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Załącznik A 

 

Harmonia+PL – procedura oceny ryzyka negatywnego 
oddziaływania inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych 

gatunków obcych w Polsce 

ANKIETA 

A0 | Kontekst 

Pytania zawarte w niniejszym module służą identyfikacji eksperta oraz biologicznego, geograficznego i społecznego 
kontekstu oceny ryzyka. 

a01. Dane eksperta (-ów): 

 

1. 

imię i nazwisko 

Alina Urbisz 

2. Katarzyna Bzdęga 

3. Barbara Tokarska-Guzik 
 

acomm01. Komentarz: 

 
stopień 
naukowy 

miejsce zatrudnienia 
data sporządzenia 

oceny 

(1) dr hab. Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

21-01-2018 

(2) dr Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

25-01-2018 

(3) prof. dr hab. Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

31-01-2018 

 

 
 
a02. Nazwa ocenianego Gatunku: 

nazwa polska: Rdestowiec sachaliński 

nazwa łacińska: Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai 

nazwa angielska: Giant knotweed 
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acomm02. Komentarz: 

Nazwę łacińską i polską podano za Krytyczną listą roślin naczyniowych w Polsce (Mirek i in. 
2002 – P). Oprócz synonimów podanych poniżej gatunek opisywany jest również jako: 
Reynoutria brachyphylla (Honda) Nakai, Tiniaria sachalinensis (F. Schmidt) Janch. czy 
Pleuropterus sachalinensis (Frdr. Schmidt Petrop.) H. Gross (The Plant List 2013 – B). 
Przynależność taksonomiczna i nomenklatura gatunków określanych zwyczajowo jako 
rdestowce, podlegała wielu zmianom w zależności od stanu wiedzy i podejścia autorów 
(Schuster i in. 2011, 2015 – P). Obecnie z uwagi na podobieństwo cech morfologicznych, 
biologicznych, ekologicznych i powodowane zagrożenia, inwazyjne gatunki z rodzaju 
Reynoutria (=Fallopia) występujące w Europie, w tym także w Polsce obejmują: 
R. sachalinensis, R. japonica i ich mieszańca R. ×bohemica i są w większości współczesnych 
publikacji ujmowane jako jedna grupa pod nazwą Reynoutria spp., Fallopia spp. lub Fallopia 
complex (np. Tiébré i in. 2007, Lamberti-Raverot i in. 2017 – P). Spotykana jest także często 
nazwa Japanese knotweed s.l. – azjatyckie (japońskie) rdestowce, która aktualnie obejmuje 
wszystkie taksony (gatunki rodzicielskie i mieszańca) wraz z mieszańcami powstałymi 
w wyniku krzyżówek wstecznych oraz krzyżówek z innymi spokrewnionymi gatunkami, 
w tym z Fallopia baldschuanica (Bailey i Wisskirchen 2006, Bailey i in. 2009 – P). 

nazwa polska (synonim I) 
rdest sachaliński 

nazwa polska (synonim II) 
 

nazwa łacińska (synonim I) 
Fallopia sachalinensis 

nazwa łacińska (synonim II) 
Reynoutria sachalinensis 

nazwa angielska(synonim I) 
Sakhalin knotweed 

nazwa angielska(synonim II) 
– 

 

 
a03. Obszar podlegający ocenie: 

Polska 
 

acomm03. Komentarz: 

– 
 
a04. Status Gatunku na obszarze Polski. Gatunek jest: 

 rodzimy na obszarze Polski 

 obcy, niewystępujący na obszarze Polski 

 obcy, występujący na obszarze Polski, wyłącznie w uprawie lub hodowli 

 obcy, występujący na obszarze Polski w środowisku przyrodniczym, niezadomowiony 

X obcy, występujący na obszarze Polski w środowisku przyrodniczym, zadomowiony 
 

aconf01. Odpowiedź udzielona z małym 
  

średnim 
  

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm04. Komentarz: 

Rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis, podobnie jak pozostałe dwa gatunki: 
R. japonica i R. ×bohemica, posiada w Polsce status inwazyjnego kenofita (Tokarska-Guzik 
2005 – P). W 2012 roku został on zaliczony do grupy gatunków obcego pochodzenia, 
zadomowionych i inwazyjnych (Tokarska-Guzik i in. 2012 – P, Tokarska-Guzik i in. 2015b – I, 
Tokarska-Guzik i in. 2017 – P). Reynoutria sachalinensis występuje na rozproszonych 
stanowiskach na obszarze całej Polski. Największa ich koncentracja, podobnie jak w przypadku 
dwóch pozostałych rdestowców, znajduje się w południowej części kraju, gdzie bardziej 
urozmaicona topografia warunkująca występowanie gęstej sieci rzecznej, sprzyja większym 
zagęszczeniom płatów siedlisk, będących obszarem inwazji rdestowców (Tokarska-Guzik i in. 
2015b – I). Najnowsze dane potwierdzają występowanie rdestowca sachalińskiego na około 
1 000 stanowiskach (Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). Rdestowiec sachaliński występuje także 
w wielu miejscach dawnej i aktualnej uprawy, m.in. w zabytkowych parkach dworskich, 
ogrodach miejskich i przydomowych, na cmentarzach (Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). 
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a05. Wpływ Gatunku na podstawowe sfery (domeny). Gatunek oddziałuje na: 

X środowisko przyrodnicze 

X uprawy roślin 

X hodowle zwierząt 

 zdrowie ludzi 

X inne obiekty 
 

acomm05. Komentarz: 

Reynoutria sachalinensis, podobnie jak R. japonica i R. ×bohemica, stwarza poważne 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego (Tokarska-Guzik i in. 2012 – P, Tokarska-Guzik i in. 
2015b – I, Tokarska-Guzik i in 2017 – P), przyczyniając się do ubożenia bogactwa 
gatunkowego na skutek tworzenia zwartych, jednogatunkowych płatów na siedliskach 
łęgów, zarośli wierzbowych oraz ziołorośli nadrzecznych. Rośliny skutecznie konkurują 
z rodzimymi gatunkami roślin, uniemożliwiając im regenerację (Toews 2012, Parepa i in. 
2013, Chmura i in. 2015, Duqette i in. 2015 – P, Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). Rdestowiec 
sachaliński z uwagi na rozwój liści o dużych rozmiarach oraz ich gęstemu ułożeniu na 
zygzakowatej łodydze, ogranicza znacznie dostęp do światła gatunkom rodzimym 
(Dommanget i in. 2013 – P) jak również uniemożliwia kiełkowanie ich nasion z powodu 
tworzenia grubej, wolno rozkładającej się warstwy nekromasy tworzonej przez opadłe liście 
i łodygi (Gioria i Osborne 2010, Moravcová i in. 2011 – P). Gatunek, podobnie jak pozostałe 
rdestowce, zmienia właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz wpływa na aktywność 
mikroorganizmów glebowych (Dassonville i in. 2011, Bardon i in. 2014, 2016, Salles i Mallon 
2014 – P), wykazuje także działanie allelopatyczne poprzez uwalnianie związków hamujących 
wzrost innych roślin (Vrchotová i Šerá 2008, Murrell i in. 2011, Parepa i in. 2013, Heděnec 
i in. 2014 – P). Reynoutria sachalinensis może niekorzystnie wpływać na rośliny uprawne 
m.in. poprzez wkraczanie na pola uprawne i łąki, które stają się nieodpowiednie do uprawy 
(Onete i in. 2015 – P, Bzdęga 2017 – A); może mieć także negatywny wpływ na hodowle 
zwierząt (CABI 2018 – B). Chociaż nie stwierdzono występowania chorób u zwierząt, to bydło 
karmione rdestowcem sachalińskim wykazywało przejściową anoreksję i hipotermię (CABI 
2018 – B). Rdestowiec stanowi też zagrożenie w dolinach rzecznych naruszając 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe m.in. budowle hydrotechniczne, a zalegająca martwa 
materia pozostała po częściach nadziemnych i podziemnych zakłóca przepływ wody 
(Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). Co więcej, gęste płaty rdestowców mogą utrudniać dostęp 
do obszarów rekreacyjnych, brzegów rzek itp., natomiast obecność wysokich roślin wzdłuż 
dróg, może zmniejszać widoczność i powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego 
(Bzdęga i Tokarska-Guzik 2006-2017 – A). 

