
 

 

 

 

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: Spartina anglica C.E.Hubb 

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

dane liczbowe: 0 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:  

gatunek nie występuje w Polsce – kategoria 0 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Spartina anglica (spartyna angielska) jest płodnym mieszańcem północnoamerykańskiego gatunku S. alterniflora 
i rodzimego dla Europy – S. maritima. Gatunek powstał z końcem XIX w Anglii; tam też dokonał inwazji. 
Jego powstanie poprzedziło najpierw pojawienie się sterylnego mieszańca – trawy Spartina ×townsendii. 
Mieszańcowy charakter decyduje o dużej zmienności morfologicznej i fizjologicznej rośliny także w zakresie 
biologii i organów rozmnażania (zwartość kwiatostanów, czas kwitnienia, produkcja ziarniaków, czas 
kiełkowania). Roślina rozmnaża się przez produkcję nasion (ziarniaków) a także wegetatywnie. Na jednym 
hektarze zwarty łan może wykształcić ok. 5 mln kłosków, z czego 5% zawiąże płodne owoce. Ziarniaki mogą być 
przenoszone przez wodę, jak również zwierzęta (głównie ptaki). Naturalnemu rozprzestrzenianiu się gatunku 
sprzyja wegetatywne rozmnażanie przez kłącza. Młode osobniki w krótkim czasie tworzą kępki, a następnie 
większe skupiska, a z czasem rozległy szuwar spartynowy. Kłącza lub jego fragmenty również mogą być 
przenoszone przez wodę i zwierzęta. Spartyna jest obligatoryjnym halofitem tolerującym wysokie stężenie soli 
do 40‰ (na liściach, w epidermie znajdują się hydatody wydzielające sól). Przywiązanie do dużych zawartości 
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soli ogranicza jego występowanie do wybrzeży nadmorskich i siedlisk słonoroślowych, choć pod względem 
podłoża i typu gleby wykazuje szeroką skalę ekologiczną.  
 
 

II. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)  

wynik oceny: 0,45 

kategoria: mało inwazyjny gatunek obcy 

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

a) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,45 

kategoria: średni 

opis:  
Gdyby spartyna angielska z jakiegoś powodu rozprzestrzeniła się na polskim wybrzeżu, to jej wpływ 
na warunki abiotyczne wynikałby z rozbudowanego systemu kłączy i korzeni (działanie mechaniczne 
i chemiczne). Zmiany zapewne polegałyby na utrudnianiu przepływu wód, nadmiernym lądowaceniu 
czy zamuleniu i wypłyceniu oraz zubożeniu gleb, zmianie warunków oświetlenia. Korzystnym efektem może 
być stabilizacja części brzegów morskich. Oceniając wpływ gatunku na czynniki biotyczne i integralność 
ekosystemu, z którym jest związany, należy uwzględnić takie cechy, jak rozmiary roślin, trwałość (trawa 
wieloletnia), kępowy i/lub łanowy sposób wzrostu, intensywne rozmnażanie generatywne i wegetatywne, 
fotosyntezę typu C4. Konsekwencją będzie zaburzenie czynników biotycznych z powodu zagłuszania, 
zacieniania, współzawodnictwa o zasoby pokarmowe, tam gdzie spartyna byłaby silniejsza konkurencyjnie, 
a więc na słonym podłożu. Zagrożone byłyby zwłaszcza słabo konkurencyjne i wybitnie światłożądne halofity 
ze zbiorowisk słonych łąk i z subhalofilnego szuwaru. 

b) wpływ na gospodarkę  

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Przy założeniu, że gatunek będzie rozprzestrzeniony w Polsce, jego wpływ na uprawy byłby ograniczony 
z powodu całkowicie odmiennych siedlisk. Brak jest też w naszym kraju rodzimych gatunków z rodzaju 
Spartina i nie będzie możliwości krzyżowania się. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zainfekowania 
naszych zbóż przez grzyb buławinkę czerwoną (Claviceps purpurea), którego gospodarzem może być 
spartyna angielska.  

Bezpośredni kontakt ze spartyną angielską, nawet gdyby występowała u nas często, nie zagraża 
bezpośrednio zwierzętom hodowlanym. Mogłaby być wtedy nawet wykorzystywana jako pasza (jednak 
nienajlepszej jakości) dla bydła i owiec. 

