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ABSTRACT: Twenty one stands of Japanese knotweed and twelve stands of giant
knotweed were noted in the urbanized area of the £eba town. They grew in densities of 2.8 and 1.6 stands per km respectively. The majority (58%) of giant knotweed stands was concentrated in the northern part of the city in the area of about
0.12 km , whereas Japanese knotweed was dispersed more evenly in the whole
city area. Most often both species were found growing along fences and walls
(42% of stands) and in the backyard gardens (24% of stands).
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Wstêp
Rdestowiec ostrokoñczysty Reynoutria japonica Houtt. i sachaliñski R. sachalinensis (F. Schmidt) Nakai pochodz¹ ze wschodniej Azji, sk¹d sprowadzono je
jako roœliny ozdobne do Europy, a póŸniej tak¿e na inne kontynenty. Naturalny
zasiêg rdestowca ostrokoñczystego obejmuje pó³nocn¹ czêœæ Japonii, Pó³wysep
Koreañski, pó³nocn¹ czêœæ Chin i Tajwan (Beerling i in. 1994; Bailey, Conolly
2000), natomiast rdestowiec sachaliñski pierwotnie wystêpowa³ tylko w Japonii
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i na Sachalinie oraz na wyspie Ullung-do, le¿¹cej miêdzy Japoni¹ i Kore¹ (Bailey, Conolly 2000).
Pierwsze okazy rdestowca ostrokoñczystego sprowadzono do Holandii
w 1825 roku, do herbarium w Leiden. W ci¹gu kilkunastu lat gatunek ten trafi³
do wielu ogrodów botanicznych i prywatnych hodowli. W roku 1847 przyznano
mu tytu³ najbardziej interesuj¹cej, nowej ozdobnej roœliny na kontynencie europejskim, co przyczyni³o siê do powszechnego sadzenia rdestowca ostrokoñczystego w ogrodach. Rdestowiec sachaliñski pojawi³ siê po raz pierwszy w Europie
w 1855 roku, w ogrodzie botanicznym w Sankt Petersburgu, sk¹d póŸniej dostarczany by³ do hodowli w innych krajach (Bailey, Conolly 2000). Obecnie oba gatunki rdestowców: ostrokoñczysty i sachaliñski notowane s¹ na stanowiskach
poza uprawami zarówno w Europie, jak i w obu Amerykach: Pó³nocnej i Po³udniowej oraz w Nowej Zelandii i Afryce Po³udniowej (Ignatov i in. 1990; Beerling
i in. 1994; Germishuizen 2000; Ainsworth, Weiss 2002; Shaw, Seiger 2002; Anastasiu i in. 2007; SaldaZa i in. 2009; Fuentes i in. 2011). Rdestowiec ostrokoñczysty nale¿y do grupy 32 inwazyjnych gatunków roœlin l¹dowych rozprzestrzeniaj¹cych siê najszybciej na œwiecie i wywieraj¹cych negatywny wp³yw na rodzime flory (Lowe i in. 2000).
W Polsce pierwsze wzmianki o rdestowcu ostrokoñczystym pochodz¹ z lat 1882
(Gniezno) i 1893 (Wroc³aw i Dar¿lubie). Z kolei pierwsze stanowisko rdestowca sachaliñskiego zosta³o opisane w 1904 roku w Szklarskiej Porêbie (Tokarska-Guzik 2005).
Do po³owy ubieg³ego wieku stanowiska obu gatunków rdestowców by³y nieliczne.
Jednak póŸniej, do roku 2000 zarejestrowano ju¿ 3004 stanowisk rdestowca ostrokoñczystego i 474 stanowiska rdestowca sachaliñskiego, a w miastach i na siedliskach nadrzecznych w po³udniowej czêœci Polski roœliny te sta³y siê sta³ym elementem lokalnej flory (Tokarska-Guzik 2005; Tokarska-Guzik i in. 2009).
Rdestowce jako inwazyjne gatunki roœlin powoduj¹ daleko id¹ce zmiany
w œrodowisku. W miejscach ich wystêpowania nie tylko powstaj¹ zbiorowiska
o zmienionym, zwykle zubo¿a³ym sk³adzie gatunkowym, ale tak¿e nastêpuje
pogorszenie jakoœci siedliska z powodu znacznej redukcji zawartoœci azotu
w pod³o¿u (Tokarska-Guzik i in. 2006; Fabiszewski, Brej 2008; Urgenson i in.
2009; Maurel i in. 2010). Zosta³y one uznane za gatunki niebezpieczne, które
w przypadku uwolnienia do œrodowiska przyrodniczego mog¹ zagroziæ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Rozporz¹dzenie… 2011). Znaczenia nabieraj¹ wiêc badania nad rozmieszczeniem i okreœleniem wielkoœci populacji, co pozwoli na œledzenie tempa rozprzestrzeniania siê obu omawianych
gatunków. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki inwentaryzacji gatunków
z rodzaju Reynoutria wykonanej roku na terenie miasta £eba w 2013 r.

