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Gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp.
Izabella Kirpluk

Zasiedlane ekosystemy i oddziaływanie na środowisko
Rdestowce: ostrokończysty Reynoutria japonica i sachaliński Reynoutria 
sachalinensis (ryc. 18 i 19) uznane zostały za jedne z najbardziej inwa-
zyjnych gatunków w Polsce (Tokarska-Guzik i in. 2012) i znalazły się 
wśród 16 gatunków roślin, które w przypadku uwolnienia do środo-
wiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedli-
skom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210, poz. 1260). Rdestowiec 
ostrokończysty jest jednym ze 100 najbardziej inwazyjnych gatunków 
na świecie (GISD 2010), a według DAISIE jedną z osiemnastu najbar-
dziej inwazyjnych roślin na świecie.

Rdestowce są jeszcze dość często uprawiane w ogródkach jako ro-
śliny ozdobne, czasami sadzone w formie żywopłotów. Z uprawy łatwo 

Ryc. 18. Pokrój liści  
rdestowca ostrokończystego  

(fot. I. Kirpluk 2013)

Ryc. 19. Pokrój liści  
rdestowca sachalińskiego  

(fot. I. Kirpluk 2013)
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przedostają się na inne siedliska. Najpierw opanowują siedliska rude-
ralne, wilgotne rowy, przedostając się później w doliny rzeczne i do la-
sów łęgowych. Rdestowiec ostrokończysty na różnego rodzaju mokra-
dłach, w otoczeniu zbiorników wodnych tworzy własne zbiorowisko 
Polygonetum cuspidati. Niekiedy wkracza do zbiorowisk leśnych, jed-
nak najczęściej występuje na obrzeżach lasów, liniach oddziałowych, 
przy ścieżkach leśnych (ryc.  20). Znacznie częściej bywa spotykany 
poza terenami leśnymi, na siedliskach antropogenicznych. Rośnie na 
przydrożach, nasypach kolejowych, nieużytkach poprzemysłowych, 
tworząc ubogie florystycznie zbiorowiska (Chmura i in. 2011).

Liczni autorzy wskazują na negatywny wpływ rdestowców, w tym 
zwłaszcza rdestowca ostrokończystego, na skład i bogactwo gatunko-
we zbiorowisk roślinnych. Dotyczy to przede wszystkim naturalnych 
siedlisk w dolinach rzecznych (np. Beerling 1991, Tokarska-Guzik i in. 

Ryc. 20. Rdestowiec pośredni Reynoutria × bohemica opanowujący łąkę świeżą,  
wieś Adamówek w Kampinoskim PN (fot. A. Otręba 2015)
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2006). Rdestowiec ostrokończysty szybko tworzy gęste monokultury 
zubożając drastycznie lokalną roślinność, co ma ogromny wpływ na 
różnorodność biologiczną ekosystemów naturalnych. Powoduje też 
trwałe zmiany siedliskowe (GISD 2010), przy czym kłącza rdestow-
ców wytwarzają substancje hamujące rozwój innych roślin (Kowal-
czyk 2009, ISC).

Metody mechaniczne
Stosowane metody mechaniczne to: koszenie, wycinanie ręczne, wy-
cinka przy użyciu specjalnych maszyn, przekopywanie podłoża, wy-
kopywanie całych roślin (za pomocą specjalnie zaprojektowanego do 
tego celu sprzętu), wypalanie, usuwanie gleby zawierającej kłącza (To-
karska-Guzik i in. 2009).

W warunkach polskich rzad-
ko jest zalecane usuwanie całych 
pokładów ziemi z  rdestowcem 
(Dajdok i in. 2011). Brak jest 
miejsc, gdzie można by profe-
sjonalnie utylizować wykopane 
czy skoszone rośliny, najlepiej 
wraz z ziemią, w której rosły. Zie-
mię wraz z rdestowcem należy 
usuwać do głębokości zalegania 
kłączy, a więc nawet do kilku 
metrów (Alberternst i  Böhmer 
2011). Dostępne źródła (GISD 
2010) podkreślają, że pełny suk-
ces można osiągnąć, kiedy mamy 
do czynienia z małymi popula-
cjami rdestowca w początkowym 
stadium kolonizacji. Działania 
te należy przeprowadzać konse-
kwentnie do czasu całkowitego 

Ryc. 21. Pędy rdestowca ostrokończystego 
odrastające po oprysku glifosatem,  

działka prywatna we wsi Górki,  
w Kampinoskim PN(fot. I. Kirpluk 2013)
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pozbycia się roślin. Wydobytej ziemi nie wolno używać do wypełnia-
nia przydroży, dróg itp. Ziemia musi zostać wywieziona i przerobiona 
na kompost w temperaturze co najmniej 70°C (Alberternst i Böhmer 
2011). Z kolei źródła brytyjskie zalecają spalenie ziemi z kłączami rde-
stowca w specjalnych piecach do spopielania. Spopielone resztki nale-
ży umieścić w licencjonowanym składowisku odpadów (Environment 
Agency 2013). Spalanie roślin na miejscu jest niewskazane, gdyż powo-
duje zubożenie siedliska (Alberternst i Böhmer 2011) i nie zapobiega 
odrośnięciu rdestowców z kłączy (GISD 2010).

Okrywanie powierzchni czarną folią nie przynosi pożądanego re-
zultatu (Alberternst i Böhmer 2011). Folia powinna być mocno do-
ciśnięta do powierzchni ziemi, aby zapobiec podnoszeniu jej przez 
rozrastające się pędy. Metodę tę ze względów praktycznych można sto-
sować jedynie na małych powierzchniach.