Ponadto biorąc pod uwagę gospodarcze znaczenie gatunku może on być wykorzystywany w energetyce, 
przemyśle papierniczym, przemyśle farmaceutycznym i w rolnictwie. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Nie odnotowano znaczących skutków dla zdrowia ludzi. Jednak liście spartyny angielskie są sztywne i ostre. 
Turyści, pływacy i rybacy mogą być więc narażeni na rany cięte. 

d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,42 

kategoria: neutralny 
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opis:  
W Europie Zachodniej tam, gdzie spartyna angielska występuje masowo może przeciwdziałać erozji, łagodzić 
pływy i niezbyt wielkie falowanie, może przyspieszać osuszanie gruntów, wpływać na przepływ wody, 
na procesy samooczyszczania się wód czy rekultywację podłoża. Ponadto biorąc pod uwagę gospodarcze 
znaczenie gatunku może on być wykorzystywany w energetyce, przemyśle papierniczym, przemyśle 
farmaceutycznym i w rolnictwie.  

 

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: 

Samodzielne rozprzestrzenienie 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. 

W przypadku Spartina anglica obecne rozmieszczenie w Europie jest efektem zamierzonej introdukcji gatunku 
w celu umocnienia brzegów morskich. Spartyna używana była do stabilizacji podłoża, unieruchomienia piasków 
i zapobieżenia erozji. Sadzono rośliny tego gatunku m.in. we Francji (1906), Belgii (1924), Holandii (1925), 
Niemczech (1927), Danii (1930-31) i Szwecji (2007). Spartyna występuje również w USA, Chinach i Australii oraz 
Nowej Zelandii gdzie ma status gatunku inwazyjnego. 

Część stanowisk na obszarze wymienionych krajów jest wynikiem ucieczki z miejsc uprawy gatunku. Dalsze 
rozprzestrzenianie się było możliwe poprzez prądy morskie, które mogą porwać fragmenty kłącza lub przez ptaki 
nadmorskie, na których nogach znajdowały się nasiona. 

W sytuacji zamierzonej introdukcji gatunku celem uprawy, prawdopodobna byłaby ucieczka rośliny i dalsze jej 
rozprzestrzenianie się, przede wszystkim ograniczone do określonych rejonów kraju i typów siedlisk. 
Jest możliwe, że gatunek dotrze do Polski wzdłuż wybrzeża morza Bałtyckiego. Biologia wzrostu może pomóc 
roślinie. Poprzez wzrost klonalny gatunek tworzy monogatunkowe skupienia, szuwar spartynowy. 
Po skolonizowaniu danego miejsca gatunek nie ustępuje, a to ułatwiłoby inwazję dalej na wschód. Są minimalne 
przesłanki, że gatunek przedostaje się tą drogą do Polski, ale brak jakichkolwiek danych na ten temat. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki związane z przedostaniem 
się Spartina anglica są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

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

101-1 000 

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 wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku średniego 
ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: S0→S2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1 
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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. 

Rodzicielski gatunek Spartyna alternifolia, który uległ hybrydyzacji z S. maritima dając S. anglica został 
introdukowany ok. 1870 r. do Wielkiej Brytanii. Jego diaspory prawdopodobnie zostały przeniesione na statkach, 
przy czym nie były to wody balastowe ani kontenery. Istnieje dalej możliwość, że ziarniaki S. anglica mogą być 
także przenoszone w ten sposób. Okazuje się jednak, że większość ziarniaków jest niepłodnych, a roślina 
rozmnaża się głównie wegetatywnie. Pomimo tego, że owoce mogą być przenoszone tą drogą to nie będzie to 
miało większego znaczenia gdyż niewiele nasion po znalezieniu się na lądzie wykiełkuje. Są zatem minimalne 
przesłanki, że gatunek przedostaje się tą drogą do Polski, ale brak jakichkolwiek danych na ten temat. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki związane z przedostaniem 
się Spartina anglica są tożsame z wymienionymi w punkcie II.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 wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku średniego 
ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: S0→S2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 
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