1. Metody
Badania przeprowadzono na obszarze o powierzchni 7,4 km2, obejmuj¹cym
miasto £eba wraz z s¹siaduj¹c¹ z nim osad¹ R¹bka (ryc. 1). Inwentaryzacja sta-
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nowisk rdestowców zosta³a wykonana na terenie zajêtym przez zabudowê
miejsk¹, przemys³ow¹ oraz rekreacyjn¹ (oœrodki wczasowe), ³¹cznie ze skwerami i parkami miejskimi. Uwzglêdniono tak¿e pobocze drogi £eba – R¹bka. Kontrolê terenu przeprowadzono w dniach 22-24.07.2013, przemierzaj¹c pieszo ca³y
teren badañ. Przynale¿noœæ gatunkow¹ napotkanych okazów okreœlano zgodnie z cechami przedstawionymi w publikacji Fojcik i Tokarskiej-Guzik (2000).
Miejsca wystêpowania rdestowców nanoszono na mapê. Za oddzielne stanowiska uznano te, które oddzielone by³y od siebie o co najmniej 50 m albo które
by³y od siebie wyraŸnie rozdzielone pasem zabudowy. W obrêbie ka¿dego stanowiska oszacowano liczbê pêdów, przyporz¹dkowuj¹c je do przedzia³ów:
do 10, od 10 do 100, od 100 do 1000 i powy¿ej 1000. Ponadto wyró¿niono 5 typów siedlisk, w których ros³y rdestowce: ogródki przydomowe, trawniki miejskie, parki i fragmenty lasów miejskich o charakterze parkowym, tereny budowy domów, przymurza i przyp³ocia (w tym p³oty obsadzone ¿ywop³otami).

Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk rdestowca sachaliñskiego (romby) i rdestowca ostrokoñczystego (kó³ka) na terenie objêtym badaniami. Linia przerywana – granice badanego obszaru, linia kropkowana – tory kolejowe. Szarymi liniami zaznaczono ulice o utwardzonej nawierzchni.
Fig. 1. Location of giant (black diamonds) and Japanese (black circles) knotweed stands in
the study area. Dashed line – borders of the studied area, dotted line – railway. Grey
lines indicate paving streets.

2. Wyniki
Na terenie miasta £eba odnotowano ³¹cznie 33 stanowiska rdestowców,
w tym 21 stanowisk rdestowca ostrokoñczystego i 12 stanowisk rdestowca sachaliñskiego. W przeliczeniu na wielkoœæ skontrolowanej powierzchni zagêszczenie obu tych gatunków wynios³o odpowiednio 2,8 i 1,6 stanowiska na km2.
Nie stwierdzono wystêpowania rdestowca poœredniego Reynoutria ×bohemica
Chrtek & Chrtková, bêd¹cego mieszañcem miêdzy rdestowcem ostrokoñczy-
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stym i sachaliñskim. Udzia³ stanowisk o ma³ej (poni¿ej 100) i du¿ej liczbie pêdów
u obu gatunków nie ró¿ni³ siê istotnie statystycznie (test c2; c2 = 0,01; p= 0,99)
(ryc. 2). Jedyne stanowisko licz¹ce ponad 1000 pêdów dotyczy³o rdestowca
ostrokoñczystego. Oba gatunki ró¿ni³y siê rozmieszczeniem w obrêbie badanego terenu (ryc. 1). Wiêkszoœæ (58%) stanowisk rdestowca sachaliñskiego wyraŸnie skupiona by³a w pó³nocnej czêœci £eby na powierzchni 0,12 km2, natomiast
rdestowiec ostrokoñczysty rozmieszczony by³ bardziej równomiernie, na ca³ym
obszarze miasta (ryc. 1). We wschodniej czêœci badanego terenu znajdowa³y siê
fragmenty nowej zabudowy miejskiej, gdzie rdestowce nie wystêpowa³y. Oba
gatunki najczêœciej ros³y w pobli¿u p³otów i murów (14 stanowisk) oraz na terenie ogródków przydomowych (8 stanowisk) (tab. 1).

