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:

Dławisz okrągłolistny

2) nazwa łacińska:

Celastrus orbiculatus Thunb.

3) nazwa angielska:

Asiatic bittersweet

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

–

b) synonimy nazwy łacińskiej:

Celastrus articulatus
Celastrus orbiculata

c) synonimy nazwy angielskiej:

Oriental bittersweet
Chinese bittersweet

5) rodzaj organizmu:

rośliny naczyniowe

6) rodzina:

Celastraceae

7) pochodzenie (region):
Japonia, północno-wschodnie Chiny i Półwysep Koreański.
8) występowanie w Polsce (tak/nie):
Jeśli TAK to:

X

TAK

w środowisku przyrodniczym

X

w uprawie i hodowli

9) charakterystyka gatunku
Dławisz okrągłolistny to pnącze dorastające do 10-15 m wysokości. Jest ono zazwyczaj dwupienne, aczkolwiek
poza kwiatami jednopłciowymi niektóre osobniki mogą także wykształcać kwiaty obupłciowe. U dławisza
okrągłolistnego liście na krótkich pędach bocznych są okrągławe do odwrotniejajowatych (na wierzchołku
blaszki liściowe są krótko zaostrzone), a na silnych długopędach eliptyczne (na wierzchołku długo zaostrzone).
U podobnego dławisza amerykańskiego Celastrus scandens wszystkie liście są zbliżone kształtem do liści
wyrastających na silnych długopędach dławisza okrągłolistnego. Pędy owijają się prawoskrętnie dookoła
podpór, mają pełny rdzeń i są pokryte licznymi przetchlinkami. Drobne pąki okryte są kłującymi łuskami, co
ułatwia wspinaczkę tego pnącza w kierunku światła. Pędy często splatają się ze sobą i tworzą
charakterystyczne wiązki. Dławisz okrągłolistny ma kwiaty i owoce zebrane w skąpokwiatowych wiechach
w kątach liści, na tegorocznych pędach bocznych (bardzo podobny dławisz amerykański ma kwiaty zebrane
w szczytowych wiechach). Owocami są jasnopomarańczowe kuliste torebki, które wraz z nasionami
umieszczonymi w czerwonych osłonkach utrzymują się aż do wiosny.
Dławisz okrągłolistny preferuje gleby przepuszczalne, wilgotne, o pH kwaśnym do obojętnego. Może rosnąć na
glebach ubogich w składniki pokarmowe, w miejscach zarówno nasłonecznionych, jak i cienistych.
10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia
Dławisz okrągłolistny występuje na obszarach nizinnych i górskich w lasach mieszanych, na brzegach lasów,
w zaroślach na trawiastych zboczach.
11) zastosowanie gospodarcze
Dławisz okrągłolistny jest wykorzystywany przede wszystkim w celach ozdobnych. W krajowej ofercie szkółkarskiej
obecne są dwie odmiany dławisza okrągłolistnego – żeńska ‘Diana’ i męska ‘Hercules’, a w Europie Zachodniej
dostępna jest także odmiana z kwiatami obupłciowymi ’Hermaphroditus’. Gatunek należy do roślin
leczniczych, wykorzystywanych głównie w obszarze pochodzenia. Jest stosowany przy zatruciach i chorobach
zakaźnych, nawet przy ukąszeniach węży. Prowadzone są badania, szczególnie dotyczące jego właściwości
przeciwnowotworowych. Roślinę wprowadza się do zieleni urządzonej miast jako gatunek uprawiany na
obszarach zdegradowanych lub wpływający korzystnie na jakość powietrza. W Ameryce Północnej dławisz
okrągłolistny był kiedyś sadzony dla zapobiegania erozji brzegów rzek, co przyczyniało się do zmniejszenia
ryzyka powodziowego.

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

I połowa XX w.

2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie
Dławisz okrągłolistny introdukowany był w Rosji w 1860 roku oraz w Niemczech w 1889 roku. W Polsce pnącze
to znalazło się w katalogu poznańskich szkółek Augusta Denizota z 1898 roku. W opracowaniach
północnoamerykańskich, jako datę introdukcji tego gatunku, przyjmuje się rok 1860. Na terenie naszego kraju
gatunek został wprowadzony w I połowie XX wieku, w otoczeniu licznych fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego. Pnącze to miało pełnić rolę rośliny maskującej żelbetowe schrony bojowe, skąd rośliny
rozprzestrzeniły się poza nasadzeniami, w okolicznych lasach jeszcze w I połowie XX w.
Gatunek wprowadzany jednocześnie do parków, zieleni miejskiej i na cmentarze od początku XX wieku,
dziczeje wokół niektórych z tych obiektów. Dotyczy to szczególnie stanowisk z południowo-wschodniej Polski.
3) rozmnażanie w przyrodzie Polski

