
 

 

 

 

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: Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 

 3) nazwa angielska: Large-flower primrose-willow 

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

a) synonimy nazwy polskiej: Ludwigia wielkokwiatowa* 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Adenola grandiflora 
Jussiaea grandiflora 

c) synonimy nazwy angielskiej: water primrose 
 large flower primrose 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Onagraceae 

 7) pochodzenie (region): 

Ameryka Południowa 

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

Jeśli TAK to:  

 

 w środowisku przyrodniczym  w uprawie i hodowli 
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 9) charakterystyka gatunku 

*UWAGA: Gatunek nie ma polskiej nazwy. W polskich ofertach ogrodniczych gatunek wystepuje pod nazwą 
ludwigia wielkokwiatowa. Nazwa ta jest tłumaczeniem nazwy łacińskiej i angielskiej. 

Ludwigia wielkokwiatowa to pływajaca, wodna, zielna bylina o dwóch formach/etapach wzrostu. Podczas 
pierwszego etapu wzrostu roślina wytwarza gładkie lub słabo owłosione łodygi, które wyrastają poziomo 
ponad glebę lub wodę, ukorzeniając się w węzłach za pomocą białych korzeni. Gatunek wytwarza dwa rodzaje 
korzeni: korzenie, które adsorbują składniki odżywcze i utrzymują roślinę w podłożu oraz przybyszowe (wytwarzane 
na pędach), które zapewniają wchłanianie tlenu i sprzyjają ukorzenianiu fragmentom pędów. Liście są zwykle 
okrągłe, gładkie na ogonkach. W drugim etapie roślina wytwarza rosnące pionowo pędy kwiatostanowe, które 
mogąc dorastać do 1 m wysokości. W czasie kwitnienia liście wydłużają się do lancetowatych lub eliptycznych. 
Kwiaty występują pojedynczo w kątach liści na długich szypułkach; działki 5 (rzadko 6), kosmate lub nagie; 
płatki 5, odwrotnie jajowate, jasnozłotożółte z ciemniejszym punktem u podstawy; pręciki w 2 okółkach. Owoc 
to owłosiona jasnobrązowa torebka o długości 2,5 cm, zawierająca 40-50 nasion. Ludwigia wielkokwiatowa 
rozmnaża się głównie wegetatywnie poprzez fragmenty pędów, które przenoszone są przez zwierzęta, ludzi 
i prądy wodne. Większość populacji kwitnie, ale rozmnażanie płciowe ma mniejsze znaczenie niż reprodukcja 
wegetatywna. Liczba nasion wytwarzanych przez roślinę jest zmienna. W przypadku francuskich populacji 
gatunek ma bardzo wysoką potencjalną wydajność nasion (około 10 000 nasion na metr kwadratowy). Ujemne 
temperatury niszczą nadziemne części roślin natomiast nasiona mogą przetrwać ujemne temperatury nawet 
do -15

o
 C. 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. 

Siedliskiem gatunku są wody stojące lub wolno płynące, o stabilnym lub zmiennym poziomie wód. W granicy 
zasięgu (Ameryka Południowa i Środkowa) roślina występuje w trzech typach siedlisk: 1) bagna i mokradła na 
obszarach depresyjnych o okresowych powodziach; 2) wzdłuż linii brzegowych i w płytkich zatokach; 3) na 
piaszczystych i żwirowych brzegach strumieni. Ludwigia wielkokwiatowa posiada wysoki zakres tolerancji pod 
względem poziomu składników odżywczych, podłoża, pH oraz jakości wody. Gatunek preferuje pełne światło, 
ale toleruje też zacienienie. Ludwigia wielkokwiatowa, tworzy rozległe, gęste jednogatunkowe agregacje 
w środowiskach wodnych i wodno-błotnych i tym samym przyczynia się do zmniejszenia bogactwa 
gatunkowego. Roślina wykazuje również działanie allelopatyczne, które może prowadzić do niedotlenienia 
zbiorników wodnych oraz nadmiernego gromadzenia się siarczków i fosforanów w wodzie, co w istotny sposób 
wpływa na trofię ekosystemów wodnych. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