Ryc. 2. Liczba stanowisk rdestowca sachaliñskiego (kolor czarny) i rdestowca ostrokoñczystego (kolor szary) o ró¿nej liczbie pêdów.
Fig. 2. Number of giant (black columns) and Japanese (grey columns) knotweed stands
with different numbers of shoots.

Tabela 1. Liczba stanowisk rdestowca ostrokoñczystego i sachaliñskiego w wyró¿nionych
typach siedlisk.
Table 1. The number of stands of both knotweed species in distinguished types of habitats.
Gatunek
Species

R. sachalinensis
R. japonica
Razem
In total

Typ siedliska
Type of habitat

2
6

przymurza
i przyp³ocia
at the walls
and fences
7
7

8

14

ogródki
gardens

trawniki
lawns

parki
parks

1
2

1
3

porzucone
place budowy
abandoned
building sites
1
3

3

4

4

Razem
In total

33

12
21
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3. Dyskusja
W skali Pomorza Gdañskiego rdestowiec sachaliñski wystêpuje rzadziej ni¿
rdestowiec japoñski (Bloch-Or³owska, ¯ó³koœ 2012), co równie¿ mia³o miejsce
w przypadku badanego obszaru. Mniejsza i ograniczona przestrzennie na terenie
miasta £eby liczba stanowisk rdestowca sachaliñskiego w porównaniu do rdestowca ostrokoñczystego sugeruje, ¿e mo¿e byæ to efekt rozprzestrzenienia siê
z jednego stanowiska. Natomiast rdestowiec ostrokoñczysty zosta³ najprawdopodobniej wprowadzony na badanym terenie niezale¿nie w wielu miejscach.
Oba gatunki rdestowców czêsto notuje siê na terenach o zaburzonych glebach (Œliwiñski 2009; Tokarska-Guzik i in. 2009). Jedn¹ z cech umo¿liwiaj¹cych
im gwa³towne rozprzestrzenianie siê jest zdolnoœæ do szybkiej regeneracji z niewielkich fragmentów k³¹czy (Brock i in.1995). Antropogeniczne zmiany w siedliskach, zwi¹zane z pracami ziemnymi, przyspieszaj¹ inwazjê rdestowców
(Pyšek, Prach 1993), co w po³¹czeniu z faktem, ¿e by³y one sadzone w ogrodach
powoduje, ¿e najwiêksze skupienia stanowisk znajduj¹ siê na terenach zurbanizowanych i na uregulowanych brzegach rzek i cieków wodnych (Pyšek 1998;
Œliwiñski 2009; Silaeva 2011). Na badanym terenie najwy¿szy odsetek miejsc
wystêpowania rdestowców zanotowano wzd³u¿ murów i p³otów. Miejsca te
prawdopodobnie s¹ rzadziej lub mniej dok³adnie koszone podczas pielêgnacji
zieleni miejskiej, co sprzyja utrzymywaniu siê tych gatunków.
Na Pomorzu Gdañskim wystêpowanie rdestowców jest w przewa¿aj¹cej
mierze zwi¹zane z siedliskami antropogenicznymi na terenach miejskich, co
najprawdopodobniej jest efektem rozprzestrzeniania siê tych roœlin z ogrodów
lub przenoszenia fragmentów k³¹czy wraz z pod³o¿em (Bloch-Or³owska, ¯ó³koœ
2012). Stanowiska znalezione w obrêbie przydomowych ogrodów stanowi³y
24% ze wszystkich stwierdzonych na obszarze objêtym badaniami. Mog¹ one
stanowiæ potencjalne Ÿród³o rozprzestrzeniania siê tych gatunków na przyleg³e
tereny, st¹d w ramach kolejnych inwentaryzacji nale¿y tak¿e uwzglêdniaæ miejsca wystêpowania rdestowców w ogrodach.
Dane o wystêpowaniu tych gatunków na Pomorzu Gdañskim zawarte s¹
przede wszystkim w opracowaniach dotycz¹cych lokalnych inwentaryzacji flory (np. Ho³dyñski i in. 2001; Sobisz, Truchan 2006, 2008; Lazarus, Markowski
2010). Brak jest jednak szczegó³owych informacji o zagêszczeniu stanowisk rdestowców w obrêbie miast, co uniemo¿liwia porównanie uzyskanych danych z innymi terenami na Pomorzu. Przeprowadzona w £ebie inwentaryzacja stanowisk
rdestowców mo¿e stanowiæ podstawê do dalszego monitorowania liczebnoœci
i tempa rozprzestrzeniania siê tych gatunków w oparciu o zaproponowan¹ procedurê badawcz¹.
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