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ABSTRACT

The Canadian weaver (Elodea canadensis Michx.) is a species of the frogfish family which was introduced into the waters of European 
reservoirs from other parts of the world in the 19th century. This species was called „water plague” because of its rapid spread which 
caused problems in shipping and fishing. In the Polish flora, the species has the status of an invasive kenophyte (agriophyte). This 
species was called „water plague” because of its rapid spread which caused problems in shipping and fishing. In the classification 
of aquatic plants, this plant is classified as elodeid. In areas where it was introduced, it reproduces exclusively vegetatively (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Moczarka_kanadyjska). The species is not economically significant but its control in places of mass occurrence 
is very onerous. Since the lenitic waters of the freshwater inland reservoirs of our climate zone are fed in winter with saline water, 
originating from road surfaces and urban wastewater containing detergents, the range of ecological tolerance of the Canadian urine 
for water salinity and detergent content should be examined. This will help to know the ecological conditions of the plant and this will 
eventually facilitate its elimination from habitats where it is undesirable or, on the contrary, will facilitate its cultivation in tanks such as 
decorative, garden ponds. In order to conduct the tests, three tests were carried out in changing salinity conditions and two tests were 
carried out in changing conditions of detergent concentration in water. The results of the experiments indicate a wide range of ecological 
tolerance towards the examined environmental factors. Most likely, high environmental tolerance enabled it to obtain the status of an 
invasive species in many countries of 19th century Europe. Currently, the invasiveness of Canadian urine is less. This is explained, inter 
alia, by the reduced availability of reduced forms of iron in the waters in which urats occur (these are microelements of great importance 
for the growth of these plants (Bowmer, Jacobs and Sainty 2009). The salinity of natural tanks and the amount of detergents introduced 
into them from urban wastewater is too small to be a significant restriction in the reproduction and invasion of this plant in water bodies.
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Wprowadzenie

Moczarka kanadyjska jest rośliną wodną rozprze-
strzenioną na całym świecie. Początkowo uprawiana była 
jako roślina akwariowa. W związku z nadmiernym roz-

rastaniem się była wyrzucana do rzek. Od połowy XIX 
wieku obserwowana była już w stanie dzikim na całym 
kontynencie europejskim. W ciągu XX wieku gatunek 
szeroko rozprzestrzenił się w całej Europie Środkowej. 
W chwili obecnej jest jedną z najbardziej pospolitych 
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roślin wodnych. W Polsce uznano ją za najpowszech-
niejszy inwazyjny gatunek roślin wodnych, ale nieza-
grażający biocenozom, w których się znalazła. Obecnie 
inwazyjność moczarki kanadyjskiej jest mniejsza. Tłu-
maczy się to między innymi mniejszą dostępnością zre-
dukowanych form żelaza w wodach, w których bytują 
moczarki (są to mikroelementy o dużym znaczeniu dla 
wzrostu tych roślin (Bowmer, Jacobs i Sainty 2009). Jest 
gatunkiem mało zróżnicowanym genetyczne, co wynika 
z jej rozmnażania wegetatywnego. Obserwowana jest 
jednak duża zmienność fenotypowa, na którą wpływają 
w głównej mierze światło i temperatura. W zależności od 
dostępności światła powstają formy cieniowe i świetl-
ne. Formy cieniowe są rzadko ulistnione i mają długie 
międzywęźla. Formy świetlne są gęsto ulistnione, a ich 
pędy boczne są gęste i liczne. Ze względu na zmienność 
fenotypową i kłopoty z rozpoznaniem biologii kwitnie-
nia opisano wiele taksonów, którym nadano nazwy sy-
nonimiczne. W Europie Środkowej Elodea canadensis 
Michx. występuje masowo, jako jednogatunkowe sku-
pienia, tworzące na powierzchni zbiorników zielone ko-
żuchy. Wchodzi w skład wielu zbiorowisk roślinnych. 
Rośnie w szuwarach jako gatunek towarzyszący. Zespół 
moczarki kanadyjskiej wypiera zespoły roślin zanurzo-
nych i korzeniących się na dnie, np. związek Potamion. 
Przegrywa jednak konkurencję z zespołami roślin za-
korzenionych z liśćmi pływającymi, np. związek Nym-
phaeion i z szuwarami. Moczarka kanadyjska odgrywa 
dużą rolę w zarastaniu, a także wypłycaniu zbiorników. 
Jednak wpływ moczarki na wypłycanie zbiorników od-
bywa się w mniejszym stopniu, co wynika z szybkie-
go rozkładu produkowanej przez nią biomasy (Szmeja 
2006). Coraz powszechniej do oceny zanieczyszczenia 
ekosystemów wodnych metalami ciężkimi stosuje się 
roślinność wodną. Organizmy te noszą nazwę bioaku-
mulatorów ze względu na zdolności do kumulowania 
zanieczyszczeń bez wpływu tych zanieczyszczeń na ich 
kondycję (Samecka-Cymerman, Kempers 2003; Samec-
ka-Cymerman, Kempers 2007).

