
 

 

 

 

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: Dąb czerwony 

 2) nazwa łacińska: Quercus rubra L. 

 3) nazwa angielska: Northern red oak 

 4) synonimy nazw (o ile są używane, maksymalnie dwie najczęściej stosowane) 

a) synonimy nazwy polskiej: – 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Quercus maxima 
Quercus borealis 

c) synonimy nazwy angielskiej: Red oak 
American red oak 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Fagaceae 

 7) pochodzenie (region): 

wschodnia część Ameryki Północnej (wschodnia część USA i południowo-wschodnia Kanada) 

 8) występowanie w Polsce (tak/nie): TAK 

Jeśli TAK to:  

 

X w środowisku przyrodniczym X w uprawie i hodowli 
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 9) charakterystyka gatunku 

Drzewo liściaste dorastające w warunkach europejskich do 25−30 m wysokości (w rodzimej Ameryce Płn – 45 m) 
i do 50 (100) cm pierśnicy, długowieczne. Korona gęsto ulistniona, rozłożysta; w zwartych drzewostanach wąska 
i symetryczna, osadzona na wysokości 10-13 m na prostym pniu. Liście osadzone na krótkich (2−5 cm) ogonkach, 
w zarysie odwrotnie jajowate, długości 10−25 cm i szerokości do 15 cm, głęboko i ostro klapowane. Blaszka 
liściowa cienka skórzasta, błyszcząca, z wierzchu ciemniejsza, przebarwiająca się jesienią na kolor szkarłatno-
czerwony, potem brązowiejąca. Gatunek jednopienny o kwiatach rozdzielnopłciowych. Kwiaty męskie zebrane 
w luźne kotkowate kwiatostany, żeńskie osadzone pojedynczo lub po dwa na krótkich szypułkach. Kwitnienie 
przypada na kwiecień i maj, równocześnie z rozwojem liści lub z wyprzedzeniem. Gatunek wiatropylny. Owoce 
– żołędzie krótkie (12−31 mm), pękate (12-16 mm), ciężkie, osadzone w krótkoszypułkowych talerzykowatych 
miseczkach o średnicy ok. 3 cm obejmujących owoc do 1/4−1/5 wysokości (var. rubra) lub o średnicy do 2 cm 
obejmujących owoc do 1/3 wysokości (var. ambigua). Nasiona dojrzewają po dwóch latach i odpadają od 
miseczki. Gatunek barochoryczny – jego ciężkie nasiona rozsiewają się pod wpływem sił grawitacji, i zoochoryczny 
– rozsiewany przez zwierzęta (związany z licznymi wektorami dyspersji nasion). Siewki i podrost rozwijają się 
w miejscach nasłonecznionych lub częściowo zacienionych. Po uszkodzeniu lub wycięciu drzewa wykształca 
liczne pędy wegetatywne (odrośla) na pniu lub szyi korzeniowej. Gatunek o szerokim zakresie tolerancji na 
warunki glebowe. Rośnie zarówno na glebach piaszczystych, ubogich w składniki pokarmowe, jak i na żyznych 
glebach organicznych, suchych, świeżych lub wilgotnych, jednak wyraźnie preferuje siedliska mezo- i eutroficzne, 
świeże. Jest to drzewo klimatu umiarkowanego, światłożądne, lecz znoszące zacienienie. Odporne na suszę, 
przemarzanie i zanieczyszczenia powietrza. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

Gatunek o szerokim zakresie tolerancji na warunki siedliskowe, klimatyczne i glebowe. Światłolubny, odporny 
na mróz. Rośnie na glebach ubogich, piaszczystych i kamienistych, a także ilastych, mulistych oraz na żyznych 
glebach organicznych. Występuje na terenach płaskich, stokach, w dolinach notowany do 1680 m n.p.m. 
Gatunek lasotwórczy tworzący jednogatunkowe lasy dębowe, współwystępujący z wieloma innymi gatunkami 
drzew w zbiorowiskach borów mieszanych m.in. z sosnami: Banksa Pinus banksiana, smołową P. rigida, taeda 
P. taeda i czerwoną P. resinosa, oraz w lasach liściastych i mieszanych z orzesznikami Carya sp., bukami, 
brzozami (Betula alleghaniensis), jesionami (Fraxinus americana) wiązami (Ulmus americana) i klonami (Acer 
rubrum, A. sacccharum). 