W swoim naturalnym zasięgu (Ameryka Południowa i Środkowa) ludwigia wielkokwiatowa rośnie na terenach 
podmokłych, w strefie przejściowej pomiędzy środowiskami wodnymi i lądowymi (siedliska ziemnowodne). 
Roślina występuje w wodach słodkich: wolno płynących rzekach i strumieniach, na brzegach jezior i zbiorników 
(naturalnych oraz przekształconych przez człowieka), w płytkich kanałach, stawach i zatokach, na obszarach 
zalewowych, wilgotnych łąkach oraz na piaszczystych i żwirowych brzegach strumieni. Wykazuje wysoki 
stopień adaptacji i elastyczności. W swoich wymaganiach siedliskowych ze względu na fenotypową 
plastyczność, toleruje również wahania poziomu wody. Minimalna temperatura dla wzrostu nie jest dokładnie 
znana, ale może wynosić około 12°C do 15°C (temperatury wody). Ujemne temperatury niszczą nadziemne 
części roślin, natomiast nasiona mogą przetrwać nawet w -15°C, jednakże tak niskie temperatury obniżają ich 
żywotność do 50%. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Ludwigia wielkokwiatowa jest w wielu krajach sprzedawana jako roślina ozdobna do oczek i zewnętrznych 
zbiorników wodnych, zazwyczaj nie jest uprawiana w akwariach. Jest dostępna zarówno w sprzedaży detalicznej 
jak i przez internet. W niektórych krajach gatunek jest oferowany w handlu pod nazwą rodzajową Jussiaea np. 
w Wielkiej Brytanii Ludwigia grandiflora jest sprzedawana jako Jussiaea grandiflora lub Jussiaea peploides. 
W Holandii gatunek oferowany jest pod nazwą Ludwigia peruviana i L. peruensis. Na terenie Ameryki Północnej 
ludwigia wielkokwiatowa jest stosowana w bioremediacji (usuwania zanieczyszczeń z gleby i wód). W Europie 
gatunek nie ma tego typu zastosowania. 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): nie stwierdzono 
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 2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie 

Na terenie Polski dotychczas nie stwierdzono występowania ludwigii wielkokwiatowej zarówno w środowisku 
naturalnym jak i w uprawach. Gatunek został przywieziony z Ameryki do Francji w latach 30-tych XIX. Roślinę 
wprowadzono i uprawiano w ogrodzie botanicznym w Montpellier w 1823 roku. Pierwsze notowanie Ludwigia 
spp. w środowisku naturalnym miało miejsce nad rzeką Lez niedaleko Montpellier około 1830 roku. 
Prawdopodobnie jeden z ogrodników dobrowolnie wprowadził roślinę do rzeki Lez. Inna hipoteza zakłada, że 
roślina mogła zostać nieświadomie zawleczona do portu w Montpellier Juvenal z roślinami sprowadzanymi dla 
przemysłu włókienniczego. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

 tak  nie X nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Ludwigia grandiflora rozmnaża się głównie wegetatywnie poprzez fragmenty pędów, które przenoszone są 
przez zwierzęta, ludzi i prądy wodne. Większość populacji kwitnie, ale rozmnażanie płciowe ma mniejsze 
znaczenie niż reprodukcja wegetatywna. Liczba nasion wytwarzanych przez roślinę jest zmienna. W przypadku 
francuskich populacji gatunek ma bardzo wysoką potencjalną wydajność nasion (około 10 000 nasion na metr 
kwadratowy). Ujemne temperatury niszczą nadziemne części roślin natomiast nasiona mogą przetrwać ujemne 
temperatury nawet do -15

o
 C. 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. 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: świadome wprowadzanie gatunku jako rośliny ozdobnej; 

● drogi wprowadzania niezamierzonego: rozprzestrzenia się głównie poprzez fragmenty pędów, które 
przenoszone są przez ptactwo i prądy wodne oraz nieświadomie przez człowieka na łodziach lub sprzęcie 
wędkarskim; 

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): rozprzestrzenia 
się głównie poprzez fragmenty pędów i nasiona, które przenoszone są głównie przez prądy wodne oraz 
migrujące ptactwo; 

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): fragmenty pędów mogą być przenoszone 
na łodziach (transport wodny, sporty wodne), sprzęcie wędkarskim lub stosowanym do zabiegów 
agrotechnicznych 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek nie występuje w Polsce – kategoria 0 

