Załącznik A

Harmonia+PL– procedura oceny ryzyka negatywnego
oddziaływania inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych
gatunków obcych w Polsce
ANKIETA
A0 | Kontekst
Pytania zawarte w niniejszym module służą identyfikacji eksperta oraz biologicznego, geograficznego i społecznego
kontekstu oceny ryzyka.
a01. Dane eksperta (-ów):
imię i nazwisko
1. Anna Maria Łabęcka – ekspert spoza zespołu wykonawców
2. Aneta Spyra
3. Małgorzata Strzelec
acomm01.

Komentarz:
stopień
naukowy

miejsce zatrudnienia
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dr

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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(2)

dr

Katedra Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

31-01-2018

(3)

prof. dr hab.

Katedra Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

01-02-2018

a02. Nazwa ocenianego Gatunku:
nazwa polska:

–

nazwa łacińska:

Corbicula fluminea(O.F. Müller, 1774)

nazwa angielska: Asian clam
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acomm02.

Komentarz:
Nazwa polska: brak.
Synonimy wg: Stańczykowska i Kołodziejczyk 2011 – P, GISD 2015 –B
nazwa polska (synonim I)
–

nazwa polska (synonim II)
–

nazwa łacińska (synonim I)
Corbicula leana

nazwa łacińska (synonim II)
–

nazwa angielska(synonim I)
Asiatic clam

nazwa angielska(synonim II)
–

a03. Obszar podlegający ocenie:
Polska
acomm03.

Komentarz:
–

a04. Status Gatunku na obszarze Polski. Gatunek jest:

X

rodzimy na obszarze Polski
obcy, niewystępujący na obszarze Polski
obcy, występujący na obszarze Polski, wyłącznie w uprawie lub hodowli
obcy, występujący na obszarze Polski w środowisku przyrodniczym, niezadomowiony
obcy, występujący na obszarze Polski w środowisku przyrodniczym, zadomowiony

aconf01.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim
X

dużym

stopniem pewności

acomm04.

Komentarz:
Corbicula fluminea rozprzestrzenia się w Polsce. Do wód naszego kraju przedostała się
prawdopodobnie z zachodu Europy jako planktonowa larwa wraz z narybkiem sprowadzanym
do hodowli ryb. Mogła zostać wrzucona przez wędkarzy jako przynęta lub przedostać się
w formie młodocianej (na nogach i piórach ptaków) (Domagała i in. 2004 – P). Aktualnie
gatunek odnotowany jest w dwóch największych polskich rzekach: Odrze i Wiśle (Domagała
i in. 2004, Wawrzyniak – Wydrowska 2007, Maćkiewicz 2013, Piechocki i SzlauerŁukaszewska 2013, Romanowski i in. 2016, Cebulska i Krodkiewska 2017, Bonk i in. 2018 –
P). Małż ten występuje punktowo na różnych odcinkach Odry od jej źródła do ujścia
(Wawrzyniak-Wydrowska 2007 – P), w tym w Zalewie Szczecińskim (Marchowski i in. 2016 –
P). W Wiśle gatunek obecny jest w górnym biegu rzeki od Opatowca do Warszawy; niestety
brak jest danych dla środkowego i dolnego odcinka Wisły (Maćkiewicz 2013, Romanowski
i in. 2016, Bonk i in. 2018 – P). Corbicula fluminea w ciepłych wodach pochłodniczych przy
elektrowni „Dolna Odra” rozmnaża się w ciągu całego roku (Łabęcka 2009 – P). Brak danych
o rozrodzie dla innych stanowisk tego gatunku w Polsce.

a05. Wpływ Gatunku na podstawowe sfery (domeny). Gatunek oddziałuje na:
X

X
X

środowisko przyrodnicze
uprawy roślin
hodowle zwierząt
zdrowie ludzi
inne obiekty

acomm05.

