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:

Rdestowiec sachaliński

2) nazwa łacińska:

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai

3) nazwa angielska:

Giant knotweed

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

rdest sachaliński

b) synonimy nazwy łacińskiej:

Fallopia sachalinensis
Reynoutria sachalinensis

c) synonimy nazwy angielskiej:

Sakhalin knotweed

5) rodzaj organizmu:

rośliny naczyniowe

6) rodzina:

Polygonaceae

7) pochodzenie (region):
wschodnia Azja
8) występowanie w Polsce (tak/nie):
Jeśli TAK to:

X

TAK

w środowisku przyrodniczym

X

w uprawie i hodowli

9) charakterystyka gatunku
Rdestowiec sachaliński to wieloletnia bylina dorastającą do wysokości 4-4,5 m. Łodygi są podzielone na węzły
i międzywęźla, puste w środku i rozgałęzione w górej części, w dolnej części jasnozielone i czerwono nabiegłe
lub cętkowane. Liście są ustawione na łodydze w dwóch szeregach, przy czym w dolnych jej partiach szybko
opadają. Kwiaty zielonkawo-żółte są zebrane w rozgałęzione groniaste kwiatostany. Owocem jest trójgraniasty,
oskrzydlony orzeszek o barwie ciemno purpurowej. Cechami diagnostycznymi, pozwalającymi odróżnić gatunek
od pozostałych rdestowców występujących w Polsce: rdestowca ostrokończystego - R. japonica i rdestowca
pośredniego - R. ×bohemica są przede wszystkim rozmiary, kształt i owłosienie liści. Rdestowiec sachaliński posiada
miękkie w dotyku, szeroko-podłużnie-jajowate liście średnio do 35 cm długości i 20 cm szerokości z tępym szczytem
oraz wyraźnie zaokrągloną sercowatą nasadą. Spodnia strona liści jest wyraźnie owłosiona, pokryta
rozproszonymi, długimi (205-815 μm) i miękkimi włoskami. Rdestowiec sachaliński jest gatunkiem
polikarpicznym, czyli wielokrotnie kwitnie w czasie swojego życia. W granicach wtórnego zasięgu gatunek
rozmnaża się przede wszystkim wegetatywnie, poprzez rozrost i regenerację kłączy i pędów. W sprzyjających
warunkach możliwe i potwierdzone jest rozmnażanie generatywne, które zależy od udziału w lokalnych
populacjach typów osobników zdolnych do zawiązania nasion (rdestowce są dwupienne, tzn. że na odrębnych
roślinach zawiązywane są kwiaty obupłciowe (hermafrodytyczne) i żeńskie (męskosterylne). Takie sytuacje są
spotykane na terenie Polski; do rozmnażania generatywnego dochodzi także w tzw. populacjach mieszanych,
w których obok siebie rosną dwa gatunki rdestowiec sachaliński i rdestowiec ostrokończysty. Początek
kwitnienia przypada na (w zależności od warunków pogodowych) nawet na połowę lipca, natomiast pełnia
kwitnienia w okresie sierpień – wrzesień i może trwać do października. Uszkodzone rośliny (m.in. po
wcześniejszej wycince, obłamaniu) mogą zawiązywać kwiaty i kontynuować kwitnienie nawet do pierwszych
przymrozków. Powszechne jest zapylanie przez owady. Części nadziemne zamierają jesienią, a roślina zimuje
dzięki pączkom, z których na wiosnę rozwijają się nowe pędy.
Rdestowiec sachaliński występuje w zwartych łanach, w związku z tym populacje gatunku pogarszają warunki
świetlne oraz powodują zmiany w tempie rozkładu materii opanowanych siedlisk. Ze względu na szybki wzrost,
duże rozmiary gatunek skutecznie konkuruje z rodzimymi gatunkami roślin, ogranicza i uniemożliwia
kiełkowanie nasion wielu gatunków roślin rodzimych z powodu tworzenia grubej i wolno rozkładającej się