X

tak

nie

nie dotyczy

4) sposób rozmnażania się
Dławisz okrągłolistny rozmnaża się zarówno generatywnie, jak i wegetatywnie. W rozmnażaniu generatywnym
biorą udział nasiona dojrzewające jesienią. Spadają one zwykle pod wpływem własnego ciężaru wokół rośliny
macierzystej, a czasem pozostają na niej w owocach aż do wiosny. Nasiona mogą być rozprzestrzeniane także
przy udziale zwierząt lub wody. Gatunek może ponadto, bardzo efektywnie, rozmnażać się z części
wegetatywnych – przez odrosty korzeniowe i w wyniku spontanicznego ukorzeniania się pędów.
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5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się
• drogi wprowadzania zamierzonego: gatunek ozdobny, oferowany do uprawy przez szkółki ogrodnicze;
• drogi wprowadzania niezamierzonego: nieświadome pozostawianie fragmentów ukorzenionych pędów poza
uprawą, przemieszczanie ziemi ogrodowej, w której są nasiona dławisza okrągłolistnego;
• drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): nasiona mogą być
przenoszone za pośrednictwem zwierząt (np. ptaków), wód płynących; pędy rozrastają się i mogą spontanicznie
ukorzeniać się; roślina powiększa areał występowania także dzięki odrostom korzeniowym;
• drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): przenoszenie fragmentów korzeni na
znaczne odległości np. podczas zrywki drewna, w okresach prowadzenia prac leśnych i w czasie innych działań
związanych z przemieszczaniem podłoża, w którym są fragmenty ukorzenionych pędów lub korzenie oraz
przenoszenie w związku z wykorzystaniem w ogrodnictwie.
6) stopień rozprzestrzenienia
ograniczony zasięg występowania – kategoria 3
Liczba stanowisk wskazuje na ograniczony zasięg występowania gatunku, chociaż część populacji przekracza
liczbę 100 osobników. Większość obserwacji ma wymiar lokalny, ponieważ pochodzą z województwa lubuskiego.
Duże stanowiska tego gatunku zaobserwowano w lasach i zadrzewieniach śródpolnych w okolicy Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego (MRU), gdzie tworzy stabilne populacje. Na centralnym odcinku MRU (obszary nadleśnictw
Świebodzin i Międzyrzecz) zaobserwowano dławisza okrągłolistnego w otoczeniu 19. schronów bojowych.
W pobliżu tych obiektów zwarte zarośla dławisza mogą obejmować skupienia o powierzchni do kilku hektarów,
przy czym rozproszone zgrupowania spotykane są na przestrzeni kilkudziesięciu hektarów. Najdalsze cztery
stanowiska odnaleziono w odległościach od 3 do 5 km. Należy przypuszczać, że ich obecność związana jest
z wcześniej zaobserwowanymi zgrupowaniami dławisza w otoczeniu fortyfikacji, co stanowi sygnał alarmowy
w związku z możliwościami przenoszenia diaspor na duże odległości za pośrednictwem zwierząt (np. ptaków),
wód płynących i ludzi. Poza obszarem Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego były podawane informacje na
temat stanowisk dławisza okrągłolistnego w Wielkopolsce oraz w okolicy Gorlic. Na stanowiskach w Beskidzie
Niskim obserwowano rozprzestrzenianie się tego gatunku.
7) dynamika gatunku
kategoria:

gatunki silnie ekspansywne

stopień pewności:

duży

opis:
Większość stanowisk dławisza okrągłolistnego, pomimo niejednokrotnej obfitości, ma charakter lokalny, dlatego
gatunkowi temu przyznano kategorię stopnia rozprzestrzeniania – „występowanie ograniczone”. Pomimo
zaszeregowania gatunku do wyżej wymienionej kategorii należy podkreślić fakt, że w otoczeniu Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego liczne skupiska dławisza rozrastają się w szybkim tempie oraz pojawiają się nowe
zgrupowania. Dławisz tworzy tam stabilne populacje w ekosystemach leśnych. Istnieją także efektywne
możliwości przenoszenia diaspor na duże odległości oraz rozmnażania wegetatywnego. Na wybór kategorii
dynamiki „gatunki silnie ekspansywne” wpłynęły informacje o rozprzestrzenianiu się gatunku w różnych
regionach Polski, w zróżnicowanych warunkach siedliskowych (w tym klimatycznych).
8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach
Dławisz okrągłolistny rozprzestrzenia się w obrębie siedlisk zróżnicowanych pod względem naturalności,
żyzności i wilgotności tj. np. w lasach lub w zadrzewieniach śródpolnych. W przypadku lasów, preferuje
siedliska żyzne i wilgotne (w terminologii leśnej typy siedliskowe lasu Lśw – las świeży i LMśw – las mieszany
świeży). Zadomawia się zarówno w zbiorowiskach łęgowych i grądowych, jak i w zaroślach zbudowanych ze
śliwy tarnininy. Notowany był ponadto w różnych typach siedlisk antropogenicznych jak przydroża, otoczenie
cmentarzy, nieużytki i inne, wkraczając w zbiorowiska ruderalne (powstające na podłożu przekształconym
przez człowieka).
9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:

0,60

kategoria:

średnio inwazyjny gatunek obcy
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10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku
wynik oceny:

0,59

kategoria:

nie zmieni się

opis:
Opracowania oparte na modelowaniu z wykorzystaniem różnych parametrów, nie rozstrzygają jednoznacznie,
jak może zmienić się zachowanie roślin obcych i inwazyjnych na danym terenie. Proces rozprzestrzeniania się
gatunku o określonej biologii zależy od wielu czynników, a nie jedynie wzrostu temperatury. Natomiast trudno
przewidzieć jaki będzie scenariusz wywołany wzrostem temperatury. Jakie inne czynniki zmienią się i w jakim
kierunku. Należy zatem do prognoz podchodzić z ostrożnością i prowadzić dalsze obserwacje. W przypadku
gatunków, które już ujawniły swoje zdolności inwazyjne zmiany klimatu nie powinny w znaczący sposób
wpłynąć na ich inwazyjność. Natomiast prawdopodobne jest, że obszary górskie mogą stać się bardziej
dostępne dla rozprzestrzenienia się gatunku na skutek wzrostu temperatury.

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

0,60

kategoria:

średni

opis:
Gatunek potrafi całkowicie przebudować ekosystem. Jego inwazja prowadzi do zniszczenia roślinności we wszystkich
warstwach drzewostanu, co może skutkować m.in. zmianami w profilu glebowym. Pnącze to ma stosunkowo
duże liście, które skutecznie odcinają dopływ światła do roślin znajdujących się pod nimi. Jednocześnie zmienia
się dostępność biogenów dla innych roślin oraz ich obieg. Dławisz okrągłolistny powoduje eutrofizację gleby,
wzrost pH i wskaźnika mineralizacji azotu. Istnieją także dane odnośnie prawdopodobieństwa oddziaływania
allelopatycznego (wpływ jednych roślin lub mikroorganizmów na drugie poprzez hamowanie ich rozwoju
i wzrostu w efekcie wydzielania specyficznych związków chemicznych) wobec współwystępujących elementów
flory. W przypadku masowej obecności, dławisz okrągłolistny powoduje skrajne zubożenie wielu zbiorowisk
roślinnych. Ponadto przyczynia się także do utrudniania wzrostu drzewom – są one mniejsze i mają mniejszy
przyrost na grubość. Jeśli dławisz okrągłolistny żyje w mikoryzie lub ma wystarczającą ilość fosforu jego części
nadziemne rosną intensywnie, wzmacniając konkurencyjne oddziaływanie gatunku wobec dostępu światła.
W runie leśnym często tworzy gęstą okrywę, blokując w ten sposób powstanie odnowienia naturalnego.
2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt)
- 9160 – Subatlantyckie i środkowoeuropejskie lasy dębowe i dębowo-grabowe Carpinion betuli (grądy);
- 91E0 – Lasy nadrzeczne z olszą czarną Alnus glutinosa i jesionem wyniosłym Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie
Obecnie brakuje ewidentnych informacji o przypadkach negatywnego wpływu na ściśle określone gatunki
zagrożone czy chronione w Polsce, jednak skala wpływu na roślinność jest bardzo duża.
4) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,50

kategoria:

średni

opis:
Dławisz okrągłolistny największy wpływ wywiera na uprawy leśne. Inwazja gatunku może zagrażać szczególnie
młodym drzewom. Przy prawdopodobnym przyroście od 1 do 4 m na rok gatunki leśne nie wytrzymają
konkurencji. Gatunek może powodować zaburzanie upraw leśnych, odnawianie się lasu, co może skutkować
ograniczeniami w pozyskaniu drewna z lasów gospodarczych. Dławisz okrągłolistny może stać się gospodarzem
bakterii Xylella fastidiosa, m.in. odpowiedzialnej za chorobę Pierce'a u winorośli i innych gatunków roślin
uprawnych jak np. morela zwyczajna, w tym ozdobnych jak oleander pospolity. Wymieniona bakteria może być
potencjalnym sprawcą chorób uprawianych roślin z takich rodzajów jak np.: orzech, magnolia, brzoskwinia,
laurowiśnia, wiśnia, śliwa, migdałowiec, borówka, klon, dąb, wiąz, morwa, lawenda.
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5) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,00

