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INFORMACJE DOTYCZĄCE DRÓG PRZENOSZENIA 
 
 

I. Informacje podstawowe 

 1) nazwa polska: – 

 2) nazwa łacińska: Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 

 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: 

Ludwigia grandiflora (ludwigia wielkokwiatowa) to pływająca zielna bylina wodna. Roślina wytwarza łodygi, 
które wyrastają poziomo ponad glebę lub wodę, ukorzeniając się w węzłach za pomocą białych korzeni 
adsorbujących składniki odżywcze i utrzymujących roślinę w podłożu oraz korzeni przybyszowych (wytwarzane 
na pędach), które zapewniają wchłanianie tlenu i sprzyjają ukorzenianiu fragmentów pędów. Drugi typ łodyg 
to rosnące pionowo pędy kwiatostanowe, które mogą dorastać do 1 m wysokości. Ludwigia grandiflora 
rozmnaża się głównie wegetatywnie poprzez fragmenty pędów, które przenoszone są przez zwierzęta, ludzi 
i prądy wodne. Liczba nasion wytwarzanych przez roślinę jest zmienna. W przypadku francuskich populacji 
gatunek ma bardzo wysoką potencjalną wydajność nasion (około 10 000 nasion na m²). Ujemne temperatury 
niszczą nadziemne części roślin natomiast nasiona mogą przetrwać ujemne temperatury nawet do -15oC. 
Niskie temperatury obniżają żywotność nasion do 50%, jednakże w przypadku europejskich populacji 
rozmnażanie generatywne może być istotnym czynnikiem przetrwania i rozprzestrzeniania się rośliny dzięki 
zachowanemu bankowi nasion. W swoim naturalnym zasięgu ludwigia wielkokwiatowa rośnie na terenach 
podmokłych, w strefie przejściowej pomiędzy środowiskami wodnymi i lądowymi (siedliska ziemnowodne).  
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II. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)  

wynik oceny: 0,75 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

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

a) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,75 

kategoria: duży 

opis:  
Ludwigia wielkokwiatowa przyczynia się do zmniejszenia bogactwa gatunkowego, tworząc rozległe, gęste 
jednogatunkowe agregacje w środowiskach wodnych i wodno-błotnych. Gatunek wypiera rodzime gatunki 
roślin oraz ogranicza występowanie ryb i innych organizmów wodnych, gdyż jego zwarte agregacje powodują 
spadek zawartości tlenu w wodzie i pogorszenie warunków świetlnych. Roślina wykazuje również reakcje 
allelopatyczne, które mogą prowadzić do niedotlenienia zbiorników wodnych oraz nadmiernego 
gromadzenia się siarczków i fosforanów w wodzie, co w istotny sposób wpływa na trofię ekosystemów 
wodnych. Poprzez zarastanie wilgotnych łąk, roślina wypiera rodzime gatunki zmniejsza różnorodność 
biologiczną zbiorowisk półnaturalnych. Zjawisko może być szczególnie negatywne w obszarach chronionych. 
Na podstawie wstępnych obserwacji stwierdzono, że gatunek wykazuje dominację pod względem 
częstotliwości wizyt zapylaczy. Na obszarze Polski dotychczas nie stwierdzono występowania tej rośliny, 
jednakże zakładając, że byłaby zadomowiona na tego typu siedliskach, jej wpływ na gatunki rodzime 
byłby znaczący. 

b) wpływ na gospodarkę  

wynik oceny: 0,75 

kategoria: duży 

opis:  
Ludwigia wielkokwiatowa powoduje szkody ograniczając przepływ wody w rowach melioracyjnych. 
W związku ze zmniejszeniem przepustowości kanałów przez zalegającą biomasę może prowadzić 
(szczególnie jesienią) do ryzyka powodziowego. Gatunek zarasta przepusty między stawami, systemy 
przeciwpowodziowe i odwadniające, utrudnia żeglugę poprzez zarastanie kanałów i elementów 
infrastruktury. Duże powierzchnie zajęte przez gatunek, szczególnie zarośnięte zbiorniki wodne i tereny 
bagniste, mogą być niebezpieczne dla zwierząt, które mogą potraktować taką powierzchnię jak ląd. Gatunek 
może powodować zarastanie wilgotnych łąk i pastwisk, powodując zmniejszenie ich przydatności do 
użytkowania oraz utrudniać zabiegi agrotechniczne. Ogranicza również występowanie ryb np. w stawach 
hodowlanych, gdyż masowe występowanie powoduje spadek zawartości tlenu w wodzie. 

Ludwigia wielkokwiatowa jest podatna na porażenie przez bakterię Xylella fastidiosa, która powoduje 
chorobę winorośli i brzoskwini. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Gatunek nie posiada właściwości, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka. Jednakże pokrywając 
100% powierzchni zbiornika lub terenu podmokłego może spowodować potraktowanie takiej powierzchni 
jako lądu, co może być niebezpieczne dla ludzi, szczególnie dzieci, głównie na terenach rekreacyjnych. 

d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,08 

kategoria: bardzo negatywny 

opis:  
Ludwigia wielkokwiatowa w znaczny sposób przekształca ekosystemy wodne pod względem fizycznym 
i chemicznym. Masowo występujący gatunek powoduje spadek zawartości tlenu w wodzie. Obumarłe pędy, 
ograniczają również możliwości pozyskiwania wody i wzrost kosztów jej uzdatniania. Roślina wykazuje 
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również działanie allelopatyczne, które może prowadzić do nadmiernego gromadzenia się siarczków 
i fosforanów w wodzie. Rośliny masowo porastające zbiorniki wodne sprzyjają rozwojowi komarów, co jest 
szczególnie uciążliwe np. w ośrodkach sportu i rekreacji. Wody całkowicie zarośnięte przez roślinę tracą 
atrakcyjność rekreacyjną. Na zachodzie Francji gatunek zarasta rowy melioracyjne co ma ogromny wpływ na 
nawadnianie i odwadnianie pól, może również powodować ryzyko powodziowe (szczególnie jesienią) 
poprzez niedrożność kanałów oraz utrudnia żeglugę poprzez zarastanie kanałów i elementów infrastruktury. 

