Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce
wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających
rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych
w zakresie możliwości ich zwalczania
oraz
Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania
lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych
wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych

KARTA INFORMACYJNA GATUNKU
1. Informacje podstawowe
1) nazwa polska:

–

2) nazwa łacińska:

Baccharis halimifolia L.

3) nazwa angielska:

Tree groundsel

4) synonimy nazw (o ile są używane, maksymalnie dwie najczęściej stosowane)
a) synonimy nazwy polskiej:

Komarnik wirginijski
Bakcharis srebrzysty

b) synonimy nazwy łacińskiej:

Baccharis axillaris
Baccharis cuneifolia

c) synonimy nazwy angielskiej:

Groundsel baccharis
Consumption weed

5) rodzaj organizmu:

rośliny naczyniowe

6) rodzina:

Asteraceae

7) pochodzenie (region):
Atlantyckie regiony Ameryki Północnej (od Nowej Szkocji po Meksyk), wyspy Bahama i Kuba.
8) występowanie w Polsce (tak/nie):
Jeśli TAK to:

TAK

w środowisku przyrodniczym

X

w uprawie i hodowli

9) charakterystyka gatunku
Zimozielony krzew lub niskie drzewo (do 3-5 m wysokości) o pędach zdrewniałych; na siedliskach zasolonych
wykazuje skłonność zrzucania liści na zimę. Jest gatunkiem dwupiennym (rozdzielnopłciowym), mającym na
jednych osobnikach tylko kwiaty żeńskie, na drugich tylko kwiaty męskie, zebrane w licznych kwiatostanach
(koszyczkach). Zakwita w drugim roku po skiełkowaniu. Należy do najbardziej płodnych roślin – roczna
produkcja nasion wynosi od 10 000 do nawet 1 500 000. Bardzo małe niełupki, o masie około 0,11 mg,
zaopatrzone są w aparat lotny. Są więc łatwo rozsiewane przez wiatr, ale także przez wodę. Większość
niełupek rozsiewa się w odległości kilku metrów od rośliny macierzystej. Są jednak doniesienia o możliwości
ich przenoszenia się na wiele kilometrów. W optymalnych warunkach większość nasion kiełkuje w ciągu
jednego miesiąca po osypaniu, zaś zdolność do kiełkowania zachowuje przez 2 lata. Ze względu na bardzo małe
nasiona, siewki bardzo powoli rosną i są mało konkurencyjne wobec innych roślin. W tym stadium
rozwojowym roślina jest wrażliwa na ocienienie. Nasłonecznienie jest też ważnym czynnikiem kwitnienia.
Starsze rośliny cechują się szybkim wzrostem do 30-40 cm rocznie. Gatunek ma duży potencjał regeneracyjny.
Po zniszczeniu pędów nadziemnych z łatwością wytwarza odrosty korzeniowe. Komarnik wirginijski bywa
nazywany bakcharisem srebrzystym, ze względu na kolor żeńskich krzewów jesienią, który roślina zyskuje
w czasie dojrzewania owoców opatrzonych połyskującym puchem.
Gatunek preferuje warunki klimatu umiarkowanego i podzwrotnikowego. Ze względu na późny okres
kwitnienia, wymaga długiej i ciepłej jesieni. Rośliny tolerują mróz i wytrzymują temperatury – 15°C, wymagają
jednak wysokiej temperatury (15-20°C) i dużej ilości światła podczas kiełkowania. Komarnik wirginijski rośnie
na różnych typach gleb, typowo na glebach wilgotnych i żyznych. Rośliny są notowane na glebach o pH
w szerokim zakresie 3.6 do 9; znoszą wysoki poziom wody i zasolenie sięgające 3.6%.
10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia
Komarnik wirginijski rośnie naturalnie w różnych typach siedlisk nadmorskich, w tym na słonych, nieregularnie
zalewanych bagnach, wydmach i w widnych lasach. Kolonizuje także siedliska stworzone przez człowieka,
nieużytki, przydroża i dawne pola położone na wysokości od 0 do 100 m n.p.m.
11) zastosowanie gospodarcze
W Polsce gatunek rośnie tylko w kolekcjach ogrodów botanicznych i arboretach. Choć ma walory dekoracyjne,
nie jest w kraju uprawiany w prywatnych ogrodach. Nie ma go też w ofercie handlowej.
Ze względu na zimo-zieloność oraz duży potencjał regeneracyjny był chętnie wykorzystywany w Europie
Zachodniej (Belgia, Francja, Hiszpania) do zakładania żywopłotów. Wytrzymałość na duże zasolenie podłoża
sprawiała, że w Europie Zachodniej był też wykorzystywany w obudowie biologicznej tras komunikacyjnych.