Gatunki z rodzaju Reynoutria, w tym R. sachalinensis, ze względu na dużą inwazyjność 
związaną z ich rozprzestrzenianiem oraz powodowane zagrożenia dla różnorodności roślin 
i zwierząt, także na cennych przyrodniczo obszarach, uznane zostały w wielu krajach za 
niepożądane i wymagające zabiegów ograniczających i/lub eliminujących ich występowanie 
(Child i Wade 2000 – P). Brak takich działań może sprzyjać dalszej inwazji rdestowców 
i powodować jej nasilenie. Należy jednak zaznaczyć, że koszty zwalczania są wysokie przy 
ograniczonych efektach (Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). 

 
 

A1 | Wprowadzenie 

Pytania z niniejszego modułu oceniają ryzyko, z jakim Gatunek może przełamywać bariery geograficzne i, w niektórych 
przypadkach, kolejne bariery wynikające z jego uprawy lub hodowli. Prowadzi to do wprowadzenia Gatunku na 
obszar położony w granicach Polski, a następnie do środowiska przyrodniczego. 

a06. Prawdopodobieństwo pojawienia się Gatunku w środowisku przyrodniczym Polski wskutek samodzielnej ekspansji 
(spontanicznie), po wcześniejszym wprowadzeniu poza obszarem Polski, jest: 

 niskie 

 średnie 

X wysokie 
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aconf02. Odpowiedź udzielona z małym 
  

średnim 
  

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm06. Komentarz: 

Rdestowiec sachaliński został sprowadzony do Europy prawdopodobnie ok. 1863 roku jako 
roślina ozdobna (Sukopp i Starfinger 1995 – P). 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. (Bailey i Conolly 2000 – P). Pierwsze informacje o zdziczałych 
stanowiskach tego gatunku opisano z roku 1869 z terenu Niemiec i Czech (Hegi 1910/1912, 
Pyšek i Prach 1993 – P). W Polsce gatunek ten był odnotowany po raz pierwszy na początku 
XX w., w zachodniej oraz północnej części kraju (Tokarska-Guzik 2005 – P). 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). 

Gatunek może nadal migrować do Polski z terenów przygranicznych od strony Republiki 
Czeskiej, jak i Niemiec wzdłuż dolin rzecznych, poprzez dyspersję kłączy z wodą, szczególnie 
w czasie wezbrań rzek (Pyšek i Prach 1993, Duqette i in. 2015 – P, Tokarska-Guzik 2006-
2017 – A). Ponieważ roślina charakteryzuje się wysokimi możliwościami regeneracji, nawet 
z niewielkich fragmentów kłączy i występuje dość licznie w krajach sąsiadujących z Polską 
(np. w dolinie górnej Odry w Czechach), prawdopodobieństwo samodzielnej ekspansji jest 
wysokie. 

 
a07. Prawdopodobieństwo wprowadzenia Gatunku do środowiska przyrodniczego Polski wskutek niezamierzonych 

działań człowieka jest:  

 niskie 

 średnie 

X wysokie 
 

aconf03. Odpowiedź udzielona z małym 
  

średnim 
  

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm07. Komentarz: 

Podobnie jak w przypadku R. japonica i R. ×bohemica, nasiona R. sachalinensis mogą być 
zawlekane na nowe tereny na wskutek niezamierzonych działań człowieka (Tokarska-Guzik 
i in. 2015a – I). Główną drogą ich wprowadzenia jest w tym przypadku zawlekanie 
z transportem „zanieczyszczonej” gleby na znaczne odległości (także z zanieczyszczonymi 
maszynami i sprzętem), a następnie wykorzystywanie w innych miejscach, np. w dolinach 
rzecznych podczas prac związanych z umacnianiem brzegów, w czasie prac budowlanych 
związanych m.in. z budową dróg, parkingów czy udrażnianiem lub pogłębianiem rowów 
melioracyjnych (Alberternst i Böhmer 2011 – B, Tokarska-Guzik i in. 2015a i b, – I, Bzdęga 
i Tokarska Guzik 2006-2017 – A). Istnieje także prawdopodobieństwo zawlekania nasion 
wraz z transportem drogowym i kolejowym, jednak ta droga nie odgrywa istotnej roli 
w rozprzestrzenianiu się rdestowców. 

 
a08. Prawdopodobieństwo wprowadzenia Gatunku do środowiska przyrodniczego Polski wskutek zamierzonych 

działań człowieka jest:  

 niskie 

 średnie 

X wysokie 
 

aconf04. Odpowiedź udzielona z małym 
  

średnim 
  

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm08. Komentarz: 

Ze względu na walory ozdobne (pokrój i rozmiary roślin, efektowne kwiatostany 
i owocostany), rdestowiec sachaliński może w miejskim środowisku zwiększać atrakcyjność 
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nieużytkowanych terenów. Wraz z pozostałymi gatunkami, r. sachaliński, należy do grupy 
roślin energetycznych; wszystkie taksony (gatunki i mieszaniec) rekomendowane były jako 
rośliny miododajne, znane są ich walory użytkowe, przede wszystkim jako roślin 
wykorzystywanych w ziołolecznictwie. Te właściwości mogą przyczyniać się do ich celowego 
rozprzestrzeniania. W ostatnim czasie rośnie ponownie zainteresowanie tymi gatunkami. 
Jednak z uwagi na niebezpieczeństwo jakie stwarzają (Anioł-Kwiatkowska i Śliwiński 2009, 
Tokarska-Guzik i in. 2015b – I), ich uprawa jest bezwzględnie zakazana na terenie całego 
kraju (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; Rozporządzenie 2011 – P). 
Rdestowiec sachaliński występuje jednak nadal w wielu miejscach dawnej i aktualnej 
uprawy (zabytkowe parki dworskie, ogrody miejskie i przydomowe, cmentarze), skąd może 
„wydostawać się” na skutek niewłaściwych zabiegów pielęgnacyjnych np. deponowania 
fragmentów roślin poza terenem uprawy (Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). 

 
 

A2 | Zadomowienie 

Pytania z tego modułu oceniają prawdopodobieństwo, z jakim Gatunek może pokonać bariery uniemożliwiające 
mu przetrwanie lub reprodukcję. Pokonanie ich prowadzi do Zadomowienia, określanego jako wzrost liczebności 
populacji do poziomu, przy którym samoistne ustąpienie (zanik) Gatunku staje się bardzo mało prawdopodobne. 

a09. W Polsce występują warunki klimatyczne:  

 niekorzystne 

 umiarkowanie korzystne 

X optymalne dla zadomowienia się Gatunku 
 

aconf05. Odpowiedź udzielona z małym 
  

średnim 
  

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm09. Komentarz: 

Rdestowiec sachaliński występuje naturalnie wzdłuż wąwozów i cieków na obszarach 
górskich Sachalinu, południowych Kurylach, w Japonii (północne Hokkaido i część zachodniej 
Honsiu) oraz na izolowanej wyspie Ullyng pomiędzy Japonią a Koreą (Bailey i Conolly 2000, 
Balough 2008 – P). W swojej ojczyźnie rdestowiec sachaliński występuje w regionach, gdzie 
średnia roczna temperatura wynosi 4-8°C, a średni roczny poziom opadów waha się od 500 
mm do ponad 1 000 mm (Yuasa i in. 1995 – P). W granicach naturalnego zasięgu jego 
stanowiska położone są na wysokości od poziomu morza do 1 050 m n.p.m. (Miyawaki 
1989 – P).  

Zasięg wtórny rdestowca sachalińskiego R. sachalinensis obejmuje Europę, Nową Zelandię 
oraz Australię i Południową Afrykę. Gatunek występuje również w Ameryce Północnej 
w Kanadzie i w większości stanów USA (Tokarska-Guzik i in. 2015b – I i cytowana tam 
literatura), a w roku 2000 został podany także z Indii (Balogh 2008 – P), jednak odnotowany 
był dotąd na ograniczonej liczbie stanowisk.  

W Europie stanowiska tego gatunku rozproszone są na terenie całego kontynentu (lokalnie 
częste). W ostatnich latach potwierdzony został także z krajów położonych w obszarze 
śródziemnomorskim (Strgulc-Krajšek i Jogan 2011, Širka i in. 2013 – P), rozprzestrzenia się 
także w kierunku północnym (Wąsowicz i in. 2013 – P). Aktualny zasięg na kontynencie 
europejskim zajmuje obszar pomiędzy 45° a 65° szerokości geograficznej północnej. 

