
 

 

 

 

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: Gunera brazylijska 

 2) nazwa łacińska: Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. 

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

dane liczbowe: 0 osobników 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku: gatunek występuje w uprawach i hodowlach – podkategoria 01 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Gunera brazylijska jest byliną kłączową, która może bardzo efektywnie rozprzestrzeniać się na nowe tereny ze 
względu na wykorzystanie zarówno rozmnażania wegetatywnego jak i generatywnego. Rozmnażanie 
wegetatywne następuje poprzez fragmenty kłącza (ich przyrost roczny dochodzi do 15 cm), a także 
z fragmentów korzeni i liści. W rozmnażaniu generatywnym biorą udział owoce. Roślina zakwita po 4-5 latach, 
wytwarzając 3-4 wiechowate kwiatostany do 1 m wysokie. W kwiatostanie znajdują się kwiaty obupłciowe 
i żeńskie. Roślina zapylana jest przez wiatr i owady (Hymenoptera). Szacuje się, że po zapyleniu, w owocostanie 
jest ok. 80 000 owoców (podługowate, do 2 mm długie, czerwonawe lub pomarańczowe pestkowce; każdy 
owoc zawiera 1 pestkę o wadze do 4 mg, z charakterystycznym kołnierzykiem), a na roślinie jest ich w ciągu 
roku do 250 000. Są one rozsiewane przez wodę, ptaki i drobne ssaki. Kiełkują po wysiewie, nie wykazując 
spoczynku. Ekstensywny bank nasion ułatwia ponowne zasiedlenie, gdy dorosła roślina zostanie usunięta. 
W Polsce, według danych ogrodów botanicznych, zawiązują się owocki, ale pod rośliną macierzystą nie 
obserwuje się siewek. Roślina wymaga umiarkowanego ciepłego, wilgotnego klimatu i obfitych w ciągu całego 
roku opadów. Źle znosi mroźne zimy (wymarza, giną siewki).  
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II. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: mało inwazyjny gatunek obcy 

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

a) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 

opis:  
W Polsce dotąd nie stwierdzono wpływu gatunku na czynniki abiotyczne i biotyczne (nie wkracza do naszych 
ekosystemów, nie jest w stanie przeżyć zimy). 

Zakładając, że gatunek jest rozprzestrzeniony w Polsce (jednak tylko na siedliskach wilgotnych) zapewne 
wpłynie tam na integralność ekosystemu poprzez zaburzanie przepływu wody, zmianę chemicznych 
właściwości gleby, pogłębienie negatywnych skutków erozji, zmniejszenie dostępu światła dla wielu 
rodzimych gatunków, ograniczenie różnorodności biologicznej i przebudowy fitocenoz. 

Należy zatem oczekiwać, że gunera brazylijska ze względu na duże rozmiary, szybki wzrost w początkowym 
okresie sezonu wegetacyjnego znacząco zredukuje liczbę rodzimych gatunków w miejscach swego 
występowania. W wyniku tego dojdzie do znaczącego i długotrwałego przekształcania rodzimego glebowego 
banku nasion. Przejawia się to ubożeniem składu gatunkowego typowego dla danego zbiorowiska. Inwazji 
gatunku towarzyszy znaczący wzrost biomasy zarówno na, jak i pod powierzchnią gruntu, co w efekcie może 
prowadzić do zmian w przebiegu cyklów biogeochemicznych oraz krążeniu i dostępności wody. Możliwość 
wiązania azotu atmosferycznego, co wynika z obecności symbiotycznych cyjanobakterii, może potencjalnie 
prowadzić do wzbogacania gleby w azot. Wzrośnie wtedy rola gatunków azotolubnych i cienioznośnych, co 
zasadniczo zmieni charakter zbiorowiska (większy udział roślin ruderalnych). Zmiany dotyczyłyby przede 
wszystkim flory i roślinności siedlisk wilgotniejszych. 

b) wpływ na gospodarkę  

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 

opis:  
W Polsce gatunek obecny jest tylko w uprawie, zatem aktualnie nie ma wpływu na gospodarkę, choć jest 
przedmiotem obrotu handlowego. 

W warunkach klimatu wybitnie morskiego w Wielkiej Brytanii i Irlandii – usuwanie gatunku wymaga 
ponoszenia znacznych nakładów finansowych (znaczenie ekonomiczne). Gunera może powodować straty 
w rolnictwie przez obniżanie wartości gruntów rolnych, zwłaszcza łąk, co ogranicza możliwości wypasu. 
Powoduje też zmianę właściwości chemicznych gleby. Gunera brazylijska może mieć negatywny wpływ na 
obszary użytkowane przez człowieka: parki i ogrody, tereny komunikacyjne (drogi lądowe i wodne) 
i powiązaną infrastrukturę. Rośliny gatunku mogą blokować kanały i potoki oraz utrudniać dostęp lub 
niszczyć infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Dużych rozmiarów byliny mogą przyspieszać erozję 
stromych stoków, skarp i zwiększać ryzyko powodzi. Ich obecność może obniżyć wartość gruntów 
i nieruchomości. W Polsce pojedyncze osobniki gunery uprawiane w ogrodach w niewielkim stopniu 
wpływają na infrastrukturę. Jeśli jednak założymy, że gatunek już rozprzestrzenił się w Polsce, jego wpływ na 
infrastrukturę należałoby ocenić co najmniej jako średni. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Roślina może stanowić pewne niebezpieczeństwo przy próbach jej usuwania zwłaszcza, gdy byłaby 
rozprzestrzeniona na terenie całego kraju. Gunera nie jest trująca dla ludzi, ale ma sztywno, kolczasto 
owłosione ogonki i blaszki liściowe, które w bezpośrednim kontakcie mogą pokaleczyć skórę. 