 
 

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: 

Ucieczka gatunków roślin ozdobnych z niekomercyjnych upraw ogrodniczych 
(np. z ogrodów przydomowych i działkowych, parków) 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje ucieczki roślin ozdobnych z uprawy w zamknięciu lub w warunkach kontrolowanych, 
gdzie zostały wprowadzone ze względów dekoracyjnych, z wyłączeniem ogrodnictwa komercyjnego1.  

Handel gatunkami roślin, które charakteryzują się efektownym pokrojem i barwą lub posiadają inne cechy 
pozwalające na ich wykorzystanie w kształtowaniu krajobrazu, doprowadził do przemieszczania gatunków tego 
typu na całym świecie w celu rozwoju i poprawy walorów obszarów zurbanizowanych (miejskich i wiejskich) 
w tzw. zieleni urządzonej, jak parki, skwery, zieleń przyuliczna, a także prywatnych ogrodów przydomowych 
lub działkowych. Droga ta dotyczy także gatunków znajdujących się w prywatnych kolekcjach hobbystycznych 
lub gatunków wykorzystywanych w kształtowaniu krajobrazu, np. do celów dekoracyjnych lub estetycznych, 
które mogą przypadkowo przedostać się do środowiska przyrodniczego. Omawiana droga dotyczy wyłącznie 
roślin. Kategoria ta nie obejmuje gatunków roślin lub innych organizmów związanych z akwarystyką 
i terrarystyką, które zaliczane są do kategorii „Ucieczka gatunków zwierząt domowych, gatunków 
akwarystycznych i terrarystycznych”. 

Ludwigia grandiflora nie została stwierdzona na terenie kraju zarówno jako gatunek oferowany przez sklepy 
akwarystyczne jak i w środowisku naturalnym, istnieje jednak prawdopodobieństwo utrzymywania rośliny 
w prywatnych kolekcjach. Roślina ze względu na duże walory estetyczne może być pożądanym przez 
kolekcjonerów elementem dekoracyjnym oczek wodnych, skąd w niekontrolowany sposób może przypadkowo 
przedostać się do środowiska naturalnego (wyrzucony nadmiar roślin gatunku z uprawy do siedlisk wodnych). 
Rozwojowi rośliny w środowisku naturalnym sprzyjać może reprodukcja wegetatywna oraz odporność nasion na 
ujemne temperatury nawet do -15o C.  

Trudno ocenić jak często gatunek jest uprawiany prywatnych kolekcjach i jak wysokie jest prawdopodobieństwo, 
że mógłby być uwalniany tą drogą. Jednakże uwolnienia nawet niewielkiej liczby osobników (jeśli znajdą one 
odpowiednie warunki do przeżycia) mogą skutkować dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego.  

Występowanie Ludwigia grandiflora może prowadzić do degeneracji roślinności identyfikującej siedliska Natura 
2000 m.in.: 3150 – starorzecza i naturalne zbiorniki eutroficzne z roślinnością Nyphaenion, Potamion; 3260 – 
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), a nawet eliminacji 
roślinności siedlisk towarzyszących zbiornikom wodnym: 3130 – brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych 
ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea; 3270 – zalewane muliste brzegi rzek).  

Droga ta może mieć duże znaczenie społeczno-gospodarczego w kontekście możliwej inwazji tego gatunku. 
Ludwigia grandiflora jest rośliną pożądaną przez hodowców i kolekcjonerów roślin. 

Pozostałe zagrożenia dla środowiska, usług ekosystemowych oraz gospodarki związane z przedostawaniem się 
tą drogą przedstawiono w punkcie II.2. 

                                                             
1 ogrodnictwo komercyjne – hodowla i uprawa roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych najczęściej na dużą 
skalę, charakteryzująca się znacznym nakładem środków produkcji, energii, budynków i kosztów, nastawiona 
na osiągnięcie zysków ze sprzedaży produktów uzyskanych w wyniku tej działalności. 
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szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą 
przenoszenia 

1-10 osobników (fragmentów ukorzeniających się pędów)  

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 bardzo wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku 
wysokiego ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: W0→W2) 

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 Ludwigia grandiflora nieświadome zawleczenia fragmentów pędów oraz nasion na sprzęcie 
pływającym (np. wykorzystywanym w celach rekreacyjnych) za granicą w rejonach występowania gatunku 
we wtórnym zasięgu (południowe obszary Francji) potencjalnie jest możliwe. Nasiona gatunku wykazują 
odporność na ujemne temperatury nawet do -15o C i w sprzyjających warunkach mogłyby wykiełkować. 
Uwolnienie nawet niewielkiej liczby osobników (jeśli znajdą one odpowiednie warunki do przeżycia) mogą 
skutkować dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego. Zagrożenia dla środowiska, usług 
ekosystemowych oraz gospodarki związane z przedostawaniem się tą drogą przedstawiono w punkcie II.2.  

Wprowadzenie gatunku do środowiska przyrodniczego Polski wskazaną drogą należy jednak przyjąć jako mało 
prawdopodobne. 

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

0 – osobników (fragmentów ukorzeniających się pędów) 

Brak przesłanek, aby sądzić, że gatunek przedostaje się tą drogą do Polski.  

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 bardzo wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku 
wysokiego ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: W0→W2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 
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