
 

 

 

 

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 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRÓG PRZENOSZENIA 
 
 

I. Informacje podstawowe 

 1) nazwa polska: Alternatera krokodylowa 

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

 3) szacunkowa wielkość populacji gatunku w środowisku przyrodniczym w Polsce: 

dane liczbowe: 0 osobników 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:  

gatunek nie występuje w Polsce – kategoria 0 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Alternanthera philoxeroides to ziemnowodna roślina wieloletnia, klonalna, szybko rosnąca, płożąca się lub 
wznosząca się, o prostej lub rozgałęzionej łodydze do 100 cm. Rośnie zarówno na siedliskach podmokłych jak 
i naziemnych, często w strefie przejścia pomiędzy nimi. Na siedliskach naziemnych wytwarza głęboki system 
korzeniowy (do 2 m), dzięki czemu populacja może przetrwać w przedłużających się okresach suchych. Gatunek 
poza naturalnym zasięgiem rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, z fragmentów korzeni i łodyg, które 
zawierają przynajmniej jedno kolanko, z pączków zlokalizowanych przy węzłach lub z małych fragmentów liści, 
w okresie letnich miesięcy. Te fragmenty mogą zakorzeniać się, gdy znajdą odpowiednie miejsce do wzrostu. 
Roślina ta jest w stanie produkować żywotne nasiona tylko w swoim naturalnym zasięgu geograficznym. U tego 
gatunku cechy związane z rozmnażaniem płciowym ulegają często degradacji ze względu na występowanie 
kwiatów męskosterylnych.  
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Optymalne warunki do rozwoju osiąga w temperaturze 30oC. Zahamowanie wzrostu ma miejsce 
w temperaturze poniżej 7oC. Preferuje wody o pH 4.8-7.7. Toleruje wody o wysokim zasoleniu (10 do 30%) 
lub zanieczyszczone. Dobrze rośnie na siedliskach eutroficznych, ale toleruje również wody ubogie. 

W Polsce czynnikiem limitującym zarówno występowanie jak i rozprzestrzenianie może być ograniczona 
dostępność siedlisk – zbiorników wodnych o podwyższonych warunkach termicznych. Można przypuszczać, 
że gatunek będzie wymarzać na siedliskach lądowych. Z danych dotyczących wymagań ekologicznych wynika, 
iż rozwój gatunku jest hamowany w temperaturze poniżej 7oC i nie przeżyje przedłużających się okresów mrozu.  

 
 

II. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)  

wynik oceny: 0,65 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

 2) wpływ gatunku na środowisko przyrodnicze, usługi ekosystemowe, gospodarkę i zdrowie człowieka 

a) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,65 

kategoria: duży 

opis:  
Obecnie brak stanowisk alternatery krokodylowej w Polsce, stąd nie stwierdzono jej wpływu przez 
konkurencję na gatunki rodzime. Z danych na temat ekologii gatunku z jego zasięgu pierwotnego i wtórnego 
wynika, iż gatunek jest w stanie skutecznie konkurować z innymi roślinami w siedliskach wodnych jak 
i lądowych. Alternanthera philoxeroides 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 w efekcie do spadku 
różnorodności gatunkowej. Gdyby gatunek pojawił się w Polsce, w początkowym etapie zadomowienia 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, mógłby oddziaływać na występujące tam rodzime gatunki roślin, 
zwierzęta, jak i ekosystemy wodne i nadwodne, a w konsekwencji z czasem rozprzestrzenić się na inne 
chłodniejsze siedliska. 

b) 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 śnięcie ryb. Ze względu na fakt, 
iż gatunek może stwarzać odpowiednie warunki dla rozwoju ślimaków i komarów, może mieć również 
negatywny wpływ na hodowlę bydła. W niektórych krajach (np. Chiny,) ze względu na wysoką zawartość 
białka, gatunek wykorzystywany jest jako pasza w hodowli zwierząt i ryb. Taki pokarm ma charakter 
antybakteryjny, antywirusowy i chroni ryby przed chorobami. Pasza w skład, której wchodzi gatunek ma 
wpływ na zwiększenie ilości produkowanego mleka i masę bydła. Alternanthera philoxeroides nie występuje 
obecnie w Polsce, podobnie jak inne gatunki z rodzaju Alternanthera, stąd nie ma możliwości krzyżowania 
się między nimi i wpływania na uprawy roślin poprzez krzyżowanie się z gatunkami spokrewnionymi, w tym 
z samymi roślinami uprawnymi. 
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c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Alternanthera philoxeroides nie występuje w Polsce, dlatego nie ma możliwości wpływu gatunku na ludzkie 
zdrowie ze względu na posiadane właściwości, które stanowią niebezpieczeństwo podczas bezpośredniego 
kontaktu.  

