limiting the spread of populations by:
a– planting in containers;
b– keeping the size of populations under control 

by cutting or pulling out some plants on the 
edge of the cultivated area;

3– prohibition of the transport of soil from sites in-
fested with knotweed;

4– proper disposal of biomass (especially becau-
se of vegetative reproduction) after the end of 
the growing season or during the eradication of 
plants from the site:
a– drying,
b– burning,
c– prohibition of disposal on illegal waste 

dumps (e.g. in forests, by watercourses).
These recommendations can be considered as 

suggested preventive measures limiting the spread 
of knotweed species from the places of their culti-
vation (storage). Recommendations are addressed 
to land owners and administrators.

Another issue that should also be considered 
when planning preventive measures concerns pe-
riodic surveys of knotweed sites on private land 
carried out by relevant services, and orders for era-
dication in the case of sites where knotweeds are 
out of control (this also requires relevant legisla-
tive solutions). Other problems to be solved con-
cern fundraising and organising equipment for the 
liquidation of knotweed sites (assistance of muni-
cipal authorities in this area seems necessary, e.g. 
through applying for funds to finance actions, and 
organising work on the system of monitoring plots 
located within municipalities, for example once 
every 5 years), and special sites for the stockpiling 
and disposal of biomass, and organization of work.

Currently the elimination of knotweed sites is 
accomplished using different methods, depending 
on the size and location of populations (e.g. in pro-
tected areas, in river valleys, in built-up areas). The 
strategy for the eradication of knotweeds is also de-
termined by the biology of these plants. Knotwe-
eds are perennials with a large system of under-
ground rhizomes that spread mainly by vegetative 
reproduction (ch. 2.6.2.). Because of this they are 

relevant regulations (ch. 3.2.) and a large-scale 
educational campaign (ch. 6.).

In addition, preventive actions should include:
– the development, implementation and dissemi-

nation of rules for the management of these spe-
cies (codes of good practice), with an indication 
of the characteristic plant features promoting 
invasion. The document we deliver here is in-
tended to fulfil this task, and it can be used to 
prepare other materials (with updated informa-
tion) such as brochures, flyers with concise de-
scriptions and photographs (in a paper or digi-
tal format, depending on needs), and examples 
of appropriately and successfully completed pre-
ventive actions.

For example, knotweed plants spread easily by 
vegetative reproduction, and it is important to pre-
vent the dispersal of their fragments such as rhizo-
mes and stems (e.g. by contaminated machinery or 
other equipment that has had contact with plants) 
and soil contaminated with plant material, becau-
se plants can regenerate even from the smallest pie-
ces of stems and rhizomes (Brock et al. 1995; Bra-
bec and Pyšek 2000; Rennocks 2007) (ch. 2.6.2.). 
For this reason, the use of vehicles with caterpillar 
tracks is not recommended in areas where knotwe-
eds are present, and vehicles leaving these areas or 
hauling soil that may contain fragments of plants 
should be thoroughly cleaned (The knotweed code… 
2006). It is also important to implement codes of 
practice for handling plant waste material (parti-
cularly fragments of stems and rhizomes). Planned 
developments should be preceded by a survey of the 
natural environment, taking into account the pre-
sence of invasive alien species (including knotwe-
eds), allowing for the development of a work plan 
together with an indication of methods for the ma-
nagement of invasive species found on the site in or-
der to prevent their further dispersal to new areas.

With respect to highly-invasive knotweed spe-
cies in cultivation, the following recommendations 
should be made:
1– monitoring of areas adjacent to the site whe-

re knotweed plants are kept, and destruction of 
plants that escape from cultivation by mecha-
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eds their approval is not recommended on wider 
scale. Replacement of soil (even a 2–3 m deep lay-
er) containing rhizomes is often used as a comple-
mentary method or an alternative to chemical con-
trol. However, it has a serious disadvantage, being 
a negative impact on the natural environment (hi-
gh environmental costs).

Apart from the methods listed, there are also 
tests being carried out, mainly in Western Euro-
pe, on biological methods, mostly those involving 
the use of pathogens. But as long as there is no full 
guarantee that the tested methods are safe with re-
spect to native organisms they should be treated 
with limited confidence.

Planning eradication treatments should consi-
der the fact that knotweeds, including Reynoutria 
japonica, are also able to spread by generative re-
production. Therefore, as far as possible, the forma-
tion of seeds that can survive in the soil seed bank 
or contribute to the dispersal of plants to new areas 
should be prevented. Given the above, cutting do-
wn patches of knotweed plants many times during 
the growing season and over a long period of time, 
i.e. several or even more than ten years, should be 
recommended.

