
 

 

 

 

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: Lagarosyfon wielki 

 2) nazwa łacińska: Lagarosiphon major (Ridley) Moss 

 3) nazwa angielska: Oxygen-weed 

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

a) synonimy nazwy polskiej: – 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Elodea crispa 
Lagarosiphon muscoides 

c) synonimy nazwy angielskiej: South African oxygen weed 
African elodea 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Hydrocharitaceae 

 7) pochodzenie (region): 

południowa Afryka (Botswana, Lesotho, Réunion, RPA, Zimbabwe, Zambia). 

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

Jeśli TAK to:  

 

 w środowisku przyrodniczym X w uprawie i hodowli 
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 9) charakterystyka gatunku 

Lagarosyfon wielki to wieloletnia dwupienna podwodna roślina z okazjonalnie rozwijającymi się korzeniami 
i kłączami, które przytwierdzają ją do podłoża. Jej pędy dorastają do 180 cm długości, są dosyć sztywne 
i łamliwe. Liście ułożone na łodydze naprzemianległe, sprawiające często wrażenie ułożenia spiralnego lub 
okółkowego, są jasnozielone, siedzące, linearne, o zaostrzonym szczycie. Ich długość wynosi 1-2, wyjątkowo do 
3 cm, szerokość 0,2-0,3 cm, brzeg jest drobno ząbkowany, a cała blaszka liściowa jest łukowato wygięta ku 
dołowi, zwłaszcza mocno w pobliżu szczytu. Kwiat żeński jest bardzo mały, z trzema przezroczysto-biało-
różowymi działkami okwiatu. Poza naturalnym zasięgiem występują tylko okazy żeńskie. Owocem jest torebka 
zawierająca około dziewięciu nasion. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

Lagarosyfon wielki wykazuje szeroką tolerancję względem warunków siedliskowych. Najlepiej rośnie 
z zbiornikach osłoniętych od wiatru, fal, w wodach stojących lub wolno płynących (w stawach, jeziorach, 
starorzeczach, wolno płynących ciekach, a także może pojawiać się w kanałach i rowach odwadniających. 
Występuje na głębokości od 0,1 do 6,6m. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Gatunek w Polsce dostępny jest jako roślina akwariowa i ozdobna do oczek wodnych. W wielu krajach 
lagarosyfon wielki został celowo sprowadzony jako wydajny producent tlenu i jednocześnie gatunek o dużych 
walorach ozdobnych, wykorzystywany w akwarystyce. O skali popularności tego gatunku świadczy fakt, że 
tylko w jednym 2006 roku do Holandii sprowadzono około 20 000 sadzonek tego gatunku. 

 

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 

Lagarosyfon wielki jest stosowany w akwarystyce od dawna (lata 90). Został po raz pierwszy stwierdzony 
w zbiorniku wodnym w kamieniołomie kredy w Wielkiej Brytanii w 1944 roku i rozprzestrzenił się w całej 
zachodniej Europie. W Niemczech, jak i Irlandii lagarosyfon wielki został po raz pierwszy zarejestrowany 
w 1966 r. a jego wprowadzenie wiązało się z zamierzonym działaniem – uprawą jako gatunek ozdobny 
w stawach. W Polsce gatunek jest dostępny w sprzedaży jako roślina akwariowa, jednak doniesienia o jego 
występowaniu poza uprawą akwariową są sporadyczne i dotyczą przydomowych oczek wodnych. Nie jest 
uprawiany w ogrodach botanicznych na terenie Polski. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

 tak  nie X nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Poza naturalnym zasięgiem znane są tylko osobniki żeńskie, dlatego w Europie gatunek rozmnaża się jedynie 
wegetatywnie. W Polsce znane są tylko stanowiska w zbiornikach sztucznych (oczka wodne w ogrodach). 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: gatunek w Polsce jest dostępny jako roślina akwariowa i ozdobna do 
oczek wodnych. W niektórych krajach lagarosyfon został wprowadzony do wód przez akwarystów 
usuwających zbędne rośliny z akwariów bezpośrednio do naturalnych zbiorników i cieków; 

● drogi wprowadzania niezamierzonego: możliwą drogą przenoszenia jest więc migracja z innymi gatunkami 
sprowadzanymi w celach handlowych; 