d) 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 roślin 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 niektórych krajach (Chiny) 
ze względu na wysoką zawartość białka jest 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 
może szkodzić funkcjonowaniu urządzeń hydrotechnicznych i powodować 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 
i blokowanie ruchu wody w kanałach, utrudnienia w odpływie wody, co powodować może jej gwałtowne 
nagromadzenie i powódź). Rośliny gatunku rozkładają się znacznie szybciej w porównaniu z innymi gatunkami 
współwystępującymi wpływając na modyfikację procesów zachodzących w ekosystemie co ułatwia wkraczanie 
innym gatunkom inwazyjnym czy też stwarza warunki odpowiednie dla dalszego rozwoju własnej populacji. 
Ponadto obecność gatunku wpływa na zmniejszenie ilości rozpuszczonego tlenu. Według dostępnych danych 
dotyczących biologii Alternanthera philoxeroides 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 pojawieniu się w środowisku przyrodniczym 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. 

 
 

III. Drogi przenoszenia 

Nazwy określające poszczególne drogi i opisy tych dróg zostały oparte na publikacji pn. Guidance for interpretation 
of CBD categories on introduction pathways (Harrower i in. 2018). 

1) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków z nasionami lub materiałem siewnym 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Handel nasionami i materiałem siewnym przeznaczonym do uprawy roślin, warzyw i kwiatów, do produkcji 
przedmiotów ozdobnych, takich jak różnego typu ozdoby i biżuteria, nasionami wykorzystywanymi jako pokarm 
dla zwierząt czy do przetwarzania, prowadzony jest na skalę globalną. Zawleczenie z transportowanymi 
nasionami dotyczy transportu i rozprzestrzeniania gatunków wraz z nasionami i materiałem siewnym. Mogą to 
być gatunki będące patogenami czy pasożytami gatunków, których nasiona są transportowane, nasiona gatunków 
obcych wymieszane z transportowanym materiałem siewnym czy gatunki, które są troficznie lub abiotycznie 
związane z transportowanymi nasionami. Droga ta nie obejmuje gatunków, które są transportowane 
i rozprzestrzeniane wraz z nasionami czy produktami przeznaczonymi do spożycia przez ludzi. 

Nasiona Alternanthera philoxeroides znaleziono w Europie jako zanieczyszczenie w nasionach sprowadzonych 
spoza UE jako karma dla ptaków. Gatunek został jednak wymieniony na liście określonej w art. III-226 Traktatu 
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Ustanawiającego Konstytucję dla Europy, jako ograniczenie w przywozie nasion, co może znacznie ograniczyć 
wprowadzenie go tą drogą. W przypadku Alternanthera philoxeroides zagrożenie wynikające z wprowadzenia 
gatunku wskazaną drogą jest trudne do oszacowania. Nasiona musiałyby trafić do wód o podwyższonych 
warunkach termicznych, jednakże nie wiadomo czy by wykiełkowały dając nowe osobniki. Są przesłanki, 
że gatunek może przedostawać się tą drogą do Polski, ale brak jakichkolwiek danych na ten temat.  

Zagrożenia dla środowiska, usług ekosystemowych oraz gospodarki związane z przedostawaniem się tą drogą 
przedstawiono w punkcie II.2a, b i d. 

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

11-100 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku średniego 
ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: S0→S2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1 

2) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków na statkach lub łodziach (nie dotyczy wód balastowych i kadłubów) 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje przypadkowe, bądź nieświadome zawleczenie gatunków jako ”pasażerów na gapę” w lub na 
statkach i łodziach oraz innych jednostkach pływających (np. poduszkowcach, łodziach podwodnych) 
z wyłączeniem gatunków zawleczonych w wodach balastowych i na kadłubach statków. Kategoria ta nie 
obejmuje gatunków, które są zanieczyszczeniami innych gatunków transportowanych przez statki lub łodzie 
(umyślnie lub nieumyślnie). Dotyczy ona wyłącznie gatunków, które pozostają w kontakcie ze statkiem lub łodzią 
(np. jest to miejsce zaokrętowania i wyokrętowania), a nie gatunków, które są powiązane z jakimkolwiek 
ładunkiem, kontenerami, opakowaniami, ludźmi lub bagażami przewożonymi przez statek lub łódź. Omawiana 
droga wnikania nie obejmuje gatunków, transportowanych w wodach balastowych lub na kadłubach statków, 
do których przypisane są inne drogi wnikania („zawleczenie gatunków w wodach balastowych”, „zawleczenie 
gatunków na kadłubach statków”). Jednakże gatunki transportowane za pomocą łodzi/statku w miejscach 
innych niż woda balastowa i zanieczyszczenie kadłuba (czyli tam, gdzie woda jest zatrzymywana lub gromadzona 
w kadłubie, takie jak skrzynie morskie, woda zęzowa i w samym kadłubie itp.), powinny być uwzględnione w tej 
kategorii. 

