
Pełna lista inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii 

 Nazwa polska Nazwa łacińska 
Data wejścia w życie rozporządzenia KE 

3.08.2016 2.08.2017 

1.  - Alternanthera philoxeroides     

2.  - Microstegium vimineum     

3.  barszcz Mantegazziego  
Heracleum 
mantegazzianum  

   

4.  gęsiówka egipska Alopochen aegyptiacus     

5.  gunera brazylijska Gunnera tinctoria     

6.  jenot Nyctereutes procyonoides     

7.  moczarka delikatna Elodea nuttallii     

8.  niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera     

9.  piżmak Ondatra zibethicus     

10.  rozplenica szczecinkowata Pennisetum setaceum     

11.  trojeść amerykańska Asclepias syriaca    

12.  wywłócznik różnolistny 
Myriophyllum 
heterophyllum  

   

13.  - Baccharis halimifolia     

14.  - Ludwigia grandiflora     

15.  - Ludwigia peploides     

16.  - Persicaria perfoliata     

17.  barszcz perski Heracleum persicum    

18.  barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi     

19.  eichornia gruboogonkowa Eichhornia crassipes     

20.  kabomba karolińska Cabomba caroliniana     

21.  lagarosyfon wielki Lagarosiphon major     

22.  opornik łatkowaty Pueraria  montana    

23.  partenium ambrozjowate Parthenium hysterophorus     

24.  tulejnik amerykański Lysichiton americanus     

25.  wąkrotka jaskrowata Hydrocotyle ranunculoides    

26.  wywłócznik brazylijski Myriophyllum aquaticum     

27.  - Callosciurus erythraeus    

28.  - Vespa velutina nigrithorax    

29.  burunduk Tamias sibiricus    

30.  czebaczek amurski Pseudorasbora parva    

31.  ibis czczony Threskiornis aethiopicus    

32.  koati Nasua nasua     

33.  krab wełnistoręki Eriocheir sinensis     

34.  mangusta złocista Herpestes javanicus     

35.  mundżak Muntiacus reevesii    

36.  nutria Myocastor coypus    

37.  rak luizjański Procambarus clarkii    

38.  rak marmurkowy 
Procambarus fallax f. 
virginalis 

   

39.  rak pręgowany Orconectes limosus     

40.  rak prężny Orconectes virilis     

41.  rak sygnałowy Pacifastacus leniusculus    

42.  sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis     

43.  szop pracz Procyon lotor    



44.  trawianka Perccottus glenii    

45.  wiewiórka czarna Sciurus niger    

46.  wiewiórka szara Sciurus carolinensis    

47.  wrona orientalna Corvus splendens    

48.  żaba rycząca 
Lithobates (Rana) 
catesbeianus  

   

49.  żółw ozdobny Trachemys scripta    

 


