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Z PÓŁNOCY NA POŁUDNIE, CZYLI INWAZYJNY CHARAKTER RÓŻY
RDZAWEJ (ROSA RUBIGINOSA L.)
WSTĘP
Róża rdzawa (Rosa rubiginosa L., Syn.:
Rosa eglanteria L.), zwana także różą szkocką (ang. sweet briar, eglantine rose), jest
krzewem z rodziny różowatych (Rosaceae)
(Zimmermann i współaut. 2011, 2012). Należy
do róż dziko rosnących w podzwrotnikowej i
umiarkowanej strefie półkuli północnej. Naturalne stanowiska tego gatunku obejmują
Azję, prawie całą Europę, Amerykę Północną
i północną część Afryki (Popek 2002, Khapugin 2015, Jagodziński i współaut. 2016).
W Europie znajdują się rodzime stanowiska
róży rdzawej (Zimmermann i współaut. 2011,
2012). W XIX i XX w. R. rubiginosa została
wprowadzona do Australii, Nowej Zelandii i
Ameryki Południowej (Zimmermann i współaut. 2014), gdzie stała się gatunkiem inwazyjnym o dużej ekspansywności i konkurencyjności w warunkach ekosystemu leśnego i
stepowego (Cavallero i Raffaele 2010). Na
półkuli południowej znana jest także jako
„rosa mosqueta” i jako tzw. „sweet brier”
(Hatton 1989, Hornero-Mendez i Minguez-Mosquera 2000, Ramos i współaut. 2016).
W Ameryce Południowej największe stanowiska dziko rosnących krzewów znajdują się
w Chile i Argentynie (Zimmermann i współ-

aut. 2010, 2012). W obrębie naturalnego
zasięgu na półkuli północnej tworzy niezbyt
liczne populacje, natomiast na opanowanych terenach półkuli południowej gatunek
ten zajmuje duże obszary i traktowany jest
jako niepożądany „chwast”. Jako gatunek
charakteryzujący się dużą ekspansywnością
zaczyna dominować w ekosystemach leśnych
i stepowych, wypierając rośliny rodzime na
półkuli południowej (Aguirre i współaut.
2009). Duży potencjał inwazyjny róży rdzawej może wynikać m.in. ze specyficznych i
bardzo wydajnych mechanizmów aklimatyzacji do niekorzystnych warunków siedliskowych.

KLASYFIKACJA I OPIS BOTANICZNY
RÓŻY RDZAWEJ
Rodzina różowatych (Rosaceae) liczy około 3000 gatunków (Popek 2002). Ze względu
na liczebność i różnorodność gatunków, rodzaj Rosa został podzielony na cztery podrodzaje:
– Hesperhodos Cockerell,
– Platyrhodon (Hurst.) Rehder,
– Hulthemia (Dumort.) Focke.,
– Rosa.
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Ryc. 1. Schemat mejozy u róży rdzawej. Powstające w pylnikach ziarna pyłku zawierają po 7
chromosomów, natomiast znajdująca się w zalążni komórka jajowa zawiera 28 chromosomów.
Zapłodnienie prowadzi do powstania pentaploidalnej komórki z 35 chromosomami. Chromosomy
tworzące pary (biwalenty) oznaczone są kolorem
czarnym, a nie tworzące pary (uniwalenty) kolorem białym, jasnoszarym i ciemnoszarym (wg Ritz
i współaut. 2011, zmieniona).

Pierwsze trzy podrodzaje są reprezentowane przez jeden lub dwa gatunki, natomiast podrodzaj Rosa jest najliczniejszy. W
jego obrębie wyróżniono dziesięć sekcji (Wissemann i Ritz 2005, Nybom i Werlemark
2017). Sekcja Caninae, do której należy R.
rubiginosa, reprezentowana jest przez około
50 gatunków i podzielono ją na 6 głównych
podsekcji: Rubigineae, Vestitae, Tomentellae,
Caninae, Rubrifoliae i Trachyphyllae. Niekiedy wyróżnia się siódmą podsekcję, Stylosae
(De Cock i współaut. 2008). Podsekcja Rubigineae, której przedstawicielem jest róża
rdzawa, na tle innych podsekcji wyróżnia
się m.in. tym, że włoskowate gruczołki na
powierzchni liści wydzielają zapach przypominający aromat jabłka (Wissemann 2000,
De Cock i współaut. 2008). Warto dodać, że
np. w Chile w stosunku do R. rubiginosa,
R. canina, R. moschata oraz innych gatunków/odmian rosnących tam obecnie dziko,
stosuje się nazwę „rosa mosqueta” (Werlemark 2009).
