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INFORMACJE DOTYCZĄCE DRÓG PRZENOSZENIA 
 
 

I. Informacje podstawowe 

 1) nazwa polska: Lagarosyfon wielki 

 2) nazwa łacińska: Lagarosiphon major (Ridley) Moss 

 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: 

Lagarosyfon wielki to wieloletnia, dwupienna podwodna roślina z okazjonalnie rozwijającymi się korzeniami 
i kłączami, które przytwierdzają ją do podłoża. Pędy dorastają do 180 cm długości, są dosyć sztywne i łamliwe. 
Poza naturalnym zasięgiem znane są tylko osobniki żeńskie, dlatego w Europie gatunek rozmnaża się jedynie 
wegetatywnie przez fragmentację pędów. 

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). 
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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:  
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. 

b) 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). 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

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

d) 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 zwiększanie 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. 
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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 zwierząt domowych, gatunków akwarystycznych i terrarystycznych 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga obejmuje przede wszystkim ucieczki zwierząt z wszelkiego rodzaju miejsc przebywania, gdzie były 
przetrzymywane przez prywatnych kolekcjonerów lub hobbystów, w celu rekreacji, rozrywki, towarzystwa 
i/lub handlu (w tym również ucieczki okazów stanowiących żywy pokarm dla tych gatunków). Jednocześnie 
kategoria ta obejmuje florę akwariową i terrariową, a także inne gatunki (w tym glony, grzyby, itp.), 
w szczególności utrzymywane w związku z handlem w akwarystyce i terrarystyce, które uciekły samodzielnie lub 
zostały przypadkowo uwolnione przez nieodpowiedzialnych właścicieli, np. podczas niewłaściwego usuwania 
odpadów, z powodu uszkodzenia akwariów i innych obiektów oraz podczas ich czyszczenia (wylewanie wody 
z akwariów bezpośrednio do cieków i zbiorników wodnych lub pośrednio – do kanalizacji, itp.).  

Droga opisana jest szerzej w Sprawozdaniu (rozdz. 1.2.1) i kartach informacyjnych gatunków zwierząt 
przenoszonych tą drogą. 

Lagarosyfon wielki jest często uprawianą i dostępną w sprzedaży rośliną akwarystyczną. Może zostać 
wprowadzony do wód przez akwarystów usuwających zbędne (nadmiernie rozrośniete) rośliny z akwariów 
bezpośrednio do zbiorników i cieków. Taka droga potwierdzona została z kilku krajów Europy zachodniej. Trudno 
ocenić jak często gatunek jest uprawiany w akwariach w Polsce 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.  

Droga ta może mieć średnie znaczenie społeczno-gospodarczego w kontekście możliwej inwazji tego gatunku. 
Lagarosiphon major jest rośliną pożądaną przez hodowców i kolekcjonerów roślin. O skali popularności tego 
gatunku świadczy fakt, że tylko w jednym 2006 roku do Holandii sprowadzono około 20 000 jego sadzonek. 
Lagarosyfon wielki wpływa na zaburzenie chemizmu wód, a tym samym na zmniejszenie różnorodności 
biologicznej rodzimych gatunków roślin. Może też wpływać niekorzystnie na hodowle ryb, szczególnie 
łososiowatych. Zagrożenia dla środowiska, usług ekosystemowych oraz gospodarki związane z przedostawaniem 
się tą drogą przedstawiono w punkcie II.2a, b i d. 

Niezbędna wydaje się kampania informacyjna wśród akwarystów, hodowców i sprzedawców dotycząca 
znaczenia oraz o możliwych zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, i gospodarki 
związanych z przedostawaniem się danego inwazyjnego gatunku tą drogą.  

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

11-100 osobników (fragmenty 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 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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2) 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”. 

Doniesienia o występowaniu Lagarosiphon major poza uprawą akwariową są sporadyczne i dotyczą przydomowych 
oczek wodnych, np. gatunek został stwierdzony w 2017 r. w stawie hodowlanym w ogrodzie w Wielkopolsce, 
jednak nie był w stanie przetrwać zimy. Nie ma pewności czy nie pojawił się już w środowisku przyrodniczym. 
Lagarosyfon wielki może zostać przypadkowo wprowadzony do środowiska naturalnego, gdy stawy lub oczka 
wodne zostaną zalane przez znajdujące się w pobliżu naturalne cieki (np. w czasie powodzi) lub część roślin 
zostanie usunięta do wód poza ogród przez właścicieli. Trudno ocenić jak często gatunek jest uprawiany w oczkach 
wodnych 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.  

Droga ta może mieć średnie znaczenie społeczno-gospodarczego w kontekście możliwej inwazji tego gatunku. 
Lagarosiphon major jest rośliną pożądaną przez hodowców i kolekcjonerów roślin. 

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 

1-10 osobników (fragmenty 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 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: 2 

3) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Ucieczka gatunków roślin z komercyjnych upraw ogrodniczych 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia 

Kategoria ta obejmuje ucieczki gatunków z zamkniętych lub kontrolowanych komercyjnych upraw ogrodniczych, 
gdzie były uprawiane do celów innych niż rolnictwo, leśnictwo lub akwakultura czy marikultura. Z definicji 

                                                             
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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ogrodnictwo może odnosić się do niemal każdej uprawy roślin, jednak kategoria ta odnosi się specyficznie do 
ucieczek roślin z wielkoskalowych, komercyjnych upraw roślin w kontrolowanych warunkach i w ograniczonym 
środowisku. Dotyczy ona zarówno komercyjnych upraw ogrodniczych, jak i roślin z takich upraw utrzymywanych 
przez prywatnych kolekcjonerów lub hobbystów. Droga ta opisuje ucieczki roślin z różnych obiektów zamkniętych, 
półzamkniętych czy otwartych wykorzystywanych w uprawach ogrodniczych (np. ze szkółek, tuneli, szklarni), 
do których dochodzi na skutek niedopełnienia procedur ochronnych czy ucieczki, do których dochodzi w trakcie 
transportu roślin do miejsc sprzedaży. 

Rozprzestrzenienie Lagarosiphon major z kontrolowanych, komercyjnych upraw ogrodniczych jest obecnie mało 
prawdopodobne. W momencie wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 
13. lipca 2016 (roślina znalazła się na liście gatunków stwarzających zagrożenie dla UE), Lagarosiphon został 
wycofany z uprawy i sprzedaży. W związku z tym rola tej drogi w rozprzestrzenianiu się gatunku jest niewielka. 
Prawdopodobnie gatunek mógłby uciec z miejsc, w których przetrzymywane są jeszcze pozostałości uprawy 
tej rośliny. Trudno ocenić czy Lagarosiphon major jest jeszcze uprawiany w zamkniętych uprawach ogrodniczych 
i jak wysokie jest prawdopodobieństwo, że mógłby być uwalniany tą drogą. Jednakże uwolnienia nawet 
niewielkiej liczby osobników (jeśli znalazłyby one odpowiednie warunki do przeżycia) mogą skutkować dużym 
zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego. 

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

1-10 osobników (fragmenty 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 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: 2 
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