W przypadku Alternanthera philoxeroides, fragmenty korzeni i łodyg, przyczepione do powierzchni statków 
mogą przedostać się do wód portowych i rozprzestrzenić się do wód śródlądowych. Potencjanie możliwe jest 
także przeniesienie na łodziach czy innym sprzęcie pływającym wykorzystywanym w rejonach występowania 
gatunku (w przypadku europejskiej części zasięgu wtórnego gatunku w południowo-zachodniej Francji, 
w niektórych rejonach Włoch). Jednakże w przypadku tego gatunku czynnikiem limitującym zadomowienie 
i rozprzestrzenianie się może być ograniczona dostępność do zbiorników wodnych o podwyższonych warunkach 
termicznych (optymalne warunki do rozwoju osiąga w temperaturze 30oC, a zahamowanie wzrostu ma miejsce 
w temperaturze poniżej 7

o
C). Rozważając możliwość rozprzestrzenienia się gatunku w Polsce, w siedliskach 

potencjalnie korzystnych (sztuczne zbiorniki z podgrzaną wodą), gatunek mógłby ograniczająco wpływać na 
gatunki rodzime, jednak nie należące do gatunków "specjalnej troski". Problem mógłby pojawić się w dalszej 
przyszłości, gdyby A. philoxeroides zaczął zajmować "chłodniejsze" siedliska.  

Prawdopodobieństwo wprowadzenie gatunku do środowiska przyrodniczego Polski wskazaną drogą należy 
przyjąć jako niskie.  

Zagrożenia dla środowiska, usług ekosystemowych oraz gospodarki związane z przedostawaniem się tą drogą 
przedstawiono w punkcie II.2a, b i d. 
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szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

1-10 

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku średniego 
ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: S0→S2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 

3) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków z materiałem szkółkarskim 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje rośliny wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie, transportowane z lokalizacji 
na całym świecie w ramach komercyjnego handlu roślinnym materiałem szkółkarskim. Transport materiału 
szkółkarskiego stanowi drogę wnikania gatunków inwazyjnych i obcych, w tym patogenów (m.in. grzybów, 
bakterii) czy propagul roślin gatunków obcych. Droga ta obejmuje również przenoszenie organizmów wraz 
z materiałami wykorzystywanymi w hodowli szkółkarskiej, tj. wraz z glebą, torfem, ściółką, itp. otaczającymi 
korzenie transportowanych sadzonek. Przedmiotowa droga wnikania nie obejmuje natomiast przypadkowo 
zawleczonych nasion czy transportu samej gleby zanieczyszczonej nasionami czy propagulami gatunków 
inwazyjnych i obcych. Nie obejmuje ona również gatunków inwazyjnych i obcych patogenów i pasożytów, których 
transport i przemieszczanie opisywane jest w innej kategorii. 

Alternanthera philoxeroides może zostać przypadkowo przeniesiona wraz z roślinami wykorzystywanymi 
w ogrodnictwie (siewki) lub jako zanieczyszczenie materiału stosowanego jako ściółka (nasiona) otaczająca 
transportowane sadzonki. 

Siewki Alternanthera philoxeroides znaleziono w Europie w bonsai importowanych z Chin. Ponieważ jednak 
w skali Europy opisano dotąd pojedyncze przypadki, prawdopodobieństwo zawleczenia gatunku na teren Polski 
tą drogą należy przyjąć jako niskie (mało prawdopodobne). Przedostanie się gatunku tą drogą do środowiska 
przyrodniczego jest dodatkowo obniżone przez konieczność bezpośredniego trafienia gatunku do siedlisk 
gwarantujących możliwość jego rozwoju i przetrwania (por. pkt. I.4). Aktualnie brak przesłanek, że tą drogą 
gatunek trafia do Polski. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka związane 
z przedostawaniem się gatunku tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 1 i tożsame z przedstawionymi 
w punkcie II.2a, b i d. 

szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

0 osobników  

Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska 
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba 
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane 
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników. 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku średniego 
ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: S0→S2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 3 
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