
 

 

 

 

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: Wywłócznik brazylijski 

 2) nazwa łacińska: Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 

 3) nazwa angielska: Parrot feather 

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

a) synonimy nazwy polskiej: – 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Myriophyllum brasiliense 
Enydria aquatica 

c) synonimy nazwy angielskiej: Parrot feather watermilfoil 
Brazilian watermilfoil 

 5) rodzaj organizmu: rośliny naczyniowe 

 6) rodzina: Haloragaceae 

 7) pochodzenie (region): 

Tropikale obszary nizinne Ameryki Południowej. 

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

Jeśli TAK to:  

 

 w środowisku przyrodniczym X w uprawie i hodowli 
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 9) charakterystyka gatunku 

Wywłócznik brazylijski jest byliną wodną o klonalnym (sieciowym) typie wzrostu, o pełzających pędach 
osiągających długość nawet do 2 m. Wywłócznik ten występuje zarówno w postaci zanurzonej (formy wodne), 
częściowo wynurzonej, jak i całkowicie wynurzonej z wody. Pędy form lądowych wznoszą się nawet do 0,5 m. 
Liście podwodne, jak i wynurzone cechują się zasadniczo niewielkim zróżnicowaniem. W zarysie są 
obłolancetowate (silnie wydłużone) na wierzchołku zaokrąglone i podzielone na delikatne łatki. Dobrze 
widoczny i wykształcony jest ogonek liściowy. Liście zanurzone są delikatne, pędy wiotkie zielone lub czerwono 
zabarwione. Liście form wynurzonych są sztywne, mięsiste i sinozielono zabarwione. Wywłócznik brazylijski 
rozmnaża się głównie wegetatywnie, nasiona tworzy bardzo rzadko (nawet w regionie pochodzenia). Gatunek 
dwupienny, poza naturalnym miejscem występowania (Ameryka Południowa), w zasięgu inwazji występują 
osobniki żeńskie. W akwarystyce uprawia się niekiedy formy zanurzone klonów męskich. W Polsce gatunek 
znany tylko z tropikalnych upraw w szklarniach ogrodów botanicznych oraz szklarniach i zbiornikach otwartych 
w gospodarstwach ogrodniczych. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

Wywłócznik brazylijski zasiedla wody wolnopłynące i stojące. Występuje bezpośrednio w zbiornikach wodnych 
(formy zanurzone), jak i w postaci emersyjnej (formy wynurzone z wody) na brzegach wód i w miejscach 
wilgotnych. Gatunek wykazuje się szeroką skalą ekologiczną pod względem wymagań siedliskowych: występuje 
w wodach zazwyczaj bogatych w wapń, o odczynie zasadowym. W Europie zasiedla jeziora, mokradła, stawy 
i wolnopłynące strumienie o czystych wodach i ustabilizowanym stanie wody ze znacznym udziałem 
składników odżywczych, o zasadowym pH (6,8-8,0), temp. 16-23

o
C i twardości 50 do 200 ppm. Najczęściej 

w siedliskach o zmiennym natężeniu oświetlenia o  podłożu zawierającym elementy ilaste. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Wywłócznik brazylijski jest wykorzystywany gospodarczo. Jest powszechnie dostępny w handlu jako roślina 
ozdobna w akwarystyce. W przydomowych zbiornikach sadzona jest jako roślina ozdobna raczej rzadko, 
zazwyczaj służy do obsadzania obrzeży oczek wodnych. W polskich warunkach klimatycznych roślina nie 
przetrzymuje okresu zimowego i uznawana jest za gatunek jednego sezonu. 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): nie stwierdzono 

 2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie 

Gatunek nie występuje w Polsce. Do Europy wywłócznik brazylijski został introdukowany w 1880 roku jako 
roślina ozdobna, uprawiany jest w ogrodach wodnych w Wielkiej Brytanii od 1878 r. Obecnie stwierdzany jest 
m.in. w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Austrii, Belgii i Niemczech. W Portugalii, Wielkiej Brytanii 
i Holandii uznany za gatunek inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny. Najbliższe stanowiska znajdują się na 
terytorium Niemiec w wodach zmienionych termicznie. 