Podobieństwo między klimatem Polski a klimatem zarówno naturalnego jak i wtórnego 
zasięgu rdestowca sachalińskiego kształtuje się w przedziale 94-100%, co oznacza, że 
wymagania klimatyczne gatunku są optymalnie spełnione w Polsce. Dane dotyczące 
rozmieszczenia i rozprzestrzeniania się gatunku w Polsce i Europie oraz cechy związane 
z jego biologią i ekologią, jednoznacznie wskazują na dużą tolerancję i łatwość adoptowania 
się rośliny do różnych warunków klimatycznych i siedliskowych (Tokarska-Guzik i in. 2015a – 
I). Reynoutria sachalinensis wykazuje tolerancję na temperaturę, suszę, zasolenie i okresowe 
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wylewy wód. Części nadziemne rośliny są wrażliwe na niskie temperatury, natomiast kłącza 
mogą przetrwać temperaturę minus 40°C (CABI 2018 – B). Warunki klimatyczne panujące 
w Europie mogą być jednak powodem stosunkowo rzadkich przypadków odnajdywania 
siewek w naturze: zbyt wilgotne i nie wystarczająco chłodne zimy, podczas których większość 
nasion gnije w ziemi (Bailey i in. 2009 – P). Wykazano ponadto, że inne czynniki mogą 
wpływać na rośliny: zbyt późna wiosna, susze w okresie letnim czy wczesne przymrozki 
jesienią (Beerling i in. 1994 – P). Potwierdzono, że zbyt mała ilość wody powoduje całkowite 
zamieranie siewek, a temperatura -5°C utrzymująca się przez okres 2 dni eliminuje połowę 
z nich (Funkenberg i in. 2012 – P). Dla przetrwania siewek w warunkach naturalnych ważny 
jest ich dostęp do światła i wody (Forman i Kesseli 2003 – P). 

 
a10. W Polsce występują warunki siedliskowe 

 niekorzystne 

 umiarkowanie korzystne 

X optymalne dla zadomowienia się Gatunku 
 

aconf06. Odpowiedź udzielona z małym 
  

średnim 
  

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm10. Komentarz: 

Reynoutria sachalinensis wykazuje dużą tolerancją w stosunku do warunków środowiska 
i ma podobne do R. japonica preferencje względem wymagań glebowych oraz odczynu 
gleby (CABI 2018 – B). Radzi sobie na różnych typach gleb (muły, iły, piaski, podłoże 
wapienne) o zróżnicowanym pH od kwaśnego do lekko zasadowego. W swoim zasięgu 
naturalnym porasta on tereny wzdłuż wąwozów, górskich cieków, występuje także na 
brzegach lasów, na górskich osuwiskach i nadmorskich klifach. Podobnie jak R. japonica jest 
gatunkiem pionierskim na zboczach pokrytych lawą wulkaniczną (Bailey i Conolly 2000, 
Bailey 2003 – P). W zasięgu wtórnym gatunek jest jednak rzadszy od R. japonica; również 
zasięg pionowy jest bardziej ograniczony (nie przekracza 900 m n.p.m) (Balogh 2008 – P). 
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 (Tokarska-Guzik i in. 2009 – P, Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). 

 
 

A3 | Rozprzestrzenianie 

Pytania z tego modułu oceniają ryzyko, z jakim Gatunek pokonuje bariery geograficzne i środowiskowe, które 
dotychczas uniemożliwiały jego rozprzestrzenianie się w Polsce. Prowadzi to do zwiększania zajmowanego przez 
Gatunek areału, wskutek czego zajmuje on nowe obszary, na których dostępne są odpowiednie siedliska, 
rozprzestrzeniając się z obszarów, na których był dotychczas zadomowiony. 

Należy pamiętać, że rozprzestrzenianie nie jest tożsame z takim zwiększaniem zasięgu Gatunku, które wynika z nowych 
introdukcji wskutek działania człowieka (opisanych w module Wprowadzenie). 

a11. Zdolność Gatunku do rozprzestrzeniania się w Polsce bez udziału człowieka (spontanicznie) jest: 

 bardzo mała 

 mała 

 średnia 

X duża 

 bardzo duża 
 

aconf07. Odpowiedź udzielona z małym 
  

średnim 
 

dużym 
 X 

stopniem pewności 

      acomm11. Komentarz: 

Rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis to wieloletnia, rozmnażająca się generatywnie 
roślina polikarpiczna (kwitnąca i owocująca wielokrotnie w czasie swego życia), o dużych 
zdolnościach jednoczesnego wegetatywnego pomnażania. Skuteczność rozprzestrzeniania 



- 7 - 

się zależy od ilości nasion i części wegetatywnych mogących zapoczątkować rozwój kolejnego 
pokolenia, także rodzaju i natężenia czynników antropogenicznych sprzyjających kolonizowaniu 
nowych miejsc. Rdestowiec sachaliński w granicach wtórnego zasięgu rozmnaża się przede 
wszystkim wegetatywnie, poprzez rozrost i regenerację kłączy i pędów (Child i Wade 1999, 
Shaw i Seiger 2002 – P, Tokarska-Guzik i in. 2015b – I, Tokarska-Guzik i in. 2017 – P 
i cytowana tam literatura). 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 r. sachaliński 
i rdestowiec ostrokończysty R. japonica. W tym ostatnim przypadku najczęściej dochodzi 
do powstania nasion o mieszańcowym charakterze (R. ×bohemica) (Tokarska-Guzik i in. 
2015b – I, Tokarska-Guzik i in. 2017 – P). 

Dane dotyczące ekspansji z pojedynczego źródła (Dane typu A). Oskrzydlone owoce 
opadające w pobliżu roślin macierzystych mogą być przenoszone na nowe tereny przez 
wiatr (na drodze anemochorii) i wodę (hydrochorii). Uzyskane dotąd wyniki wskazują na 
możliwość rozprzestrzeniania się nasion na odległość do 16 m (dyspersja mała) poza 
macierzystą populację (Tiébré i in. 2007 – P). Kłącza mogą rozrastać się na odległość kilku 
metrów od rośliny macierzystej (rdestowiec sachaliński tworzy krótsze odcinki podziemne 
w porównaniu do r. ostrokończystego). Rozprzestrzenianie na duże odległości realizowane jest 
za pośrednictwem wody (szczególnie z wodami powodziowymi). Tą drogą mogą być 
roznoszone zarówno nasiona jak i diaspory wegetatywne. Do głównych wektorów 
rozprzestrzeniania zalicza się fragmentację i dyspersję kłączy z wodą (Duqette i in. 2015 – P, 
Tokarska-Guzik i in. 2015b – I), które mogą skutecznie kolonizować nowe odcinki linii 
brzegowej cieków. Warto zaznaczyć, że w porównaniu z pozostałymi taksonami z tego 
rodzaju występującymi w Polsce, rdestowiec sachaliński cechuje się najmniejszymi 
zdolnościami odrastania z pędów podziemnych (odcinki kłączy są krótsze w porównaniu 
z pozostałymi gatukami rdestowców; Tokarska-Guzik i in. 2017 – P), co znajduje 
odzwierciedlenie w najmniejszej liczbie jego stanowisk na terenie Europy (Mandák i in. 
2004, Parepa i in. 2013 – P). 

Ekspansja populacji (dane typu B). Brakuje precyzyjnych danych, na podstawie których 
można ocenić tempo rozprzestrzeniania się rdestowca sachalińskiego na terenie Polski. 
Pośrednio można wnioskować na temat migracji i jej tempa na podstawie wzrastającej 
liczby stanowisk, jednak należy uwzględnić zastrzeżenie, że uzyskane dotąd wyniki 
odzwierciedlają przede wszystkim stan zbadania rozmieszczenia (Tokarska-Guzik i in. 2015b 
– I). Rdestowiec sachaliński poza uprawą został po raz pierwszy stwierdzony na początku XX 
wieku, na południu dzisiejszej Polski (Sudety, Szklarska Poręba) oraz na Pomorzu (Tokarska-
Guzik 2005 – P). Tempo rozprzestrzeniania się tego gatunku jest wolniejsze, w porównaniu 
z rdestowcem ostrokończystym R. japonica, bowiem do 1950 r. odnotowany został poza 
uprawą na 16 stanowiskach, a w kolejnym pięćdziesięcioleciu liczba ta wzrosła do blisko 500 
(Tokarska-Guzik 2005 – P). Najnowsze dane potwierdzają występowanie tego gatunku na 
około 1 000 stanowiskach (Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). Zarówno cechy biologiczne 
gatunku jak i tempo ekspansji jego populacji wskazują na dużą zdolność gatunku do 
rozprzestrzeniania się w Polsce bez udziału człowieka i jednocześnie mniejszą w porównaniu 
z rdestowcem ostrokończystym i r. pośrednim (ocenioną jako bardzo dużą).   

