
 

 

 

 

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: – 

 2) nazwa łacińska: Callosciurus erythraeus Pallas, 1779 

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

dane liczbowe: 0 osobników 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:  

gatunek występuje w uprawach i hodowlach – podkategoria 01 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Wiewiórczak rdzawobrzuchy jest średniej wielkości gryzoniem, nieznacznie większym od krajowej wiewiórki 
pospolitej Sciurus vulgaris. Wiewiórczaki rdzawobrzuche żywią się głównie pokarmem roślinnym: liśćmi, kwiatami, 
nasionami i owocami, okazjonalnie zjadają owady, ślimaki i jaja ptaków. Gatunek jest plastyczny i z łatwością 
osiedla się w antropogenicznych środowiskach, np. w miastach. Lokalne populacje są w stanie stopniowo 
powiększać zasięg, gdyż osobniki tego gatunku mogą rozprzestrzeniać się, wykorzystując niewielkie zadrzewienia, 
a nawet pojedyncze drzewa i przewody jako korytarze dyspersji. Prowadzą dzienny tryb życia, aktywne są 
przeważnie w koronach drzew. Gniazda najczęściej budują z liści wysoko wśród gałęzi, czasami wykorzystują 
jako schronienia nory w ziemi. Okres rozrodczy trwa cały rok, po ciąży, która trwa 47-49 dni, samica rodzi 
zwykle dwa, maksymalnie do czterech młodych. Młode opuszczają gniazdo w wieku 40-50 dni, a dojrzałość 
płciową osiągają po roku. Wiewiórczak rdzawobrzuchy 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: 0,46 

kategoria: średni 

opis:  
Wiewiórczak rdzawobrzuchy żywi się głównie pokarmem roślinnym, uzupełnianym o pokarm zwierzęcy: 
owady, ślimaki i jaja ptaków. Znane są przypadki żerowania na jajach lub pisklętach ptaków, jednak badania 
w Argentynie nie wykazały, by wiewiórczaki oddziaływały na ptaki poprzez drapieżnictwo, choć autorzy ci 
nie wykluczyli negatywnego wpływu gatunku. Gatunek oddziałuje na rodzime gatunki drzew poprzez 
obdzieranie ich z kory (bark-stripping). Takie zachowanie odnotowano w Japonii i Argentynie, poza naturalnym 
zasięgiem występowania wiewióczaka. Problem ten został również odnotowany w miejscu występowania 
lokalnych populacji w Holandii, Francji i Belgii. Z drugiej strony gatunek może przyczyniać się do 
rozprzestrzeniania nasion drzew i krzewów. Wiewiórczak rdzawobrzuchy stanowi zagrożenie dla rodzimej 
wiewiórki pospolitej z uwagi na konkurencję międzygatunkową, a brak działań kontrolnych w stosunku 
do wiewiórczaka może skutkować wyparciem gatunku rodzimego ze środowiska naturalnego. Wiewiórczak 
rdzawobrzuchy może przenosić pasożyty w rejony introdukcji, pełniąc funkcję wektora. W Japonii gatunek 
jest żywicielem dla sześciu nowych makro-pasożytów, z czego cztery zostały prawdopodobnie introdukowane 
wraz z nim. Istnieje możliwość, że stwierdzone u wiewiórczaka nicienie z rodzaju Strongyloides mogą zostać 
przeniesione na rodzimą wiewiórkę pospolitą. Można przypuszczać, że w przypadku rozprzestrzenienia się 
gatunku w Polsce, wiewiórczak rdzawobrzuchy nie spowoduje istotnego spadku liczebności populacji 
gatunków rodzimych szczególnej troski (np. podlegających ochronie ptaków) lub pozostałych gatunków 
rodzimych. 