11) zastosowanie gospodarcze 

W hodowli lasu uznawany za cenny gatunek lasotwórczy, stosowany dla urozmaicenia monokultur sosnowych, 
zwłaszcza na ubogich gruntach porolnych. Cenny gatunek stosowany przy rekultywacji terenów zdegradowanych, 
hałd powyrobiskowych. Sadzony jako "domieszka biocenotyczna" podszytu i śródleśnych remiz w celu zwiększenia 
odporności biologicznej litych drzewostanów sosnowych. Cenny surowiec drzewny, stosowany na okleiny, okładziny, 
boazerie; w meblarstwie (zwłaszcza na elementy gięte), na oprawy narzędzi. W budownictwie – jako drewno 
konstrukcyjne we wnętrzach (w konstrukcjach zewnętrznych i na podkłady – po zaimpregnowaniu), na schody, 
podłogi i parkiet (wymaga impregnowania), na płyty wiórowe i pilśniowe. Surowiec energetyczny – drewno 
opałowe. Gatunek ozdobny, popularny w ogrodnictwie. 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): około 1830 

 2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie 

Dąb czerwony został sprowadzony do Europy jako drzewo ozdobne w XVII w. Pierwsza wzmianka o jego uprawie 
pochodzi z Francji z roku 1630. Po szybkiej aklimatyzacji został wprowadzony do upraw leśnych. Obecnie jest 
jednym z ważniejszych gatunków lasotwórczych o znaczeniu gospodarczym i jednym z najpospolitszych drzew 
obcego pochodzenia w Europie. Do Polski introdukowany na przełomie XVIII i XIX w. jako gatunek produkcyjny. 
Najstarsze (1798) znane drzewostany dębu czerwonego znajdują się na powierzchniach doświadczalnych 
zlokalizowanych w lasach północnej i północno-zachodniej Polski (obecnie lasy Nadl. Gryfino i Elbląg). Pierwszą 
leśną uprawę komercyjną założono w 1835 r. w Polsce Południowej (obecnie Nadl. Tułowice). W XX wieku 
powszechnie sadzony w lasach całej Polski z wyłączeniem najwyższych partii Karpat i Sudetów. Obecnie 
antropogeniczne drzewostany z udziałem dębu czerwonego rozproszone są na ponad 83 tys. zinwentaryzowanych 
stanowisk w Lasach Państwowych i na tysiącach hektarów zalesień założonych na gruntach prywatnych 
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(w 2003 roku ograniczono sadzenie dębu czerwonego w LP w celach produkcyjnych). Obecny w 29 kolekcjach 
dendrologicznych ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce; w 14 z nich rozprzestrzenia się spontanicznie, 
w 12 jest zwalczany. Liczne stanowiska dębu występują wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na terenach 
zurbanizowanych, w parkach, ogrodach i na rekultywowanych terenach przemysłowych na obszarze całego 
kraju. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Rozmnaża się płciowo. Gatunek jednopienny o kwiatach rozdzielnopłciowych. Kwitnienie dębu przypada na 
kwiecień i maj, przebiega równocześnie z rozwojem liści lub go wyprzedza. Gatunek wiatropylny. Dojrzałość 
osiąga w wieku ok. 25 lat, po 50-tym roku życia kwitnie i obradza obficie. Nasiona dojrzewają po dwóch latach. 
W areale rodzimego zasięgu obfitsze obradzanie nasion występuje co 3-5 lat (lata nasienne). Ciężkie nasiona 
dębu spadają pod korony drzewa macierzystego (barochoria), skąd roznoszone są na znaczne odległości przez 
zwierzęta (zoochoria). Ptaki zbierają żołędzie także bezpośrednio z koron drzew. Siewki i podrost rozwijają się 
w miejscach nasłonecznionych lub częściowo zacienionych. Silne zacienienie i gruba warstwa ściółki ogranicza 
kiełkowanie nasion i wzrost siewek. Konkurencja ze strony szybko rosnących gatunków liściastych ogranicza 
wzrost okazów juwenilnych. 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: w przeszłości i obecnie stosowany do rekultywacji terenów zdegradowanych, 
hałd poprzemysłowych i sadzony na terenach zurbanizowanych, działkach domków letniskowych czy wśród 
nowych zabudowań podmiejskich. Stosowany jako komponent zieleni wysokiej urządzonej (aleje, parki, zieleńce, 
przydomowe ogrody). Liczne są także oferty powszechnie dostępnych sadzonek dębu czerwonego;  