2. Inwazyjność
1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono):

nie stwierdzono

2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie
Według informacji Stanisława Wodzickiego z początku XIX wieku gatunek ten prowadzono w kolekcjach, tzw.
„pomiarkowanych” lub zimnych szklarni w Puławach, w Krakowie w 1808 r., w Krzemieńcu w 1816 r. (obecnie
terytorium Ukrainy) oraz w Warszawie w 1824 r. Współcześnie został potwierdzony z czterech ogrodów
botanicznych w liczbie od kilku do kilkunastu osobników (w tym w jednym z ogrodów przetrzymywany jest
w donicach/pojemnikach). Najstarsze okazy, aktualnie będące w kolekcjach na obszarze Polski posadzone
zostały w 1999 r. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Dużo wcześniej gatunek ten został celowo wprowadzony w Europie Zachodniej. Na obszar Francji został
wprowadzony już w 1683 roku ze względu na walory dekoracyjne. Są informacje o jego uprawie w ogrodach
botanicznych, m.in. w Paryżu (1796 r.), w Montpellier (1824 r.) oraz w Auteuil (1902 r.). W drugiej połowie XIX
był często uprawiany na obszarze Prowansji. W tym czasie rekomendowany był w katalogach szkółkarskich
i książkach ogrodniczych jako roślina ozdobna nadająca się na żywopłoty. Prawdopodobnie już na początku XX
wieku we francuskiej Baskonii był gatunkiem zdziczałym. Kilka lat później odnotowane zostało jego obfite
występowanie w lesie sosnowym na południu Bretanii. W połowie XX wieku był już gatunkiem bardzo
powszechnym na południowym-zachodzie, szczególnie obficie wokół basenu Arcachon. Od roku 1970 roku,
występuje już zwartym pasem wzdłuż francuskiego wybrzeża atlantyckiego. W latach 80. XX wieku
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odnotowano pierwsze pojawy komarnika wirginijskiego wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Niedawno
pojawił się też na wybrzeżu Morza Północnego. We Włoszech jego obecność odnotowano w rejonie Wenecji oraz
w regionie Toskanii w obszarach przybrzeżnych. Wprowadzony tam został na plantacje leśne wzdłuż
przybrzeżnych mokradeł, zwłaszcza w obszarze delty rzeki Piave i rzeki Pad. Na obszar Hiszpanii przywiany
został prawdopodobnie z wiatrem wzdłuż wybrzeża z francuskiej części Kraju Basków. W Hiszpanii poza
uprawą został po raz pierwszy odnotowany w 1941 r. właśnie w Baskonii, skąd rozprzestrzenił się na inne
regiony. Obecnie jest szeroko rozpowszechniony na atlantyckim wybrzeżu Baskonii i Kantabrii. Występuje
również na wybrzeżu Morza Śródziemnego (Katalonia). W Belgii komarnik wirginijski został celowo
wprowadzony jako wiatrochron na wydmach nadmorskich w roku 1924. Spontaniczny efemeryczny pojaw
gatunku odnotowany został w porcie w Oostende w 1948 roku. W następnych latach gatunek sadzono jako
roślinę ozdobną w parkach publicznych na obszarach przybrzeżnych. Obecnie zadomowiony jest na belgijskim
wybrzeżu między Adinkerke i Oostduinkerke, wokół Blankenberge i między Zeebrugge i Knokke. Na terenie
Wielkiej Brytanii odnotowany został w roku 1942 na wybrzeżu w Mudeford (South Hants) oraz w 1958 r. na
wybrzeżu w Hamworthy (Dorset). W Holandii gatunek widziany był w 2003 roku na terenie rezerwatu przyrody
Kwade Hoek. Był to pojaw efemeryczny, gdyż w roku 2012 nie został odnaleziony. Najprawdopodobniej
zdominowany został przez zarośla rokitnika Hipophaë rhamnoides.
3) rozmnażanie w przyrodzie Polski
tak