Sekcja Caninae charakteryzuje się nietypowym przebiegiem mejozy. Większość ga-

tunków jest pentaploidalna, ale występują
również róże tetraploidalne i hekspaloidalne.
Oznacza to, że mogą mieć odpowiednio 28,
35 lub 42 chromosomy (Werlemark i współaut. 1999). Róża rdzawa jest pentaploidem
zawierającym pięć zestawów chromosomów,
z których każdy zawiera po 7 chromosomów,
w sumie 35 (2n=5x=35) (Popek 2007). Tylko
dwa zestawy chromosomów tworzą biwalenty
(pary chromosomów homologicznych), które
są równo rozdzielone podczas mejozy pomiędzy komórkę jajową (7 chromosomów) i
ziarno pyłku (7 chromosomów) (Ryc. 1). W
żeńskiej części kwiatu pozostałych 21 chromosomów dołączonych zostaje do biwalentów, dlatego komórka jajowa będzie zawierała 28 chromosomów. W ziarnie pyłku 21
uniwalentów (czyli pojedynczych chromosomów) ulega eliminacji, stąd pozostaje tylko
7 biwalentów. Podczas zapłodnienia powstaje
odtworzona somatyczna liczba chromosomów
(Nybom i współaut. 2004, Khaitova i współaut. 2010). Dziedziczenie jest asymetryczne,
ponieważ tylko 15–25% chromosomów jest
przekazywanych z pyłku, zaś pozostałe chromosomy pochodzą z komórki jajowej (Nybom
i Werlemark 2017).
Róża rdzawa jest krzewem osiągającym od 0,5 do 3 metrów wysokości (Ryc.
2) (Popek 2007). W Europie R. rubiginosa
kwitnie od maja do lipca. Kwiaty tego gatunku mają intensywnie różowy kolor i są
rozmieszczone pojedynczo lub w kwiatostanach (Seneta i Dolatowski 2006). Długopędy pokryte są kolcami, których nie posiadają pędy kwiatowe. Nieparzystopierzaste liście
złożone są przeważnie z 5 lub 7 drobnych
szerokojajowatych listków. Pomarańczowoczerwony owoc tego gatunku zaliczany jest
do złożonych owoców rzekomych, u których
wewnątrz nibyowocni, powstałej z dna kwiatowego (hypancjum), osadzone są liczne jednonasienne owocki – niełupki (Seneta 1991,
Popek 2007, Ramos i współaut. 2016).

RODZIME POPULACJE RÓŻY RDZAWEJ
Naturalny zasięg występowania R. rubiginosa obejmuje strefę umiarkowaną i subtropikalną półkuli północnej. Krzewy osiągają
do 3 m wysokości. Rosną na stanowiskach
nasłonecznionych, na glebach zasobnych w
wapń. Tworzą nieliczne populacje, liczące nie
więcej niż 20 osobników. Typowe siedliska
występowania to murawy kserotermiczne,
miedze, zarośla śródpolne, przydroża, obrzeża lasów, skały oraz zbocza i ściany wąwozów. W Polsce stanowiska tej róży obejmują
obszar całego kraju, zarówno tereny nizinne,
jak i górskie do 800 m n.p.m. W Niemczech
i Hiszpanii występuje na wysokości ponad
1000 m n.p.m. (Popek 2002, Zimmermann
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Ryc. 2. Stanowisko róży rdzawej w Pychowicach na terenie Krakowa (A, fot. Tomasz Hura) oraz zbliżenia jej organów: kwiatu (B, fot. Tomasz Hura), łodygi (C, fot. Bożena Pawłowska), liścia (D, fot. Bożena
Pawłowska), owocu rzekomego (E, fot. Bożena Pawłowska) i owocu właściwego – jednonasiennej niełupki (F, fot. Bożena Pawłowska).