It is still important to continue studies which 
may help develop effective methods of eradica-
tion (e.g. the development and use of bioengine-
ering methods). Results obtained to date have 
shown the importance of maintaining and streng-
thening the competitive role of native plant species 
or whole plant communities, both in limiting the 
spread of knotweeds and ecological restoration of 
areas where populations of knotweed species had 
been eliminated (Dommanget et al. 2013; Chmu-
ra et al. 2015; authors’ own studies). Nevertheless, 
the growth strategy of knotweeds under different 
light conditions, including methods of utilisation 
of nutrients accumulated in underground parts of 
plants, has still to be fully explained. The effect of li-
ght exclusion on limiting the size of the above-gro-
und biomass of knotweed plants also needs to be 
confirmed under controlled conditions and in field 
experiments (Dommanget et al. 2013).

Currently in Poland there is virtually no na-
tional system for the monitoring of populations of 

eradicated mainly by the mechanical removal of 
above- and underground parts of plants and/or by 
chemical treatments.

Accumulated experience relating to the deve-
lopment and implementation of appropriate pro-
cedures, assessment of the effectiveness of vario-
us methods and estimation of their costs has been 
presented in numerous publications (e.g. Holden 
et al. 1992; Luken and Thieret 1997 and referen-
ces quoted therein; Child and Wade 2000; Cronk 
and Fuller 2001; Bimová et al. 2001; Fibichová et 
al. 2014). The United Kingdom has long experien-
ce in eradicating knotweeds because of the incre-
asing scale of invasion of these species in the Bri-
tish Isles. Special programmes have been developed 
there for the control, eradication and prevention of 
knotweed spread (The knotweed code… 2006; CA-
BI 2015a–c). Studies and pilot actions aimed at de-
veloping the most effective procedures are also car-
ried out in the UK.

Knotweed species are controlled using mecha-
nical, chemical, combined (mechanical and chemi-
cal) and biological methods.

The choice of method should mainly consider:
d) its impact on the natural environment 

(environmental costs),
e) presumed effectiveness,
f) financial costs.

Methods differ in terms of the duration and 
frequency of treatments which depend on the size 
and location of knotweed populations.

It should be emphasized that occasional and 
selective elimination of invasive species, including 
knotweeds, is ineffective. Comprehensive plans 
have to be developed, including regular control tre-
atments in larger areas and are at best implemented 
on a national level. However, because of current lo-
gistical and financial constraints, the major focus 
should be on preventive measures, as well as on the 
eradication of knotweed populations at early sta-
ges of their growth. So far, experience has shown 
that combined methods are the most popular since 
they bring the best effects (repetitive cutting of ca-
nes during the growing season combined with che-
mical control). However, because of the harmful 
effects of the chemicals used to eradicate knotwe-
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Actions aimed at limiting the spread and era-
dication of knotweeds are extremely difficult, co-
stly and time-consuming. Funds should be secured 
for a programme aimed at eliminating these spe-
cies. Currently, land owners and authorities ma-
naging knotweed-infested areas do not have suffi-
cient funds for such projects, but applications for 
funding can be filed by non-governmental organi-
sations, national parks, landscape parks, and mu-
nicipal and county authorities. Unfortunately, pri-
vate owners/individuals are currently not granted 
financial support for such activities. Another signi-
ficant obstacle in starting initiatives associated with 
the elimination of knotweed sites, apart from limi-
ted budgets, seems to be the lack of logistic solu-
tions. This primarily concerns the lack of local or 
regional sites for stockpiling biomass (containing 
stems or rhizomes) appropriately prepared for the 
disposal of waste in a way preventing the spread of 
invasive knotweed species to new areas.

knotweeds, as well as for other invasive plant spe-
cies. An attempt made in 2016 to make it a part of 
the Integrated Monitoring of the Natural Environ-
ment (Zintegrowany Monitoring Środowiska Przy-
rodniczego, ZMŚP) seems to be insufficient. There-
fore, it is necessary to prepare guidelines for data 
collection from river valleys, especially in sections 
where the emergence of these problematic species is 
most probable. However, monitoring alone, as well 
as its financing, will make sense only if there are le-
gal grounds and organizational potential to carry 
out preventive actions.

The management of the national population 
of knotweeds should be coordinated on all levels, 
from central planning to local actions. Particular 
emphasis should be placed on public education, as 
an important element of fighting against invasive 
plants.
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