nie

X

nie dotyczy

4) sposób rozmnażania się
Na obszarze Polski gatunek nie występuje w "dzikiej" przyrodzie. Spontaniczne rozprzestrzenianie się roślin
odnotowano jedynie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym nowo pojawiające się
rośliny są usuwane. Nie stwierdzono jego obsiewania się z kolekcji uprawowych. Nie ma żadnych sygnałów
o ucieczce tego gatunku poza obszar ogrodów botanicznych i arboretów. Nie ma też informacji o jego uprawie
w ogrodach prywatnych oraz wykorzystaniu w nasadzeniach parkowych, jak i wzdłuż autostrad i dróg
ekspresowych czy do umacniania nadmorskiej strefy brzegowej na obszarze Polski.
5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się
● drogi wprowadzania zamierzonego: gatunek był sprzedawany jako roślina ozdobna w Europie Zachodniej.
Nadal jest tam dostępny w handlu, zarówno w centrach ogrodniczych jak i w sprzedaży internetowej.
W Polsce został sprowadzony wyłącznie do kolekcji ogrodów botanicznych i arboretów. Gatunku nie ma
aktualnie w ofercie handlowej na terenie Polski; na obszarze Europy Zachodniej gatunek rozprzestrzenia się
spontanicznie z miejsc uprawy, niezależnie od udziału człowieka. Dotychczas nie zaobserwowano żadnego
przypadku spontanicznej obecności gatunku w Polsce;
● drogi wprowadzania niezamierzonego: nie są znane żadne drogi wprowadzania niezamierzonego;
● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): w europejskiej
części zasięgu wtórnego gatunek rozprzestrzenia się za pośrednictwem licznie produkowanych nasion
rozsiewanych z wiatrem; w Polsce gatunek nie rozprzestrzenia się spontanicznie;
● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): potencjalnie nasiona mogą być
przenoszone w sposób niezamierzony przez człowieka: przyczepiać się do ubrania, butów, opon
samochodowych, maszyn rolniczych i leśnych oraz innego sprzętu; mogą być przenoszone z ziemią; na
obszarze Polski (poza jedną informacją o obsiewaniu się z okazu uprawianego w Ogrodzie Botanicznem we
Wrocławiu) dotychczas takich przypadków nie stwierdzono
6) stopień rozprzestrzenienia
gatunek występuje w uprawach i hodowlach – podkategoria 01
Gatunek nie występuje w środowisku przyrodniczym Polski. Uprawiany jest w 4 ogrodach botanicznych.
7) dynamika gatunku
kategoria:

nie dotyczy

stopień pewności: –
opis:

–
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8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach
Dotychczas nie zaobserwowano żadnego przypadku spontanicznego kolonizowania siedlisk przez komarnika
wirginijskiego w Polsce. O ile gatunek wymknie się z uprawy lub przedostanie się w inny niezamierzony sposób
na obszar Polski, to siedliskami w których może potencjalnie zadomowić się są wilgotne i umiarkowanie
zasolone siedliska związane z zachodnią częścią wybrzeża: halofilne łąki, klify, wydmy i bory bażynowe lub
naturalne solniska śródlądowe oraz lokalnie siedliska antropogeniczne (zasolone przydroża, solniska
poprzemysłowe, itp.).
Podobnie jak w zasięgu naturalnym, również w zasięgu wtórnym komarnik wirginijski kolonizuje przede
wszystkim siedliska nadmorskie o średnim poziomie zasolenia, wkracza także na śródlądowe siedliska
antropogeniczne. W całym zasięgu wtórnym spotykany jest na zróżnicowanych typach siedlisk: w europejskiej
części zasięgu wtórnego z miejsc uprawy kolonizuje w pierwszej kolejności siedliska antropogeniczne:
przydroża, nieużytki porolne, poprzemysłowe (w tym solany). Wkracza także na siedliska półnaturalne
i naturalne od halofilnych moczarów po przybrzeżne klify oraz wrzosowiska i wydmy nadmorskie. W Australii
komarnik wirginijski rośnie w suchych lasach eukaliptusowych, ale także w bagiennych lasach tworzonych
przez rodzime drzewo papierowe (niaouli) Melaleuca quinquenervia; preferuje słone błota i tereny podmokłe;
kolonizuje siedliska zaburzone: różnego typu nieużytki, zbocza, pastwiska, brzegi kanałów nawadniających,
plantacje sosnowe.
9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:

0,50

kategoria:

mało inwazyjny gatunek obcy

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku
wynik oceny:

0,59

kategoria:

nie zmieni się

opis:
Zakładany do roku 2065 wzrost temperatury o 1-2°C teoretycznie może sprzyjać pojawieniu i zadomowieniu
się gatunku na obszarze Polski. Znacznie trudniejszym jednak przedsięwzięciem jest przyjęcie scenariusza
opadów. Większość specjalistów w zakresie zmian klimatycznych wskazuje na duże prawdopodobieństwo
częstego występowania zjawisk ekstremalnych. W odniesieniu do opadów oznaczać to może serię
powtarzających się okresów posuchy, jak i okresów obfitujących w opady. O ile wilgotne sezony mogłyby być
okresem sprzyjającym gatunkowi, to okresy długotrwałych posuch z pewnością byłyby czynnikiem
ograniczającym inwazję gatunku. Aktualnie nie ma jakichkolwiek informacji o przynajmniej efemerycznym
występowaniu gatunku na obszarze Polski. Obecności tego gatunku nie potwierdzono też dotychczas z terenu
Niemiec.

3. Oddziaływanie gatunku obcego
1) wpływ na środowisko przyrodnicze
wynik oceny:

0,30

kategoria:

