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:

–

2) nazwa łacińska:

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

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:
Wieloletnia roślina o pędach zielnych, korzeniąca się w dnie cieków i zbiorników wodnych, tworząca zwarte
maty. Tworzy pływające rozety liściowe i pędy wznoszące się ponad powierzchnię wody. Roślina wykazuje
dymorfizm korzeni (korzenie kotwiczące roślinę w podłożu i korzenie przybyszowe, wyrastające w węzłach,
umożliwiające pobieranie tlenu). Roślina jest zdolna do rozmnażania generatywnego i wegetatywnego.
Generatywnie rozmnaża się z nasion (40-50 nasion w jednym owocu, 10-14 tys. nasion z m2 powierzchni
populacji). Zdolność kiełkowania w warunkach laboratoryjnych jest wysoka, na temat zdolności kiełkowania
w warunkach naturalnych brak danych. Gatunek rozmnaża się przede wszystkim wegetatywnie i może łatwo
odrastać z fragmentów, które unoszą się na wodzie (dane z Francji podają dzienną produkcję takich
fragmentów od 41 do 881, zależnie od pory roku i np. prądów rzecznych). Rozprzestrzenianie się gatunku
w wyniku rozmnażania płciowego, może być istotnym czynnikiem przetrwania i rozprzestrzeniania się rośliny
dzięki zachowanemu bankowi nasion.

Roślina słodkowodna (wody stojące lub wolno płynące, naturalne i sztuczne), zdolna do zasiedlania wilgotnych
siedlisk lądowych, takich jak brzegi rzek czy mokre łąki. Może rosnąć na siedliskach od oligo- do eutroficznych,
na namułach rzecznych, piaskach i żwirach brzegów rzek, torfowiskach i innego typu zabagnieniach.

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:
kategoria:

0,60
średni

opis:
Obecność Ludwigia peploides wpływa na zmniejszenie się różnorodności gatunkowej, zarówno fauny,
jak i flory. Wywiera negatywny wpływ na strukturę fitocenoz poprzez oddziaływania allelopatyczne na
kiełkowanie i rozwój innych roślin oraz konkurencję z rodzimymi gatunkami (dotyczy to zarówno gatunków
wodnych, jak i porastających mokre łąki). W przypadku fauny negatywny wpływ dotyczy bezkręgowców, ryb
i płazów (ze względu na zacienianie zbiorników i cieków w wyniku tworzenia gęstych mat) oraz ptaków
(zanik siedlisk wód otwartych). Zwarte płaty rośliny przyczyniają się do zmniejszania prędkości przepływu
wody w ciekach, zmiany reżimu hydrologicznego (np. podpiętrzenie wód w związku ze zmniejszeniem się
przekroju poprzecznego koryta cieku) i cyrkulacji wód w zbiornikach, wzrostu ilości sedymentów (co łącznie
powoduje wzrost ryzyka wystąpienia powodzi), zmniejszenia dostępu światła i tlenu (przyducha), obniżenia
pH i innych zmian chemizmu wody (np. gromadzenia się siarczków i fosforanów), zaburzeń temperatury
wody.
b) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,75

kategoria:
duży
opis:
Nie dotyczy Polski – brak gatunku. Zarastanie cieków i zbiorników wodnych powoduje zwiększone ryzyko
powodzi, utrudnia korzystanie z wód – żeglugę, sporty wodne, wędkarstwo, myślistwo. Utrudnia ujmowanie
wód (pogarszanie ich parametrów fizykochemicznych, zatykanie pomp). Utrudnienia w hodowli ryb
(zarastanie stawów rybnych, zmiany parametrów fizykochemicznych wód – w tym zmniejszenie ilości tlenu
rozpuszczonego w wodzie, co prowadzi do przyduchy). Zarastanie systemów melioracyjnych, drenarskich
i irygacyjnych. Zarastanie mokrych łąk i pastwisk.
c) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:
0,25
kategoria:

mały

opis:
Nie dotyczy Polski – brak gatunku. Ułatwia rozmnażanie się komarów, co przy ocieplającym się klimacie
może przyczyniać się do rozprzestrzeniania się chorób tropikalnych i subtropikalnych.
d) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,08

kategoria:

bardzo negatywny

opis:
Nie dotyczy Polski – brak gatunku. Pogorszenie gospodarki wodnej, utrudnienie korzystania z wód.
W związku z zarastaniem cieków i akwenów gatunek utrudnia rekreacyjne wykorzystanie wód (kąpieliska,
sporty wodne, turystyka, wędkarstwo). Zagrożenie powodziowe wynikające ze spowolnienia przepływu
i spiętrzenia wód w ciekach i kanałach. Generowanie kosztów związanych z koniecznością usuwania rośliny.
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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 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,
1
gdzie zostały wprowadzone ze względów dekoracyjnych, z wyłączeniem ogrodnictwa komercyjnego .
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 peploides jest na terenie Polski rzadko uprawianym gatunkiem rośliny wodnej. Gatunek nie jest również
przedmiotem uprawy na terenie żadnego z ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce. Na jednym z forów
ogrodniczych znaleziono informację o wprowadzeniu gatunku do przydomowego oczka wodnego w 2010 r.,
w związku z czym kwestia obecności gatunku w uprawach prywatnych nie jest pewna. Przy czym trudno
zweryfikować, na ile gatunek jest poprawnie oznaczony przez centra ogrodnicze (i czy w związku z tym, nie jest
znacznie bardziej rozpowszechniony, niż się wydaje). Roślina nie posiada tak dużych walorów estetycznych
(duże ozdobne kwiaty) jak Ludwigia grandiflora może więc być mniej pożądanym przez ludzi elementem
dekoracyjnym oczek wodnych, skąd w niekontrolowany sposób może przypadkowo przedostać się do środowiska
naturalnego (np. wyrzucony nadmiar roślin gatunku z uprawy do siedlisk wodnych lub podczas konserwacji oczek
wodnych).
Trudno ocenić czy i jak często gatunek jest uprawiany w prywatnych kolekcjach oraz jak wysokie
jest prawdopodobieństwo, że mógłby być uwalniany tą drogą. Części nadwodne rośliny są wrażliwe na mróz,
jednak organy zanurzone są w stanie w warunkach naszego klimatu przeżyć zimę. Niebezpieczeństwo istnieje
szczególnie dla akwenów sztucznie podgrzanych (okolice elektrociepłowni, zakładów przemysłowych itp.).
Uwolnienie nawet niewielkiej liczby osobników (jeśli znajdą one odpowiednie warunki do przeżycia)
może skutkować dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego. Występowanie Ludwigia peploides
może prowadzić do degeneracji roślinności identyfikującej siedliska Natura 2000 m.in.: 3130 – wody stojące,
oligotroficzne do mezotroficznych, z roślinnością Littorelletea uniflorae i/lub Isoëto-Nanojuncetea, 3150 –
naturalne jeziora eutroficzne z roślinnością Magnopotamion lub Hydrocharition, 3160 – naturalne dystroficzne
jeziora i stawy czy 6440 – aluwialne łąki selernicowe w dolinach rzecznych (Cnidion dubii). Ucieczka rośliny tą
drogą może mieć duży wpływ na hodowlę zwierząt poprzez zarastania stawów rybnych (zmiana parametrów
fizykochemicznych wody, przyducha). W związku z powyższym, droga ta ma negatywny wpływ społecznogospodarczy a przede wszystkim ekologiczny.
Droga ta może mieć duże znaczenie społeczno-gospodarczego w kontekście możliwej inwazji tego gatunku.
Ludwigia peploides 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.2a-d

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 lub nasion)
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 peploides fragmenty korzeni i łodyg oraz nasiona zaczepione do powierzchni statków
mogą przedostać się do wód portowych i rozprzestrzenić się do wód śródlądowych. Potencjanie możliwe jest
także przeniesienie na łodziach czy innym sprzęcie pływającym wykorzystywanym rekreacyjnie w rejonach
występowania gatunku (w przypadku europejskiej części zasięgu wtórnego gatunku głównie z terenów
południowo-wschodniej Francji). Wprowadzenie gatunku do środowiska przyrodniczego Polski wskazaną drogą
należy jednak przyjąć jako mało prawdopodobne.
Zagrożenia dla środowiska, usług ekosystemowych oraz gospodarki związane z ewentualnym przedostawaniem
się gatunku tą drogą przedstawiono w opisie drogi nr 1 „Ucieczka gatunków roślin ozdobnych z niekomercyjnych
praw ogrodniczych (np. z ogrodów przydomowych i działkowych, parków)” oraz w punkcie II.2a-d
szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą
przenoszenia
0 – osobników (fragmentów ukorzeniających się pędów lub nasion)
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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