
 

 

 

 

Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce  
wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających  

rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych  
w zakresie możliwości ich zwalczania 

oraz  
Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania  

lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych  
wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych 

 
 

KARTA INFORMACYJNA GATUNKU 
 
 

1. Informacje podstawowe 

 1) nazwa polska: – 

 2) nazwa łacińska: Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 

 3) nazwa angielska: Alligator weed 

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

a) synonimy nazwy polskiej: alternatera krokodylowa 
krąglatka krokodylowa 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Achyranthes philoxeroides 
Achyranthes paludosa 

c) synonimy nazwy angielskiej: Pig weed 
Alligatorweed 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Amaranthaceae 

 7) pochodzenie (region): 

Południowa Ameryka: Argentyna, Brazylia, Paragwaj 

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

Jeśli TAK to:   w środowisku przyrodniczym  w uprawie i hodowli 
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 9) charakterystyka gatunku 

Wieloletnia rozłogowa roślina ziemnowodna, płożąca się lub wznosząca się, o prostej lub rozgałęzionej łodydze 
do 100 cm, w środku pustej. Ma małe (20-70 mm długie i 5-40 mm szerokie), ciemnozielone, jajowate liście. 
Kwitnie od połowy do późnego lata. Srebrno-białe kwiaty (12-14 mm szerokie), umieszczone na szypułkach, 
wyrastają bądź na końcu łodygi lub w kątach liści. Rośnie zarówno na siedliskach podmokłych jak i naziemnych, 
często w strefie przejścia pomiędzy nimi. Na siedliskach naziemnych wytwarza głęboki system korzeniowy 
(do 2 m). Występuje w szerokim spektrum siedlisk: wody powierzchniowe, mokradła, wybrzeża, tereny rolne, 
ruderalne, lasy. Może również pojawiać się w kanałach, rzekach, jeziorach, w zbiornikach zaporowych, 
zakorzeniając się w dnie i wyrastając powyżej powierzchni wody. Gatunek poza naturalnym zasięgiem 
rozmnaża się głównie wegetatywnie, z fragmentów korzeni i łodyg, które zawierają przynajmniej jedno 
kolanko. Są one przemieszczane z miejsca na miejsce i zakorzeniają się, gdy znajdą odpowiednie warunki. 
Fragmenty rośliny mogą być łatwo przenoszone na różne odległości np. podczas prac ziemnych i w krótkim 
czasie mogą odtworzyć populację. Roślina natomiast rzadko produkuje żywotne nasiona poza naturalnym 
zasięgiem. Optymalne warunki do rozwoju ma w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Zahamowanie wzrostu ma 
miejsce w temperaturze 7 stopni Celsjusza. Może rosnąć zarówno w wodach eutroficznych, jak 
i oligotroficznych. Preferuje wody o pH 4.8-7.7. Toleruje wody o wysokim zasoleniu (10 do 30%) lub 
zanieczyszczone.  

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

W regionie pochodzenia występuje na siedliskach wodnych i lądowych, takich jak przydrożne rowy, mokradła, 
wzdłuż brzegów jezior i rzek. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Obecnie gatunek wykorzystywany jest głównie w rolnictwie, medycynie. Ze względu na wysoką zawartość 
białka używany jest jako składnik paszy w hodowli zwierząt i w karmieniu ryb. W tym ostatnim przypadku 
dodatkowe znaczenie ma fakt, iż pokarm taki ma właściwości antybakteryjne i antywirusowe i chroni ryby 
przed chorobami. Stwierdzono również pozytywne korelacje pomiędzy karmieniem zwierząt pokarmem 
zawierającym gatunek a zwiększoną laktacją u zwierząt i wagą bydła. W medycynie roślina wykorzystywana 
jest ze względu na właściwości antywirusowe. 