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i współaut. 2010). Róża rdzawa należy do
roślin ciepłolubnych, dlatego głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest zarastanie
obszarów jej występowania przez drzewa i
inne krzewy, które, powodują eliminację R.
rubiginosa na skutek ograniczenia dostępu światła. W Republice Mordowii (Rosja)
róża rdzawa należy do rzadkich gatunków i
z tego powodu wpisano ją do księgi gatunków zagrożonych (Red Book of the Republic
of Mordovia: Rare species of plants, lichens
and fungi) (Khapugin 2015).

INWAZYJNE POPULACJE RÓŻY
RDZAWEJ
Inwazje obcych gatunków miewają poważne skutki ekologiczne, ekonomiczne,
a nawet mogą mieć negatywny wpływ na
zdrowie ludzi (np. Zimmermann i współaut.
2014, Gałczyńska i współaut. 2016, Najberek i Solarz 2016). Uważa się, że skutki
inwazji biologicznych są groźniejsze, nawet
w porównaniu z konsekwencjami zanieczyszczenia środowiska, kłusownictwa czy nielegalnego handlu rzadkimi gatunkami (Solarz
2007).
Wiele roślin inwazyjnych zagraża różnorodności biologicznej w obrębie wtórnego zasięgu, ponieważ wypierają rodzime gatunki
z ich naturalnych stanowisk (Gniazdowska
2005, Cavallero i Raffaele 2010). Jednak
niektóre ekspansywne gatunki znajdują zastosowanie w działalności człowieka związanej z odbudową zdegradowanego środowiska
(Svriz i współaut. 2013).
Do Ameryki Południowej róża rdzawa
została prawdopodobnie przywieziona przez
hiszpańskich i/lub niemieckich kolonizatorów. Natomiast do Argentyny została wprowadzona na początku XX w., gdzie opanowała górskie łąki i tereny leśne oraz stepy,
pastwiska i przydroża w Patagonii. R. rubiginosa tworzy tam populacje składające się
z tysięcy osobników, a poszczególne krzewy mogą osiągać wysokość do 10 m. Róża
rdzawa stała się tak charakterystycznym
elementem krajobrazu Patagonii, że sprzedaje się tam pamiątkowe pocztówki z wizerunkami tej rośliny (Svriz i współaut. 2013;
Zimmermann i współaut. 2010, 2012, 2014).
W Argentynie traktowana jest jako roślina niepożądana, chociaż dawniej wykorzystywana była do produkcji syropu i paszy
dla kóz (Syrett 1990). Rzekome owoce zbiorowe stanowią pokarm chętnie zjadany przez
udomowione i dzikie zwierzęta, skutkiem
czego duża liczba niełupek może zostać
szybko i efektywnie rozproszona na znaczną
odległość (Molloy 1964). Po wstępnej skaryfikacji (uszkodzenie okryw nasiennych) w
przewodzie pokarmowym zwierząt i defeka-

cji, zawarte w niełupkach nasiona są gotowe
do kiełkowania. Nie bez znaczenia jest fakt,
że rodzime dla Argentyny rośliny owocują
w sezonie wiosenno-letnim (na półkuli południowej to okres od września do marca).
Natomiast owoce R. rubiginosa dojrzewają
pod koniec lata i jesienią (na półkuli południowej to okres od marca do czerwca), dlatego pod koniec sezonu wegetacyjnego hypancja (elementy kwiatów) tego gatunku są
szczególnie chętnie zjadane przez zwierzęta
(Cavallero i Raffaele 2010).
Inną przyczyną dynamicznej ekspansji
tej róży w Argentynie i Patagonii jest brak
naturalnych wrogów (wyspecjalizowanych roślinożerców i patogenów) i konkurencji ze
strony innych roślin (De Pietri 1992). Przy
braku czynników ograniczających (abiotycznych, czy biotycznych) gatunki obce wykazują szybszy wzrost i dużą dynamikę rozprzestrzeniania. Powoduje to często osłabienie konkurencyjności rodzimych roślin i wyparcie ich z ekosystemu (Najberek i Solarz
2016).