b) wpływ na gospodarkę  

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 

opis:  
Przewiduje się, że wiewiórczaki rdzawobrzuche mogą powodować szkody w rolnictwie i leśnictwie w Europie 
poprzez zjadanie owoców i ogryzanie kory z drzew. W szczególności szkody notowano na plantacjach 
krzewów owocowych i oliwek. Brak jest danych wskazujących, że wiewiórczak rdzawobrzuchy jest 
gospodarzem lub wektorem szkodliwych dla zwierząt hodowlanych patogenów i pasożytów. Jednak badania 
przeprowadzone w Japonii wykazały obecność trzech ektopasożytów (Haemaphysalis flava, Ceratophyllus 
anisus, Neohaematopinus callosciuri), które potencjalnie mogą być wektorami m. in. riketsjii powodujących 
tyfus, pałeczek Yersinia pestis powodujących dżumę oraz bakterii powodujących tularemię. Badania 
w Argentynie udowodniły, że wiewiórczaki były nosicielami pcheł i roztoczy będących potencjalnymi 
wektorami chorób zwierząt. Badania przeprowadzone w Europie (Francja i Belgia) wykazały, że wiewiórczaki 
odznaczały się niskim stopniem zapasożycenia przez makropasożyty, stąd ryzyko ich transmisji na rodzime 
gatunki zwierząt było niskie. 

c) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: średni 

opis:  
Można założyć, że wiewiórczaki rdzawobrzuche w obronie lub podczas próby karmienia mogą pogryźć 
(podobnie jak ma to miejsce w przypadku wiewiórek rudych). Jednak prawdopodobieństwo takich zdarzeń 
będzie niskie, a konsekwencje nie powinny być poważne. Z wiewiórczakiem rdzawobrzuchym związanych 
jest co najmniej 16 taksonów patogenów, pasożytów i czynników chorobowych, w tym m. in. 4 gatunki 
nicieni i 3 gatunki pcheł. Badania przeprowadzone w Japonii wykazały obecność trzech ektopasożytów 
(Haemaphysalis flava, Ceratophyllus anisus, Neohaematopinus callosciuri), które potencjalnie mogą być 
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wektorami m. in. riketsjii powodujących tyfus, pałeczek Yersinia pestis powodujących dżumę oraz bakterii 
powodujących tularemię. 

d) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,33 

kategoria: umiarkowanie negatywny 

opis:  
Uszkadzanie drzew przez wiewiórczaka rdzawobrzuchego może powodować szkody w gospodarce leśnej 
i w uprawach, jednak znaczenie szkód dla całości usług zaopatrzeniowych w Polsce jest trudne do oceny. 
Wiewiórczaki rdzawobrzuche mogą również wyjadać jaja ptaków na fermach, zjadać owoce w sadach, 
czy wpływać na plonowanie upraw przez uszkadzanie systemów nawadniających. Gatunek ten poprzez 
przenoszenie patogenów i pasożytów może mieć negatywny wpływ na regulację biologiczną (regulację 
chorób odzwierzęcych). Wiele osób może pozytywnie odbierać obecność gatunku jako sympatycznego 
gryzonia, podobnie jak oceniana jest obecność rodzimych wiewiórek pospolitych. Ze względu na fakt, 
że obecność gatunku może doprowadzić do spadku liczebności wiewiórki pospolitej, może powodować 
szkody w uprawach leśnych, sadowniczych, ogrodach i infrastrukturze, obecność gatunku może być również 
oceniana negatywnie. 

 
 

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: 