warstwy opadłych liści i łodyg, a także poprzez uwalnianie związków allelopatycznych wpływających hamująco
na wzrost innych roślin uniemożliwiając im regenerację. Porastając brzegi cieków może przyczyniać się do
erozji brzegów, zmiany przepływu wód. Oddziaływania te mogą powodować trudno odwracalne zmiany
procesów zachodzących w szczególności w siedliskach o charakterze półnaturalnym.
10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia
Rdestowiec sachaliński występuje wzdłuż wąwozów i cieków, na brzegach lasów, górskich osuwiskach
i nadmorskich klifach na obszarach górskich Sachalinu, południowych Kurylach, w Japonii (północne Hokkaido
i część zachodniej Honsiu) oraz na izolowanej wyspie Ullyng pomiędzy Japonią a Koreą. Podobnie jak
redestowiec ostrokończysty jest gatunkiem pionierskim na zboczach wulkanów. W swojej ojczyźnie rdestowiec
sachaliński występuje w rejonach gdzie średnia roczna temperatura wynosi 4–8°C, a średni roczny poziom
opadów waha się od 500 mm do ponad 1 000 mm. Stanowiska gatunku położone są na wysokości do 1 050 m
n.p.m. Gatunek w swoim naturalnym zasięgu jest bardzo tolerancyjny wobec różnych typów gleb: od żyznych
po ubogie wykształcone na terenach o podłożu piaszczystym, średniogliniastym i gliniastym, o pH od
zasadowego do kwaśnego. Rośliny tego gatunku rosną zarówno w półcieniu (np. w lasach), jak też na terenach
nasłonecznionych, lecz wówczas wymagają wilgotnego podłoża. Na siedliskach ruderalnych dobrze znoszą
suche i ciepłe warunki, natomiast na obszarach górskich preferują warunki wilgotne i chłodne. Nie tolerują
długotrwałych okresów suszy m.in. w czasie gorącego lata, wówczas tracą większość liści.
11) zastosowanie gospodarcze
Rdestowiec sachaliński posiada walory dekoracyjne ze względu na szybki wzrost, efektowne kwiatostany
i nasiona oraz pędy przypominające bambusa. Gatunek był sprowadzony i początkowo utrzymywany
w kolekcjach ogrodów botanicznych, a następnie wprowadzany także na tereny posiadłości ziemskich, do
ogrodów i parków oraz ogrodków prywatnych. Stosowany był także do maskowania ambon przez myśliwych.
Roślina ta nadal bywa utrzymywana w ogrodach jako gatunek ozdobny. Rdestowiec sachaliński może także
stanowić w środowisku miejskim atrakcyjny element dekoracyjny. Podnosi walor estetyczny gruzowisk, wysypisk
i różnego rodzaju nieużytków. Łodygi i owocostany gatunku znajdują zastosowanie we florystyce, przy czym
zalecane jest w tych przypadkach zachowanie ostrożności w odniesieniu do świeżego materiału, ze względu na
możliwość tworzenia potencjalnych nowych miejsc introdukcji. Jako roślina późno kwitnąca, rdestowiec sachaliński
stanowi też źródło nektaru dla wielu gatunków owadów (roślina miododajna). Należy on do grupy obcych gatunków
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roślin energetycznych. Ze względu na zawartość związków chemicznych (m.in. rezweratrol) znajduje
zastosowanie w ziołolecznictwie (roślina wykorzystywana jest w leczeniu wielu schorzeń, m.in. astmy,
miażdżycy, nadciśnienia, stanów zapalnych, chorób serca, zakażeń bakteryjnych i grzybiczych). Jednak z uwagi
na zagrożenie dla środowiska przyrodniczego jakie stwarza, jego uprawa jest bezwzględnie niepożądana na
terenie całego kraju.