W Polsce gatunek znany jest tylko z upraw w ogrodach botanicznych. Roślina uprawiana jest w izolowanym 
basenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego od lat 70-tych XX wieku i zajmuje powierzchnię 
ok. 0,5m2. Była również obiektem kolekcji w Ogrodzie Botanicznym w Bolestraszycach, ale wyginęła. Gatunek 
jest uprawiany w szklarniach i zbiornikach otwartych niektórych gospodarstw ogrodniczych (szkółkach). 
Wykorzystywany jest w akwarystyce jako roślina ozdobna i powszechnie dostępna w handlu. Gatunek 
wprowadzany do handlu również pod inną nazwą, jako Myriophyllum elatinoides. Wywłócznik ten 
w warunkach Polskich nie przetrzymuje okresu zimowego. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

 tak  nie X nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Gatunek rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, przez oddzielenie się fragmentów rośliny macierzystej. Nowe 
rośliny wyrastają z fragmentów już zakorzenionych roślin. Roślina nie wytwarza nasion zarówno na terenie 
państw Ameryki Północnej jak i Europy. Rozmnażanie bezpłciowe wynika z braku obecności osobników 
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męskich. Zapewne w Polsce, gdyby gatunek występował, sposób rozmnażania byłby taki jak w krajach 
ościennych – wegetatywny. 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: świadome wprowadzanie gatunku jako rośliny ozdobnej; wywłócznik 
brazylijski uprawiany jest jako roślina ozdobna – występuje w uprawach akwariowych i szklarniowych, 
wprowadzony jest do przydomowych oczek wodnych (tereny otwarte). Tak więc handel prawdopodobnie 
jest najważniejszą drogą rozprzestrzeniania się tego gatunku w krajach europejskich o ciepłym klimacie; 

● drogi wprowadzania niezamierzonego: zawlekanie z innymi roślinami akwariowymi (mało prawdopodobne); 

● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): rozprzestrzenia 
się głównie poprzez fragmenty pędów, które przenoszone są przez ptactwo i prądy wodne; przeniesienie 
fragmentów rośliny z obszarów Niemiec jest prawdopodobne, np. przez migrujące ptactwo lub z wodami 
powodziowymi (brak bezpośrednich połączeń wodnych); 

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): wydostanie się roślin na skutek 
wypuszczania wody ze zbiorników z fragmentami rośliny do wód powierzchniowych może mieć miejsce. Nie 
ma jednak danych świadczących o możliwości przetrwania okresu zimowego i zadomowienia w środowisku 
przyrodniczym Polski wywłócznika brazylijskiego, choć zimuje np. w Wielkiej Brytanii 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek występuje w uprawach i hodowlach – podkategoria 01 

Gatunek nie występuje w środowisku przyrodniczym Polski. Roślina uprawiana jest w izolowanym basenie 
w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego od lat 70-tych XX wieku i zajmuje powierzchnię ok. 
0,5m

2
. Była również obiektem kolekcji w Ogrodzie Botanicznym w Bolestraszycach, ale wyginęła. Gatunek jest 

uprawiany w szklarniach i zbiornikach otwartych niektórych gospodarstw ogrodniczych (szkółkach). 
Wykorzystywany jest w akwarystyce jako roślina ozdobna i powszechnie dostępny w handlu. Wywłócznik ten 
w warunkach Polskich nie przetrzymuje okresu zimowego. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: nie dotyczy  

stopień pewności: – 

opis:  – 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

Wywłócznik brazylijski nie występuje w naturalnym środowisku przyrodniczym w Polsce. Na obszarze Austrii 
i Niemiec preferuje siedliska płytkich zbiorników wodnych (w tym antropogenicznych), wolno płynących rzek 
i cieków oraz ich stref brzegowych. Preferuje wody przejrzyste, na terenach otwartych (pełny dostęp światła), 
o pH od 6,8 do 8,0, temperaturze 16-23

o
C oraz zawierające znaczne zasoby biogenów. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,35 

kategoria: mało inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,72 

kategoria: umiarkowanie wzrośnie 

opis:  
Wzrost temperatury zmieni na korzystniejsze dla omawianego gatunku warunki termiczne wód. Optimum 
rozwoju dla wywłócznika to 16-23°C. Wzrost temperatury o 1-2 °C, ułatwi podwyższenie temperatury wody 
w akwenach, co może przyczynić się do stworzenia stabilnych populacji gatunku, które nie tylko przezimują, 
ale będą zdolne do dalszego rozprzestrzeniania się i zasiedlania kolejnych zbiorników. Ze względu na 
podwyższenie temperatury i zawartości CO2 w powietrzu wzrośnie intensywność fotosyntezy i tym samym 
gatunki takie jak wywłócznik brazylijski mają szansę na zdominowanie ekosystemów wodnych. Pośrednio może 
również pogorszyć jakość wody np. przez zwiększenie zawartości w nich zawieszonej materii organicznej. 
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Inwazyjność gatunku umiarkowanie wzrośnie. Potencjalnie w Polsce gatunek może występować w warunkach 
ekosystemów wodnych „skażonych termicznie”. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,35 