Ze względu na możliwość akumulacji toksyn  
w tkankach roślinnych stają się one dogodnymi wskaźni-
kami stanu środowiska. Muszą jednak spełniać warunki 
przypisywane organizmom wskaźnikowym, tj. łatwość  
w rozpoznawaniu używanego w badaniach organizmu, 
powszechność jego występowania, możliwość szybkie-
go pozyskiwania materiału biologicznego i określoną 
odporność na toksyny środowiskowe. Warunki takie 
spełnia moczarka kanadyjska. Badania nad jej zastoso-
waniem jako bioakumulatora zanieczyszczeń prowadzo-
no w Zakładzie Badań Fizykochemicznych Samodziel-
nej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uni-
wersytetu Opolskiego. Celem prowadzonych tam badań 

była ocena możliwości akumulacji metali ciężkich, ta-
kich jak: Mn, Ni, Cu, Cd i Pb, przez Elodea canadensis 
Michx. w warunkach naturalnych. Wyniki badań zinter-
pretowano poprzez wyznaczenie współczynnika BCF 
(Bioconcentration factor). Na podstawie uzyskanych 
wyników stwierdzono, że moczarka kanadyjska może 
być wykorzystywana w biomonitoringu środowisk wod-
nych. Wnioski wyciągano na podstawie właściwości 
bioakumulacyjnych moczarki, wyznaczając współczyn-
nik biokoncentracji BCF (Bioconcentration factor) 
                         BCF = cx,mk/cx,w                             (1)
gdzie: 
x – Mn, Ni, Cu, Cd i Pb,
cx,mk [mg*kg-1 s.m.] – stężenie metali ciężkich w moczarce 
kanadyjskiej, 
cx,w [mg*dm-3] – stężenie jonów metali ciężkich rozpuszczo-
nych w wodzie z miejsc pobierania próbek moczarki. 

Ustalone w wyniku analiz wartości współczynnika 
BCF > 1000 wskazują na bardzo dobre właściwości aku-
mulacyjne metali ciężkich przez tę roślinę. Ze względu 
na zdolności bioakumulacyjne i szybkie tempo pobie-
rania pierwiastków (zarówno z wody, jak i z osadów) 
moczarka jest już stosowana w biologicznych oczysz-
czalniach ścieków (Namieśnik, Jamrógiewicz 1998). 
Ze względu na wymagania tlenowe i nietolerancję wy-
sokiego stężenia azotu mineralnego i fosforu stosowana 
jest jednak w zakresie ograniczonym, do oczyszczania 
wód pościekowych lub jako uzupełnienie silnie rosną-
cych helofitów. Dzięki tym właściwościom dawniej 
była wykorzystywana w browarnictwie do zmiękczania 
wody – sadzona w ciekach wodnych doprowadzających 
wodę do browarów. Moczarka jest jednym z gatunków 
uwzględnianych w obliczaniu Makrofitowego Indek-
su Rzecznego (MIR) na potrzeby monitoringu jakości 
wód. Ma wartość L = 5, wskazującą na niezbyt wysoką 
trofię siedliska i przeciętną wartość W = 2, oznaczającą 
średnią tolerancję ekologiczną (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Moczarka_kanadyjska).

