
 

 

 

 

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: Ostryga pacyficzna 

 2) nazwa łacińska: Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) 

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

dane liczbowe: 0 osobników 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:  

gatunek nie występuje w Polsce – kategoria 0 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Wszystkie organizmy wodne mają dużą łatwość w rozprzestrzenianiu się i zajmowaniu nowych akwenów 
bądź cieków wodnych, co stanowi bardzo duży problem w przypadku konieczności eliminacji, kontroli 
lub izolacji inwazyjnych gatunków obcych. Ostryga pacyficzna, posiadając w rozwoju stadium larwalne, ma dużą 
zdolność do rozprzestrzeniania, zarówno samoistnego (dryf postaci larwalnych przy pomocy prądów morskich), 
jak i przy udziale człowieka. Rozmnaża się płciowo i jak wspomniano powyżej – posiada w rozwoju stadium 
larwalne. Charakteryzuje się dużą płodnością (jeden osobnik może wytworzyć do 100 mln jaj) i szybkim 
wzrostem. Duża tolerancja na czynniki biotyczne i abiotyczne oraz szybkie tempo wzrostu, gwarantują temu 
gatunkowi osiągnięcie bardzo wysokiej liczebności w krótkim czasie. Ostryga pacyficzna jest filtratorem, 
odżywiającym się fitoplanktonem i detrytusem. Charakteryzuje się szerokim zakresem tolerancji ekologicznej, 
co wpływa na sukces jej rozprzestrzeniania się. Optymalny wzrost ostrygi pacyficznej zachodzi w wodach 
o zasoleniu 20-25 psu. Gatunek ten ma także szeroką tolerancję temperaturową (w zakresie od -1,8 do 35°C). 
Ostryga pacyficzna nie jest gatunkiem migrującym. 
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II. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)  

wynik oceny: 0,50 

kategoria: mało inwazyjny gatunek obcy 

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

a) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,33 

kategoria: mały 

opis:  
Ostryga pacyficzna może wpływać na środowisko przyrodnicze poprzez konkurencję z rodzimymi gatunkami 
małży, zarówno o miejsce, jak i o pokarm. W konsekwencji, takie interakcje międzygatunkowe mogą wywołać 
efekt kaskadowy dla całej sieci troficznej, m. in. poprzez redukcję biomasy gatunków będących pokarmem 
dla ptaków czy innych organizmów. Ostryga pacyficzna może także zagrażać populacjom rodzimych ostryg 
i innych małży poprzez tworzenie hybryd czy przenoszenie różnych patogenów i pasożytów. Jednak 
w literaturze brak jest jednoznacznych informacji w jakim zakresie redukuje ona liczebność gatunków 
rodzimych, gdyż jest to determinowane przez wiele czynników występujących lokalnie. Z drugiej strony 
gatunek ten może mieć również pozytywny wpływ na bioróżnorodność, gdyż występując w dużych 
zagęszczeniach, tworzy struktury o charakterze rafy, będące siedliskiem dla wielu gatunków. Będąc filtratorem 
może też wpływać na czynniki abiotyczne, m.in. na wzrost przenikania światła spowodowany zwiększeniem 
się przeźroczystości wody czy redukcję stężeń zanieczyszczeń występujących w wodzie. 

b) wpływ na gospodarkę  

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 

opis:  
Ostryga pacyficzna może być nosicielem patogenów, które mogą być potencjalnie groźne dla rodzimych 
(europejskich) gatunków ostryg, hodowanych komercyjnie i w związku z tym przyczyniać się do strat 
ekonomicznych w akwakulturze. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,38 

kategoria: mały 

opis:  
Ostryga pacyficzna stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi ze względu na ostre i twarde 
muszle, które mogą uszkadzać skórę osób korzystających z plaż w rejonie skupisk tego gatunku. Gatunek ten 
jest także drugim żywicielem pośrednim przywry Gymnophalloides seoi, która jest pasożytem człowieka. 
Zarażenie następuje po konsumpcji surowych małży i wywołuje dolegliwości żołądkowe, a w skrajnych 
przypadkach nawet zapalenie trzustki. Jednak występowanie tego pasożyta stwierdzono dotychczas jedynie 
w Azji. 