 
a12. Częstość z jaką Gatunek rozprzestrzenia się w Polsce przy udziale człowieka jest: 

 mała 

 średnia 

X duża 
 

aconf08. Odpowiedź udzielona z małym 
  

średnim 
 

dużym 
 X 

stopniem pewności 
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acomm12. Komentarz: 

Świadome wprowadzanie inwazyjnych rdestowców, w tym Reynoutria sachalinensis do 
środowiska przyrodniczego jest zabronione prawem (Rozporządzenie 2011 – P, Tokarska-
Guzik i in. 2015b – I), jednak ze względu na dekoracyjne walory rośliny (m.in. duże ozdobne 
liście, późne kwitnienie) nie można wykluczyć celowego wprowadzania gatunku przez 
człowieka, szczególnie w środowisku miejskim (przydomowe ogrody, nieużytki), skąd może 
spontanicznie rozprzestrzeniać się na tereny przyległe. Możliwe jest świadome 
wprowadzanie rdestowca sachalińskiego dla wykorzystania jego biomasy w celach 
energetycznych (Hutla i in. 2005, Lisowski i in. 2008, Cyrankowski i in. 2011 – P, CABI 2018 – 
B). Podkreśla się tutaj przede wszystkim znaczenie dwóch kultywarów (odmian uprawnych): 
Fallopia sachalinensis IGNISCUM Candy® i Fallopia sachalinensis IGNISCUM Basic®, które są 
głównie przedmiotem badań nad optymalizacją uprawy dla uzyskania maksymalnie dużej 
biomasy jak również produktów z niej otrzymywanych (Veste i in. 2011 - I, Lebzien i in. 
2012, Mantovani i in. 2014, Koning i in. 2015 – P). Pomimo, że kultywary są niedostępne 
w handlu, informacja z nazwą odmiany, może wywoływać zainteresowanie wśród 
potencjalnych klientów (Szkółka roślin ozdobnych 2018 – I). Ponadto zdolność rdestowców 
do kumulowania metali ciężkich w częściach nadziemnych, przy jednoczesnym wytwarzaniu 
ogromnej ilości biomasy, powoduje, że mogą być one zaliczone do roślin użytecznych przy 
rekultywacji i fitoremediacji terenów poprzemysłowych (oczyszczanie z wykorzystaniem 
roślin) i zanieczyszczonych metalami ciężkimi (Nishizono i in. 1989, Berchová-Bimova 2014 – 
I, Tokarska-Guzik i in. 2015b – I, CABI 2018 – B). Rośnie także zainteresowanie uprawą roślin 
ze względu na możliwość wykorzystania w fitoterapii. Przykładowo RDOŚ w Bydgoszczy 
wydał w 2014 r. zgodę na uprawę rdestowca sachalińskiego w celach farmakologicznych. 

Dość częste występowanie rdestowca sachalińskiego w wielu rejonach kraju, na różnych 
typach siedlisk stwarza wysokie prawdopodobieństwo dalszego rozprzestrzeniania roślin 
gatunku w czasie różnego typu prac ziemnych (np. budowa dróg, linii energetycznych) 
i regulacyjnych (regulacja koryt rzecznych, umacnianie wałów przeciwpowodziowych) wraz 
z ziemią, wodą, z używanym sprzętem (także zimą podczas używania pługów do odśnieżania 
dróg). Na częstość rozprzestrzeniania się mają ponadto wpływ niewłaściwie prowadzone 
zabiegi eliminacji i utylizacji zarówno nadziemnych jak i podziemnych części roślin. 

 
 

A4a | Wpływ na środowisko przyrodnicze 

Pytania z tego modułu dotyczą skutków oddziaływania, jakie Gatunek wywiera na dzikie rośliny i zwierzęta oraz 
siedliska i ekosystemy.  

Ocena wpływu na środowisko jest powiązana z troską o ochronę gatunków rodzimych, narażonych na 
oddziaływanie inwazyjnych gatunków obcych. Kluczowe znaczenie mają gatunki rodzime szczególnej troski, czyli 
podlegające ochronie prawnej i/lub zagrożone. W doborze gatunków rodzimych należy uwzględnić: czerwone listy, 
listy gatunków chronionych i załącznik II Dyrektywy 92/43/EWG. Ekosystemy objęte ochroną to układy naturalne, 
będące siedliskiem dla wielu gatunków zagrożonych. Są to: lasy naturalne, suche obszary trawiaste, naturalne 
wychodnie skalne, piaszczyste wydmy, wrzosowiska, torfowiska, bagna, rzeki oraz zbiorniki wodne o naturalnych 
brzegach i estuaria (Załączniki I Dyrektywy 92/43/EWG).  

Poziom spadku liczebności populacji gatunków rodzimych, będący następstwem inwazji, należy rozpatrywać w skali 
lokalnej: spadek wyrażony zmniejszeniem się liczby osobników należy uznać za niewielki spadek liczebności populacji; 
stan bliski wymarciu należy uznać za poważny spadek liczebności populacji. Podobnie, przejściową i łatwo odwracalną 
zmianę ekosystemu należy uznać za ograniczoną; zmianę trwałą i prawie nieodwracalną należy uznać za poważną. 

a13. Wpływ Gatunku na gatunki rodzime poprzez drapieżnictwo, pasożytnictwo czy roślinożerność jest: 

X nie dotyczy 

 mały 
 średni 

 duży 
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aconf09. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
 

stopniem pewności 

 acomm13. Komentarz: 

Gatunek jest rośliną niepasożytniczą, nie powoduje tego typu oddziaływań. 
 
a14. Wpływ Gatunku na gatunki rodzime poprzez konkurencję jest: 

 mały 

 średni 

X duży 
 

aconf10. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm14. Komentarz: 

Rdestowiec sachaliński, podobnie jak pozostałe dwa rdestowce występujące w Polsce, 
skutecznie konkuruje z rodzimymi gatunkami roślin, często uniemożliwiając im wzrost 
i regenerację (Tokarska-Guzik i in. 2009, Toews 2012, Parepa i in. 2013, Chmura i in. 2015, 
Duqette i in. 2015 – P, Tokarska-Guzik i in. 2015b – I, 2017 – P). Znacząco ogranicza dostęp 
do światła gatunkom rodzimym z powodu gęstego ustawienia dużych liści na łodygach 
(Dommanget i in. 2013 – P). Rośliny charakteryzuje szybkie tempo wzrostu – 4-5 cm na 
dzień oraz bardzo wysoki indeks powierzchni liścia – wyższy niż notowany dla cienistych 
lasów; produkcja biomasy sięga 259.2 t/ha (CABI 2018 – B i cytowana tam literatura). Te 
cechy rdestowca sachalińskiego ograniczają lub nawet uniemożliwiają kiełkowanie siewek 
wielu gatunków roślin rodzimych, gdyż rdestowiec tworzy grubą i wolno rozkładającą się 
warstwę opadłych liści i łodyg. Ściółka ta ogranicza rozwój gatunków właściwych dla 
siedliska (Gioria i Osborne 2010, Moravcová i in. 2011 – P, Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). 
Należy jednak podkreślić, że efekt ten jest wyraźny na stanowiskach masowego 
występowania rdestowca. Przy niższym zwarciu populacji geofity wiosenne (rośliny rosnące 
w runie leśnym, które kwitną i owocują wiosną przed pojawieniem się liści na drzewach) są 
zdolne do zrealizowania swego cyklu życiowego (Tokarska-Guzik i in. 2006 – P). Wykazano 
eksperymentalnie, że większy efekt allelopatyczny hamujący kiełkowanie nasion innych 
roślin posiadają ekstrakty z części nadziemnych rdestowców niż ekstrakty z kłączy 
(Vrchotová i Šerá 2008 – P). Wśród niepożądanych oddziaływań należy wymienić 
przenikanie na obszary chronione. Obecność rdestowca sachalińskiego stwierdzono dotąd 
w 7 polskich parkach narodowych (Bomanowska i in. 2014 – P, Tokarska-Guzik i in. 2015b – 
I). Występowanie rdestowców, w tym r. sachalińskiego, w siedliskach łęgowych może 
prowadzić do zmniejszenia obfitości i bogactwa bezkręgowców. Inwazja na dużą skalę 
powodowana przez wszystkie gatunki rdestowców może poważnie wpłynąć na 
różnorodność biologiczną i obniżenie jakości ekosystemów łęgowych dla płazów, gadów, 
ptaków i ssaków, których zasadniczym pożywieniem są bezkręgowce (stawonogi) (Marigo 
i Pautou 1998, Maerz i in. 2005, Kappes i in. 2007, Gerber i in. 2008, Skubała 2012 – P). 