● drogi wprowadzania niezamierzonego: diaspory (twory służące do rozprzestrzeniania się i rozmnażania, w tym 
wypadku – żołędzie) z miejsc, w których jest świadomie sadzony, mogą nieświadomie być przenoszone wraz 
z ziemią podczas prac leśnych lub ogrodniczych i wnikać do sąsiadujących lasów zarówno gospodarczych, jak 
i naturalnych. 

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): bardzo liczne 
żołędzie są roznoszone przez sójki Garrulus glandarius, gryzonie (myszy Apodemus sylvaticus, wiewiórki 
Sciurus vulgaris, szczury (Rattus sp.) i dziki (Sus scrofa)  

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): żołędzie są celowo zbierane i wykładane 
jako pokarm w miejscach żerowania dzikiej zwierzyny. Atrakcyjne nasiona dębu czerwonego mogą być też 
zbierane i wyrzucane w przypadkowych miejscach. 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

Dąb czerwony występuje na obszarze całej Polski, rzadziej w wyższych położeniach w górach. W polskiej części 
Karpat odnotowany dotąd na wysokości ok. 750 m n.p.m. Drzewostany z udziałem dębu czerwonego 
rozproszone są na ponad 83 tys. zinwentaryzowanych stanowisk i zajmują ponad 14 tys. hektarów lasów 
państwowych oraz tysiące hektarów lasów prywatnych. Gatunek ten występuje także na obszarach 
chronionych, w tym w 14 parkach narodowych. Mapy występowania gatunku uwzględniają obok stanowisk, na 
których gatunek pojawił się spontanicznie (bez udziału człowieka) także stanowiska, na które został 
wprowadzony. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki silnie ekspansywne 

stopień pewności: duży 

opis: 
W sprzyjających warunkach gatunek odnawia się obficie. Samoistnie rozprzestrzenia się poza powierzchnie, na 
których był posadzony, „wędrując” wzdłuż ścieżek i dróg leśnych, skąd skutecznie wnika na nowe stanowiska. 
Tempo rozprzestrzeniania jest szybkie np. w okresie 1990-2000 skumulowana liczba odnotowanych stanowisk 
wzrosła od ok. 200 do ponad 1500. 
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 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Dąb czerwony efektywnie zasiedla siedliska borów świeżych, borów mieszanych świeżych, lasów mieszanych 
świeżych i lasów świeżych. Zwarty nalot i podrost zajmuje wnętrza lasu, lecz głównie pod lub w bliskim 
sąsiedztwie osobników macierzystych. Ponadto pojawia się na nasłonecznionych przydrożach dróg leśnych, 
śródleśnych polanach, zrębach. W areale zbiorowisk sąsiadujących z dębem czerwonym notowane są liczne, 
rozproszone w przestrzeni, juwenilne okazy tego gatunku. Prześwietlenie drzewostanu pobudza wzrost 
młodych okazów dębu czerwonego. Rozprzestrzenia się też na terenach zurbanizowanych, terenach 
poprzemysłowych w sąsiedztwie jego nasadzeń. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,75 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,59 