Komentarz:
Corbicula fluminea, wg badań przeprowadzonych w innych krajach, redukuje dostępność
siedlisk, rywalizuje z rodzimymi gatunkami małży o pokarm i przestrzeń przyczyniając się do
ich wypierania (Vaughn i Hakenkamp 2001, Pérez-Bote i Fernández 2008 – P). Małż ten
przekształca (poprzez drążenie w osadzie dennym) powierzchnię dna zbiornika wodnego
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(Vaughn i Hakenkamp 2001 – P), uwalnia dużą ilość nieorganicznego azotu w formie fekalii
i pseudofekalii (Asmus i Asmus 1991 – P), może akumulować metale ciężkie oraz pestycydy
(Villar i in. 1999, Uno i in. 2001 – P), wpływa na jakość wody (Strayer 1999 – P).
Tkanki małży wydzielają śluz, który może być alergizujący dla niektórych osób w wyniku
bezpośredniego kontaktu (BHP UJ 2010 – I).
W Polsce nie wykazano szkodliwego wpływu C. fluminea na urządzenia hydrotechniczne, ale
w USA oraz Belgii i Francji małż ten stanowi zagrożenie dla pracy urządzeń zanurzonych, w tym
wodociągowych (Lachner i in. 1970, Swinnen i in. 1998 – P). Muszle C. fluminea stanowić też
mogą problem dla firm handlujących piaskiem i żwirem rzecznym – surowce te są zanieczyszczone
muszlami małży (Darrigran 2002 – P).
Wpływ gatunku na podstawowe sfery opisany jest szczegółowo przy pytaniach a13-a18, a28a29, a30-a33.

A1 | Wprowadzenie
Pytania z niniejszego modułu oceniają ryzyko, z jakim Gatunek może przełamywać bariery geograficzne i, w niektórych
przypadkach, kolejne bariery wynikające z jego uprawy lub hodowli. Prowadzi to do wprowadzenia Gatunku na
obszar położony w granicach Polski, a następnie do środowiska przyrodniczego.
a06. Prawdopodobieństwo pojawienia się Gatunku w środowisku przyrodniczym Polski wskutek samodzielnej ekspansji
(spontanicznie), po wcześniejszym wprowadzeniu poza obszarem Polski, jest:

X

niskie
średnie
wysokie

aconf02.

Odpowiedź udzielona z

acomm06.

Komentarz:

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

Gatunek już występuje w Polsce. Żywe osobniki zostały zlokalizowane w 2003 roku w wodach
pochłodniczych elektrowni „Dolna Odra” niedaleko Nowego Czarnowa (zachodniopomorskie)
(Domagała i in. 2004 – P), ale już wcześniej obserwowano puste muszle tych małży w Odrze
w rejonie kąpieliska Dziewoklicz niedaleko Szczecina (Piechocki informacja ustna 2004 – I).
Corbicula fluminea występuje na licznych stanowiskach w Europie, włącznie ze środowiskami
wodnymi krajów sąsiadujących z Polską (Niemcy, Republika Czeska, Słowacja) (Tittizer
i Taxacher 1997, Beran 2000, Vrabec i in. 2003 – P). Poza granicami Polski gatunek jest
opisywany jako szybko rozprzestrzeniający się. Wydaje się, że ryzyko jego rozprzestrzeniania
się w sposób spontaniczny wodami rzecznymi jest dość duże, jednak nie zawsze możliwe na
skutek wpływu różnych czynników środowiskowych np. niskich temperatur.
a07. Prawdopodobieństwo wprowadzenia Gatunku do środowiska przyrodniczego Polski wskutek niezamierzonych
działań człowieka jest:

X

niskie
średnie
wysokie

aconf03.

Odpowiedź udzielona z

małym

acomm07.

Komentarz:
Gatunek już występuje w Polsce. Nie jest znany sposób wprowadzenia C. fluminea do wód
śródlądowych Polski. Przypuszcza się, że została ona zawleczona jako planktonowa larwa
obecna w wodzie, w której transportowano ryby do lokalnych hodowli (Domagała i in. 2004 –
P). Biorąc także pod uwagę możliwość transportu tego gatunku barkami przewożącymi żwir
rzeczny (żwir zapewnia odpowiednią wilgotność) (Lachner i in. 1970 – P), ryzyko
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średnim

dużym
X

stopniem pewności

wprowadzenia C. fluminea do środowiska przyrodniczego na skutek niezamierzonych
działań człowieka jest wysokie.
a08. Prawdopodobieństwo wprowadzenia Gatunku do środowiska przyrodniczego Polski wskutek zamierzonych
działań człowieka jest:

X

niskie
średnie
wysokie

aconf04.

Odpowiedź udzielona z

acomm08.