 
a15. Wpływ Gatunku na gatunki rodzime poprzez krzyżowanie się z nimi jest: 

X brak / bardzo mały 

 mały 

 średni 
 duży 

 bardzo duży 
 

aconf11. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm15. Komentarz: 

Reynoutria sachalinensis krzyżuje się wyłącznie z pozostałymi dwoma inwazyjnymi gatunkami 
z rodzaju Reynoutria: R. japonica i R. ×bohemica występującymi w Polsce, tworząc roje 
mieszańców. Należy podkreślić rolę rdestowca sachalińskiego jako dawcy pyłku, którym 
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zapylane mogą być kwiaty rdestowca ostrokończystego R. japonica i w efekcie prowadzić 
do powstania nasion o mieszańcowym charakterze (R. xbohemica). Z zasięgu wtórnego 
znany jest także mieszaniec Reynoutria (Fallopia) ×bohemica × Reynoutria (Fallopia) 
sachalinensis będący efektem krzyżówki wstecznej, który został znaleziony w Walii (Bailey 
2003 – P). W Polsce brak gatunków rodzimych, z którymi rdestowiec sachaliński mógłby 
się krzyżować. 

 
a16. Wpływ Gatunku na gatunki rodzime poprzez przenoszenie patogenów lub pasożytów szkodliwych dla tych 

gatunków jest: 

 bardzo mały 

X mały 

 średni 

 duży 

 bardzo duży 
 

aconf12. Odpowiedź udzielona z małym 
X 

średnim 
 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm16. Komentarz: 

Dla Reynoutria sachalinensis zarejestrowano obecność wielu naturalnych wrogów w jego 
rodzimym zasięgu występowania w przeciwieństwie do bardzo niewielu znalezionych 
w zasięgu wtórnym (CABI 2018 – B). Naturalnym wrogiem dla gatunku jest żerujący na 
liściach chrząszcz Gallerucida nigromaculata (= G. bifasciata) pochodzący z Japonii. Innym 
jest owad miodówka Aphalara itadori, żerujący na liściach i pędach zarówno R. sachalinensis 
jak i R. japonica. Spośród patogenów grzybowych wymienić należy workowca Mycosphaerella 
polygoni-cuspidati, który poraża liście roślin i jest specyficzny dla gatunków z rodzaju 
Reynoutria, a także Puccinia polygoni-amphibii var. torariae – grzyb z gromady podstawczaków 
porażający liście R. sachalinensis i R. japonica oraz gatunki z rodzaju Geranium (Walker 2010 
– P, CABI 2018 – B). Brak jednak bardziej szczegółowych danych dotyczących przenoszenia 
patogenów lub pasożytów na rodzime gatunki. 

 
a17. Wpływ Gatunku na integralność ekosystemu poprzez zaburzanie jego czynników abiotycznych jest: 

 mały 

 średni 

X duży 
 

aconf13. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm17. Komentarz: 

Reynoutria sachalinensis, podobnie jak pozostałe dwa rdestowce, powoduje zmiany 
właściwości fizycznych i chemicznych gleby, a tym samym aktywności mikroorganizmów 
glebowych (Dassonville i in. 2011, Bardon i in. 2014, 2016 – P, Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). 
Udowodniono, że rdestowce mogą bezpośrednio regulować 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 (Salles i Mallon 2014 – P). Inwazji gatunku towarzyszy 
znaczący wzrost biomasy zarówno na jak i pod powierzchnią gruntu, co w efekcie może 
prowadzić do zmian w przebiegu cyklów biogeochemicznych oraz krążeniu i dostępności 
wody. Do groźnych skutków opanowywania brzegów rzek i strumieni przez wszystkie 
gatunki rdestowców, należy zrywanie dużych płatów tych roślin w trakcie gwałtownych 
wezbrań, co przyczynia się do erozji nabrzeży (Bergstrom i in. 2008 – P). Efektem jest także 
gromadzenie się dużej objętości biomasy na urządzeniach hydrotechnicznych, co może 
prowadzić do uszkodzenia ich konstrukcji, a także być przyczyną lokalnych podtopień 
i powodzi (Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). 
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a18. Wpływ Gatunku na integralność ekosystemu poprzez zaburzanie jego czynników biotycznych jest: 

 mały 

 średni 

X duży 
 

aconf14. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm18. Komentarz: 

Reynoutria sachalinensis tworzy gęste płaty i powoduje ocienienie rodzimych gatunków 
roślin, skutecznie hamując ich rozwój. Produkowane przez rośliny allelopatyczne substancje 
chemiczne, hamują kiełkowanie nasion i wzrost innych roślin (Vrchotová i Šerá 2008 – P, 
Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). Rdestowiec sachaliński z całą pewnością wpływa na 
integralność ekosystemu poprzez zaburzanie przepływu wody, zmianę właściwości gleby 
i procesy erozji, ograniczenie dostępu światła dla wielu rodzimych gatunków, ograniczenie 
różnorodności biologicznej i przebudowę fitocenoz. Gatunek negatywnie oddziałuje na 
siedliska przyrodnicze Natura 2000, w tym przede wszystkim: zarośla wierzbowe na 
kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (3240), rzeki alpejskie i ich roślinność 
krzewiasta z Myricaria germanica (3230), ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne (6430), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0), łęgowe lasy dębowo-wiązowo-
jesionowe (91F0) (Tokarska-Guzik i in. 2015b – I, Tokarska-Guzik i in. 2017 – P).  

Ze względu na duże rozmiary, szybki wzrost w początkowym okresie sezonu wegetacyjnego 
rdestowiec sachaliński znacząco redukuje liczbę rodzimych gatunków w miejscach swego 
występowania. Jego zwarte populacje znacząco przekształcają rodzimy glebowy bank nasion 
(Bzdęga i Tokarska-Guzik 2006-2017 – A). Przejawia się to ubożeniem składu gatunkowego 
typowego dla danego zbiorowiska.  

W zasięgu naturalnym jego kwiaty przyciągają pszczoły ze względu na obecność 
nektarników, co zaobserwowano także w Europie (CABI 2018 – B); fakt ten może wpływać 
w pewnym stopniu (rdestowiec sachaliński kwitnie stosunkowo późno) na konkurowanie 
z roślinami rodzimymi o zapylaczy. 

 
 

A4b | Wpływ na uprawy roślin 

Pytania z tego modułu określają skutki wpływu Gatunku na rośliny uprawne (np. upraw polowych, łąk i pastwisk, 
upraw ogrodniczych, w tym sadów, ogrodów, szkółek leśnych i sadowniczych) i produkcję roślinną. 

W przypadku pytań z niniejszego modułu, wpływ klasyfikowany jest jako mały, jeżeli oddziaływanie Gatunku na 
rośliny będące obiektem inwazji jest sporadyczne i/lub powoduje małe szkody. Skutek klasyfikowany jest jako 
średni, jeżeli Gatunek powoduje nieprzekraczające 20% lokalne straty w plonach (lub roślinach uprawnych) i jako 
duży, gdy straty te przekraczają 20%. 

a19. Wpływu Gatunku na uprawy roślin poprzez roślinożerność lub pasożytnictwo jest: 

 nie dotyczy 

X bardzo mały 

 mały 

 średni 

 duży 

 bardzo duży 
 

aconf15. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm19. Komentarz: 

Gatunek jest rośliną niepasożytniczą. 
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a20. Wpływ Gatunku na uprawy roślin poprzez konkurencję jest: 

 nie dotyczy 

 bardzo mały 

X mały 

 średni 

 duży 

 bardzo duży 
 

aconf16. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm20. Komentarz: 

Inwazyjne rdestowce mogą niekorzystnie wpływać na rośliny uprawne m.in. poprzez 
zarastanie pól uprawnych, które stają się nieodpowiednie do uprawy (Onete i in. 2015 – P, 
Bzdęga 2017 – A). Udowodniono doświadczalnie hamujący allelopatyczny wpływ 
rdestowców na kiełkowanie nasion gorczycy białej (Vrchotová i Šerá 2008 – P), która 
stosowana jest do wysiewu popularnych, międzyplonów ścierniskowych, ponieważ jej 
uprawa korzystnie wpływa na stan fitosanitarny gleby i właściwości fizyczne gleby (gorczyca 
głęboko się korzeni). Znane jest też allelopatyczne hamujące działanie gatunku na wzrost 
siewek sałaty (Inoue i in. 1992 – P). Jednocześnie wykazano skuteczność działania ekstraktu 
z gatunku na mącznika Sphaerotheca fuliginea atakującego rośliny dyniowate np. ogórka 
(Konstantinidou-Doltsinis i Schmit 1998 – P). 