kategoria:

bardzo mały

opis:
Gatunek nie stanowi zagrożenia dla ludzi podczas bezpośredniego kontaktu, ale podawane są informacje, że
jest to roślina trująca dla człowieka. Brak jednak informacji o skutkach po zjedzeniu owoców.
6) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,33

kategoria:

umiarkowanie negatywny

opis:
W aspekcie usług zaopatrzeniowych, inwazja dławisza okrągłolistnego może być związana z wpływem na
uprawy niektórych drzew owocowych (por. pkt. 3.4.), o ile zostanie zarażony bakterią Xylella fastidiosa.
Ponadto, biorąc pod uwagę siedliska w jakich występuje, można spodziewać się negatywnego wpływu na
pozyskiwanie pokarmu ze stanu dzikiego np. jeżyn. Zarastanie upraw leśnych przez dławisza okrągłolistnego
może przyczyniać się do strat w gospodarce leśnej. Negatywny aspekt oddziaływania na usługi zaopatrzeniowe
w Polsce może przejawiać się także ograniczeniami w pozyskaniu drewna z lasów gospodarczych. Dławisz
okrągłolistny ma jednocześnie pozytywne znaczenie jako roślina lecznicza. Prowadzone są badania, szczególnie
te dotyczące jego właściwości przeciwnowotworowych. Jest stosowany przy zatruciach i chorobach zakaźnych,
nawet przy ukąszeniach węży. Znaczenie pozytywne gatunku w relacji do usług regulacyjnych wiąże się z jego
wykorzystaniem do aranżacji zieleni urządzonej miast jako np. gatunku uprawianego na obszarach
zdegradowanych lub wpływającego korzystnie na jakość powietrza. W Ameryce Północnej dławisz
okrągłolistny był kiedyś sadzony dla zapobiegania erozji brzegów rzek, co przyczyniało się do zmniejszenia
ryzyka powodziowego. Jednak obrastając drzewa, dławisz okrągłolistny przyczynia się do ich osłabienia, a tym
samym do mniejszej odporności lasu na działanie silnego wiatru czy zalegania grubszej pokrywy śnieżnej.
W przypadku usług kulturowych możemy mówić zarówno o pozytywnym jak i negatywnym znaczeniu. Ze
względu na cechy ozdobne: pomarańczowe owoce i jesienne przebarwienie liści, poprawia estetykę wielu
miejsc np. obrastając brzydkie budowle, płoty itp. Jednak w zimie roślina nie ma już tak atrakcyjnego wyglądu.

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego
gatunku
Dławisz okrągłolistny jako gatunek inwazyjny nie jest dobrze znany w Polsce i bywa mylony z innymi roślinami.
W związku z powyższym na szczególną uwagę zasługują wszelkie dotychczasowe próby przybliżenia tego gatunku
społeczeństwu oraz wypracowania optymalnej profilaktyki i metod zwalczania dławisza okrągłolistnego,
stanowiącego przede wszystkim problem dla gospodarki leśnej. Przykładem takich działań była konferencja
zorganizowana w 2017 roku przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Polskie
Towarzystwo Leśne Oddział w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Oddział w Zielonej Górze pt. „Dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus) – uciążliwa pamiątka przeszłości”.
W przypadku tak ekspansywnych gatunków istotna jest także rozwaga przy planowaniu zieleni urządzonej –
potencjalnego źródła diaspor, dlatego ważne są dotychczas podejmowane działania zmierzające do podwyższenia
poziomu świadomości społecznej. W związku z powyższym w otoczeniu Wielkopolskiego Parku Narodowego,
w lokalnych gazetach ukazały się artykuły pt. „Dławisz okrągłolistny – atrakcyjny chwast w naszych ogrodach”,
informujące o zagrożeniach ze strony tego gatunku.
Obecnie podejmowane są jedynie doraźne próby zwalczania, jak np. wycinanie pędów dławisza w celu zachowania
niewielkich powierzchni upraw leśnych w okolicy Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. W Wielkopolskim
Parku Narodowym planowane są zabiegi wycinania pędów tego gatunku, a następnie okrywania gleby matami
w celu uniemożliwienia wzrostu odrostów korzeniowych.

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem
kategoria:

W3 – gatunek wysokiego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, ograniczony
zasięg występowania (czarna lista)
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