
 

 

 

 

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: Wywłócznik brazylijski 

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

 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: 

Wywłócznik brazylijski jest byliną wodną o klonalnym (sieciowym) typie wzrostu, o pełzających pędach 
osiągających długość nawet do 2 m. Gatunek 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. 
Wywłócznik brazylijski rozmnaża się przede wszystkim wegetatywnie przez oddzielenie się fragmentów rośliny 
macierzystej, nasiona tworzy bardzo rzadko (nawet w regionie pochodzenia). Jest to roślina dwupienna, poza 
naturalnym miejscem występowania (Ameryka Południowa), w zasięgu inwazji występują osobniki żeńskie. 
Rozmnażanie bezpłciowe wynika z braku obecności osobników męskich. W akwarystyce uprawia się niekiedy 
formy zanurzone klonów męskich. Nowe rośliny wyrastają z fragmentów już zakorzenionych roślin. 
Wywłócznik brazylijski 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 wolno płynące strumienie o czystych wodach i ustabilizowanym stanie wody ze znacznym 
udziałem składników odżywczych, o zasadowym pH (6,8-8,0), temp. 16-23oC i twardości 50 do 200 ppm. 
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II. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)  

wynik oceny: 0,35 

kategoria: mało inwazyjny gatunek obcy 

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

a) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,35 

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. 

b) 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 mały. 
Wywłócznik brazylijski wykorzystywany jest w akwarystyce wewnętrznej i zewnętrznej. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Wywłócznik brazylijski nie wpływa negatywnie na ludzkie zdrowie. 

d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: umiarkowanie negatywny 

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. 

 
 

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) 
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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. 

Gatunek jest uprawianą i dostępną w sprzedaży rośliną akwarystyczną. Może zostać wprowadzony do wód przez 
akwarystów usuwających zbędne (nadmiernie rozrośnięte) rośliny z akwariów bezpośrednio do zbiorników 
i cieków oraz np. przez wylanie zanieczyszczonej fragmentami rośliny wody akwariowej bezpośrednio do zbiorników 
wodnych Trudno ocenić jak często gatunek jest uprawiany w akwariach i jak wysokie jest prawdopodobieństwo, 
że mógłby być uwalniany tą drogą. Wymagane jest monitorowanie obecności Myriophyllum aquaticum 
w warunkach wód skażonych termicznie (np. systemy chłodzenia elektrowni). Uwolnione fragmenty roślin nie 
stanowią dużego zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego w Polsce, gdyż jak do tej pory rośliny nie przeżywają 
okresu zimowego i nie są odporne na mróz. Droga ta ma więc niewielkie znaczenie społeczno-gospodarczego 
w kontekście możliwej inwazji tego gatunku.  

Potencjalne zagrożenia dla środowiska, usług ekosystemowych oraz gospodarki związane z przedostawaniem się 
tą drogą przedstawiono w punkcie II.2. 

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

11-100 osobników (fragmentów ukorzeniających się 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 

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 komercyjnego

1
.  

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 

                                                             
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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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”. 

Wywłócznik brazylijski może być uprawiany jako roślina ozdobna w oczkach wodnych na terenach prywatnych 
i w parkach. W przydomowych zbiornikach ozdobnych rośliny gatunku sadzone są raczej rzadko, zazwyczaj służą 
do obsadzania obrzeży oczek wodnych. W polskich warunkach klimatycznych roślina nie przetrzymuje okresu 
zimowego i uznawana jest za gatunek jednego sezonu. Brak jednak informacji z kraju o możliwościach 
rozprzestrzeniania tego gatunku z hodowli i upraw z prywatnych kolekcji lub z miejsc introdukcji w celach 
dekoracyjnych. Trudno ocenić jak często gatunek jest uprawiany w oczkach wodnych i jak wysokie jest 
prawdopodobieństwo, że mógłby być uwalniany tą drogą. Należy raz jeszcze podkreślić, że rośliny są nieodporne 
na mróz i giną w okresie zimowym. Z tego powodu, uprawiane w okresie letnim w zbiornikach otwartych, 
na okres zimowy przenoszone są do tropikalnych lub chłodnych szklarni. W naszych warunkach klimatycznych 
nie stwierdzono przetrwania przez gatunek nawet najcieplejszych zim. Natomiast nie można wykluczyć 
możliwości zadomowienia się tego gatunku w ekosystemach wodnych zmienionych termicznie np. włączonych 
w obieg chłodzenia elektrowni czy elektrociepłowni oraz miejsc wprowadzania wód podziemnych. Wymagane 
jest więc monitorowanie obecności Myriophyllum aquaticum w warunkach wód skażonych termicznie. 
Uwolnione fragmenty roślin nie stanowią dużego zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego w Polsce, 
gdyż jak do tej pory rośliny nie przeżywają okresu zimowego i nie są odporne na mróz. 

