
 

 

 

 

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: Krabik amerykański 

 2) nazwa łacińska: Rhithropanopeus harrisii Gould, 1841 

 3) nazwa angielska: Dwarf Crab 

 4) synonimy nazw (o ile są używane, maksymalnie dwie najczęściej stosowane) 

a) synonimy nazwy polskiej: Krab amerykański 
Krab zalewowy 

b) synonimy nazwy łacińskiej: Heteropanope tridentata 
Pilumnus tridentatus 

c) synonimy nazwy angielskiej: Estuarine mud crab 
Harris mud crab 

 5) rodzaj organizmu: skorupiaki 

 6) rodzina: Panopeidae 

 7) pochodzenie (region): 

północno-zachodni Ocean Atlantycki, od New Brunswick do Florydy, oraz od Mississippi do Vera Cruz w Meksyku 

 8) występowanie w Polsce (tak/nie): TAK 

Jeśli TAK to:  

 

X w środowisku przyrodniczym  w uprawie i hodowli 
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 9) charakterystyka gatunku 

Krabik amerykański jest niedużym skorupiakiem, posiada masywny, zbliżony do kwadratu, pancerz, którego 
szerokość wynosi średnio 20 mm. Górna część pancerza jest ciemna, z wyraźną pigmentacją od żółto-zielonej 
po ciemno-brązową, spód pancerza jest natomiast żółto-siwy i bez wyraźnej pigmentacji. Po bokach pancerza 
znajdują się cztery zęby. W przedniej części pancerza znajduje się para oczu, osadzonych na słupkach oraz dwie 
pary krótkich czułków. Krab posiada pięć par odnóży, z których pierwsza przekształcona jest w szczypce, 
a cztery kolejne to odnóża kroczne, które są długie, smukłe i skąpo owłosione. Szczypce dorosłych osobników 
są biało zakończone, masywne, o nierównej wielkości i kształcie. U tego gatunku występuje dymorfizm płciowy 
– samice są mniejsze, mają mniejsze szczypce oraz szeroki odwłok w przeciwieństwie do samców, których 
odwłok jest dużo węższy. Jest to gatunek tolerujący szeroki zakres zasoleń i temperatur środowiskowych, 
jednak w wodzie słodkiej krabik amerykański jest zdolny przeżyć tylko kilka dni. Długość życia wynosi do 3 lat 
w zależności od czynników środowiskowych, m. in. temperatury i zasolenia. Gatunek ten odżywia się 
pokarmem roślinnym, zwierzęcym i detrytusem (martwą materią organiczną). 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

W rodzimym regionie krabik amerykański zasiedla estuaria, bagna i moczary. Preferuje różny rodzaj dna od 
mulistego, przez piaszczyste do kamienistego, gdzie żyje w pobliżu żywej lub rozkładającej się roślinności. 
Warunkiem koniecznym w środowisku życia krabika amerykańskiego jest występowanie kryjówek w postaci 
muszli, kamieni, itp., dlatego często spotkać można osobniki tego gatunku w pobliżu ławic małży, gęstej 
roślinności, czy różnego rodzaju umocnień brzegowych. Jest to gatunek preferujący wolno płynące, bądź 
stagnujące wody. 

11) zastosowanie gospodarcze 

Krabik amerykański nie ma zastosowania gospodarczego. 
 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): 1951 r. 

 2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie 

W Polsce obecność krabika amerykańskiego stwierdzono po raz pierwszy w Zalewie Wiślanym wiosną 1951 
roku. Od tego momentu, w kolejnych latach gatunek ten pojawił się w wodach Martwej Wisły i Motławy oraz 
pojedyncze osobniki w Zatoce Gdańskiej. Przez kolejne dziesięciolecia notowano ten gatunek tylko w Zalewie 
Wiślanym i Martwej Wiśle. Około roku 2000 pojawiły się doniesienia na temat ponownego występowania tego 
gatunku w Zatoce Gdańskiej. W tym samym czasie zanotowano osobniki krabika amerykańskiego również 
w rejonie Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