W porównaniu z innymi przedstawicielami rodziny Rosaceae, róża rdzawa wyróżnia
się dużą odpornością na patogeny grzybowe,
takie jak Podosphaera pannosa (Wall.: Fr.)
de Bary (mączniak prawdziwy róż), Phragmidium spp. (rdza róż), Marssonina rosae (Lib.)
Died. (czarna plamistość róż), czy Sphaceloma rosarum (Pass.) Jenkins (plamistość liści,
łodyg i owoców). W związku z tym sugeruje
się, że R. rubiginosa jest gatunkiem charakteryzującym się monogeniczną odpornością
warunkowaną przez pojedyncze geny (geny
R). Ten typ odporności jest zazwyczaj specyficzny w stosunku do danego patogenu (Castro i współaut. 2003, Nybom i Werlemark
2017).
Zasiedlając zbiorowiska roślinne zakłócone na skutek pożaru, wyrębu lasu czy
wypasu zwierząt gospodarskich, R. rubiginosa zachowuje się jak roślina pionierska. Na
dotkniętym pożarem terenie Parku Narodowego Nahuel Huapi w Patagonii, wszystkie
posadzone tam osobniki róży rdzawej kwitły
i owocowały już dwa lata po kataklizmie.
Natomiast na nienaruszonym terenie kwitło
91% roślin, a owocowało zaledwie 58% krzewów (Cavallero i Raffaele 2010). Podobne
zjawisko ekspansji róży rdzawej zaobserwowano na terenach Argentyny zdegradowanych przez wycinkę drzew, wypas bydła i
uprawy. Stwierdzono, że R. rubiginosa pojawiła się tam na 70% zdegradowanego obszaru, a średnie zagęszczenie populacji wyniosło 2,5 osobnika na 100 m2. Jednocześnie
w pobliżu pojedynczych krzewów pojawiały
się inne gatunki, wśród których rośliny zielne stanowiły 18%, a drzewa i krzewy 15%
(De Pietri 1992). Okazało się, że na tere-
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nach zdegradowanych róża rdzawa poprawia
strukturę gleby. Zapewnia także odpowiednie mikro-środowisko dla rozwoju rodzimych
gatunków przez tworzenie korzystnych warunków świetlnych (zacienianie, rozpraszanie
nadmiaru światła, w tym promieniowania
UV) oraz wilgotnościowych gleby i powietrza.
Stąd uznaje się, że róża ta może być wykorzystana do ochrony innych gatunków roślin
rozwijających się w jej najbliższym otoczeniu (ang. nurs plant) (De Pietri 1992, Svriz
i współaut. 2013). Dobrze aklimatyzuje się
do stresowych warunków siedliskowych, takich jak deficyt wody i składników mineralnych w glebie, czy zasolenie podłoża. W
Chile róża rdzawa doskonale rośnie na terenach o niskiej wartości agronomicznej, na
glebach suchych i ubogich (Robert i współaut. 2003, Hura i wpółaut. 2017). Duży
potencjał zasiedlania przez różę rdzawą suchych, zdegradowanych i niezagospodarowanych terenów jest prawdopodobnie skutkiem
uruchamiania przez tą roślinę mechanizmów
efektywnego wykorzystywania światła, wody
i składników mineralnych (Zimmermann i
współaut. 2014, Najberek i Solarz 2016).
Te możliwości róży rdzawej czynią ją interesującym obiektem badań fizjologicznych,
biochemicznych i molekularnych.
Niepewne jest pochodzenie i czas, w którym R. rubiginosa została wprowadzona do
Nowej Zelandii. Pierwsza wzmianka o tym
krzewie pochodzi z 1835 r. Odnotował to
Karol Darwin przebywający w położonej na
Wyspie Północnej osadzie Paihia. Róża rdzawa była uprawiana w tamtejszym ogrodzie
misjonarzy. W większości byli oni Brytyjczykami, dlatego przypuszcza się, że R. rubiginosa została sprowadzona do Nowej Zelandii z Wysp Brytyjskich. Uważa się, że to
właśnie Anglicy wprowadzili ten gatunek do
uprawy jako roślinę ozdobną i jadalną. Jej
czerwonawe owoce rzekome były wykorzystywane do produkcji wina i przetworów. Przysmak na angielskich stołach stanowiły również kandyzowane młode pędy róży (Molloy
1964). Róża rdzawa rozprzestrzeniła się na
terenie Nowej Zelandii dzięki m.in. kitance
lisiej (Trichosurus vulpecula Kerr) i kosom
(Turdus merula L.), dla których owoce rzekome róży stały się składnikiem diety (Rouco
i Norbury 2013).