Komentarz:

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

Gatunek już występuje w Polsce. Prawdopodobnie może być wprowadzany do
środowiska przyrodniczego przez turystów, akwarystów lub wędkarzy (Lachner
i in. 1970 – P). W latach 2004-2010 odnotowano liczną sprzedaż tego małża w Polsce
pod handlową nazwą „Corbicula javanicus”, zarówno na portalu internetowym Allegro,
jak i w internetowych sklepach akwarystycznych (Łabęcka 2004-2010 – A). Proceder ten
trwa do dziś (Allegro 2018 – I).

A2 | Zadomowienie
Pytania z tego modułu oceniają prawdopodobieństwo, z jakim Gatunek może pokonać bariery uniemożliwiające
mu przetrwanie lub reprodukcję. Pokonanie ich prowadzi do Zadomowienia, określanego jako wzrost liczebności
populacji do poziomu, przy którym samoistne ustąpienie (zanik) Gatunku staje się bardzo mało prawdopodobne.
a09. W Polsce występują warunki klimatyczne:

X

niekorzystne
umiarkowanie korzystne
optymalne dla zadomowienia się Gatunku

aconf05.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

acomm09.

Komentarz:
Corbicula fluminea jest zwierzęciem wodnym. Zakres tolerancji względem temperatury
dla tego gatunku wynosi od 2 do 34°C (Mattice i Dye 1976, McMahon 1983 – P). Małże
są zdolne do przeżycia także w temperaturze 0°C, niemniej jednak tak niska
temperatura wody w połączeniu z niskim jej stanem (poziomem) może być czynnikiem
limitującym ich występowanie (Werner i Rothhaupt 2008, Müller i Baur 2011 – P).
Corbicula fluminea jest wrażliwa na temperaturę wody powyżej 36°C oraz na brak tlenu
(Illari i in. 2011, Johnson i McMahon 2011 – P). Zgrupowania tych małży są
odnotowywane zarówno w Odrze, jak i Wiśle (Piechocki i Szlauer-Łukaszewska 2013,
Cebulska-Krodkiewska 2017, Bonk i in. 2018 – P), ale przypuszczać można, że tworzenie
nowych populacji lub „odnowienie” zgrupowań małży po bardziej surowej zimie może
zachodzić w wyniku zasiedlania larwami wyprodukowanymi w obrębie ciepłych wód
pochłodniczych. Wskazywać by na to mogło porównanie wielkości muszli małży na
różnych odcinkach Wisły w zależności od odległości od elektrowni (im dalej w dół rzeki
od elektrowni, tym odnotowywano mniejsze wielkości muszli C. fluminea (Bonk
i in. 2018 – P)). Gatunek zdolny do przeżycia okresów zimy w wodach Polski, ale nie ma
danych potwierdzających, że C. fluminea może się rozmnażać poza ciepłymi wodami
pochłodniczymi. Z tego powodu wydaje się, że warunków klimatycznych w Polsce nie
można uznać za optymalne dla zadomowienia się tego gatunku.
Metodyka oceny Harmonia+PL Procedura oceny ryzyka negatywnego wpływu inwazyjnych
i potencjalnie inwazyjnych gatunków obcych w Polsce (dalej: Harmonia+PL) wskazuje jednak
wybór odpowiedzi: warunki optymalne, przy dużym stopniu pewności.
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a10.W Polsce występują warunki siedliskowe

X

niekorzystne
umiarkowanie korzystne
optymalne dla zadomowienia się Gatunku

aconf06.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

acomm10.

