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

KARTA INFORMACYJNA GATUNKU
1. Informacje podstawowe
1) nazwa polska:

Ostryga pacyficzna

2) nazwa łacińska:

Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)

3) nazwa angielska:

Pacific giant oyster

4) synonimy nazw (o ile są używane, maksymalnie dwie najczęściej stosowane)
a) synonimy nazwy polskiej:

–

b) synonimy nazwy łacińskiej:

Magallana gigas

c) synonimy nazwy angielskiej:

Pacific oyster

5) rodzaj organizmu:

mięczaki

6) rodzina:

Ostreidae

7) pochodzenie (region):
Północno-wschodnia Azja
8) występowanie w Polsce (tak/nie):
Jeśli TAK to:

NIE

w środowisku przyrodniczym

w uprawie i hodowli

9) charakterystyka gatunku
Muszla ostrygi pacyficznej ma wydłużony i asymetryczny kształt o długości 8-20 cm. Obie jej połówki są
nierówne pod względem wielkości i kształtu: lewa (dolna) połówka jest lekko wypukła, prawa dość głęboka
w kształcie miseczki. Powierzchnia muszli jest szorstka, pokryta dużymi nieregularnymi i promieniście
ułożonymi fałdami, z zachodzącymi na siebie koncentrycznymi blaszkami. Jej kształt zależy od warunków
środowiskowych oraz od zagęszczenia w jakim występują osobniki. Ubarwienie muszli zazwyczaj jest białe
z wieloma purpurowymi smugami. Zamek muszli nie posiada zębów, a jej wnętrze ma biały kolor, z pojedynczą
ciemnofioletową blizną mięśniową. Ostryga pacyficzna jest filtratorem, odżywiającym się fitoplanktonem
i detrytusem. Rozmnaża się płciowo i posiada w rozwoju stadium larwalne. Charakteryzuje się dużą płodnością
(jeden osobnik może wytworzyć do 100 mln jaj) i szybkim wzrostem. 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).
10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia
W rodzimym zasięgu, tj. u wybrzeży Japonii i Korei, ostryga pacyficzna zasiedla osłonięte ujścia rzek w strefie
umiarkowanej ciepłej, jak również w strefie klimatów podzwrotnikowych, gdzie występuje w zakresie średnich
temperatur powietrza atmosferycznego: 15-31°C dla najcieplejszego i -23-14°C dla najzimniejszego miesiąca roku.
Występuje na skalistym lub innym twardym podłożu we właściwej (eulitoral) lub najgłębszej (sublitoral) strefie
brzegowej, znajdujących się w obszarze międzypływowym lub poniżej dolnej granicy pływów. Ostryga pacyficzna
preferuje twarde podłoża, zarówno abiotyczne (skały, konstrukcje podwodne) jak i biotyczne (muszle
mięczaków), do których przytwierdza się dolną połówką muszli. Znaleźć ją można także na mulistym oraz
mulisto-piaszczystym dnie. Gatunek ten występuję najczęściej (najliczniej) w strefie pływów. Optymalny zakres
zasolenia, w jakim występują i rozwijają się przedstawiciele tego gatunku wynosi od 20 do 25 psu.
11) zastosowanie gospodarcze
Ostryga pacyficzna jest szeroko rozpowszechnionym i hodowanym gatunkiem w europejskiej akwakulturze,
przynoszącym ogromne korzyści ekonomiczne. Jest jednym z dwóch gatunków nierodzimych bezkręgowców,
który można hodować w krajach UE bez zezwolenia. Charakteryzuje się szybkim wzrostem i wielką płodnością
oraz szerokim zakresem tolerancji na czynniki środowiska, co przyczynia się do sukcesu w hodowli. W wielu
krajach wprowadzenie do hodowli ostrygi pacyficznej doprowadziło do stworzenia zrównoważonej
akwakultury, zapewniającej bezpośrednie dochody tysiącom hodowców i innym związanym z tą gałęzią
przemysłu przedsiębiorcom (np. produkującym sprzęt do hodowli). Bardzo istotny jest także pośredni wpływ
akwakultury ostrygi pacyficznej na ekonomię, związany z trwałym tworzeniem społeczności na słabo
rozwiniętych obszarach przybrzeżnych, co w konsekwencji odgrywa istotną rolę w samym zarządzaniu strefą
przybrzeżną.

2. Inwazyjność
1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono):

nie stwierdzono

2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie
W Polsce ostryga pacyficzna nie występuje. Gatunek ten został sprowadzony do Europy w celu akwakultury.
Najwcześniejszej pojawił się w Portugalii (przed 1700 r.), Hiszpanii (1801-1900 r.), Francji (1866 r.) i Irlandii
(1877 r.). W 1926 r. sprowadzono go do Wielkiej Brytanii (wybrzeże zachodnie Morza Północnego). Jednak
masowy import ostrygi pacyficznej do Europy rozpoczął się dopiero w drugiej połowie XX wieku. W 1964 r.
została sprowadzona do Holandii, a w kolejnych latach także do innych państw: Wielkiej Brytanii (1965 r., Kanał
La Manche), Włoch (1966 r.), Belgii (1969 r.), Niemiec (1971 r.), Danii (1972 r.) i Szwecji (1973 r.). Błędnie uznano,
iż temperatura u północnych wybrzeży Europy będzie niekorzystna dla naturalnego rozmnażania tego gatunku,
gdyż już latem 1975 i 1976 roku doszło do rozrodu hodowanych ostryg. W wyniku tego incydentu, w holenderskim
estuarium Oosterschelde, pojawiły się miliony młodych osobników. W 1984 r., prawdopodobnie w wyniku
samodzielnego rozprzestrzenienia z wybrzeży holenderskich, ostryga pacyficzna pojawiła się w Niemczech, gdzie
osiedliła się w zachodniej części Morza Wattowego. W 1990 r. gatunek ten stwierdzono w Danii, w 2005 r.
w Norwegii, a w 2007 r. w Szwecji. Ostryga pacyficzna nie występuje w Morzu Bałtyckim, a jedynie w cieśninach
duńskich, które według Komisji Helsińskiej nie są jego częścią.
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3) rozmnażanie w przyrodzie Polski
tak