W związku z powyżej przedstawionymi wynikami 
badań w niniejszej pracy podjęto próbę zbadania wpły-
wu wody zasolonej i skażonej detergentem, działających 
jako restryktory, na przyrost biomasy moczarki, a w na-
stępstwie do wykorzystania tej rośliny jako bioakumula-
tora wymienionych związków chemicznych. Zasolenie 
naturalnych zbiorników i ilość wprowadzanych do nich 
detergentów pochodzących ze ścieków urbanizacyjnych 
jest zbyt mała, aby mogły one stanowić istotny restryk-
tor w rozmnażaniu i inwazji tej rośliny w zbiornikach 
wodnych.
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Metodyka badań

W celu zbadania wpływu zasolenia wody i koncen-
tracji detergentu na przyrost biomasy moczarki kanadyj-
skiej i wykazania jej przydatności jako bioakumulatora 
substancji zawartych w wodzie zaprojektowano dwa, 
przebiegające w tym samym czasie, doświadczenia labo-
ratoryjne. W tym celu przygotowano osiem prób. Cztery 
z nich to: próba kontrolna i trzy z różną procentową za-
wartością soli (0,025%, 0,125%, 0,6%) (fot. 1, 2) oraz 
cztery wraz z próbą kontrolną z różną procentową za-
wartością detergentu (0,5%, 1%, 1,5%) (fot. 3). Do bada-
nia wykorzystano pędy moczarki o podobnej biomasie.  
W przypadku badań przyrostu biomasy roślin zanurzo-
nych w wodzie z dodatkiem NaCl masa moczarki pobra-
nej do badania w terminie rozpoczęcia badań wynosiła 
9,2 g dla próby z zawartością soli 0,025%, 9,4 g dla pró-
by z zawartością soli 0,125% i 9,3 g dla próby z zawarto-
ścią soli 0,6, w przypadku moczarki pobranej do badania 
w wodzie z detergentem masa początkowa dla roztworu 
0,5% wynosiła 9,7 g, dla roztworu 1% wynosiła 9,6 g, dla 
roztworu 1,5% wynosiła 9,4 g. Pomiary przyrostów bio-
masy w każdym założonym doświadczeniu wykonywa-
no w cyklu tygodniowym, a uzyskane dane zestawiano 
tabelarycznie według wzoru: 

Nr próby
Stężenie soli 

(NaCl) %

Kolejny  
tydzień  
pomiaru

Biomasa 
moczarki

1 0% 1 – start
2 2 – 7 dni
3 3 – 14 dni
4 4 – 21 dni
5 5 – 28 dni
6 6 – 35 dni
7 7 – 42 dni
8 8 – 49 dni
9 9 – 56 dni
10 10 – 63 dni

Fot. 1. NaCl na wadze kuchennej (Fot. R. Boroński)
Photo 1. NaCl on a kitchen scale (Photo R. Boroński)

Fot. 3. Słoiki z roztworem detergentu (Fot. R. Boroński)
Photo 3. Jars with detergent solution (Photo R. Boroński)

Fot. 2. Słoiki z roztworami wody z NaCl (Fot. R. Boroński)
Photo 2. Jars with water solutions from NaCl (Photo R. Bo-
roński)
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Charakterystyka obiektu badań

Królestwo: rośliny
Klad: rośliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad : rośliny nasienne
Rząd: żabieńcowce
Klasa: okrytonasienne
Rodzina: żabiściekowate
Klad: jednoliścienne
Rodzaj: moczarka

Moczarka kanadyjska (Elodea canadensis Michx.) 
jest rośliną rosnącą pod wodą. Może się ukorzeniać lub 
swobodnie unosić się w wodzie. We florze Polski gatunek 
ma status inwazyjnego kenofita (agriofita). W klasyfikacji 
roślin wodnych roślina ta zaliczana jest do elodeidów. W 
naturze jej pędy osiągają do 3 m długości. Łodyga, któ-
ra jest długa i cienka, wykazuje typowe przystosowania 
do życia w wodzie, obfitując w aerenchymę i centralnie 
położoną tkankę mechaniczną, co nadaje jej giętkość i od-
porność na złamania (ryc. 1). Pędy są silnie rozgałęzione 
z międzywęźlami do 4 cm długości. Na pędach ułożone 
są naprzeciwległe liście pogrupowane po 3 w okółku o 
podłużnie jajowatym lub równowąsko-lancetowatym 
kształcie (fot. 4). Roślina kwitnie od lipca do września, 
ale rzadko produkuje kwiaty, które mogą być jednopłcio-
we lub obupłciowe. Kwiaty męskie umieszczone są po 2 
lub 3 we wspólnej osłonie. Żeńskie kwiaty są pojedyn-
cze, z długą nitkowatą gardzielą wyrastającą ponad wodę. 
Owoce moczarki to kapsułki przypominające jagody o 
średnicy ok. 6 mm z wrzecionowatymi nasionami długo-
ści 4 mm. Korzenie moczarki są białe, nierozgałęzione i 
nie zawsze się wykształcają. Pełnią jedynie funkcję zako-
twiczającą. Roślina rozmnaża się głównie wegetatywnie 
poprzez fragmentacje łodygi lub pąki zimujące i rzadko 
przez nasiona.