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

 7) dynamika gatunku 

kategoria: nie dotyczy 

stopień pewności: – 

opis: – 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Na terenie Polski gatunek nie występuje. W granicach wtórnego zasięgu ludwigia wielkokwiatowa rośnie 
w wodach słodkich wolno płynących rzek i strumieni, na brzegach sztucznych i naturalnych zbiorników 
wodnych oraz na terenach podmokłych, w strefie przejściowej pomiędzy środowiskami wodnymi i lądowymi 
(siedliska ziemnowodne). Przykładowo we Francji, dla 567 odnotowanych stanowisk obecność gatunku 
stwierdzono w następujących typach siedlisk: – wolno płynące wody (rzeki i strumienie): 31,2% stanowisk; – 
naturalne stawy i jeziora: 16,7%; – kanały i drogi wodne: 14,3%; – starorzecza i rozlewiska: 10,8%. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,75 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 
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10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,66 

kategoria: umiarkowanie wzrośnie 

opis:  
Zakładając, że w przyszłości temperatura wzrośnie o 1-2°C, prawdopodobieństwo, że gatunek przełamie 
kolejne bariery związane z występowaniem w Polsce umiarkowanie wzrośnie. Brak barier klimatycznych 
i siedliskowych dla gatunku w Polsce – gatunek aktualnie może się rozprzestrzeniać (np. z hodowli za 
świadomym lub nieświadomym udziałem człowieka). 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) 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. 

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

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 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Masowo występująca ludwigia wielkokwiatowa stanowi poważne zagrożenie dla: 
- rukiew wodna (Nasturtium officinale) – gatunek bliski zagrożenia NT, objęty ochroną ścisłą..  

Poza tym brak materiałów publikowanych opisujących negatywny wpływ na konkretne gatunki chronione 
i zagrożone. Z uwagi na charakter zajmowanych siedlisk i wysokie zdolności konkurencyjne ludwigia 
wielkokwiatowa mogłaby stanowić zagrożenie dla takich gatunków jak: 

- kotewka orzech wodny (Trapa natans) – gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą; 
- nadbrzeżyca nadrzeczna (Corrigiola litoralis) – gatunek krytycznie zagrożony CR , objęty ochroną ścisłą;  
- salwinia pływajaca (Salvinia natans) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną ścisłą; 
- grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata) – gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą; 
- grążel drobny (Nuphar pumila) – gatunek narażony VU, objęty ochroną ścisłą; 
- grzybienie białe (Nymphaea alba) – gatunek niezagrożony, objęty ochroną częściową; 

i innych, cennych gatunków, z rodzajów Potamogeton ssp., Batrachium ssp. Brak materiałów publikowanych 
dotyczących negatywnego wpływu na gatunki chronionych i zagrożonych zwierząt. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,75 

kategoria: duży 
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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. 

 5) 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. 

 6) 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 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.  

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Zwalczanie ludwigii wielkokwiatowej jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, w przypadku zbiorników 
wodnych całkowicie opanowanych przez roślinę. Pozbycie się gatunku w skali lokalnej jest możliwe, jeśli działania 
zostaną rozpoczęte odpowiednio wcześnie, a zbiornik wodny jest relatywnie łatwo dostępny (posiada 
nieurozmaiconą linię brzegową). 

Przykładowo na terenie Francji całkowita eliminacja gatunku nie jest już możliwa i prawdopodobnie roślina 
przetrwa podejmowane zabiegi zwalczania. W Szwajcarii, w pobliżu Genewy (w stawie Cavoitanne w Laconnex) 
roślina opanowała w 2002 roku 120 m² stawu o powierzchni 900 m². Osobniki zostały usunięte ręcznie, włożone 
do worków i spalone. Staw był monitorowany, a ten sam zabieg został przeprowadzony w 2003 r. W 2009 r. 
gatunek został uznany za wyeliminowany. W Szwajcarii i Wielkiej Brytanii DEFRA i Agencja Ochrony Środowiska 
rozpoczęły projekt likwidacji 13 stanowisk Ludwigia spp. Przyjęto metodę chemicznego zwalczania z zastosowaniem 
glifosatu i adiuwantu oraz mechaniczną. Ludwigia wielkokwiatowa została wyeliminowana z trzech stanowisk. 
W Belgii roślinę usuwa się mechaniczne zarówno w rezerwatach przyrody, jak i w prywatnych zbiornikach. 
Ogółem w 2005 r. wydano 272 000 EUR w celu zniszczenia 136 000 m

2
 oraz 140 000 EUR w 2006 r. na 114 000 

m
2
 płatów opanowanych przez ludwigię wielkokwiatową i dwóch innych inwazyjnych roślin wodnych (wąkrotkę 

jaskrowatą Hydrocotyle ranunculoides i wywłócznika brazylijskiego Myriophyllum aquaticum). Zaobserwowano 
odnawianie się populacji na niektórych stanowiskach. 
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5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: W0 – gatunek wysokiego ryzyka, niewystępujący w Polsce (lista alarmowa) 
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