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): lagarosyfon wielki 
może zostać przypadkowo wprowadzony do środowiska naturalnego, gdy stawy lub oczka wodne zostaną 
zalane przez znajdujące się w pobliżu naturalne ciek (np. w czasie powodzi); 

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): głównym sposobem rozmnażania 
gatunku jest fragmentacja pędów może się on rozprzestrzeniać wraz z transportem wodnym, sieciami 
rybackimi i wszelkiego typu wodnym sprzętem turystycznym. 
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 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek występuje w uprawach i hodowlach – podkategoria 01 

Gatunek nie występuje w środowisku przyrodniczym Polski. Nie jest uprawiany w ogrodach botanicznych. 
Lagarosyfon wielki jest wykorzystywany przez osoby prywatne jako roślina akwariowa i ozdobna do oczek 
wodnych. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: nie dotyczy 

stopień pewności: – 

opis: – 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

W Polsce gatunek jest odnotowywany jedynie w zbiornikach sztucznych (oczka wodne w ogrodach). W Europie 
zachodniej lagarosyfon wielki występuje w stawach, jeziorach, wolno płynących ciekach o mulistym 
i piaszczystym dnie, a także pojawia się na mokradłach i strefach przybrzeżnych, kanałach i rowach 
odwadniających. Lagarosyfon najlepiej rośnie w miejscach chronionych przed wiatrem, falami i nurtem. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,65 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,66 

kategoria: umiarkowanie wzrośnie 

opis:  
Wzrost temperatury wody w zbiornikach może sprzyjać uprawie gatunku. Biorąc pod uwagę, że graniczna 
temperatura wody dla L. major to -1°C (w tej temperaturze zamiera) podniesienie temperatury powietrza o 1-
2 stopnie może powodować, że więcej zbiorników nie będzie zamarzać zimą. To z kolei może przyczynić się do 
rozprzestrzeniania się gatunku w środowisku naturalnym. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,65 

kategoria: duży 

opis:  
Lagarosyfon wielki może zmieniać skład chemiczny wód, powodując warunki wysokiego pH i niskiego poziomu 
dwutlenku węgla. Poprzez fotosyntezę może spowodować podniesienie pH otoczenia do wartości powyżej 10 
(nawet do 10,4) w małych zbiornikach wodnych. Te wysokie poziomy pH utrudniają rodzimym gatunkom 
skuteczną fotosyntezę, dając lagarosyfonowi wielkiemu przewagę konkurencyjną. Ponadto, masowy rozwój 
lagarosyfonów wielkich ma wpływ na faunę zbiorników wodnych. Prowadzone badania pokazują, że dla 
roślinożernych ryb jest on mniej smaczny od rodzimych gatunków makrofitów. Negatywny wpływ 
opisywanego gatunku, może również wynikać z jego masowego rozwoju. Zarastanie zbiorników jest zjawiskiem 
niekorzystnym dla ryb łososiowatych, które preferują zbiorniki nie zarośnięte roślinnością podwodną. 
Lagarosyfon wielki może również powodować istotne zmiany występowania fauny bezkręgowej zbiorników 
wodnych. 

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

Lagarosyfon wielki może zagrażać siedliskom: 
- 3150 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami ze zwiazku Nymphaeion, 

Potamion, 
- 3140 – Twardowodne oligo i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic z klasy 

Charetea. 
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 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Lagarosyfon wielki konkuruje w szczególności z gatunkami z rodzaju wywłócznik Myriophyllum spp., rdestnica 
Potamogeton spp., i moczarka Elodea spp.  

Może zagrażać następującym gatunkom: 
- wywłócznik skrętoległy (Myriophyllum alternifolium) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną; 
- jezierza mniejsza (Najas minor) – gatunek krytycznie zagrożony CR, objęty ochroną ścisłą; 
- przesiąkra okółkowa (Hydrilla verticillata) – gatunek zagrożony EN, objęty ochroną ścisłą. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 