nie

X

nie dotyczy

4) sposób rozmnażania się
–
5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się
● drogi wprowadzania zamierzonego: akwakultura i handel owocami morza (ucieczki i uwalnianie do
środowiska);
● drogi wprowadzania niezamierzonego: transport morski (wody balastowe, kadłuby statków);
● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): dryf postaci
larwalnych przy pomocy prądów morskich;
● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): transport morski (wody balastowe,
kadłuby statków), akwakultura, handel owocami morza
6) stopień rozprzestrzenienia
gatunek nie występuje w Polsce – kategoria 0
Gatunek nie występuje w środowisku przyrodniczym Polski. Nie jest też hodowany w żadnym polskim ogrodzie
zoologicznym.
7) dynamika gatunku
kategoria:

nie dotyczy

stopień pewności: –
opis:

–

8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach
W Europie, w kolonizowanych miejscach, ostryga pacyficzna zasiedla twarde podłoża, pochodzenia naturalnego
(skały, muszle mięczaków) i antropogenicznego (np. w portach i marinach) we właściwej (eulitoral) lub
najgłębszej (sublitoral) strefie brzegowej, w rejonach o niskiej i umiarkowanej ekspozycji na falowanie. Żyje
również na mulistym oraz mulisto-piaszczystym dnie. Najczęściej (najliczniej) występuje w strefie międzypływowej.
Wybrzeża, na których ostryga pacyficzna występuje w Europie znajdują się w strefie umiarkowanej ciepłej
i chłodnej, jak również w strefie klimatów podzwrotnikowych. Są to wybrzeża oceaniczne i morskie, gdyż
zasolenie w zakresie 20-25 psu jest optymalne dla rozrodu i wzrostu tego gatunku.
9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:

0,50

kategoria:

mało inwazyjny gatunek obcy

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku
wynik oceny:

0,50

kategoria:

nie zmieni się

opis:
Wzrost temperatury może umożliwić ostrydze pacyficznej dalszą ekspansję wybrzeży europejskich położonych
w strefie umiarkowanej chłodnej. Z drugiej strony, prognozy dla Morza Bałtyckiego przewidują, iż wraz ze zmianami
klimatu dojdzie do obniżenia zasolenia, które już obecnie jest zbyt niskie do zadomowienia tego gatunku w Polsce.
Zmiany klimatyczne spowodują także obniżenie pH wody, co utrudni wytwarzanie struktur wapiennych i ograniczy
istotnie rozwój larwalny ostrygi pacyficznej. Zmiany klimatyczne wpłyną również na prądy morskie, falowanie czy
gęstość wody, co w konsekwencji może zaburzyć samoistne rozprzestrzenianie się planktonowych larw. Wydaje się
zatem, iż przewidywane zmiany klimatu nie wpłyną na zmianę inwazyjności gatunku w Polsce.
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3. Oddziaływanie gatunku obcego
1) 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.
2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt)
–
3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie
Ostryga pacyficzna może mieć potencjalny wpływ na następujące gatunki:
- omułek jadalny Mytilus edulis – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną,
- sercówka jadalna Cerastoderma edule – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną
4) 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.
5) 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.
6) 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
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powierzchnię piaszczystych plaż, a tym samym możliwości do turystyki. Z drugiej strony gatunek ten jest
atrakcyjny pod względem kulinarnym.

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego
gatunku
Próby eliminacji ostrygi pacyficznej (usuwając ją ręcznie) podjęto w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku
w Holandii, po tym, jak po raz pierwszy od sprowadzenia do hodowli, młodociane ostrygi w dużej liczbie
pojawiły się w środowisku przyrodniczym. Niestety, działania te zakończyły się niepowodzeniem, podobnie, jak
podjęte w 2006 roku próby usunięcia tego gatunku poprzez mechaniczne usuwanie przy pomocy nardzędzi
(drag) do połowu małży, w strefie przybrzeżnej. W Europie brak jest obecnie monitoringu, jak również działań
służących eliminacji czy izolacji ostrygi pacyficznej w środowisku, chociaż wydaje się, iż gdyby były one
prowadzone przez kilka państw w danym regionie w zintegrowany sposób, to mogłyby się przyczynić do
zmniejszenia liczebności tego gatunku. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż usuwanie ostrygi pacyficznej
mogłoby zaszkodzić również innym komponentom rodzimego ekosystemu, zwłaszcza w rejonach objętych
ochroną. Z tego powodu nie prowadzi się takich działań m.in. w Morzu Wattowym. Wydaje się, iż ze względu
na duży potencjał do naturalnego i antropogenicznego rozprzestrzeniania się na europejskich wybrzeżach, jak
również duże znaczenie w akwakulturze, brak jest możliwości usunięcia tego gatunku ze środowiska.
Ograniczyć rozprzestrzenianie się tego gatunku może kontrola wód balastowych, jak i produkcja triploidów,
tj. sterylnych (niepłodnych) osobników do akwakultury. Niestety, w Europie wciąż wielu farmerów prowadzi
hodowlę ostrygi pacyficznej w sposób tradycyjny, pozyskując osobniki juwenilne wprost ze środowiska. Formą
kontroli jest ujęcie tego gatunku w przepisach prawnych – rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do
środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem
kategoria:

S0 – gatunek średniego ryzyka, niewystępujący w Polsce (lista alarmowa)
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