 

2. Inwazyjność  

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

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

Pierwsze dane dotyczące występowania gatunku w Europie pochodzą z roku 1971 z południowo-zachodniej 
Francji. Przez długi czas gatunek występował tam lokalnie i nie rozprzestrzeniał się. Nowe stanowiska odkryto 
dopiero w roku 2000 nad rzeką Tarn w południowej Francji. Gatunek nie tworzy tam jednak zbyt licznych 
populacji. Kolejne stanowiska odkryto w roku 2013 w regionie śródziemnomorskim nad rzeką Ouveze (dopływ 
Renu). W ciągu roku zasięg populacji zwiększył się z 10 m kw do około 1500-2000 m kw i zajęła ona miejsce 
pomiędzy rzeką a jej brzegiem. Gatunek uznano wówczas za inwazyjny w rejonie śródziemnomorskim. W roku 
2001 liczną populację gatunku odkryto we Włoszech koło Pizy (Toskania) wzdłuż kanału. Gatunek uznano za 
inwazyjny wzdłuż rzeki Arno od miejscowości Signa do Florencji oraz w Lazio w Rzymie wzdłuż rzeki Tevere. 
Ponadto marginalne stanowisko gatunku odnotowano w Parku Narodowym (Circeo) w Borgio Grappa. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

 Tak  nie X nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: nie są znane przypadki zamierzonego wprowadzania gatunku do 
środowiska przyrodniczego. Gatunek nie jest utrzymywany w kolekcjach ogrodów botanicznych i arboretów 
w Polsce  
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● drogi wprowadzania niezamierzonego: wraz z balastem lub wraz z towarem na statkach; wskutek pomyłki 
wraz ze spokrewnionymi gatunkami (np. A. sessilis), wraz z zanieczyszczonym ziarnem dla ptaków, 
czy  nasionami innych roślin; może rownie;  

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): gatunek ma duże 
możliwości rozprzestrzeniania się na drodze wegetatywnej (rozłogi czy łodygi) z prądem wody, poprzez 
powodzie; 

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): sprowadzenie wskutek pomyłki ze 
spokrewnionymi gatunkami (np. A. sessilis), wraz zanieczyszczonym ziarnem dla ptaków, czy nasionami 
innych roślin, a także jako zanieczyszczenie przewożonych innych gatunków roślin; czy etż wskutek 
wyrzucania materiałów z akwariów  

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek nie występuje w Polsce – kategoria 0 

Gatunek nie występuje w środowisku przyrodniczym Polski. Nie jest uprawiany, również w ogrodach 
botanicznych. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: nie dotyczy 

stopień pewności: – 

opis: – 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Gatunek zasiedla różne siedliska wodne: wody słodkowodne, kanały, rowy, obszary nadbrzeżne, mokradła, 
a także lądowe takie jak: pola uprawne, siedliska ruderalne, lasy. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,65 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,72 

kategoria: umiarkowanie wzrośnie 

opis:  
Zmiany klimatu prowadzące do ocieplenia mogą spowodować, że warunki klimatyczne staną się bardziej 
sprzyjające dla wkroczenia i zadomowienia się gatunku na obszarze Polski. Sztuczne zbiorniki z podgrzanymi 
wodami mogą stanowić ognisko skąd z czasem gatunek przeniknie do innych chłodniejszych siedlisk. 
Ocieplenie klimatu, w tym łagodniejsze zimy, mogą wpłynąć na zdolność przetrwania przez roślinę 
niekorzystnego dla niej okresu i jednocześnie wpłynąć na szybszy i zwiększony jej wzrost. Gdyby gatunek 
zadomowił i rozprzestrzenił się w Polsce, może mieć wpływ na rośliny uprawne (żyto, pszenicę czy uprawy 
kukurydzy). Znane są też przypadki skutecznej konkurencji gatunku z roślinami pastwiskowymi z rodzaju 
koniczyna (Trifolium). 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,65 