Metody chemiczne
W zwalczaniu rdestowca dopuszczalne są metody selektywne, np. ma-
zakowanie czy też aplikacje dopędowe za pomocą specjalnych pistole-
tów do nastrzykiwań (Tokarska-Guzik i in. 2009, 2012). Zabiegi te są 
czasochłonne, gdyż wymagają aplikacji środka chemicznego do każde-
go pędu. Skuteczność tych zabiegów nie jest duża (ryc. 21). Zastoso-
wanie środków chemicznych na obszarach chronionych jest kwestio-
nowane z uwagi na dużą szkodliwość dla środowiska (Tokarska-Guzik 
i in. 2012). Nie należy ich używać w pobliżu zbiorników i cieków wod-
nych (Alberternst i Böhmer 2011). Metoda chemicznego zwalczania 
nie może być jedyną, która zostanie zastosowana. 

Metody biologiczne
Niektórzy autorzy (Djeddour i in. 2008) polecają zwalczać rdestow-
ca ostrokończystego metodą biologiczną. Jednak możliwość utraty 
kontroli nad wprowadzanymi do środowiska naturalnymi wrogami 
gatunków inwazyjnych sprawia, że najczęściej wybierane są metody 
bezpieczniejsze, choć kosztowniejsze, jak zwalczanie mechaniczne 
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(Tokarska-Guzik i in. 2012). Wykorzystanie roślinożernych owadów, 
które ograniczają wzrost pędów i liści oraz patogenów, np. grzybów, 
brane jest pod uwagę w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych 
(Pyšek 2006).

Korzystna może okazać się renaturyzacja roślinności, np. wprowa-
dzanie sadzonek rodzimych wierzb (Tokarska-Guzik i in. 2007). Po-
jawianie się i rozrastanie rdestowca nad ciekami wodnymi utrudniają 
takie rośliny, jak mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, trzcina po-
spolita Phragmites australis, gatunki z rodzaju lepiężnik Petasites oraz 
olsza czarna Alnus glutinosa (Alberternst i Böhmer 2011).

Metody kombinowane i inne
Tradycyjną metodą kontroli populacji rdestowca może być wypas 
bydła, owiec lub koni (Pyšek 2006, Tokarska-Guzik i in. 2007, 2009, 
Alberternst i Böhmer 2011). Sposób ten ogranicza rozprzestrzenianie 
się roślin, ale nie eliminuje ich całkowicie. Wskazane jest, aby wypas 
prowadzony był wiosną, gdy pędy rdestowca są młode, gdyż później 
łodygi drewnieją i nie są już atrakcyjne dla zwierząt. Z doświadczeń 
wynika, że najkorzystniejszy i najmniej kosztowny jest wypas owiec, 
szczególnie na dużych powierzchniach wzdłuż cieków wodnych, gdzie 
roślinność nie jest naturalnego pochodzenia. Wypas koni czy bydła po-
woduje niszczenie darni, a w pobliżu cieków wodnych także elimina-
cję rodzimych gatunków nadwodnych. Bardzo ważne jest, zanim roz-
pocznie się wypasanie owiec, aby usunąć stare, suche pędy rdestowca 
z ostatniego roku. Suche pędy są ostre i łatwo mogą pokaleczyć się nimi 
pasące zwierzęta (Alberternst i Böhmer 2011).

Ze względu na możliwość zawleczenia drobnych części pędów czy 
kłączy rdestowca z glebą lub na sprzęcie mechanicznym należy unikać 
wwożenia ziemi na tereny cenne przyrodniczo, a remonty dróg na tych 
terenach ograniczyć do niezbędnego minimum. Bardzo istotne jest 
skrupulatne oczyszczenie narzędzi, maszyn do wykopywania, opon 
pojazdów, ubrań, butów itd. z najmniejszych śladów ziemi, gdyż mogą 
zawierać propagule rdestowca.
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Kolejnym ważnym działaniem, jakie należy podjąć, jest informowanie 
lokalnej społeczności o zagrożeniach związanych z występowaniem roślin 
z rodzaju Reynoutria i o zakazie ich uprawy na nowych stanowiskach.

Ocena skuteczności metod zwalczania
Zwalczanie rdestowca ostrokończystego powinno polegać na stosowa-
niu metod kompleksowych – chemicznych i mechanicznych – jedno-
cześnie kilka razy do roku (Dajdok i in. 2011). Samo ścinanie pędów 
(nawet wielokrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego), koszenie i wyko-
pywanie kłączy nie gwarantują pożądanego skutku, podobnie jak stoso-
wanie tylko środków chemicznych. Zabiegi te tylko doraźnie zmniej-
szają żywotność roślin, bo z części podziemnych szybko wyrastają nowe 
pędy. W przypadku zastosowania jedynie ścinania można się spodzie-
wać jeszcze intensywniejszego i gęstszego wzrostu roślin (GISD 2010).

Zabiegi zwalczające rdestowca japońskiego podjęte w Kampino-
skim Parku Narodowym, jak również doświadczenia brytyjskie i cze-
skie przytoczone w pracach Tokarskiej-Guzik i współautorów (2007, 
2009) pokazują, że zaniechanie systematycznego usuwania rdestowca 
może zakończyć się powrotem do sytuacji pierwotnej.
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