opis:  
Wpływ tego gatunku na gospodarkę może wiązać się z kilkoma drogami oddziaływania. Przy dużym zwarciu 
może utrudniać lub nawet uniemożliwiać pobór wody w systemach hydroelektrycznych i ograniczać przepływ 
wody w kanałach odwadniających, co może prowadzić do wezbrań powodziowych. W wyniku inwazji możliwe 
jest ograniczenie pływania i wędkowania w zbiornikach zarośniętych przez lagarosyfon wielki. W konsekwencji 
takiego oddziaływania może dochodzić do spadku wartości materialnej i atrakcyjności turystycznej terenów 
położonych na obszarach objętych inwazją. Jako gospodarz pasożytniczego nicienia węgorka truskawkowca 
(Aphelenchoides fragariae) może wpływać na uprawy truskawek. Roślina rozwijając się w stawkach 
hodowlanych może negatywnie wpływać na rozwój ryb (np. łososiowatych czy karpi). 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis: 
Brak jest udokumentowanego oddziaływania tego gatunku na zdrowie człowieka. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: umiarkowanie negatywny 

opis:  
Lagarosyfon wielki może mieć niewielki wpływ negatywny na uprawy roślinne, akwakultury, ale jednocześnie 
umiarkowanie pozytywny na zasoby ozdobne. W odniesieniu do upraw roślinnych może wpływać na nie 
poprzez pasożytniczego nicienia Aphelenchoides fragariae. Umiarkowanie pozytywny wpływ może wiązać się 
z tym, że lagarosyfon wielki jest rośliną akwarystyczną, chętnie hodowaną i sprzedawaną, jej rozwój 
w zbiornikach wodnych mógłby wspierać usługi zaopatrzeniowe (poprzez zwiekszanie zasobów ozdobnych). 
W odniesieniu do usług regulacyjnych obecność tego gatunku może mieć wpływ (zarówno negatywny jak 
i pozytywny) na samooczyszczanie wody. Jeśli chodzi o zasoby kulturowe, lagarosyfon wielki cieszy się dużą 
popularnością wśród akwarystów, ze względu na niewielkie potrzeby pielęgnacji i łatwość w utrzymaniu. 
Natomiast w zbiornikach wodnych lagarosyfon wielki może tworzyć gęste skupienia, które utrudniają 
turystyczne i rekreacyjne korzystanie z akwenów. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji 

analizowanego gatunku  

Ze względu na jednostkowe notowanie gatunku wyłącznie w zbiornikach sztucznych (oczka przydomowe) nie 
podejmowano działań w celu eliminacji gatunku w Polsce. 

W południowej Australii lagarosyfon wielki został znaleziony i wykorzeniony z kilku małych zbiorników 
zaporowych. Próby mechanicznego opanowania gatunku mają najczęściej ograniczoną skuteczność ze względu 
na jego zdolność do rozmnażania się wegetatywnego przez fragmenty pędów. Pewien sukces odnotowano 
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podczas usuwania rośliny poprzez wyciaganie jej z podłoża jednak usunięcie całej rośliny jest bardzo trudne 
a regeneracja bardzo prawdopodobna.  

Istnieją doniesienia o wykorzystaniu pasożytniczego nicienia Aphelenchoides fragariae do ograniczania wzrostu 
lagarosyfon (powoduje on karłowacenie pędów) jednak wpływa on również na rodzimą florę. Podobnie 
niektóre gatunki ryb mogą przyczynić się do ograniczenia jego rozprzestrzeniania jednak i one redukują 
również wzrost gatunków rodzimych.  

Stwierdzono, że lagarosyfon wielki jest wrażliwy na herbicydy zawierające terbutrynę lub dichlobenil. 
Preferowaną metodą kontroli jest zastosowanie dichlobenilu wczesną wiosną (marzec lub początek kwietnia 
na półkuli północnej). Terbutryn należy stosować tylko wtedy, gdy lagarosyfon wielki jest dominującym 
gatunkiem, ponieważ ten herbicyd eliminuje większość gatunków roślin wodnych zanurzonych w wodzie i tym 
samym wpływa na zachwianie sieci troficznych. 

Kilka krajów europejskich zakazało importu lub sprzedaży egzotycznych roślin, takich jak lagarosyfon wielki, 
próbując zminimalizować szansę na wprowadzenie ich do środowiska przyrodniczego.  

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: S01 – gatunek średniego ryzyka, występujący w uprawach i w hodowlach (lista alarmowa) 
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