d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,75 

kategoria: umiarkowanie pozytywny 

opis:  
Ostryga pacyficzna ma duży wpływ na usługi zaopatrzeniowe, z jednej strony dostarczając pokarm 
człowiekowi, z drugiej zaś wpływając negatywnie na produkcję rodzimych (europejskich) gatunków ostryg 
poprzez przenoszenie patogenów i pasożytów. Gatunek ten dostarcza także przestrzeni życiowej dla innych 
organizmów, tworząc na miękkim dnie trójwymiarowe struktury podobne do rafy. Charakteryzując się 
wysokim tempem filtracji, może on również oczyszczać wodę z zawiesiny i tym samym wpływać na usługi 
regulacyjne. Ostryga pacyficzna ma również negatywny wpływ na usługi kulturowe. Jej gęste rafy 
zmniejszają powierzchnię piaszczystych plaż, a tym samym możliwości do turystyki. Z drugiej strony gatunek 
ten jest atrakcyjny pod względem kulinarnym. 
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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: 

Zawleczenie gatunków w wodach balastowych 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Wody balastowe są pompowane do zbiorników balastowych w celu stabilizacji statków towarowych. Wody te 
mogą być pompowane i wylewane wielokrotnie w trakcie podróży i przewozu załadunku. Woda do zbiorników 
balastowych może być pobierana w dużych ilościach w jednym porcie, a następnie odprowadzana w innym, 
zarówno oddalonym o kilka czy kilkanaście kilometrów, jak i w oddalonym o tysiące kilometrów. Kiedy woda jest 
pompowana do zbiorników balastowych, wraz z wodą wpompowywane są również osobniki obcych taksonów, 
w tym mikroorganizmy (glony, grzyby, protisty, bakterie), czy zwierzęta lub rośliny, które przy rozładunku wód 
balastowych mogą rozprzestrzeniać się po całym świecie. 

Ostryga pacyficzna może zostać wprowadzona do środowiska przyrodniczego wskutek niezamierzonych działań 
człowieka, w tym przypadku wraz z wodami balastowymi. Osobniki, które pojawią się tą drogą w środowisku 
przyrodniczym Morza Bałtyckiego, napotykają na niekorzystne warunki siedliskowe (zbyt niskie zasolenie, brak 
wahań poziomu morza) i wymierają. 

Gatunek ten nie występuje w Polsce w środowisku przyrodniczym, nie jest też obiektem hodowli. Z uwagi 
na fakt, iż gatunek ten nie ma znaczenia gospodarczego, droga ta również takiego znaczenia nie posiada. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka związane 
z przedostawaniem się ostrygi pacyficznej tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 2 – Zawleczenie 
gatunków na kadłubach statków i 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 osobników – są przesłanki, że gatunek przedostaje się tą drogą do Polski, ale brak jakichkolwiek 
danych na ten temat 

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 

2) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków na kadłubach statków 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Statki i łodzie mogą być przyczyną wnikania gatunków obcych w przypadku ich przyczepienia się do powierzchni 
statków i stworzenia na kadłubie kolonii lub zbiorowisk. Takie kolonie lub zbiorowiska mogą powstawać podczas 
samego przemieszczania się statku lub pomiędzy zabiegami zapobiegającymi obrastaniu. Oprócz rozprzestrzeniania 
się wynikającego z obecności na kadłubach łodzi i statków, organizmy obrastające kadłub mogą być przypadkowo, 
bądź nieświadomie wprowadzane do nowych środowisk podczas oczyszczania kadłuba. Usunięte w ten sposób 
gatunki, jeżeli nie zostaną odpowiednio zutylizowane, mogą wnikać do danego siedliska. Ta kategoria nie obejmuje 
gatunków transportowanych statkiem/łodzią w miejscach innych niż zewnętrzne części kadłubów, na przykład 
gatunków przewożonych lub zgromadzonych wewnątrz kadłubów (na/w skrzyniach, w wodzie zęzowej, wewnątrz 
samego kadłuba, itp.), które odnoszą się do kategorii „zawleczenie gatunków na statkach lub łodziach (nie dotyczy 
wód balastowych i kadłubów)”. 



- 4 - 

Ostryga pacyficzna może zostać wprowadzona do środowiska przyrodniczego wskutek niezamierzonych działań 
człowieka, w tym przypadku na kadłubach statków. Osobniki, które pojawią się tą drogą w środowisku 
przyrodniczym Morza Bałtyckiego, napotykają na niekorzystne warunki siedliskowe (zbyt niskie zasolenie, brak 
wahań poziomu morza) i wymierają. 

Gatunek ten nie występuje w Polsce w środowisku przyrodniczym, nie jest też obiektem hodowli. Z uwagi na 
fakt, iż gatunek ten nie ma znaczenia gospodarczego, droga ta również takiego znaczenia nie posiada. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka związane 
z przedostawaniem się ostrygi pacyficznej tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 1 – Zawleczenie gatunków 
w wodach balastowych i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

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

11-100 osobników – są przesłanki, że gatunek przedostaje się tą drogą do Polski, ale brak jakichkolwiek danych 
na ten temat 

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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