kategoria: nie zmieni się 

opis:  
Wyniki badań dendrochronologicznych wskazują, że łagodniejsze, mniej mroźne, ale wilgotne zimy, brak lub 
sporadyczne notowania dni z wczesnymi lub późnymi przymrozkami, ciepła wilgotna wiosna oraz wilgotne 
i ciepłe (ale nie gorące) przełomy lata i jesieni stymulują większe przyrosty drewna dębów czerwonych. Można 
zatem założyć, że ocieplenie klimatu, złagodzenie ekstremów termicznych i zwiększenie opadów wpłynie 
korzystnie na kondycję dębu czerwonego. Ocieplenie i złagodzenie klimatu sprzyjać będzie odnawianiu 
i rozprzestrzenianiu się tego gatunku i efektywniejszemu kolonizowaniu ekosystemów leśnych. Szybszej inwazji 
w nowe miejsca może towarzyszyć umiarkowany wzrost konkurencyjności gatunku. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,75 

kategoria: duży 

opis:  
Celowe wprowadzenie lub spontaniczne wniknięcie dębu czerwonego do fitocenoz leśnych, powoduje 
znaczące zmiany w ich strukturze i składzie gatunkowym. Gatunek wpływa na poważne spadki liczebności 
populacji większości gatunków rodzimych zastanych w ekosystemie. W płatach fitocenoz z wysokim udziałem 
dębu warstwa runa zielnego i/lub mszysto-porostowego ulega niemal całkowitej redukcji. Stopniowo zanikają 
wszystkie rośliny zielne, mszaki i porosty naziemne. Najdłużej w takich zbiorowiskach trwają długowieczne 
byliny kłączowe np. paprocie, mchy naziemne tworzące wysokie „poduchy” oraz mchy zasiedlające nasady pni 
drzew, a także krzewinki. Dąb czerwony hamuje, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia naturalne 
odnowienie i wzrost rodzimych gatunków drzew i krzewów. Zbiorowiska zdominowane przez dąb czerwony 
tracą swą odrębność florystyczną i fitosocjologiczną. Są ubogie, a nawet skrajnie ubogie florystycznie. Dotyczy 
to zarówno lasów o charakterze naturalnym, jak i lasów antropogenicznych. Zwarte, gęsto ulistnione korony 
dębu ograniczają znacząco dostęp światła słonecznego do dna lasu, co pociąga za sobą zmiany warunków 
termicznych i wilgotnościowych panujących w ekosystemie. Ściółka dębu czerwonego rozkłada się powoli. 
Nagromadzenie dużej ilości biomasy zdominowanej przez liście dębu modyfikuje warunki glebowe (chemiczne, 
termiczne i wilgotnościowe). Zwarta warstwa ściółki dębowej zalegająca na dnie lasu przez cały rok stanowi 
barierę fizyczną ograniczającą kiełkowanie nasion i wzrost siewek. 

 2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt) 

W przypadku prześwietlenia drzewostanu i redukcji podszytu gatunek zagraża następującym siedliskom przez 
niego preferowanym: 

- 9160 – Subatlantyckie i środkowoeuropejskie lasy dębowe i dębowo-grabowe (Carpinion betuli); 
- 9170 – Lasy dębowo-grabowe, grądy (Galio-Carpinetum); 
- 9110 – Buczyny kwaśne (Luzulo-Fagetum); 
- 9190 – Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae). 
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Pojawia się także w: 
- 91T0 – Śródlądowe bory chrobotkowe (Cladonio-Pinetum) i chrobotkowa postać (Peucedano-Pinetum); 
- 9130 – Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion). 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

W lasach liściastych może stanowić zagrożenie dla:  
- lilia złotogłów (Lilium martagon) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną ścisłą; 
- kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową; 
- buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), gatunek bliski zagrożenia (NT), objęty ochroną 