Komentarz:
Corbicula fuminea zasiedla w Europie różne środowiska wodne (Sousa i in. 2008 a, Ciutti
i Cappelletti 2009, Schmidlin i in. 2012 – P): rzeki (Elliott i Ermgassen 2008 – P), jeziora
(Hubenov i in. 2013 – P), kanały i stawy (Aldridge i Müller 2001 – P), estuaria (FerreiraRodríguez i Pardo 2016 – P). Preferuje dno piaszczyste, żwirowe, muliste; unika dna
pokrytego osadem organicznym (Stańczykowska i Kołodziejczyk 2011 – P). W Polsce
występuje w Odrze i Wiśle (akweny słodkowodne) oraz Zalewie Szczecińskim (z wodami
słonawymi) (Domagała i in. 2004, Wawrzyniak-Wydrowska 2007, Maćkiewicz 2013, Piechocki
i Szlauer-Łukaszewska 2013, Marchowski i in. 2016, Romanowski i in. 2016, Cebulska
i Krodkiewska 2017, Bonk i in. 2018 – P). Osiąga zagęszczenia 28-93 osobników/m2
w wodach pochłodniczych elektrowni „Dolna Odra” (Łabęcka 2005-2007 – A) oraz 142-6694
2
osobników/m na różnych odcinkach Wisły, w tym najwyższe w wodach podgrzanych
uwalnianych przez elektrownię „Połaniec” (Bonk i in. 2018 – P). W Portugalii, na południu
Europy, jej zagęszczenia są ekstremalnie różne (np. od 80 do 4185 osobników/m2), ale nie
są związane z temperaturą wody (Sousa i in. 2008 a, b – P). Wzrostowi biomasy i osiąganiu
przez C. fluminea większych zagęszczeń sprzyjają wyższe wartości potencjału oksydacyjnoredukcyjnego, twardości wody i zawartości materii organicznej (Vaughn i Hakenkamp 2001,
Sousa i in. 2008 a, b – P). Słabszy przepływ wody, spadek ilości tlenu mogą powodować
masową śmiertelność małży. W Polsce ze względu na dostępność zasiedlanych przez
osobniki tego gatunku siedlisk warunki te należy opisać jako optymalne dla zadomowienia.

A3 | Rozprzestrzenianie
Pytania z tego modułu oceniają ryzyko, z jakim Gatunek pokonuje bariery geograficzne i środowiskowe, które
dotychczas uniemożliwiały jego rozprzestrzenianie się w Polsce. Prowadzi to do zwiększania zajmowanego przez
Gatunek areału, wskutek czego zajmuje on nowe obszary, na których dostępne są odpowiednie siedliska,
rozprzestrzeniając się z obszarów, na których był dotychczas zadomowiony.
Należy pamiętać, że rozprzestrzenianie nie jest tożsame z takim zwiększaniem zasięgu Gatunku, które wynika z nowych
introdukcji wskutek działania człowieka (opisanych w module Wprowadzenie).
a11. Zdolność Gatunku do rozprzestrzeniania się w Polsce bez udziału człowieka (spontanicznie) jest:

X

bardzo mała
mała
średnia
duża
bardzo duża

aconf07.

Odpowiedź udzielona z

małym

acomm11.

Komentarz:
Dyspersja z pojedynczego źródła (Typ danych: A) (powyżej 50 km na rok). Brak danych dla
Polski. Według Bij de Vaate (1991 – P) C. fluminea może rocznie „pokonywać” nawet
100 km, co oceniane jest jako bardzo duża zdolność do dyspersji. Larwy C. fluminea oraz
osobniki młodociane tego gatunku są biernie transportowane z prądem wody. Ponadto
mogą być także przenoszone na nogach lub piórach ptaków (Prezant i Chalermwat 1984,
McMahon 2000, 2002 – P). Istnieje prawdopodobieństwo, że nawet ryby mogą być
odpowiedzialne za dyspersję tego gatunku (Cantanhede i in. 2008 – P). Poza granicami
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średnim

dużym
X

stopniem pewności

naszego kraju zdolności do spontanicznego rozprzestrzeniania się tego gatunku są określane
jako bardzo duże (Minchin 2014 – P).
a12. Częstość z jaką Gatunek rozprzestrzenia się w Polsce przy udziale człowieka jest:
X

mała
średnia
duża

aconf08.

Odpowiedź udzielona z

acomm12.

Komentarz:

małym
X

średnim

dużym

stopniem pewności

Gatunek znajdowany na niewielu stanowiskach w Polsce, jednak liczba stanowisk zwiększa
się wraz ze stopniem zbadania cieków wodnych stanowiących możliwe drogi ekspansji
C. fluminea. Brak jest doniesień o rozprzestrzenianiu się tego małża przy udziale człowieka
w Polsce. Z małym stopniem pewności ocenia się, że częstość ta mogłaby być średnia – nie
więcej niż 10 spodziewanych przypadków takiego rozprzestrzenienia na dekadę, np. przy
udziale wędkarzy (którzy mogliby używać tych małży jako przynęty) albo przez
niefrasobliwość turystów i akwarystów.