 
a21. Wpływ Gatunku na uprawy roślin poprzez krzyżowanie się z gatunkami spokrewnionymi, w tym z samymi 

roślinami uprawnymi jest: 

 nie dotyczy 

X brak / bardzo mały 

 mały 

 średni 

 duży 

 bardzo duży 
 

aconf17. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm21. Komentarz: 

Reynoutria sachalinensis może wpływać pośrednio na kondycję i plonowanie roślin 
uprawnych poprzez hybrydyzację z blisko spokrewnionym R. japonica, tworząc samo 
utrzymujące się i jeszcze bardziej inwazyjne populacje mieszańca R. xbohemica (CABI 2018 – 
B). Obserwowane są również krzyżówki wsteczne mieszańców z gatunkami rodzicielskimi, 
w tym R. sachalinensis (tzw. introgresja) (Bailey i in. 2009, Bailey 2013, Strgulc i Dolenc 2015 
– P, Bzdęga i Tokarska-Guzik 2006-2017 – A). Rdestowiec sachaliński i ostrokończysty, 
podobnie jak hybrydy powstałe z ich udziałem, mogą niekorzystnie wpływać na rośliny 
uprawne m.in. poprzez zarastanie pól uprawnych i łąk, które stają się nieodpowiednie do 
uprawy (Onete i in. 2015 – P). Rdestowiec nie krzyżuje się jednak z roślinami powszechnie 
uprawianymi w Polsce. 

 
a22. Wpływ Gatunku na uprawy roślin poprzez zaburzenia integralności upraw jest: 

 bardzo mały 

 mały 
X średni 

 duży 

 bardzo duży 
 

aconf18. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
X 

dużym 
 

stopniem pewności 
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acomm22. Komentarz: 

Obecność rdestowca sachalińskiego ogranicza rolnicze wykorzystanie gruntów (Tokarska-
Guzik i in. 2009, Onete i in. 2015 – P, Bzdęga i Tokarska-Guzik 2006-2017 – A). Gatunki 
z rodzaju Reynoutria są coraz częste na nieużytkach porolnych i coraz obfitsze w uprawach 
m.in. w Szwajcarii (Bohren 2011 – P). 

 
a23. Wpływ Gatunku na uprawy roślin związany z tym, że jest on gospodarzem lub wektorem szkodliwych dla tych 

roślin patogenów i pasożytów jest: 

X bardzo mały 

 mały 

 średni 

 duży 

 bardzo duży 
 

aconf19. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
X 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm23. Komentarz: 

Brak dostatecznych danych na temat wpływu gatunku na uprawy roślin związany z tym, że 
jest on gospodarzem lub wektorem szkodliwych dla tych roślin patogenów i pasożytów. 

 

A4c | Wpływ na hodowle zwierząt 

Pytania z niniejszego modułu określają skutki wpływu Gatunku na zwierzęta gospodarskie i domowe. Dotyczą one 
zarówno dobrostanu pojedynczych zwierząt, jak i wydajności produkcyjnej całych hodowli. 

a24. Wpływ Gatunku na zdrowie pojedynczego zwierzęcia lub produkcję zwierzęcą poprzez drapieżnictwo lub 
pasożytnictwo jest: 

X nie dotyczy 

 bardzo mały 

 mały 

 średni 

 duży 
 bardzo duży 

 

aconf20. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm24. Komentarz: 

Gatunek jest rośliną. 
 
a25. Wpływ Gatunku na zdrowie pojedynczego zwierzęcia lub produkcję zwierzęcą poprzez posiadanie właściwości, 

które stanowią niebezpieczeństwo podczas bezpośredniego kontaktu jest: 

 bardzo mały 
X mały 

 średni 

 duży 

 bardzo duży 
 

aconf21. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm25. Komentarz: 

Suche i ostre pędy Reynoutria sachalinensis podobnie jak R. japonica, mogą być przyczyną 
skaleczeń pasących się zwierząt np. owiec (Kirpluk 2016 – P). Nie stwierdzono 
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występowania chorób u bydła jednak zwierzęta karmione rdestowcem sachalińskim, 
wykazywały przejściową anoreksję i hipotermię (CABI 2018 – B). 

 
a26. Wpływ Gatunku na zdrowie pojedynczego zwierzęcia lub produkcję zwierzęcą poprzez przenoszenie szkodliwych 

dla tych zwierząt patogenów i pasożytów jest: 

X nie dotyczy 

 bardzo mały 

 mały 

 średni 

 duży 

 bardzo duży 
 

aconf22. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm26. Komentarz: 

Gatunek jest rośliną. Rośliny nie są gospodarzami ani wektorami pasożytów/patogenów 
zwierząt. 

 
 

A4d | Wpływ na ludzi 

Pytania w niniejszym module określają skutki oddziaływania Gatunku na ludzi. 

Odnosi się on do ludzkiego zdrowia, które zostało zdefiniowane jako całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny 
dobrobyt, a nie jedynie brak chorób lub niepełnosprawności (definicja przyjęta za Światową Organizacją Zdrowia – 
World Health Organization). 

a27. Wpływ Gatunku na ludzkie zdrowie poprzez pasożytnictwo jest: 

X nie dotyczy 

 bardzo mały 

 mały 

 średni 

 duży 

 bardzo duży 
 

aconf23. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm27. Komentarz: 

Gatunek nie jest organizmem pasożytniczym. 
 
a28. Wpływ Gatunku na ludzkie zdrowie ze względu na posiadane właściwości, które stanowią niebezpieczeństwo 

podczas bezpośredniego kontaktu jest: 

X bardzo mały 

 mały 

 średni 

 duży 

 bardzo duży 
 

aconf24. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm28. Komentarz: 

Reynoutria sachalinensis nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi (Alberternst i Böhmer 
2011 – B, Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). 
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a29. Wpływ Gatunku na ludzkie zdrowie w wyniku przenoszenia szkodliwych dla ludzi patogenów i pasożytów jest: 

X nie dotyczy 

 bardzo mały 

 mały 

 średni 

 duży 

 bardzo duży 
 

aconf25. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm29. Komentarz: 

Gatunek jest rośliną. Rośliny nie są gospodarzami ani wektorami pasożytów/patogenów 
ludzi. 

 
 

A4e | Wpływ na inne obiekty 

Pytania z niniejszego modułu określają inne skutki, nie uwzględnione w modułach A4a-d, jakie Gatunek może 
wywierać na obiekty. 

a30. Szkodliwy wpływ Gatunku na infrastrukturę jest: 

 bardzo mały 

 mały 

 średni 
 duży 

X bardzo duży 
 

aconf26. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm30. Komentarz: 

Na terenach z infrastrukturą mieszkaniową i gospodarczą obserwowane są zniszczenia 
powodowane przede wszystkim przez rozrastające się kłącza inwazyjnych rdestowców 
(Wise Knotweed 2018 – I). Penetrując podłoże (intensywny przyrost roczny), gatunki 
z rodzaju Reynoutria mogą uszkadzać fundamenty i ściany budynków, ściany kanałów 
melioracyjnych, nawierzchnie dróg, chodników dla pieszych i parkingów samochodowych 
(Alberternst i Böhmer 2011 – B, Tokarska-Guzik i in. 2015a, 2015b – P). Gatunek podobnie 
jak dwa pozostałe, stanowi zagrożenie w dolinach rzecznych, naruszając zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe i budowle hydrotechniczne. Zalegająca martwa materia pozostała po 
częściach nadziemnych i podziemnych utrudnia przepływ wody. Szkody gospodarcze 
identyfikowane są także przez służby Oddziałów GDDKiA, wśród których wymienia się: 
ograniczanie widoczności na łukach drogi, zmniejszanie dostępności terenu, spływu wód czy 
przysłanianie znaków drogowych (Tokarska-Guzik i in. 2015b – I, Bzdęga i Tokarska-Guzik 
2006-2017 – A). 

 
 

A5a | Wpływ na usługi ekosystemowe 

Pytania z niniejszego modułu określają skutki, jakie Gatunek może wywierać na usługi ekosystemowe. Usługi 
ekosystemowe zostały sklasyfikowane na podstawie Common International Classification of Ecosystem Services (CICES 
Wersja 4.3; https://cices.eu/). 