R. rubiginosa w Australii i w Nowej Zelandii jest groźną rośliną inwazyjną. Od
1919 r. do chwili obecnej jest uznawana
za jeden z 20 najgroźniejszych chwastów
w Nowej Południowej Walii (Hatton 1989).
W 1987 r. róża rdzawa znalazła się na 14.
miejscu wśród gatunków stanowiących najpoważniejsze zagrożenie dla naturalnych
ekosystemów Nowej Zelandii (Syrett 1990).
Już od 1960 r. podejmowano tam próby
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biologicznego zwalczania niektórych gatunków inwazyjnych, w tym róży rdzawej. Do
ograniczania rozwoju inwazyjnej populacji
krzewu próbowano wykorzystać znamionka
różanego (Megastigmus aculeatus Swederus),
owada, który prawdopodobnie pojawił się w
Nowej Zelandii razem z różą. Jego larwy rozwijają się i żerują w nasionach. Okazał się
jednak, że M. aculeatus nie zatrzymał ekspansji róży rdzawej. Do biologicznego zwalczania róży próbowano wykorzystać także
szypszyńca różanego (Diplolepis rosae L.), ale
projekt wdrożenia tej metody nie został zrealizowany (Harman i współaut. 1996, Rouco
i Norbury 2013).

POZYTYWNE OBLICZE RÓŻY RDZAWEJ
Róża rdzawa jest źródłem wielu wartościowych związków organicznych, dlatego
wykorzystuje się ją w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Ekstrakty z owoców rzekomych róż mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i wykazują aktywność antyoksydacyjną.
Zawierają duże ilości kwasów organicznych
(głównie kwasu askorbinowego), flawonoidów,
karotenoidów i garbników. W porównaniu
z innymi gatunkami z sekcji Caninae, róża
rdzawa charakteryzuje się najwyższą zawartością flawonoidów (około 91%) oraz wysokim poziomem kwasu cytrynowego (60%)
i kwasu askorbinowego (40%) (Adamczak i
współaut. 2012, Król i współaut. 2012).
Kremy na bazie róży stosowane są do regeneracji skóry po zabiegach i oparzeniach
(Franco i współaut. 2007). Liście i płatki
wykorzystuje się do przygotowania kąpieli
leczniczych oraz naparów do picia ze względu na właściwości ściągające i orzeźwiające (Ramos i współaut. 2016). Z nasion róży
wytwarzany jest olej o wysokiej zawartości
kwasu α-linolenowego (45-50%) i linolowego
(około 40%). Oba te związki mogą być wykorzystywane do poprawy stanu skóry; nawilżają oraz przyspieszają regenerację i gojenie ran (Hornero-Mendez i Minguez-Mosquera 2000, Aguirre i współaut. 2016, Ramos
i współaut. 2016). Określono również główne
składniki olejku eterycznego wyizolowanego
z owoców rzekomych róż. Jego organicznymi składnikami są: witispiran, cis-3-hexenal,
kwas dodekanowy, kwas heksadekanowy,
6-metylo-5-hepten-2-on, β-jonon, dokozan,
α-E-akaridial, kwas linolowy i kwas myristykowy. Wykazano, że róża rdzawa kumuluje
duże ilości kwasu heksadekanowego (4,76–
26,37%) i witispiranu (1,95–32,84%) (Król i
współaut. 2012).
Owoce rzekome róży rdzawej wykorzystywane są w przetwórstwie spożywczym
do produkcji dżemów o wysokiej zawartości
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witaminy C. Owoce tego gatunku zawierają
piętnaście razy więcej tej witaminy w porównaniu z owocami cytrusowymi (Hornero-Mendez i Minguez-Mosquera 2000). Najwięcej kwasu askorbinowego kumuluje się
podczas dojrzewania w owocach rzekomych.