A4a | Wpływ na środowisko przyrodnicze
Pytania z tego modułu dotyczą skutków oddziaływania, jakie Gatunek wywiera na dzikie rośliny i zwierzęta oraz
siedliska i ekosystemy.
Ocena wpływu na środowisko jest powiązana z troską o ochronę gatunków rodzimych, narażonych na
oddziaływanie inwazyjnych gatunków obcych. Kluczowe znaczenie mają gatunki rodzime szczególnej troski, czyli
podlegające ochronie prawnej i/lub zagrożone. W doborze gatunków rodzimych należy uwzględnić: czerwone listy,
listy gatunków chronionych i załącznik II Dyrektywy 92/43/EWG. Ekosystemy objęte ochroną to układy naturalne,
będące siedliskiem dla wielu gatunków zagrożonych. Są to: lasy naturalne, suche obszary trawiaste, naturalne
wychodnie skalne, piaszczyste wydmy, wrzosowiska, torfowiska, bagna, rzeki oraz zbiorniki wodne o naturalnych
brzegach i estuaria (Załączniki I Dyrektywy 92/43/EWG).
Poziom spadku liczebności populacji gatunków rodzimych, będący następstwem inwazji, należy rozpatrywać w skali
lokalnej: spadek wyrażony zmniejszeniem się liczby osobników należy uznać za niewielki spadek liczebności populacji;
stan bliski wymarciu należy uznać za poważny spadek liczebności populacji. Podobnie, przejściową i łatwo odwracalną
zmianę ekosystemu należy uznać za ograniczoną; zmianę trwałą i prawie nieodwracalną należy uznać za poważną.
a13. Wpływ Gatunku na gatunki rodzime poprzez drapieżnictwo, pasożytnictwo czy roślinożerność jest:
X

nie dotyczy
mały
średni
duży

aconf09.

Odpowiedź udzielona z

acomm13.

Komentarz:

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

Corbicula fluminea nie wpływa na gatunki rodzime poprzez drapieżnictwo, pasożytnictwo
lub roślinożerność. Gatunek ten jest filtratorem, w skład jego diety może wchodzić
fitoplankton.
a14. Wpływ Gatunku na gatunki rodzime poprzez konkurencję jest:

X

mały
średni
duży
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aconf10.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

acomm14.

Komentarz:
Brak danych dla Polski, ale na podstawie badań amerykańskich (w USA małż ten jest
stwierdzany od 1924r.) wiemy, że C. fluminea redukuje dostępność siedlisk i przyczynia się
do wypierania rodzimych gatunków małży. Szczególnie wrażliwe są niewielkie groszkówki
i kulkówki oraz młodociane osobniki małży skójkowatych (Vaughn i Hakenkamp 2001 – P).
Corbicula fluminea opisywana jest jako gatunek rywalizujący z rodzimymi małżami o pokarm
i przestrzeń (Pérez-Bote i Fernández 2008 – P), a także z innymi gatunkami żyjącymi na dnie
zbiorników (planktonożercom ogranicza dostęp do pożywienia). Może filtrować także
plemniki małży skójkowatych, ich glochidia a nawet osobniki młodociane tuż po metamorfozie
(McMahon 1991, Strayer 1999 – P). Tym samym może przyczyniać się do skutecznej
„likwidacji” nowego pokolenia tych małży. Analiza treści pokarmowej u C. fluminea
wykazała brak selektywności w odżywianiu (Boltovskoy 1995 – P), co może przy dużym
zagęszczeniu oznaczać duży wpływ tego gatunku na dostępność pokarmu dla rodzimej
fauny. Przy założeniu, że gatunek zasiedli całą Polskę, będzie mógł on spowodować
poważne spadki liczebności populacji gatunków rodzimych szczególnej troski (np. małży).

a15. Wpływ Gatunku na gatunki rodzime poprzez krzyżowanie się z nimi jest:
X

brak / bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży

aconf11.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

acomm15.

Komentarz:
Corbicula fluminea nie krzyżuje się rodzimymi gatunkami małży, ale może tworzyć hybrydy
z obcą dla fauny Europy C. fluminalis (Pfenniger i in. 2002 – P).

a16.Wpływ Gatunku na gatunki rodzime poprzez przenoszenie patogenów lub pasożytów szkodliwych dla tych
gatunków jest:
X

bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży

aconf12.

Odpowiedź udzielona z

acomm16.

Komentarz:

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

U Corbicula fluminea nie stwierdzono pasożytów wewnętrznych szkodliwych dla gatunków
rodzimych (Łabęcka 2009 – P).
a17. Wpływ Gatunku na integralność ekosystemu poprzez zaburzanie jego czynników abiotycznych jest:
X

mały
średni
duży

aconf13.