Należy zauważyć, że odpowiedzi na pytania w niniejszym module nie są wykorzystywane do obliczania całkowitej 
oceny ryzyka (która uwzględnia jednak oddziaływanie na ekosystemy, oceniane we wcześniejszych modułach protokołu 
Harmonia+PL). Mogą być jednak brane pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji co do sposobu 
postępowania z gatunkiem. 
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a31. Wpływ Gatunku na usługi zaopatrzeniowe jest: 

 bardzo negatywny 

 umiarkowanie negatywny 

 neutralny 

X umiarkowanie pozytywny 

 bardzo pozytywny 
 

aconf27. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm31. Komentarz: 

Występowanie rdestowca sachalińskiego może być postrzegane jako korzystne m.in. 
przez właścicieli pasiek ze względu na miododajne właściwości rośliny oraz jej 
stosunkowo późne kwitnienie dostarczające pożytku dla pszczół późnym latem. Ponadto 
gatunek został uznany za roślinę energetyczną (Hutla i in. 2005, Lisowski i in. 2008, 
Cyrankowski i in. 2011 – P, CABI 2018 – B), która jest w stanie wytworzyć do 68,2-66,5 t 
suchej masy na ha (Stepanova i Rassokhina 1981 – P). W szczególności podkreśla się tutaj 
rolę dwóch kultywarów (odmian uprawnych) 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 (Veste i in. 2011 - I, Lebzien i in. 2012, Mantovani i in. 2014, Koning 
i in. 2015 – P). Inwazyjne rdestowce mogą negatywnie wpywać na rośliny uprawne m.in. 
poprzez zarastanie pól, które staja się nieodpowiednie do uprawy (Onete i in. 2015 – P, 
Bzdęga 2017 – A). Pędy rdestowców wykorzystywane są także we florystyce 
(bukieciarstwie). 

Reynoutria sachalinensis zawiera także związki, które są przydatne w zwalczaniu 
niektórych drobnoustrojów. Przykładem jest produkt Milsana™ sprzedawany od 1990 
zawierający wspomniane substancje, który okazał się skuteczny w zwalczaniu chorób 
drobnoustrojowych u niektórych roślin uprawnych (Metcalfe i Wale 1997, Trottin-
Caudalet i in. 2003 – P). 

Rdestowiec sachaliński, podobnie jak pozostałe gatunki, jest wykorzystywany 
w ziołolecznictwie. Zawiera wiele związków biologicznie czynnych m.in. resweratrol – 
związek chemiczny należący do przeciwutleniaczy (Chen i in. 2013, Peng i in. 2013 – P). 
Podsumowując uznano, że wpływ gatunku na usługi zaopatrzeniowe jest umiarkowanie 
pozytywny. 

 
a32. Wpływ Gatunku na usługi regulacyjne jest: 

X bardzo negatywny 

 umiarkowanie negatywny 

 neutralny 

 umiarkowanie pozytywny 

 bardzo pozytywny 
 

aconf28. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm32. Komentarz: 

Reynoutria sachalinensis, podobnie jak pozostałe inwazyjne gatunki rdestowców wywierają 
negatywny wpływ na usługi regulacyjne poprzez m.in. zmiany właściwości fizycznych 
i chemicznych gleby, a tym samym aktywności mikroorganizmów glebowych (Dassonville 
i in. 2011, Bardon i in. 2014, 2016 – P, Tokarska-Guzik i in. 2015b – I) oraz hamowanie procesu 
biologicznej denitryfikacji bakterii glebowych, co sprzyja intensywnemu wzrostowi biomasy 
rdestowca ułatwiając skuteczną inwazję (Salles i Mallon 2014 – P). 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) (CABI 2018 – B). 
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Ponadto rośliny powodują erozję brzegów rzek i strumieni (Bergstrom i in. 2008 – P), a także 
mogą uszkadzać konstrukcje wałów przeciwpowodziowych, co jest przyczyną lokalnych 
podtopień i powodzi (Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). Produkowane przez R. sachalinensis 
allelopatyczne związki chemiczne hamują kiełkowanie nasion i wzrost innych roślin 
(Vrchotová i Šerá 2008 – P, Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). 

 
a33. Wpływ Gatunku na usługi kulturowe jest: 

 bardzo negatywny 

 umiarkowanie negatywny 

X neutralny 

 umiarkowanie pozytywny 

 bardzo pozytywny 
 

aconf29. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
 

dużym 
X 

stopniem pewności 

      acomm33. Komentarz: 

Reynoutria sachalinensis tworzy zwarte, 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 (Tokarska-Guzik i in. 2006 – P, Bzdęga 2017 – A). Występowanie wysokich bylin 
wzdłuż dróg, może ograniczać widoczność i powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa 
drogowego (Tokarska-Guzik i in. 2015b – I). Rdestowce wywierają negatywny wpływ nie 
tylko na infrastrukturę lecz również na miejsca kultu religijnego, np. na cmentarzach (Wise 
Knotweed 2008 – I). Tam gdzie występuje obficiej może psuć wrażenia estetyczne, 
zwłaszcza jesienią w porze zamierania liści. 
Jednocześnie roślina posiada walory dekoracyjne i użytkowe. Jest atrakcyjną rośliną, której 
pędy przypominają bambusa, stąd nadal utrzymywana jest w ogrodach. Łodygi i owocostany 
rdestowca sachalińskiego 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 (Tokarska-Guzik 
i in. 2015b – I, Bzdęga i Tokarska-Guzik 2006-2017 – A).  
Podsumowując uznano, że wpływ negatywny i pozytywny gatunku na usługi kulturowe jest 
neutralny. 

 
 

A5b | Wpływ zmian klimatu na ocenę ryzyka negatywnego wpływu Gatunku 

W poniższych pytaniach ryzyko ocenione w każdym z wcześniejszych modułów protokołu Harmonia+PL jest ponownie 
oceniane przy uwzględnieniu przyszłych zmian klimatu. Proponowany horyzont czasowy sięga połowy XXI wieku. 
Zaleca się wzięcie pod uwagę raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on 
Climate Change IPCC). Zakładany wzrost temperatury w latach 2046-2065 wyniesie od 1 do 2 °C. 

Wobec wysokiego stopnia niepewności dotyczącej skali zmian klimatu i ich wpływu na inwazje biologiczne obcych 
gatunków, w poniższych pytaniach nie podano zakresów odpowiadających poszczególnym stopniom przyjętej skali. 
Oceny należy dokonywać na podstawie wiedzy eksperckiej. 

Należy zauważyć, że odpowiedzi na pytania w niniejszym module nie są wykorzystywane do obliczania całkowitej 
oceny ryzyka. Mogą być jednak brane pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji co do sposobu 
postępowania z gatunkiem. 

a34. WPROWADZENIE – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu Gatunek pokona bariery geograficzne 
i (o ile to w przypadku tego Gatunku zasadne) kolejne bariery związane z hodowlą lub uprawą w Polsce: 

 znacznie spadnie 

 umiarkowanie spadnie 

X nie zmieni się 

 umiarkowanie wzrośnie 
 bardzo wzrośnie 
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aconf30. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
X 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm34. Komentarz: 

Zakładając, że w przyszłości temperatura wzrośnie o 1-2°C, prawdopodobieństwo że 
Reynoutria sachalinensis pokona kolejne bariery związane z występowaniem w Polsce, nie 
zmieni się. Zakres tolerancji R. sachalinensis wobec preferowanych parametrów 
klimatycznych podaje CABI (2018 – B). Są także doniesienia, że w przypadku R. sachalinensis 
podobnie jak też R. japonica nie należy oczekiwać znacznego poszerzenia granic ich 
rozmieszczenia w zasięgu wtórnym – w przypadku prognozowanych zmian klimatu, bardziej 
prawdopodobny będzie wzrost częstości występowania (Balogh 2008 – P). 

 
a35. ZADOMOWIENIE – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu Gatunek pokona bariery, które dotychczas 

uniemożliwiały mu przeżycie i rozmnażanie się w Polsce: 

 znacznie spadnie 

 umiarkowanie spadnie 

X nie zmieni się 

 umiarkowanie wzrośnie 

 bardzo wzrośnie 
 

aconf31. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
X 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm35. Komentarz: 

Przyjmując, że w przyszłości temperatura wzrośnie o 1-2°C, prawdopodobieństwo, że 
Reynoutria sachalinensis pokona kolejne bariery związane z utrzymaniem się i rozmnażaniem 
w Polsce, nie zmieni się. Reynoutria sachalinensis wykazuje tolerancję na temperaturę, suszę, 
zasolenie i okresowe wylewy wód. Części nadziemne rośliny są wrażliwe na niskie 
temperatury, natomiast kłącza mogą przetrwać temperaturę minus 40°C (CABI 2018 – B).   