Ucieczka gatunków zwierząt domowych, gatunków akwarystycznych i terrarystycznych 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Droga ta obejmuje ucieczki zwierząt z wszelkiego rodzaju miejsc przebywania, gdzie były przetrzymywane przez 
prywatnych kolekcjonerów lub hobbystów, w celu rekreacji, rozrywki, towarzystwa i/lub handlu (w tym również 
ucieczki okazów stanowiących żywy pokarm dla tych gatunków). Znaczenie międzynarodowego handlu żywymi 
zwierzętami jako zwierzętami domowymi i towarzyszącymi jako drogi wprowadzania do środowiska 
przyrodniczego, wzrosło w ciągu ostatnich kilkunastu lat z uwagi na łatwość kupna i wymiany organizmów 
przez Internet. Kategoria ta odnosi się do wszystkich gatunków zwierząt utrzymywanych w prywatnych zbiorach, 
np. przez prywatnych kolekcjonerów lub hobbystów, nie tylko typowych gatunków zwierząt kręgowych. Obejmuje 
ona również wszelkie gatunki utrzymywane jako żywy pokarm dla zwierząt domowych i towarzyszących 
(np. larwy mącznika, szarańcza, świerszcze, muszki owocowe, itp.). Obejmuje ona także gatunki utrzymywane 
i hodowane przez prywatnych kolekcjonerów lub hobbystów w celu sprzedaży lub handlu. Ponadto, kategoria ta 
obejmuje florę akwariową i terrariową, a także inne gatunki (w tym glony, grzyby, itp.), w szczególności 
utrzymywane w związku z handlem w akwarystyce i terrarystyce, które uciekły samodzielnie lub zostały 
przypadkowo uwolnione przez nieodpowiedzialnych właścicieli, np. podczas niewłaściwego usuwania odpadów, 
z powodu uszkodzenia akwariów i innych obiektów oraz podczas ich czyszczenia (wylewanie wody z akwariów 
bezpośrednio do cieków i zbiorników wodnych lub pośrednio – do kanalizacji, itp.). Kategoria ta odnosi się 
do przypadkowych lub nieodpowiedzialnych uwolnień żywych organizmów, dlatego oprócz ucieczek zwierząt 
obejmuje ona również sytuacje, w których zwierzęta przetrzymywane są w niewłaściwie zabezpieczonych 
obiektach, które nie zapobiegają ucieczkom, a także uwolnienia przez nieodpowiedzialnych właścicieli. 
Wypuszczanie niechcianych zwierząt do środowiska przyrodniczego przez właściciela lub kolekcjonera jest 
szczególnie powszechnym problemem w przypadku gatunków egzotycznych lub wodnych, które osiągają duże 
rozmiary lub mają specjalne wymagania, którym właściciele lub kolekcjonerzy nie są w stanie sprostać, a z których 
nie zdają sobie sprawy podczas zakupu zwierząt, sprzedawanych zazwyczaj jako osobniki młodociane (np. żółwie, 
pytony i inne duże dusiciele). 

Wiewiórczaki rdzawobrzuche były sprzedawane i hodowane w Europie, można się spodziewać, że w Polsce 
również. Obecnie ich hodowla podlega istotnym ograniczeniom z uwagi na obowiązujące przepisy prawne. 
Nie można jednak wykluczyć nielegalnego handlu/wymiany osobnikami gatunku. W przypadku zaniedbań 
lub nienależytej staranności w hodowli, pojedyncze osobniki utrzymywane w niewoli mogą wydostawać się 
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poza klatkę czy wolierę. Możliwe jest również świadome uwalnianie osobników tego gatunku, np. w przypadku 
likwidacji kolekcji. 

Nie jest znana skala hodowli tego gatunku, ale można uznać, że jest ona niewielka. Z uwagi na fakt, iż gatunek 
ten ma stosunkowo nieduże znaczenie społeczno-gospodarcze, droga ta również posiada wyłącznie nieduże 
znaczenie tego rodzaju. Może ona natomiast mieć negatywny wpływ społeczno-gospodarczy, a przede wszystkim 
ekologiczny, z tego względu, iż obecność tego gatunku w środowisku przyrodniczym jest niepożądana. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się wiewiórczaka rdzawobrzuchego tą drogą są tożsame z wymienionymi w punkcie 
II.2. 

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

1-10 osobników 

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 średniego ryzyka – zwiększenie prawdopodobieństwa ucieczki do środowiska przyrodniczego gatunku 
średniego ryzyka poprzez zwiększenie jego dotychczasowej liczebności w uprawach lub hodowlach (zmiana 
kategorii rozprzestrzenienia: S01→S2) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1 
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