kategoria: duży 

opis:  
Brak obecnie stanowisk populacji alternatery krokodylowej występujących w stanie dzikim w Polsce, stąd nie 
stwierdzono jej wpływu przez konkurencję na gatunki rodzime. Z danych na temat ekologii gatunku z zasięgu 
pierwotnego i wtórnego wynika, iż gatunek jest w stanie skutecznie konkurować z innymi roślinami 
w siedliskach wodnych jak i lądowych. Alternatera krokodylowa rozrastając się dynamicznie zajmuje 
powierzchnię i ogranicza, między innymi, wymianę gazową roślin współwystępujących. Gatunek może 
wytwarzać dużą biomasę liści i przez to skutecznie konkurować z innymi gatunkami o zasoby, prowadząc 
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w efekcie do spadku różnorodności gatunkowej. W początkowym etapie zadomowienia gatunek nie miałby 
wpływu na gatunki szczególnej troski, gdyż jego występowanie ograniczyłoby się głównie do zbiorników wód 
termalnych oraz cieków, do których wprowadzane są ciepłe wody pochodzące z elektrowni. Gatunek, gdyby 
zadomowił się w Polsce przypuszczalnie zająłby wody i siedliska w pobliżu zbiorników termalnych i niektórych 
sztucznych zbiorników wykorzystywanych dla celów przemysłowych i mógłby oddziaływać z czasem na 
występujące tam gatunki rodzime, zwierzęta, jak i ekosystemy wodne i nadwodne, a w konsekwencji z czasem 
rozprzestrzenić się na inne chłodniejsze siedliska. 

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

Brak jest informacji na temat wpływu gatunku na siedliska chronione na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Brak jest obecnie stanowisk populacji alternatery krokodylowej występujących w stanie dzikim w Polsce, stąd 
nie stwierdzono jej wpływu przez konkurencję na gatunki rodzime. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 

opis:  
W Polsce nie ma danych dotyczących oddziaływania gatunku na uprawy roślin poprzez konkurencję. Z danych 
pochodzących z wtórnego zasięgu (USA, Północna Karolina, Nowa Południowa Walia) wynika, iż gatunek może 
w istotny sposób redukować uprawy ryżu, pszenicy, żyta czy sałaty. Podawane są również przypadki 
skutecznego konkurowania gatunku z uprawami warzyw (np. marchewki). Gdyby założyć, iż gatunek zadomowi 
się w Polsce to mógłby z czasem stanowić zagrożenie dla niektórych upraw roślin okopowych, niektórych 
warzyw czy zbóż. Intensywny rozwój gatunku może mieć negatywny wpływ na hodowlę ryb, ponieważ 
rozkładające się pędy mogą pogarszać jakość wody powodując śniecie ryb. Ze względu na fakt, iż gatunek może 
stwarzać odpowiednie dla rozwoju ślimaków i komarów może mieć również negatywny wpływ na hodowlę 
bydła. Natomiast pasza w skład, której wchodzi gatunek ma wpływ na zwiększenie ilości produkowanego 
mleka i masę bydła. Alternatera krokodylowa nie występuje obecnie w Polsce, podobnie jak inne gatunki 
z rodzaju Alternanthera, stąd nie ma możliwości krzyżowania się z nimi i wpływania na uprawy roślin poprzez 
krzyżowanie się z gatunkami spokrewnionymi, w tym z samymi roślinami uprawnymi. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Alternantera krokodylowa nie występuje w Polsce, dlatego nie ma możliwości wpływu gatunku na ludzkie 
zdrowie ze względu na posiadane właściwości, które stanowią niebezpieczeństwo podczas bezpośredniego 
kontaktu. Zawarte w literaturze dane dotyczącą głównie zwierząt.  