 
a36. ROZPRZESTRZENIANIE – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu Gatunek pokona bariery, które 

dotychczas uniemożliwiały mu rozprzestrzenianie się w Polsce: 

 znacznie spadnie 

 umiarkowanie spadnie 

X nie zmieni się 

 umiarkowanie wzrośnie 

 bardzo wzrośnie 
 

aconf32. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
X 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm36. Komentarz: 

Zakładając, że w przyszłości temperatura wzrośnie o 1-2°C, prawdopodobieństwo, że 
Reynoutria sachalinensis przełamie kolejne bariery, które do tej pory uniemożliwiały jego 
rozprzestrzenianie w Polsce, nie zmieni się. Reynoutria sachalinensis wykazuje tolerancję na 
temperaturę, suszę, zasolenie i okresowe wylewy wód. Części nadziemne rośliny są wrażliwe 
na niskie temperatury, natomiast kłącza mogą przetrwać temperaturę minus 40°C (CABI 
2018 – B). 

 
a37. WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu wpływ Gatunku 

na dzikie rośliny i zwierzęta oraz siedliska i ekosystemy w Polsce: 

 znacznie spadnie 

 umiarkowanie spadnie 
X nie zmieni się 

 umiarkowanie wzrośnie 

 bardzo wzrośnie 
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aconf33. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
X 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm37. Komentarz: 

Zakłada się, że w skutek zmian klimatu wpływ Reynoutria sachalinensis na dzikie rośliny 
i zwierzęta oraz siedliska i ekosystemy w Polsce nie zmieni się. Reynoutria sachalinensis 
wykazuje tolerancję na temperaturę, suszę, zasolenie i okresowe wylewy wód. Części 
nadziemne rośliny są wrażliwe na niskie temperatury, natomiast kłącza mogą przetrwać 
temperaturę minus 40°C (CABI 2018 – B). 

 
a38. WPŁYW NA UPRAWY ROŚLIN – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu, wpływ Gatunku na rośliny 

uprawne lub produkcję roślinną w Polsce: 

 znacznie spadnie 

 umiarkowanie spadnie 

X nie zmieni się 

 umiarkowanie wzrośnie 

 bardzo wzrośnie 
 

aconf34. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
X 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm38. Komentarz: 

Zakłada się, że w skutek zmian klimatu wpływ Reynoutria sachalinensis na rośliny uprawne 
lub produkcję roślinną w Polsce nie zmieni się. Reynoutria sachalinensis wykazuje tolerancję 
na temperaturę, suszę, zasolenie i okresowe wylewy wód. Części nadziemne rośliny są 
wrażliwe na niskie temperatury, natomiast kłącza mogą przetrwać temperaturę minus 40°C 
(CABI 2018 – B). 

 
a39. WPŁYW NA HODOWLE ZWIERZĄT – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu, wpływ Gatunku na 

zwierzęta gospodarskie i domowe i produkcję zwierzęcą w Polsce: 

 znacznie spadnie 

 umiarkowanie spadnie 

X nie zmieni się 

 umiarkowanie wzrośnie 

 bardzo wzrośnie 
 

aconf35. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
X 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm39. Komentarz: 

Zakłada się, że w skutek zmian klimatu wpływ Reynoutria sachalinensis na zwierzęta 
gospodarskie i domowe oraz produkcję zwierzęcą w Polsce nie zmieni się. Reynoutria 
sachalinensis wykazuje tolerancję na temperaturę, suszę, zasolenie i okresowe wylewy wód. 
Części nadziemne rośliny są wrażliwe na niskie temperatury, natomiast kłącza mogą 
przetrwać temperaturę minus 40°C (CABI 2018 – B). 

 
a40. WPŁYW NA LUDZI – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu, wpływ Gatunku na ludzi w Polsce: 

 znacznie spadnie 

 umiarkowanie spadnie 

X nie zmieni się 

 umiarkowanie wzrośnie 

 bardzo wzrośnie 
 

aconf36. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
X 

dużym 
 

stopniem pewności 
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acomm40. Komentarz: 

Zakłada się, że w skutek zmian klimatu wpływ Reynoutria sachalinensis na ludzi w Polsce nie 
zmieni się. Reynoutria sachalinensis wykazuje tolerancję na temperaturę, suszę, zasolenie 
i okresowe wylewy wód. Części nadziemne rośliny są wrażliwe na niskie temperatury, 
natomiast kłącza mogą przetrwać temperaturę minus 40°C (CABI 2018 – B). 

 
a41. WPŁYW NA INNE OBIEKTY – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu, wpływ Gatunku na inne obiekty 

w Polsce: 

 znacznie spadnie 

 umiarkowanie spadnie 

X nie zmieni się 

 umiarkowanie wzrośnie 

 bardzo wzrośnie 
 

aconf37. Odpowiedź udzielona z małym 
 

średnim 
X 

dużym 
 

stopniem pewności 

      acomm41. Komentarz: 

Zakłada się, że w skutek zmian klimatu wpływ Reynoutria sachalinensis na inne obiekty 
w Polsce nie zmieni się. Reynoutria sachalinensis wykazuje tolerancję na temperaturę, suszę, 
zasolenie i okresowe wylewy wód. Części nadziemne rośliny są wrażliwe na niskie 
temperatury, natomiast kłącza mogą przetrwać temperaturę minus 40°C (CABI 2018 – B). 

 
 

Podsumowanie ankiety 

Moduł Wynik Stopień pewności 

Wprowadzenie (pytania: a06-a08) 1,00 1,00 

Zadomowienie (pytania: a09-a10) 1,00 1,00 

Rozprzestrzenianie (pytania: a11-a12) 0,88 1,00 

Wpływ na środowisko przyrodnicze (pytania: a13-a18) 0,65 0,80 

Wpływ na uprawy roślin (pytania: a19-a23) 0,15 0,10 

Wpływ na hodowle zwierząt (pytania: a24-a26) 0,25 1,00 

Wpływ na ludzi (pytania: a27-a29) 0,00 1,00 

Wpływ na inne obiekty (pytanie: a30) 1,00 1,00 

Proces inwazji (pytania: a06-a12) 0,96 1,00 

Negatywny wpływ (pytania: a13-a30) 1,00 0,92 

Ocena całkowita 0,96  

Kategoria stopnia inwazyjności bardzo inwazyjny gatunek obcy 

 
 

A6 | Uwagi 

Niniejsza ocena opiera się o stan wiedzy istniejący w czasie jej przeprowadzania. Należy pamiętać, że inwazje 
biologiczne obcych gatunków są zjawiskiem o wyjątkowo dużej dynamice i nieprzewidywalności. Dotyczy to przede 
wszystkim wnikania nowych gatunków obcych, jak również wykrywania ich negatywnego wpływu. Dlatego należy 
mieć na uwadze, że w miarę upływu czasu, ocena Gatunku może ulec zmianie. Z tego powodu zasadne jest jej 
regularne powtarzanie. 
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acomm42, Komentarz: 

Przeprowadzona dla Polski ocena stopnia inwazyjności rdestowca sachalińskiego Reynoutria 
sachalinensis potwierdza jego status jako „bardzo inwazyjnego gatunku obcego”. 
Maksymalną ocenę (1,0) gatunek uzyskał w module ‘Wpływ na inne obiekty’ (a30). Wynik dla 
modułu ‘Wpływ na środowisko przyrodnicze’ (pytania a13-a18) wyniósł 0,65, co uprawnia do 
zaklasyfikowania gatunku do kategorii wpływu „duży” (0,61-0,80). Jednocześnie gatunek 
uzyskał wynik zero w module ‘Wpływ na ludzi’ (pytania: a27-a29), i niskie oceny w modułach 
‘Wpływ na uprawy roślin’ (0,15; pytania: a19-a23) i ‘Wpływ na hodowle zwierząt’ (0,25; 
pytania: a24-a26).  

Uzyskany wynik jest analogiczny jak w przypadku rdestowca ostrokończystego Reynoutria 
japonica, jednak ocena procesu inwazji jest nieco niższa (0,96; pyt. a06-a12), ze względu na 
wolniejsze tempo rozprzestrzeniania się gatunku i aktualne rozmieszczenie (zdecydowanie 
mniejsza liczba stanowisk). 

Wobec faktu, że gatunek ten jest częsty w Polsce i ma duże zdolności do rozprzestrzeniania 
się, a dotychczasowe metody eliminacji charakteryzuje niska skuteczność przy wysokich 
kosztach, rekomendowane powinny być działania ograniczające negatywny wpływ gatunku 
na obszarach cennych przyrodniczo i dalsze badania prowadzące do opracowania bardziej 
skutecznych metod zwalczania. 
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