Ryc. 1. Przekrój poprzeczny łodygi moczarki kanadyjskiej 
(za Podbielkowska, Podbielkowski 1995)
Fig. 1. Cross section of the stem Elodea Canadensis Michael 
(after Podbielkowska, Podbielkowski 1995)

Fot. 4. Ułożenie liści na pędzie moczarki kanadyjskiej (Fot. 
R.  Boroński)
Photo 4. Arrangement of leaves on the shoot Elodea Cana-
densis Michx (Photo R. Boroński)

Moczarka kanadyjska rośnie w wodach stojących  
i wolno płynących. Ma bardzo szeroką tolerancję ekolo-
giczną. Występuje we wszystkich rodzajach wód, z wy-
jątkiem morskich i skrajnie dystroficznych (Kłosowski, 
Kłosowski 2007). Zasiedla jeziora, dna stawów, głębsze 
rowy, rzeki. Rośnie zwykle do głębokości ponad 2 m. Naj-
lepiej rośnie w wodach bogatych w wapń i potas (powyżej  
3 mg/l tlenku potasu K2O), a także w wodach bogatych 
w fosforany, sód i chlorki wówczas gdy podłoże uboższe 
jest w materię organiczną. Nie toleruje silnego falowania. 
Wycofuje się z wód przeżyźnionych. Jest gatunkiem ro-
śliny utrzymującym się w intensywnie użytkowanych ka-
nałach żeglugowych. Toleruje powyższe warunki, ponie-
waż w takich miejscach rzadko lub wcale się nie korze-
ni. Powtarzające się uszkodzenia mechaniczne nie tylko 
przeżywa, a wręcz umożliwiają jej one rozprzestrzenianie 
dzięki wysokiej zdolności do rozmnażania wegetatywne-
go (Podbielkowski, Podbielkowska 1995). Stwierdzono 
również allelopatyczną aktywność moczarki. Ogranicza 
ona tworzenie się biofilmu sinicowego, który mógłby 
zmniejszać dostępność światła w głąb zbiornika. 

Wyniki

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1, w któ-
rej odnotowano wyniki wpływu zasolenia wody na 
przyrost biomasy moczarki, zależne o od czasu trwa-
nia doświadczenia i rosnącego stężenia chlorku sodu 
w próbie z 0,125% stężeniem i w próbie z 0,6% stęże-
niem, obserwuje się spadki biomasy. W próbie z 0,025%  
w kolejnych dniach pomiar przyrostu biomasy wskazuje 
tendencję rosnącą. 
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Tabela 1.Wpływ zasolenia wody na przyrost biomasy mo-
czarki kanadyjskiej (Elodea canadensis Michx.)
Table 1. Effect of water salinity on biomass growth of Elodea 
canadensis Michx.

Numer 
próby

Stężenie soli 
(NaCl) %

Kolejny dzień  
pomiaru

Biomasa 
moczarki

1 0% 1 – start 9,2 g

2 0,025% 27 dni 9,8 g

3 0,025% 14 dni 10,5 g

4 0,025% 21 dni 10,9 g

5 0,025% 28 dni 11,6 g

6 0,025% 35 dni 12,1 g

7 0,025% 42 dni 12,6 g

8 0,025% 49 dni 13 g

9 0,025% 56 dni 13,4 g

10 0,025% 63 dni 13,8 g

1 0% 1 – start 9,4 g

2 0,125% 7 dni 9,6 g

3 0,125% 14 dni 9,9 g

4 0,125% 21 dni 9,7 g

5 0,125% 28 dni 9,6 g

6 0,125% 35 dni 9,6 g

7 0,125% 42 dni 9,3 g

8 0,125% 49 dni 9,0 g

9 0,125% 56 dni 8,2 g

10 0,125% 63 dni 8,0 g

1 0% 1 – start 9,3 g

2 0,6% 7 dni 9,0 g

3 0,6% 14 dni 8,5 g

4 0,6% 21 dni 7,7 g

5 0,6% 28 dni 7,1 g

6 0,6% 35 dni 6,6 g

7 0,6% 42 dni 6,1 g

8 0,6% 49 dni 5,5 g

9 0,6% 56 dni 5,3 g

10 0,6% 63 dni 5,0 g

Na podstawie danych zawartych w tabeli 2, w której 
odnotowano wyniki wpływu stężenia detergentu w wo-
dzie na przyrost biomasy moczarki, zależne o od czasu 
trwania doświadczenia i rosnącego stężenia detergentu 
we wszystkich próbach (0,5%, 1%, 15%), obserwuje 
się stały przyrost biomasy moczarki.