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

około 1903

2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie
Rdestowiec sachaliński trafił do Polski jako przedmiot celowego transportu i handlu roślinami egzotycznymi, w celu
uprawy w ogrodach botanicznych, arboretach i ogrodach prywatnych. Poza uprawą był odnotowany po raz
pierwszy na początku XX w., około 1903 roku na południu dzisiejszej Polski (Sudety, Szklarska Poręba) oraz na
Pomorzu. Można zakładać, że pierwsze "dzikie" stanowiska wywodzą się z upraw tego gatunku na terenie
ówczesnych Niemiec, rośliny tego gatunku sadzone były w ogrodach ale także w lasach, gdzie wykorzystywano
je do maskowania ambon myśliwskich.
Rdestowiec sachaliński został sprowadzony do Europy prawdopodobnie ok. 1863 roku jako roślina ozdobna. Trudno
jednoznacznie stwierdzić czy gatunek został introdukowany na obszar Europy za pośrednictwem Ogrodu Botanicznego
w Petersburgu, gdzie sprowadzono go do uprawy w 1864 r., czy z Kew, w którym był w uprawie od 1860 r.
Pierwsze zdziczałe stanowiska tego gatunku zostały opisane z roku 1869 z terenu Niemiec i Czech.
3) rozmnażanie w przyrodzie Polski

X

tak

nie

nie dotyczy

4) sposób rozmnażania się
Rdestowiec sachaliński rozmnaża się przede wszystkim w sposób wegetatywny poprzez pomnażanie kłączy,
które umożliwiają szybkie i skuteczne zajmowanie nowych obszarów. Zwykle rozrastają się one na odległość
kilku metrów od rośliny macierzystej (rdestowiec sachaliński tworzy krótsze odcinki podziemne w porównaniu
do r. ostrokończystego). Kłącza odznaczają się szybkim wzrostem, ale gatunek odznacza się najmniejszymi
zdolnościami odrastania z pędów podziemnych spośród wszystkich rdestowców. Rozmnażanie generatywne
rdestowca sachalińskiego jest skuteczne przede wszystkim w granicach naturalnego występowania gatunku;
w europejskiej części zasięgu wtórnego nie jest zjawiskiem częstym i wiąże się ze specyficznym zróżnicowaniem
funkcjonalnym kwiatów. W przypadku rdestowca sachalińskiego w Europie stwierdzono obecność roślin
o kwiatach obupłciowych i żeńskich. Średnio na pojedynczym pędzie, roślina może produkować około 170 000
kwiatów. Ich liczba jest uzależniona m.in. od typu wytwarzanych kwiatów i warunków siedliskowych.
W zależności od udziału w populacjach grup osobników różniących się typem kwiatów lub współwystępujących
gatunków może dochodzić do zawiązywania nasion o różnym charakterze. Rdestowiec sachaliński krzyżuje się
z pozostałymi inwazyjnymi gatunkami z rodzaju rdestowiec: rdestowcem ostrokończystym (Reynoutria japonica)
i r. pośrednim (R. ×bohemica) występującymi w Polsce, tworząc roje mieszańców. Należy podkreślić rolę
rdestowca sachalińskiego jako dawcy pyłku, którym zapylane są kwiaty r. ostrokończystego, co w efekcie
prowadzi do powstania nasion o mieszańcowym charakterze (R. ×bohemica). Mimo powstawnia nasion
(szczególnie w populacjach tworzonych przez dwa lub trzy gatunki rdestowców) siewki obserwowane są
stosunkowo rzadko zarówno w Europie, jak i w Polsce.
5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się
● drogi wprowadzania zamierzonego: uprawa rdestowca sachalińskiego jest bezwzględnie zakazana na terenie
całego kraju. Aktualnie rdestowiec sachaliński nie jest powszechnie wprowadzany do uprawy, choć nadal
utrzymywany jest w ogrodach przydomowych oraz w ogrodach botanicznych i arboretach. Nie można
jednak wykluczyć celowego wprowadzenia gatunku przez człowieka, szczególnie w środowisku miejskim
(ogrody, nieużytki). W ostatnich latach wzrosło także zainteresowanie uprawą rośliny jako surowca
energetycznego oraz a możliwością wykorzystania jej w ziołolecznictwie;
● drogi wprowadzania niezamierzonego: wraz z transportem zanieczyszczonej ziemi zawierającej fragmenty
roślin (najczęściej kłączy), używanej następnie m.in. podczas prac związanych z umacnianiem brzegów
zbiorników i cieków wodnych, wałów przeciwpowodziowych, budową dróg, linii energetycznych, parkingów
czy nawet jako ziemia do ogrodów, itp. Istnieje również prawodopodobieństwo zawlekania nasion wraz
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z transportem drogowym i kolejowym, które jednak nie odgrywa istotnej roli w rozprzestrzenianiu się
rdestowców;
● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): samodzielna
ekspansja gatunku może zachodzić m.in. wzdłuż dolin rzecznych, gdzie może rozprzestrzeniać się przede
wszystkim poprzez fragmentację i dyspersję kłączy wraz z wodą (szczególnie w czasie wezbrań rzek). Nawet
niewielki, kilkucentymetrowy fragment kłącza z pojedynczym pąkiem może dać początek nowej roślinie;
● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): poprzez transport m.in. gleby, piasku
i żwiru w celach budowlanych zawierających kłącza i fragmenty pędów rośliny.
6) stopień rozprzestrzenienia
gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4
W Polsce rdestowiec sachaliński był odnotowany po raz pierwszy na początku XX w., w zachodniej oraz
północnej części kraju. Obecnie gatunek występuje na licznych, choć rozproszonych stanowiskach na obszarze
całego kraju, tworząc często jednogatunkowe płaty zajmujące rozległe powierzchnie. Największa koncentracja
stanowisk gatunku znajduje się w południowo-zachodniej i północnej części kraju. Rdestowiec sachaliński
występuje także w wielu miejscach dawnej i aktualnej uprawy m.in. w zabytkowych parkach dworskich,
ogrodach miejskich i przydomowych, na cmentarzach.
7) dynamika gatunku
kategoria:

gatunki silnie ekspansywne

stopień pewności: duży
opis:
Rdestowiec sachaliński należy do kategorii gatunków silnie ekspansywnych, którego populacje rozrastają się
w dużym tempie (jest ono jednak nieco wolniejsze, w porównaniu do rdestowca ostrokończystego) ponieważ do
1950 r. gatunek odnotowany został poza uprawą na 16 stanowiskach, a w kolejnym pięćdziesięcioleciu liczba ta
wzrosła do blisko 500. Najnowsze dane potwierdzają występowanie r. sachalińskiego na około 1 000
stanowiskach. Kłącza rozrastają się na odległość kilku metrów od rośliny macierzystej przy czym rdestowiec
sachaliński tworzy krótsze odcinki podziemne w porównaniu do r. ostrokończystego. Fragment kłącza o wadze
130 g i 2 cm średnicy, w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego, może wniknąć na głębokość 1,5 m. Obecnie
gatunek występuje na rozproszonych stanowiskach na obszarze całego kraju.
8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach
Rdestowiec sachaliński charakteryzuje się dużą tolerancją w stosunku do warunków środowiska (temperatury,
suszy, okresowe wylewy wód) i ma podobne do rdestowca ostrokończystego preferencje względem wymagań
glebowych oraz odczynu gleby. Gatunek radzi sobie na różnych typach gleb (muły, iły, piaski, podłoze
wapienne) o zróżnicowanym pH od kwaśnego do lekko zasadowego. W zasięgu wtórnym rdestowiec
sachaliński jest jednak rzadszy od rdestowca ostrokończystego (R. japonica); również zasięg pionowy jest
bardziej ograniczony (nie przekracza 900 m n.p.m). Kolonizuje najczęściej tereny dawnych posiadłości
ziemskich, ogrody i parki, występuje na brzegach rzek, skrajach lasów i zarośli, ale również na nieużytkach,
przydrożach i w rowach.
9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:

1,00

kategoria:

bardzo inwazyjny gatunek obcy

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

0,50

kategoria:

nie zmieni się

opis:
Rdestowiec sachaliński jest gatunkiem zadomowionym w Polsce występującym na rozproszonych
stanowiskach, których większe skupiska notowane są na terenie południowo-zachodniej i północnej części
kraju. Prognozowane zmiany klimatu przypuszczalnie nie będą miały większego wpływu na inwazyjność
gatunku. W zależności od możliwych scenariuszy tych zmian może wzrosnąć rola rozmanażania generatywnego
w zagęszczaniu zasięgu tego gatunku.
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3. Oddziaływanie gatunku obcego
1) wpływ na środowisko przyrodnicze
wynik oceny:

0,65

kategoria:

duży

opis:
Rdestowiec sachaliński, podobnie jak pozostałe rdestowce występujące w Polsce, skutecznie konkuruje
z rodzimymi gatunkami roślin, często uniemożliwiając ich wzrost i regenerację. Znacząco ogranicza dostęp do
światła innym roślinom z powodu gęstego ustawienia dużych liści na łodygach. Przy masowym występowaniu
gatunku, gruba i wolno rozkładającą się warstwa opadłych liści i łodyg, ogranicza kiełkowanie siewek i rozwój
wielu gatunków właściwych dla siedliska. Wśród niepożądanych oddziaływań najbardziej szkodliwe jest
przenikanie rdestowców na obszary chronione. Dotąd obecność rdestowca sachalińskiego odnotowano
w 7 polskich parkach narodowych. Występowanie gatunku w siedliskach nadrzecznych powoduje zmiany w ich
strukturze i funkcjonowaniu. Gatunek powoduje zmiany właściwości fizycznych i chemicznych gleby, a tym
samym hamuje aktywności mikroorganizmów glebowych. Rdestowiec sachaliński, podobnie jak inne
rdestowce, bezpośrednio reguluje ilość dostępnych zasobów azotu poprzez hamowanie procesu biologicznej
denitryfikacji bakterii glebowych, co prowadzi do gromadzenia się azotanów w glebie i tym samym umożliwia
roślinom intensywny wzrost ich biomasy ułatwiając skuteczną inwazję. Rdestowiec sachaliński wpływa znacząco
na różnorodność biologiczną i obniżenie jakości ekosystemów łęgowych. Największe zagrożenie może stwarzać
dla płazów, gadów, ptaków i ssaków, których zasadniczym pożywieniem są bezkręgowce (stawonogi).
2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt)
W Polsce rdestowiec sachaliński stwarza zagrożenie dla siedlisk priorytetowych takich jak:
- 3240 – Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków;
- 3230 – Rzeki alpejskie i ich roślinność krzewiasta z Myricaria germanica;
- 6430 – Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne;
- 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe;
- 91F0 – Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe,
3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie
Rdestowiec sachaliński, analogicznie do pozostałych rdestowców występujących w Polsce, stanowi poważne
zagrożenie dla rodzimych gatunków roślin występujących na aluwiach rzecznych, w zbiorowiskach okrajkowych
i leśnych oraz dla gatunków ziołorośli górskich, a w szczególności dla występujących tam roślin chronionych
i rzadkich. Przykładowo roślina ta może zagrażać takim gatunkom jak:
- pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową;
- września pobrzeżna (Myricaria germanica) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową;
- ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową.
Brak materiałów publikowanych dotyczących negatywnego wpływu na gatunki zwierząt w tym zagrożonych
i chronionych.
4) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

1,00

kategoria:

bardzo duży

opis:
Rdestowiec sachaliński wpływa pośrednio na kondycję i plonowanie roślin uprawnych poprzez hybrydyzację
z blisko spokrewnionym r. ostrokończystym tworząc samoutrzymujące się i bardziej inwazyjne populacje
mieszańca rdestowca pośredniego. Rdestowiec sachaliński podobnie jak hybrydy powstałe z jego udziałem
mogą niekorzystnie wpływać na rośliny uprawne m.in. poprzez zarastanie pól uprawnych i łąk, które stają się
nieodpowiednie do uprawy. Zanany jest hamujący allelopatyczny wpływ rdestowców na kiełkowanie nasion
gorczycy białej stosowanej do wysiewu międzyplonów ścierniskowych czy wzrost siewek sałaty. Obecność
gatunku ogranicza więc w pewnm stopniu rolnicze wykorzystanie gruntów. W ostatnim czasie rdestowiec
sachaliński, analogicznie do pozostałych rdestowców, jest coraz częściej obserwowany na nieużytkach
porolnych i w uprawach. Gatunek stanowi zagrożenie w dolinach rzecznych. Porastając brzegi cieków może
przyczyniać się do erozji brzegów, zmiany przepływu wód, narusza zabezpieczenia przeciwpowodziowe
i budowle hydrotechniczne. Zalegająca martwa materia pozostała po częściach nadziemnych i podziemnych
utrudnia przepływ wody. Pędy, kłącza, oraz całe kępy rośliny mogą osadzać się na konarach wykrotów
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zalegających w korycie rzeki, co jest szczególnie niebezpieczne w okresie wezbrań i może być przyczyną
lokalnych podtopień lub powodzi. Na terenach z infrastrukturą mieszkaniową i gospodarczą obserwowane są
zniszczenia powodowane przede wszystkim przez rozrastające się kłącza rośliny. Penetrując podłoże gatunek
może uszkadzać fundamenty i ściany budynków, ściany kanałów melioracyjnych, nawierzchnie dróg,
chodników dla pieszych i parkingów samochodowych. Gatunek wywiera negatywny wpływ również na miejsca
kultu religijnego, np. na cmentarzach. Rozległe płaty rdestowca sachalińskiego ograniczają widoczność na
łukach dróg, przysłaniają znaki drogowe oraz ograniczają dostępność do zbiorników wodnych.
5) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,00

kategoria:

bardzo mały

opis:
Rdestowiec sachaliński nie wykazuje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.
6) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,42

kategoria:

neutralny

opis:
Obecność rdestowca sachalińskiego wpływa umiarkowanie pozytywnie na usługi zaopatrzeniowe. Ze względu
na miododajne właściwości i późne kwitnienie dostarczające pożytku dla pszczół, występowanie gatunku może
być postrzegane jako korzystne m.in. przez właścicieli pasiek. Gatunek jest uznany za roślinę energetyczną.
Podkreśla się tutaj rolę dwóch kultywarów gatunku: Fallopia sachalinensis IGNISCUM Candy® i Fallopia
sachalinensis IGNISCUM Basic®, które wykorzystywane są w badaniach nad optymalizacją uprawy dla uzyskania
maksymalnie dużej biomasy jak również produktów z niej otrzymywanych. Pędy rdestowca stosowane są również
we florystyce (bukieciarstwie). Rdestowiec sachaliński zawiera także związki przydatne w zwalczaniu niektórych
drobnoustrojów (środek Milsana™ skuteczny w zwalczaniu chorób drobnoustrojowych u niektórych roślin
uprawnych). Gatunek, podobnie jak pozostałe rdestowce, jest wykorzystywany w ziołolecznictwie. Zawiera
wiele związków biologicznie czynnych m.in. resweratrol. Dawniej roślina wykorzystywana była jako pasza dla
bydła. Podobnie jak pozostałe inwazyjne gatunki rdestowców, wywiera negatywny wpływ na usługi regulacyjne
poprzez m.in. zmiany właściwości fizycznych i chemicznych gleby, a tym samym aktywności mikroorganizmów
glebowych oraz hamowanie procesu biologicznej denitryfikacji bakterii glebowych, co sprzyja intensywnemu
wzrostowi ich biomasy ułatwiając skuteczną inwazję. Masowe występowanie r. sachalińskiego może prowadzić
do zmiany produktywności ekosystemów lasów łęgowych i sąsiadujących siedlisk wodnych, ze względu na
wypieranie rodzimych gatunków, zmiany składu gatunkowego i struktury ekosystemu, a także zasobów pokarmowych,
w związku z dużą produkcją nekromasy (ściółki). Ponadto rośliny powodują erozję brzegów rzek i strumieni,
a także mogą uszkadzać konstrukcje wałów przeciwpowodziowych orazbudowli hydrotechnicznych. Zalegająca
martwa materia, pozostała po częściach nadziemnych i podziemnych, utrudnia przepływ wody. Pędy, kłącza,
oraz całe kępy rośliny mogą osadzać się na konarach wykrotów zalegających w korycie rzeki co jest szczególnie
niebezpieczne w okresie wezbrań i może być przyczyną lokalnych podtopień lub powodzi.. Produkowane przez
rdestowca sachalińskiego związki chemiczne o charakterze allelopatycznym hamują kiełkowanie nasion i wzrost
innych roślin. Wpływ gatunku na usługi kulturowe jest neutralny. Rośliny tworzą jednogatunkowe i wielkopowierzchniowe
płaty, często zajmujące rozległe przestrzenie m.in. na terenach rekreacyjnych i turystycznych, w parkach, nad
brzegami rzek i w otoczeniu zbiorników wodnych, ograniczając dostęp do wody.