Zawierają one wapń, potas, sód, antyoksydanty i tokoferole, stanowiące równie bogate
źródło likopenu i β-karotenu, jak pomidory
i korzenie marchwi (Hornero-Mendez i Minguez-Mosquera 2000, Franco i współaut.
2007, Aguirre i współaut. 2016, Ramos i
współaut. 2016, Nybom i Werlemark 2017).
Róża rdzawa może służyć jako odporna
na choroby i szkodniki podkładka do szczepienia. Bywa sadzona w centrach miast,
wykorzystuje się ją do komponowania zieleni przydrożnej. Ze względu na dużą odporność na niekorzystne warunki siedliskowe i
zanieczyszczenia metalami ciężkimi, stanowi cenny materiał szkółkarski (Popek 2002,
Hura i współaut. 2017). W ostatnich latach
prowadzone są badania nad wykorzystaniem
R. rubiginosa do produkcji biopaliw. Ich wyniki potwierdzają duże możliwości zastosowania nasion i miąższu owoców rzekomych
do produkcji paliw typu biodiesel (Ramos i
współaut. 2016).
Podsumowując, R. rubiginosa charakteryzuje się wysoką zawartością witaminy C w
owocach rzekomych, dużymi możliwościami
przystosowawczymi do niekorzystnych warunków środowiska, odpornością na patogeny grzybowe oraz abiotyczne czynniki stresowe. Dla południowej półkuli jest to gatunek
inwazyjny, wypierający rodzimą roślinność z
ekosystemów leśnych i stepowych. Jednak
róża rdzawa to również roślina pożyteczna,
gdyż może być wykorzystywana do obsadzania terenów zdegradowanych.
Streszczenie
Róża rdzawa (Rosa rubiginosa) charakteryzuje się
nietypowym przebiegiem mejozy oraz dużą odpornością
na działanie abiotycznych czynników stresowych. Naturalny zasięg tego gatunku obejmuje półkulę północną
(cała Europa, Ameryka Północna, azjatycka część Rosji),
gdzie tworzy niezbyt liczne populacje. Występuje głównie
na nasłonecznionych stanowiskach i glebach zasobnych
w wapń. Rosa rubiginosa została także wprowadzona na
półkulę południową – do Ameryki Południowej, Australii i Nowej Zelandii, gdzie stała się gatunkiem inwazyjnym zdolnym do wypierania rodzimych roślin. Na półkuli południowej uważana jest za gatunek niepożądany
– „chwast”, jednak jest to również roślina pożyteczna.
Występuje jako roślina pionierska wkraczająca na obszary zdegradowane przez katastrofy ekologiczne i na
skutek działalności człowieka. Może być wykorzystywana
do ochrony innych gatunków roślin rozwijających się w
jej sąsiedztwie, zapewniając im odpowiednią wilgotność
gleby i powietrza, a także właściwe warunki świetlne. W
artykule zwraca się uwagę na duże możliwości aklimatyzacji róży rdzawej do stresów środowiskowych.
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FROM THE NORTH TO THE SOUTH: ON THE INVASIVE NATURE OF ROSA RUBIGINOSA
Summary
Sweet briar (Rosa rubiginosa L.) is characterized by an unusual course of meiosis, resistance to fungal pathogens and high tolerance to abiotic stresses. It is native to the Northern Hemisphere (Europe, North America, and
Asian part of Russia), where it forms small-scale populations. The shrub prefers sunny sites and calcium-rich soils.
Rosa rubiginosa has been introduced to the Southern Hemisphere (South America, Australia, New Zealand), where it
is an invasive species capable of displacing native vegetation. In this part of the world it is considered a weed, but
it is also a pioneering plant that colonizes areas degraded by ecological disasters and human activity. It protects nearby plant species by providing them with adequate soil and air humidity and light conditions. This paper discusses
the huge potential of sweet briar in acclimatization to environmental stresses.
Key words: biological invasions, Canina-meiosis, environmental threats, pioneer plant