mały

opis:
Na obszarach wtórnego występowania komarnik wirginijski może skutecznie konkurować z innymi gatunkami
roślin. Tworzy zwarte, jednogatunkowe zarośla, które ograniczają dostęp światła, modyfikują lokalne warunki
mikrosiedliskowe, prowadząc do ustępowania rodzimych gatunków roślin zielnych. Wyniki badań potwierdzają
redukcyjny wpływ komarnika wirginijskiego na bogactwo gatunkowe. Potwierdzono także, że komarnik
wirginijski może zagrażać rzadkim gatunkom roślin. Inne badania wskazują na negatywny wpływ zwartych
populacji komarnika wirginijskiego na populacje ptaków naturalnie związanych z kolonizowanymi przez
gatunek siedliskami, które nie znajdują w zmienionych warunkach dogodnych miejsc do gniazdowania,
odpoczynku i żerowania. Komarnik wirginijski może powodować fizyczne modyfikacje warunków
siedliskowych. Ponieważ liście i pędy roślin zawierają łatwopalne żywice, gęste zarośla tworzone przez
komarnika wirginijskiego zwiększają częstotliwość pożarów na zajętych siedliskach. Przypuszcza się, że zwarte
populacje gatunku mogą negatywnie wpływać na produktywność ekosystemu, procesy obiegu azotu i węgla
oraz dekompozycję materii organicznej, co może mieć duże znaczenie w strefie ujścia rzek; jednak nadal
brakuje bezpośrednich dowodów na potwierdzenie tego wpływu.
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Przy założeniu, że gatunek rozprzestrzeniałby się na terenie całej Polski – w naszych warunkach klimatycznych
jego wpływ byłby ograniczony do nadmorskich łąk halofilnych, roślinności klifów i borów bażynowych. Krzew
ten cechujący się intensywnym rocznym przyrostem mógłby wypierać gatunki rodzime, ograniczając
różnorodność florystyczną.
2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt)
Potencjalnie gatunek może negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze związane z Wybrzeżem
Bałtyckim:
- 1130 – Estuaria, ujścia rzek;
- 1230 – Klify na wybrzeżu Bałtyku;
- 1330 – Solniska nadmorskie (O. Glauco-Puccinellietalia część – zbiorowiska nadmorskie);
- 2120 – Nadmorskie wydmy białe (Ass. Elymo-Ammophiletum);
- 2140 – Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (All. Empetrion nigri),
- 2160 – Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika [rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides)],
- 2170 – Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej [wierzba płożąca typowa odmiana piaskowa (Salix
repens ssp. repens var. arenaria)],
- 2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich;
- 2190 – Wilgotne zagłębienia międzywydmowe.
3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie
- babka nadmorska (Plantago maritima) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną ścisłą;
- babka pierzasta (Plantago coronopus) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną ścisłą;
- mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum) – gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą;
- centuria nadbrzeżna (Centaurium littorale) – gatunek zagrożony EN, objęty ochroną ścisłą;
- łoboda zdobna (Atriplex calotheca) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną ścisłą;
- łoboda nadbrzeżna (Atriplex littoralis) – gatunek krytycznie zagrożony CR, nieobjęty ochroną;
- mlecznik nadmorski (Glaux maritima) – gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą;
- woskownica europejska (Marica gale) – gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą;
- aster solniskowy (Aster tripolium) – gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą;
- świbka morska (Triglochin maritimum) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową;
- turzyca piaskowa (Carex arenaria) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową;
- sit bałtycki (Juncus balticus) – gatunek narażony VU, nieobjęty ochroną;
- jarnik solankowy (Samolus valerandi) – gatunek narażony VU, nieobjęty ochroną;
- rukwiślad nadmorski (Cakile maritima) – gatunek bliski zagrożenia NT, nieobjęty ochroną;
- groszek nadmorski (Lathyrus japonicus) – gatunek bliski zagrożenia NT, nieobjęty ochroną;
- komonicznik skrzydlastostrakowy (Tetragonolobus maritimus) – gatunek bliski zagrożenia NT, nieobjęty
ochroną
4) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,25

kategoria:

mały

opis:
Gatunek w Polsce aktualnie nie występuje i nie ma żadnego znaczenia gospodarczego. Nawet gdyby wniknął
do środowiska przyrodniczego Polski, to nie będzie miał negatywnego znaczenia. Nie ma szans, aby mógł stać
się chwastem segetalnym. Nie krzyżuje się też z żadnym z uprawianych gatunków. Teoretycznie wywoływać
może zatrucia u zwierząt wywołane obecnością kardiotoksycznych glukozydów znajdujących się w liściach
rośliny. Na obszarze Europy nie odnotowano jednak żadnego przypadku zatrucia się zwierząt gospodarskich tą
rośliną – roślina jest mało smaczna i omijana przez zwierzęta. Ponadto na obszarze naszego kraju kontakt
zwierząt hodowlanych z tą rośliną jest mało realny. Siedliska, na których gatunek mógłby się potencjalnie
zadomowić, tj. na halofilne i subhalofilne łąki i pastwiska prezentują bowiem znikomą wartość użytkową.
Rosnąc w dużym zagęszczeniu krzewy gatunku mogą przyczyniać się do zmian w reżimie funkcjonowania
systemu hydrologicznego, zwłaszcza przymorskich, ujściowych odcinków rzek. Na obszarach podmokłych
(w dolinach rzek) na obszarze Bretonii (Francja), gdzie tworzy gęste zarośla może technicznie utrudniać
stosowanie insektycydów w walce z komarami.
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5) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,50

kategoria:

średni

opis:
Czynnikiem wywołującym reakcje alergiczne u ludzi typu siennego może być pyłek unoszący się w powietrzu.
Ma on właściwości silnie uczulające. Ze względu na brak tego gatunku na obszarze Polski o dyskomforcie
zdrowotnym ze strony pyłku tego gatunku pochodzenia miejscowego nie ma mowy. Brakuje informacji, zatem
nie można wykluczyć możliwości incydentalnego dotarcia z tzw. dalekim transportem pyłku nad obszar Polski
z Europy Zachodniej. Zjedzone nasiona mogą być trujące.
6) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,33

kategoria:

umiarkowanie negatywny

opis:
Poniższe zagrożenia generowane inwazją gatunku nie dotyczą obszaru Polski. Mają one miejsce na obszarze
Europy Zachodniej.
Gatunek mając zdolność opanowywania wilgotnych pastwisk oraz czasowo wyłączonych z użytkowania
gruntów ornych może utrudniać użytkowanie pastwiskowe lub powtórne przejęcie gruntów do rolniczego
użytkowania. Żywica produkowana przez komarnika wirginijskiego jest łatwopalna. Gęste zarośla krzewów
potencjalnie mogą zwiększać częstość pożarów. Zdarzeń takich jednak na obszarze najliczniejszego
występowania tego krzewu na terenie Francji i Hiszpanii nie stwierdzono. Obecność gatunku w dużej ilości nad
brzegami wód postrzegane jest jako czynnik utrudniający w rekreacyjnym dostępie do brzegów rzek.

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego
gatunku
W Polsce nie stwierdzono dotychczas spontanicznego występowania komarnika wirginijskiego. Nie ma go też
na liście gatunków, które w przypadku ich uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom
rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego
mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym). W związku z powyższym nie widziano
potrzeby wypracowania i wdrażania działań (także prewencyjnych) mających na celu likwidację ewentualnych
ognisk zapalnych gatunku. Gatunek jest jednak wymieniony w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE)
z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujących wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie
na obszarze Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Dokumenty te dają
podstawy prawne do podejmowania takich działań oraz określenia warunków dopuszczających obrót
materiałem roślinnym.
Systematyczny wypas skutecznie ogranicza możliwości kolonizowania i rozprzestrzenianie się komarnika
wirginijskiego. Wypalanie sprzyja szybkiej rekolonizacji traw, które są konkurencyjne w stosunku do siewek
komarnika. Dla tego gatunku opracowano wiele metod eliminacji:
 mechaniczne: wykopywanie, zaorywanie i wyrywanie przy użyciu maszyn, wycinka, wypalanie; najlepsze
wyniki uzyskiwano w przypadku młodych populacji, kiedy rośliny mają jeszcze płytki system korzeniowy
i nie rosną w dużym zwarciu. Zabiegi wycinki i wypalania muszą być powtarzane po 2-3 latach ponieważ
roślina charakteryzuje się wysokimi zdolnościami regeneracyjnymi;
 chemiczne: stosowanie herbicydów (np. glifosat, 2,4–D amina); opryski (stwarzają zagrożenie dla
gatunków współwystępujących) i iniekcje (wprowadzanie herbicydów do wnętrza rośliny, co znacznie
ogranicza ich negatywny wpływ na otoczenie); zabiegi są droższe, jednak przynoszą trwalsze efekty;
 biologiczne: dotąd testowano skuteczność kilku gatunków owadów na ograniczonych obszarach (w Polsce
nie rekomendowane);
 metody kombinowane (mieszane): przynoszą najlepsze efekty.
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5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem
kategoria:

S01 – gatunek średniego ryzyka, występujący w uprawach i w hodowlach (lista alarmowa)
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