X tak  nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

Do kopulacji tego gatunku wymagana jest odpowiednia temperatura i zasolenie. Optimum temperatury przypada 
na 17°C, a zasolenia na 2-5 PSU. Po upływie miesiąca od kopulacji samica składa około 4 tysięcy brunatno-żółtych 
jaj o średnicy 0,3 mm. Po 50-ciu dniach rozwoju jaj wylęgają się larwy w stadium żywika (in. zoea – stadium 
larwalne). Skorupiaki te rosną przechodząc kolejne wylinki, osiągnięcie stadium młodocianego możliwe jest po 
przejściu czterech stadiów zoea i jednego megalopa (stadium post larwalne). Proces ten zachodzi w czasie 
jednego miesiąca w temperaturze około 25°C. Czas rozwoju wydłuża się, gdy temperatura środowiska spada. 
Jedną z cech charakterystycznych w procesie rozmnażania tego gatunku jest retencja larw, która przejawia się 
w pozostawaniu larw po wykluciu w bliskości populacji rodzicielskiej. Osobniki krabika amerykańskiego 
dojrzałość płciową osiągają prawdopodobnie podczas drugiego sezonu reprodukcyjnego. 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: nie są znane żadne drogi wprowadzania zamierzonego; 

● drogi wprowadzania niezamierzonego: transport morski (zbiorniki balastowe i kadłuby statków); 
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● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): samodzielna 
ekspansja dorosłych osobników, dryf postaci larwalnych; 

● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): transport morski (zbiorniki balastowe 
i kadłuby statków) 

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

W Polsce krabik amerykański jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym i słabo ekspansywnym. W największej 
liczebności gatunek ten występuje w następujących akwenach: Zatoka Gdańska, Zalew Wiślany, Martwa Wisła 
czy Estuarium Odry. W latach 2006-2010 zaobserwowano ponad 920 osobników tego gatunku w Zatoce 
Gdańskiej. Natomiast w 1973 roku  liczebność krabika amerykańskiego w Martwej Wiśle wynosiła ponad 1100 
osobników, tak samo licznie występował on też w roku 1999 w Zalewie Wiślanym, gdzie jego liczność oceniono 
również na ponad 1100 osobników. Najmniej licznie obserwowano występowanie krabika amerykańskiego w 
roku 2009 w Estuarium Odry, zanotowano wtedy około 260 osobników. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki słabo ekspansywne 

stopień pewności: duży 

opis: 
Chociaż informacje pozwalające na ocenę dynamiki gatunku w ciągu ostatnich 20 lat nie były zbierane w sposób 
systematyczny i reprezentatywny we wszystkich stwierdzonych lokalizacjach tego gatunku, to wydaje się, iż 
pozwalają one stwierdzić, iż w ciągu tego okresu liczba zajętych dotychczas stanowisk, jak i liczba stwierdzeń 
osobników krabika amerykańskiego zwiększyła się w zakresie większym niż 1/5. Od około 20 lat gatunek ten 
występuje na stanowiskach w Zalewie Wiślanym, Martwej Wiśle oraz Zatoce Gdańskiej w liczebności wynoszącej 
powyżej 100 osobników w ciągu roku. 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

W Polsce krabik amerykański zasiedla zbiorniki o głębokości do około 20 m, znajdujące się w przybrzeżnej strefie 
Morza Bałtyckiego i charakteryzujące się zasoleniem w zakresie 0,5-7 PSU (Zalew Wiślany, Martwa Wisła czy 
Zatoka Gdańska). Warunki siedliskowe (abiotyczne i biotyczne) w zbiornikach, w których występuje krabik 
amerykański są bardzo zróżnicowane, co jedynie potwierdza fakt, iż gatunek ten charakteryzuje się dużą 
plastycznością. Osobniki tego gatunku notowane są zarówno na dnie mulistym, piaszczystym, jak i kamienistym, 
gdzie jako organizmy wszystkożerne odżywiają się zarówno materiałem roślinnym, jak i zwierzęcym oraz 
detrytusem. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,17 

kategoria: nieinwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: nie zmieni się 

opis:  
Krabik amerykański jest zadomowiony w Polsce już od kilkudziesięciu lat. Warunki klimatyczne w Polsce są dla 
tego gatunku umiarkowanie korzystne i jest mało prawdopodobnym, aby wzrost temperatury w zakresie 
prognozowanych zmian sprawił, że te warunki staną się bardziej korzystne i gatunek ten będzie 
charakteryzował się zmianą inwazyjności i wzrostem negatywnego wpływu na poszczególne komponenty 
ekosystemu i pozostałe domeny. 