ścisłą; 
- buławnik mieczolistny (C. longifolia), gatunek narażony (VU), objęty ochroną ścisłą; 
- czosnek niedzwiedzi (Allium ursinum), gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową; 
- wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową; 

a w mieszanych i iglastych dla:  
- gruszyczka zielonawa (Pyrola chlorantha), gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową;  
- gruszyczka mniejsza (P. minor), gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową; 
- gruszyczka okrągłolistna (P. rotundifolia), gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową; 

- gruszyczka średnia (P. media), stopień zagrożenia nie może być określony (DD), objęty ochroną 

częściową. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,45 

kategoria: średni 

opis:  
Dąb czerwony może powodować straty w leśnictwie. W lasach gospodarczych obecność dębu czerwonego 
uniemożliwia odnawianie się gatunków drzewiastych. Gatunek może zarastać drogi leśne, linie oddziałowe, 
drogi przeciwpożarowe i w ten sposób utrudniać leśnikom pracę. Ponadto na terenach zielonych 
(zurbanizowanych) jego ewentualne negatywne oddziaływanie może wiązać się z rozrostem systemu 
korzeniowego i powodowanymi uszkodzeniami nawierzchni chodników. Regulowanie liczebności lub 
(w niektórych przypadkach) redukowanie naturalnych odnowień dębu czerwonego generuje dodatkowe koszty 
w hodowli lasu (zwalczanie chemiczne i mechaniczne). 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Dotychczas nie wykazano żadnego bezpośredniego wpływu dębu czerwonego na zdrowie człowieka, ponieważ 
gatunek nie jest wektorem żadnych pasożytów zagrażających zdrowiu człowieka. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,58 

kategoria: neutralny 

opis:  
Usługi zaopatrzeniowe: gatunek ten ma pozytywny wpływ na usługi zaopatrzeniowe. Uczestniczy w procesach 
glebotwórczych (tereny rekultywowane) oraz w dostarczaniu cennego drewna a wpływ negatywny wywiera 
poprzez ograniczenie dostępu do surowców zielarskich i leśnych owoców. 

Usługi regulujące: wpływ pozytywny – udział w wiązaniu i kumulowaniu węgla, w stabilizowaniu gleb na 
terenach rekultywowanych oraz w oczyszczaniu powietrza na terenach skażonych przez przemysł; wpływ 
negatywny: zaburzenia i zmiany warunków klimatycznych, hydrologicznych i glebowych w zastanych 
ekosystemach. 

Usługi kulturowe: wpływ pozytywny – gatunek o wysokich walorach dekoracyjnych, zwłaszcza w okresie 
jesiennym. Dąb czerwony jest wykorzystywny w kompozycjach zieleni wysokiej urządzonej. Negatywnie 
wpływa na wizerunek lasów zwłaszcza na terenach chronionych jako znany gatunek inwazyjny u niektórych 
amatorów przyrody i ekoturystów.  
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4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Redukcję liczebności populacji dębu czerwonego wykonywano na obszarach chronionych oraz w lasach 
gospodarczych na powierzchniach odnowień. Zabiegi takie prowadzono m.in. w Wigierskim Parku Narodowym 
i w rezerwacie Stara Buczyna w Rakowie. Prace tego typu są kosztowne, a ze względu na stały dopływ nasion 
z licznych, rozproszonych w przestrzeni leśnej stanowisk dębu czerwonego, tworzony zasobny bank nasion 
w glebie i zdolność dębu czerwonego do tworzenia odrośli, wymagają kilkakrotnych powtórzeń.  

Stosowanie substancji chemicznych, np. glifosatu w zwalczaniu odnowień dębu na terenach chronionych jest 
niewskazane i powinno być zakazane w związku z negatywnym ich oddziaływaniem na środowisko oraz na 
zdrowie ludzi i zwierząt. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

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