kategoria: mały 

opis:  
Na podstawie danych literaturowych z miejsc występowania w Europie Zachodniej, wywłócznik brazylijski 
pobierając znaczne ilości azotu i fosforu z wody może zmieniać jej chemizm oraz zaburzać integralność 
ekosystemu. Gatunek wykazuje bardzo silne właściwości konkurencyjne. Wpływa na obniżenie różnorodności 
rodzimych gatunków roślin wodnych, prowadząc do zaburzeń integralności ekosystemu. W efekcie, 
w najgorszym przypadku, gatunek powoduje trudno odwracalne zmiany dotyczące procesów zachodzących 
w siedliskach nie należących do siedlisk szczególnej troski, lub łatwo odwracalne zmiany dotyczące procesów 
zachodzących w siedliskach szczególnej troski. Ponieważ nie występuje na terytorium Polski jego wpływ na 
środowisko można uznać za mały. 

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

Gatunek może stwarzać zagrożenie dla następujących siedlisk wodnych:  
- 3150 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion;  
- 3140 – Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea;  
- 3110 – Jeziora lobeliowe 
- 3260 – Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis. 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Zgodnie z danymi literaturowymi wywłócznik brazylijski może stanowić zagrożenie dla następujących 
gatunków:  

- rdestnica zmiennolistna (Potamogeton fluitans) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną, 
- rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną, 
- wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną.  

W mniejszym stopniu wykazywane jest potencjalne oddziaływanie na takie gatunki jak: 
- pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris) – gatunek bliski zagrożenia NT, nieobjęty ochroną, 
- pływacz zachodni (Utricularia australis) – gatunek bliski zagrożenia NT, objęty ochroną ścisłą. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Gatunek utrudnia rekreację w obrębie zbiorników wód powierzchniowych, rzek i kanałów przez wkręcanie się 
jego pędów w śruby łodzi. Masowy rozrost rośliny prowadzi do zatykania się urządzeń hydrotechnicznych, 
zaburzeń transportu wodnego, funkcjonowania elektrowni wodnych, itd. Usuwanie biomasy wywłócznika 
brazylijskiego generuje koszty. Generalnie wpływ na gospodarkę oceniono jako średni. Wywłócznik brazylijski 
wykorzystywany jest w akwarystyce wewnętrznej i zewnętrznej. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Wywłócznik brazylijski nie wpływa negatywnie na ludzkie zdrowie. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: umiarkowanie negatywny 
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opis:  
Wywłócznik brazylijski może zaburzać funkcjonowanie ekosystemów wodnych i zmieniać ich produktywność 
oraz obniżać wartość estetyczną jezior, rzek itp. Przez intensywną produkcję biomasy gatunek może 
zdominować ekosystem, eliminując inne gatunki oraz prowadzić do zmiany jego odbioru przez użytkowników. 
Dlatego uznano, że jego wpływ na usługi ekosystemowe można przyjąć jako umiarkowanie negatywny. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Zabiegiem wspomagającym, w przypadku usuwania roślin lub stosowaniem środków chemicznych, jest 
tworzenie mechanicznych barier przed rozprzestrzenianiem fragmentów roślin, które stanowią potencjalne 
źródło odnowienia populacji. Efektywność obu metod zwalczania wywłócznika brazylijskiego nie jest wysoka. 
Usuwanie rośliny z rzek, stawów itd. generuje koszty w wysokości 20tys.– 40tys. zł (koszty dla Irlandii/rok). 
Ponadto pozbywanie się gatunku jak i zapobieganie jego inwazji ingeruje w środowisko przyrodnicze. Metoda 
związana ze stosowaniem środków chemicznych również wzbudza wątpliwości ze względu na możliwy wpływ 
na inne elementy ekosystemuWycinanie pędów (co 6-9 tygodni od marca do października), było skuteczne 
tylko ma małych powierzchniach. Zaleca się wycinać roślinę, w celu osłabienia wzrostu (ta metoda nie zagraża 
innym gatunkom ekosystemu) lub stosować środki chemiczne (np. mało skuteczny w środowisku wodnym 
glyphosate – herbicyd). Działania powtarzać zgodnie z programem kontrolnym, zapobiegającym odnowie 
i rekolonizacji. Rekomendowane są metody skompleksowane fizyczne, chemiczne i środowiskowe. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: S01 – gatunek średniego ryzyka, występujący w uprawach i w hodowlach (lista alarmowa) 
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