 

3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,17 

kategoria: bardzo mały 
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opis:  
Krabik amerykański, choć w rejonie Polski jest gatunkiem szeroko rozpowszechnionym, wydaje się wywierać 
bardzo mały wpływ na środowisko przyrodnicze. W Polskich Obszarach Morskich brak jest rodzimych krabów, 
z którymi krabik amerykański mógłby konkurować o pokarm czy inne zasoby. Nie jest również prawdopodobne, 
aby gatunek ten w zasiedlanych habitatach konkurował o pokarm czy zasoby z innymi przedstawicielami rzędu 
Decapoda, gdyż są one także gatunkami oportunistycznymi, których dieta rożni się w zależności od środowiska, 
w którym żyją i różnorodności dostępnego tam pożywienia. Jedynie występując w dużym zagęszczeniu, w rejonach, 
w których brak jest presji drapieżników, może kaskadowo oddziaływać na sieć troficzną poprzez nadmierne 
drapieżnictwo na małżach, będących filtratorami, co może przyczyniać się do nadmiernego rozwoju fitoplanktonu. 
Z drugiej jednak strony, będąc organizmem żyjącym na dnie, może być pokarmem dla ryb bentosowych. 

 2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt) 

– 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

W Polskich obszarach morskich brak jest znanych rodzimych gatunków, dla których krabik amerykański 
stanowiłby zagrożenie. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Krabik amerykański nie wydaje się mieć widocznego wpływu na gospodarkę, gdyż nie jest pasożytem zwierząt 
hodowlanych w regionie Polski, ani na nich nie żeruje. Przy licznym występowaniu osobników tego gatunku 
notowane są przypadki uszkadzania ryb złowionych w sieci rybackie, jednak w trakcie kilkudziesięcioletniej 
obecności tego gatunku w Polsce, tego typu negatywnej aktywności nie obserwowano. Z drugiej strony, krabik 
amerykański dostarcza pokarmu dla komercyjnie poławianych gatunków ryb, jak węgorz Anguilla anguilla, 
stornia Platichthys flesus, czy okoń Perca fluviatilis. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,00 

kategoria: bardzo mały 

opis:  
Krabik amerykański posiada szczypce, które zaciska na przeciwniku w momencie zagrożenia. Jednak ze względu 
na fakt, iż jest to niewielki organizm (szerokość pancerza osiąga około 20 mm), to nawet w przypadku kontaktu 
z największymi krabikami, wpływ na zdrowie ludzkie będzie bardzo mały, nie prowadzący do żadnych trwałych 
uszkodzeń. Ponadto, nie są znane żadne wspólne patogeny i pasożyty dla człowieka i krabika amerykańskiego. 

 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: neutralny 

opis:  
Krabik amerykański, będąc detrytusożercą, odżywiającym się martwymi szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi, 
pełni funkcję czyściciela w zasiedlanych zbiornikach. Występując natomiast w dużym zagęszczeniu, gatunek ten 
może przyczyniać się pośrednio (poprzez drapieżnictwo na małżach, odżywiających się fitoplanktonem) do 
wzrostu stężenia biogenów w wodzie, a w konsekwencji do eutrofizacji zasiedlanych zbiorników. Jednak 
w Polsce, przez ponad 60 lat obecności krabika amerykańskiego w Zalewie Wiślanym i ponad 10 lat w wodach 
Zatoki Gdańskiej, tego typu zmian nie zanotowano. Co więcej, ze względu na fakt, iż w Polsce (jak i Morzu 
Bałtyckim) brak jest rodzimych gatunków krabów, to krabik amerykański budzi zainteresowanie zarówno 
społeczeństwa, jak i naukowców. 
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4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

Do chwili obecnej nie realizowano działań służących eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego gatunku, 
ani w Polsce, ani w Europie. W ograniczeniu rozprzestrzeniania się larw i juwenilnych osobników krabika 
amerykańskiego może pomóc Międzynarodowa Konwencja o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi 
i Osadami ze Statków, która weszła w życie we wrześniu 2017 roku, rekomendowana jako metoda zapobiegawcza 
przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie 
działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków 
obcych. 

 

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem 

kategoria: N4 – gatunek niskiego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, szeroko 
rozprzestrzeniony (biała lista) 
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