- 3 - 

Obecność w tkankach starszych okazów gunera symbiotycznych cyjanobakterii z rodzaju Nostoc 
produkujących neurotoksynę 3-metyloamino-L-alaninę (BMAA) – organiczny związek chemiczny z grupy 
aminokwasów – wiąże się z potencjalną możliwością negatywnego wpływu gatunku na zdrowie ludzi. 
Istnieją przesłanki by sądzić, że BMAA ma udział w patogenezie choroby degeneracyjnej znanej jako 
stwardnienie zanikowe boczne zachodniego Pacyfiku. Jednak choroba ma charakter endemiczny i raczej nie 
dotyczy Europy. 

d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,33 

kategoria: umiarkowanie negatywny 

opis:  
Aktualnie gunera nie ma żadnego wpływu na usługi ekosystemowe. Gdyby gatunek pojawił się poza 
miejscami uprawy i występował dość obficie, można rozważać wzrost biomasy i wpływ gunery na usługi 
ekosystemowe, zwłaszcza regulacyjne np. przepływ wody i jej dostępność oraz zmiany chemiczne gleby 
(z powodu zawartości cyjanobakterii), a także usługi kulturowe, np. negatywne wrażenie, jakie sprawia 
krajobraz, zwłaszcza w porze zamierania roślin. 

 

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”. 

Gunera brazylijska jako okazała bylina ozdobna o „egzotycznym” wyglądzie polecana jest przez architektów 
krajobrazu i projektantów ogrodów – w Polsce i w Europie – zwłaszcza do dużych ogrodów, szczególnie na 
siedliska podmokłe lub nadwodne. Głównym źródłem nasion lub sadzonek są centra ogrodnicze i sprzedaż 
internetowa. Nie można natomiast wykluczyć przypadkowego przeniesienia kłączy. W Europie Zachodniej, 
z ogrodów o takich uwarunkowaniach krajobrazowych i siedliskowych udawało się roślinie przedostać do 
środowiska przyrodniczego. W Polsce jak dotąd nie stwierdzono rozprzestrzeniania się gatunku z ogrodów. Brak 
danych na temat osiągania dojrzałości przez nasiona oraz ich żywotności, co uzupełniłoby wiedzę dotyczącą 
prawdopodobieństwa rozmnażania generatywnego, a tym samym większej efektywności rozprzestrzeniania się 
rośliny. Ze względu na specyficzne warunki występowania oraz zagrożenie przemarzania w zimie, traktowana jest 
raczej jako okaz kolekcjonerski w ogrodach. Jeśli jednak roślina znalazłaby się poza uprawą, to młoda roślina nie 
przeżyje zimy w naszych warunkach. Trudno stwierdzić jak często gatunek spotykany jest w prywatnych  
 

                                                             
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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ogrodach. Znaczenie opisywanej drogi rozprzestrzeniania związane jest z sąsiedztwem, w którym zlokalizowane 
są stanowiska, z których potencjalnie roślina mogłaby uwolnić się do środowiska. Pomimo prawdopodobieństwa, 
wymieniona droga przenoszenia nie jest jak dotąd wykorzystywana przez gatunek w naszym kraju. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, zdrowia człowieka, gospodarki i usług ekosystemowych 
związane z przenoszeniem gunery brazylijskiej tą drogą są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

Gunera brazylijska znajduje się w uprawie w kilku ogrodach botanicznych w Polsce, w warunkach ściśle 
kontrolowanych. W naszych warunkach klimatycznych nie stwierdzono do tej pory samorzutnego 
rozprzestrzeniania się gatunku. Nie ma pewności, że nasiona dojrzewające u nas są płodne. Rośliny gatunku 
niezbyt dobrze znoszą nasze dość ciepłe lata i mrozy zimą oraz niską sumę opadów i niedostatek wilgoci 
w powietrzu w ciągu całego roku. Młoda roślina bez opieki człowieka nie przeżyje zimy! Z tych powodów nie 
uwzględniono drogi „Ucieczka gatunków z ogrodu botanicznego i ogrodu zoologicznego” wśród możliwych dróg 
przenoszenia tego gatunku w Polsce (por. Sprawozdanie, rozdz. 2). 

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 średniego ryzyka – zwiększenie prawdopodobieństwa ucieczki do środowiska przyrodniczego gatunku 
średniego ryzyka, poprzez zwiększenie jego dotychczasowej liczebności w uprawach lub hodowlach (zmiana 
kategorii rozprzestrzenienia: S01→S2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1 
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