Tabela 2. Wpływ zawartości detergentu w wodzie na przyrost 
biomasy moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis Michx.)
Table 2. Effect of detergent content in water on the biomass 
growth of Elodea canadensis Michx.

Numer 
próby

% stężenie 
detergentu 

Kolejny  
tydzień 
pomiaru

Biomasa 
moczarki

1 0% 1 – start 9,7 g

2 0,5% 7 dni 10,1 g

3 0,5% 14 dni 10,8 g

4 0,5% 21 dni 11,4 g

5 0,5% 5–28 dni 11,7 g

6 0,5% 6–35 dni 12,4 g

7 0,5% 7–42 dni 12,9 g

8 0,5% 8–49 dni 13,6 g

9 0,5% 9–56 dni 13,9 g

10 0,5% 10–63 dni 14,4 g

1 0% 1 – start 9,6 g

2 1% 7 dni 9,9 g

3 1% 14 dni 10,2 g

4 1% 21 dni 10,6 g

5 1% 28 dni 10,9 g

6 1% 35 dni 11,4 g

7 1% 42 dni 11,8 g

8 1% 49 dni 12,5 g

9 1% 56 dni 12,7 g

10 1% 63 dni 12,9 g

1 0% 1 – start 9,4 g

2 1,5% 7 dni 9,6 g

3 1,5% 14 dni 9,9 g

4 1,5% 21 dni 10,1 g

5 1,5% 28 dni 10,4 g

6 1,5% 35 dni 10,8 g

7 1,5% 42 dni 11,2 g

8 1,5% 49 dni 11,6 g

9 1,5% 56 dni 11,9 g

10 1,5% 63 dni 12,1 g

Podsumowanie

Moczarka kanadyjska jest rośliną zasiedlającą zbior-
niki wodne, rozrastając się w nich często w sposób nie-
kontrolowany. Ze względu na łatwość rozmnażania we-
getatywnego (łamanie pędów), często grozi innym ga-
tunkom, wpływając ograniczająco na bioróżnorodność 
w zbiornikach. Zespół moczarki kanadyjskiej często 
wypiera zespoły roślin zanurzonych i korzeniących się na 
dnie, np. związek Potamion (Matuszkiewicz 2006). Ce-
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chy te wskazują na dużą inwazyjność tego gatunku (Daj-
dok, Pawlaczyk 2009). Jednocześnie, ponieważ rośnie 
w szuwarach jako gatunek towarzyszący, jest miejscem 
schronienia i rozrodu wielu gatunków wodnych zwie-
rząt bezkręgowych i kręgowych. Obecnie inwazyjność 
moczarki kanadyjskiej w stosunku do tej sprzed dwóch 
wieków jest mniejsza. Tłumaczy się to między inny-
mi mniejszą dostępnością form zredukowanych żelaza  
w wodach, w których rozwija się moczarka (Kolada, Ku-
tyła 2016) oraz ociepleniem klimatu (Bowmer i in. 2009), 
ponieważ moczarka preferuje wody chłodniejsze. To, że 
liczebność moczarki kanadyjskiej w Europie w ostatnich 
dziesięcioleciach zaczęła maleć (Polakowska 1976), nie 
oznacza, że jest ona całkowicie nieszkodliwa. Ze względu 
na dużą dynamikę wzrostu przyczynia się do zarastania  
i wypłycania zbiorników. Jednak szybki rozkład produko-
wanej przez nią biomasy ma pozytywne znaczenie w eko-
systemach, ponieważ pierwiastki chemiczne wchodzące 
w skład rozkładającej się materii organicznej pocho-
dzącej z tkanek moczarki w stosunkowo krótkim czasie 
wchodzą w cykle biogeochemiczne, umożliwiając dużą 
ich mobilność. Ponieważ dobrze rozwija się w zbiorni-
kach ubogich w materię organiczną, ale bogatych w wapń  
i potas (powyżej 3 mg/l tlenku potasu K2O), w fosforany, 
sód i chlorki, obumierając i szybko się rozkładając, zasila 
zbiorniki w związki organiczne. Czynnikiem ograniczają-
cym jej wzrost skutkujący znacznym spadkiem przyrostu 
biomasy jest zasolenie wód. Dlatego używanie w okresie 
zimowym soli do utrzymywania przejezdności dróg i au-
tostrad znacznie ogranicza występowanie tego gatunku w 
rowach przydrożnych, lokalnie występujących ciekach, 
a w następstwie w zbiornikach lenitycznych, takich jak 
stawy czy jeziora.