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego
gatunku
Do działań podejmowanych w celu eliminacji lub ograniczenia rozmiarów populacji gatunku należą metody
mechaniczne, chemiczne, mechaniczno-chemiczne oraz biologiczne. Dobór metody zależy od rozmiarów
i lokalizacji populacji (tereny objęte ochroną, doliny rzeczne, obszary zabudowane), co z kolei wpływa na okres
prowadzenia zabiegów i ich częstotliwość. Metody mechaniczne to: wycinanie, wyrywanie/wypalanie
nadziemnych części roślin i wykopywanie podziemnych kłączy (bezpieczne dla środowiska, wykorzystywane
w ograniczonym zakresie, wymagające wielu powtórzeń, czasochłonne). Metody chemiczne to: opryski (mało
efektywne, wymagające wielu powtórzeń i przynoszące duże straty w środowisku naturalnym), mazakowanie
(nanoszenie środków chemicznych bezpośrednio na powierzchnię roślin) oraz iniekcje (wprowadzanie
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herbicydów do wnętrza rośliny, co znacznie ogranicza ich negatywny wpływ na otoczenie). W Polsce spośród
środków chemicznych dopuszczonych do stosowania, nie ma żadnego, który byłby zalecany do zwalczania
rdestowców. Często jednak rdestowce występujące w niepożądanych miejscach są opryskiwane nieselektywnymi
herbicydami, zawierającymi substancję czynną – toksyczny glifosat (wywołuje on m.in. deformacje embrionów
zwierzęcych u ryb, płazów oraz stwarza zagrożenie dla zdrowia człowieka; jego stosowanie zwiększa
zachorowalność ludzi na raka). Obecnie stosowanie preparatu jest ograniczone/zabronione na obszarach
w pobliżu rzek, strumieni, rowów, szczególnie w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody lub pól uprawnych,
także na terenach parków narodowych i rezerwatów oraz w ich otulinach. Metody mieszane: usuwanie roślin
i wykopywaniu kłączy oraz spryskiwanie herbicydami (wymagające powtórzeń i przynoszące duże straty
w środowisku naturalnym orazkosztowne). Metody biologiczne: wypas (przyjazdną dla środowiska, nie
eliminuje całkowicie rdestowców ograniczając jedynie wielkość populacji, wykorzystywane w ograniczonym
zakresie), także użycie naturalnych wrogów zwalczanego gatunku, patogenów grzybowych lub owadów
żerujących na liściach i innych częściach rośliny (stosunkowo bezpieczna, pod warunkiem właściwie dobranego
naturalnego wroga, wadą jest ryzyko wprowadzenia nowych gatunków do obcego im środowiska oraz trudność
przewidywania skutków takiego działania, czasochłonna – wymaga wieloletnich badań i testów, a przede wszystkim
kosztowna).
W przypadku rdestowca sachalińskiego na obszarach chronionych, preferowane są metody mechaniczne.
Skuteczne w przypadku tego gatunku są koszenie i wypas, gdyż spośród wszystkich rdestowców, wykazuje on
najmniejszą odporność na tego typu zabiegi; zabiegi nie prowadzą jednak do całkowitej eliminacji populacji.
W Polsce brak jest dokładnego szacowania kosztów związanych z eliminacją rdestowców oraz strat
ekonomicznych związanych z inwazją gatunku. Były one natomiast wielokrotnie przedmiotem analiz w innych
krajach europejskich. Przykładowo w Republice Czeskiej roczny koszt zabiegów prowadzonych w walce
z rdestowcami wynosi ok. 20 tys. €.

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem
kategoria:

W4 – gatunek wysokiego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, szeroko
rozprzestrzeniony (czarna lista)
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