Droga ta ma obecnie bardzo małe znaczenie społeczno-gospodarczego w kontekście możliwej inwazji tego 
gatunku. Gdyby jednak gatunek zadomowił się w Polsce jego gęste skupiska pędów mogłyby powodować 
redukcję tlenu rozpuszczonego w wodzie, co jest szkodliwe dla ryb. Potencjalne 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 (fragmentów ukorzeniających się 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: 

Samodzielne rozprzestrzenianie się gatunków z obszarów położonych za granicą kraju, 
po ich wcześniejszej introdukcji na tych obszarach wskutek działalności człowieka 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Gatunek obcy po wprowadzeniu do danego regionu za pośrednictwem człowieka, może rozprzestrzeniać się 
w sposób naturalny, bez dalszego udziału i pomocy ze strony ludzi, z danego regionu na otaczające regiony, 
co stanowi istotę tej kategorii. Jest to dyspersja gatunków obcych poprzez wtórne rozprzestrzenianie się 
z regionów, w których zostały one wprowadzone, do innych otaczających regionów, (w których również gatunki 
te nie są rodzime). Granice, o których mowa, będą zazwyczaj granicami poszczególnych państw, ale mogą 
również odnosić się do granic wewnątrz państw i mieć zasięg terytorialny (szczególnie ma to miejsce 
w przypadku dużych państw, takich jak Rosja, USA, Australia, itp.). Kategoria ta obejmuje także gatunki obce 
wprowadzone jako zanieczyszczenie gatunków wędrownych (np. ptaków, ryb lub zwierząt kopytnych), 
które poruszają się bez udziału człowieka i mogą stanowić wektor obcych gatunków przenoszonych w futrze, 
na piórach lub na łapach. 
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Najbliższe stanowiska wywłócznika brazylijskiego znajdują się na terytorium Niemiec w wodach zmienionych 
termicznie. Przeniesienie fragmentów rośliny z tego obszaru (Nadrenia Północna-Westfalia) jest prawdopodobne 
mimo, że położone są one daleko od granic Polski. Fragmenty rośliny mogą przenosić na piórach lub łapach 
migrujące ptaki. Gatunek potencjalnie mógłby być przenoszony z wodami powodziowymi (brak jednak 
bezpośrednich połączeń wodnych szczególnie ze zbiornikami o podwyższonej temperaturze wody). Należy 
podkreślić jednak, że rośliny są nieodporne na mróz i giną w okresie zimowym. 

Prawdopodobieństwo pojawienia się wywłócznika brazylijskiego w środowisku przyrodniczym Polski wskutek 
samodzielnej ekspansji tą drogą jest minimalne. Droga ta nie ma znaczenia społeczno-gospodarczego 
w kontekście możliwej inwazji tego gatunku.  

Zagrożenia dla środowiska, usług ekosystemowych oraz gospodarki związane z potencjalnym przedostawaniem 
się gatunku 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 (fragmentów ukorzeniających się 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 – zawleczenie do środowiska przyrodniczego gatunku średniego ryzyka, który dotychczas 
występował tylko w uprawach lub hodowlach (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: S01→S2)  

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 

4) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków z materiałem szkółkarskim 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje rośliny wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie, transportowane z lokalizacji 
na całym świecie w ramach komercyjnego handlu roślinnym materiałem szkółkarskim. Transport materiału 
szkółkarskiego stanowi drogę wnikania gatunków inwazyjnych i obcych, w tym patogenów (m.in. grzybów, 
bakterii) czy propagul roślin gatunków obcych. Droga ta obejmuje również przenoszenie organizmów wraz 
z materiałami wykorzystywanymi w hodowli szkółkarskiej, tj. wraz z glebą, torfem, ściółką, itp. otaczającymi 
korzenie transportowanych sadzonek. Przedmiotowa droga wnikania nie obejmuje natomiast przypadkowo 
zawleczonych nasion czy transportu samej gleby zanieczyszczonej nasionami czy propagulami gatunków 
inwazyjnych i obcych. Nie obejmuje ona również gatunków inwazyjnych i obcych patogenów i pasożytów, 
których transport i przemieszczanie opisywane jest w innej kategorii. 

Myriophyllum aquaticum potencjalnie może zostać przeniesiony wraz z roślinami wykorzystywanymi 
w ogrodnictwie lub jako zanieczyszczenie materiału otaczającego inne transportowane sadzonki roślin wodnych 
(np. torfu). Prawdopodobieństwo zawleczenia gatunku na teren Polski tym sposobem należy jednak przyjąć jako 
mało prawdopodobne. Przedostanie się gatunku tą drogą do środowiska przyrodniczego jest dodatkowo obniżone 
przez konieczność bezpośredniego trafienia gatunku do siedlisk gwarantujących możliwość jego rozwoju 
i przetrwania rośliny zważywszy, że jest ona nieodporna na mróz i ginie w okresie zimowym (por. pkt. I.4).  

Zagrożenia dla środowiska, usług ekosystemowych oraz gospodarki związane z teoretycznym przedostawaniem 
się rośliny tą drogą przedstawiono w punkcie II.2a, b i b. 

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

1-10 osobników (fragmentów ukorzeniających się 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. 
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ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga średniego ryzyka – zawleczenie do środowiska przyrodniczego gatunku średniego ryzyka, który dotychczas 
występował tylko w uprawach lub hodowlach (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: S01→S2)  

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 
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