Wnioski

1. Moczarka kanadyjska to gatunek eurybiontyczny.
2. Tendencja wzrostowa przyrostu biomasy w zmie-

niających się rosnąco warunkach stężenia detergentów 
w wodzie wskazuje na dużą tolerancję na ten typ zanie-
czyszczenia środowiska.

3. Wzrost zasolenia wody ogranicza przyrost bioma-
sy moczarki.

4. Ze względu na wrażliwość na zasolenie wody mo-
czarka może być biowskaźnikiem służącym do monito-
rowania zasolenia wód śródlądowych.

5. Szybki rozrost, tworzenie licznie rozgałęzionych 
pędów w warunkach ubogich odżywczo wskazuje na 
możliwości niekontrolowanego opanowywania każdego 
typu zbiorników funkcjonujących naturalnie.
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STRESZCZENIE

Moczarka kanadyjska (Elodea canadensis Michx.) 
jest gatunkiem z rodziny żabiściekowatych, który  
w XIX wieku został zawleczony do wód zbiorników 
europejskich z innych części świata. Gatunek ten na-
zywany był „zarazą wodną’ z powodu gwałtowne-
go rozprzestrzeniania się, co spowodowało problemy  
w żegludze i rybołówstwie. We florze Polski gatunek ma 
status inwazyjnego kenofita (agriofita). W klasyfikacji 
roślin wodnych roślina ta zaliczana jest do elodeidów. 
Na obszarach, gdzie została zawleczona rozmnaża się 
wyłącznie wegetatywnie (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Moczarka_kanadyjska). Gatunek nie ma znaczenia 
ekonomicznego, ale jego zwalczanie w miejscach ma-
sowego występowania jest bardzo uciążliwe. Powodem 
są wody lenityczne słodkowodnych zbiorników śródlą-
dowych naszej strefy klimatycznej, które w okresie zi-
mowym zasilane są wodami zasolonymi, pochodzącymi  
z nawierzchni dróg oraz ściekami urbanizacyjnymi za-
wierającymi detergenty. W pracy badano zakres toleran-
cji ekologicznej moczarki kanadyjskiej względem zaso-
lenia wody i zawartości detergentu. Pomoże to poznać 
warunki ekologiczne rośliny, a to ewentualnie ułatwi 
eliminowanie jej z siedlisk, gdzie jest niepożądana lub 
wręcz przeciwnie – ułatwi jej hodowlę w zbiornikach 
takich, jak ozdobne, przydomowe oczka wodne. W celu 
przeprowadzenia badań wykonano trzy próby badawcze 
w zmieniających się warunkach zasolenia oraz dwie pró-
by badawcze w zmieniających się warunkach stężenia 
detergentu w wodzie. Wyniki doświadczeń wskazują na 
szeroki zakres tolerancji ekologicznej względem bada-
nych czynników środowiska. Najprawdopodobniej duża 
tolerancja środowiskowa umożliwiła jej uzyskać w wie-
lu krajach XIX-wiecznej Europy status gatunku inwa-
zyjnego. Obecnie inwazyjność moczarki kanadyjskiej 
jest mniejsza. Tłumaczy się to między innymi mniejszą 
dostępnością zredukowanych form żelaza w wodach, 
w których one bytują (są to mikroelementy o dużym 
znaczeniu dla wzrostu tych roślin [Bowmer, Jacobs  
i Sainty 2009]). Zasolenie naturalnych zbiorników i ilość 
wprowadzanych do nich detergentów pochodzących ze 
ścieków urbanizacyjnych jest zbyt mała, aby mogły one 
stanowić istotny restryktor w rozmnażaniu i inwazji tej 
rośliny w zbiornikach wodnych.