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,33 

kategoria: umiarkowanie negatywny 

opis:  
Z dostępnych informacji dotyczących biologii i uwarunkowań siedliskowych gatunku można stwierdzić, iż może 
on mieć wpływ na usługi zaopatrzeniowe (zapewnienie żywności, materiałów i energii). Intensywny rozwój 
gatunku może mieć negatywny wpływ na hodowlę ryb. Gatunek może absorbować metale ciężkie i stanowić 
problem w krajach, w których używany jest jako pożywienie. W innych krajach (Chiny) ze względu na wysoką 
zawartość białka wykorzystywany w hodowli zwierząt. Taki pokarm ma charakter antybakteryjny, 
antywirusowy i chroni ryby przed chorobami. Gatunek ma korzystny wpływ na zwiększenie ilości 
produkowanego mleka i masy bydła. Sposób rozrastania się jak również obfite występowanie gatunku możne 
powodować upośledzenie funkcjonowania urządzeń hydrotechnicznych i zwiększenie zagrożenia 
powodziowego.  

Z danych dotyczących biologii gatunku wynika, iż tworzenie przez rośliny poduszek na powierzchni zbiornika 
wpływa na częstsze występowanie zjawisk ekstremalnych (zwiększenie ryzyka powodzi poprzez zatykanie 



- 5 - 

i blokowanie ruchu wody w kanałach, utrudnienia w odpływie wody, co powodować może jej gwałtowne 
nagromadzenie i powódź. Gatunek rozkłada się znacznie szybciej niż inne gatunki wpływając na modyfikację 
procesów zachodzących w ekosystemie co ułatwia wkraczanie innym gatunkom inwazyjnym czy też stwarza 
warunki odpowiednie dla alternantery krokodylowej. Ponadto wpływa na zmniejszenie ilości rozpuszczonego 
tlenu. Według dostępnych danych dotyczących biologii gatunku wynika, iż gatunek po wniknięciu w siedlisko 
(w zbiornik) ma tendencję do intensywnego rozrastania się i przejmowania roli gatunku dominującego. Jeśli 
okazało by się, że po wniknięciu do Polski, na skutek zmian klimatycznych, gatunek zdominuje siedliska wodne 
i nadwodne spowoduje to znaczne zmniejszenie bioróżnorodności roślinności tych siedlisk i znacząco obniży 
walory estetyczne ekosystemów wodnych i nadwodnych. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

W obrębie wtórnego zasięgu alternanttera krokodylowa podlega kontroli przy użyciu zarówno konwencjonalnych 
jak i biologicznych środków.  

Pierwsza grupa metod obejmuje:  

- metody ręczne polegające na usuwaniu wszystkich części roślin, zarówno nadziemnych jak i biomasy 
podziemnej (znacznie przewyższającej tą nadziemną) ręcznie lub przy użyciu sprzętu ogrodniczego. Są one 
koszto- i czasochłonne. Metody te wymagają pełnego usunięcia fragmentów łodygi i korzeni, ponieważ 
istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się rośliny na nowe miejsca nawet z niewielkich, pozostawionych 
fragmentów. 

- metody chemiczne polegające na zastosowaniu środków chemicznych: glikofosfatu i metsulfuronu 
metylowego, fluroksypyru, dichlobenilu. Glikofosfat oddziałuje głównie na części naziemne. Fluroksypyr może 
być używany zarówno w obszarach wodnych jak również naziemnych.  

- metody biologiczne: polegają na wykorzystaniu w zwalczaniu roślin gatunku jego naturalnych wrogów 
(doświadczenia pochodzą z Florydy, USA oraz Australii). Jednym z nich jest Agasicles hygrophila (flee beetle) 
stosowany z powodzeniem w Australii, Nowej Zelandii, USA, na Tajlandii. Gatunek ten redukuje ekstensywnie 
rozwinięte maty alternantery krokodylowej i przeciwdziała ich regeneracji; stosowane są także 
mikrobiologiczne patogeny (Colletotrichum sp., Fusarium sp., Nimbya alternatherae). Niektóre gatunki roślin 
jak Artemisia annua czy Brassica napus mogą hamować rozwój Alternathera philoxeroides na drodze 
allelopatii.  

Można również stosować różne kombinacje metod: połączenie metody chemicznej z mechanicznym 
usuwaniem gatunku. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: S0 – gatunek średniego ryzyka, niewystępujący w Polsce (lista alarmowa) 
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