Odpowiedź udzielona z

małym
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średnim
X

dużym

stopniem pewności

acomm17.

Komentarz:
Brak danych dla Polski, ale na podstawie innych badań małż ten przekształca (poprzez drążenie
w osadzie dennym) powierzchnię dna zbiornika wodnego (Vaughn i Hakenkamp 2001 – P).
Corbicula fluminea może także uwalniać dużą ilość nieorganicznego azotu w formie fekalii
i pseudofekalii (Asmus i Asmus 1991 – P). Masowa śmiertelność małży wpływa na jakość wody
(Strayer 1999 – P). Wprowadzenie gatunku może mieć wpływ na obieg węgla i biogenów
w ekosystemach rzecznych (Hakenkamp i Palmer 1999 – P). W Polsce odnotowano małe
zagęszczenia tego gatunku (por. a10, acomm10) w porównaniu do krajów południa Europy,
dlatego też wpływ gatunku na integralność ekosystemu poprzez zaburzanie jego czynników
abiotycznych oceniono jako „mały”. Nawet przy założeniu, że gatunek np. w wyniku ocieplenia
klimatu stałby się w Polsce szeroko rozpowszechniony i liczny, w najgorszym przypadku może on
spowodować łatwo odwracalne zmiany dotyczące procesów zachodzącychw siedliskach nie
należących do siedlisk szczególnej troski (takich jak np. różne typy zbiorników antropogenicznych
poza obszarami chronionymi lub ujętymi w sieci Natura 2000).

a18. Wpływ Gatunku na integralność ekosystemu poprzez zaburzanie jego czynników biotycznych jest:
X

mały
średni
duży

aconf14.

Odpowiedź udzielona z

acomm18.

Komentarz:

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

Brak danych dla Polski, ale na podstawie innych badań małż ten redukuje dostępność
siedlisk i może wypierać rodzime gatunki małży (Vaughn i Hakenkamp 2001 – P). Konkuruje
o pożywienie z innymi filtratorami a także może usuwać z toni wodnej larwy innych
gatunków małży (McMahon 1991, Strayer 1999 – P). Duża śmiertelność populacji może
wpływać na biotyczne komponenty środowiska oraz na jakość wody (Sousa i in. 2007, Sousa
i in. 2008 a, b – P). Obecność gatunku stymuluje biomasę grzybów i różnorodność bakterii,
co ma wpływ na funkcjonowanie ekosystemów wodnych (Novais i in. 2016 – P). W Polsce
odnotowano małe zagęszczenia tego gatunku (por. a10, acomm10) w porównaniu do
krajów południa Europy, dlatego też aktualny wpływ dotyczący zaburzenia stosunków
biotycznych należy ocenić jako mały. Niemniej jednak przy założeniu, że gatunek stałby się
w Polsce szeroko rozpowszechniony i liczny, jego potencjalny wpływ należałoby ocenić jako
średni. W takiej sytuacji, w najgorszym wypadku gatunek mógłby spowodować trudno
odwracalne zmiany procesów zachodzących w siedliskach nie należących do siedlisk
szczególnej troski lub łatwo odwracalne zmiany w siedliskach szczególnej troski.

A4b | Wpływ na uprawy roślin
Pytania z tego modułu określają skutki wpływu Gatunku na rośliny uprawne (np. upraw polowych, łąk i pastwisk,
upraw ogrodniczych, w tym sadów, ogrodów, szkółek leśnych i sadowniczych) i produkcję roślinną.
W przypadku pytań z niniejszego modułu, wpływ klasyfikowany jest jako mały, jeżeli oddziaływanie Gatunku na
rośliny będące obiektem inwazji jest sporadyczne i/lub powoduje małe szkody. Skutek klasyfikowany jest jako
średni, jeżeli Gatunek powoduje nieprzekraczające 20% lokalne straty w plonach (lub roślinach uprawnych) i jako
duży, gdy straty te przekraczają 20%.
a19. Wpływu Gatunku na uprawy roślin poprzez roślinożerność lub pasożytnictwo jest:
X

nie dotyczy
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
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aconf15.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

acomm19.

Komentarz:
Corbicula fluminea jest małżem – zwierzęciem wodnym, filtratorem.Odżywia się
planktonem, nie wpływa zatem na uprawy roślin poprzez roślinożerność lub pasożytnictwo.

a20. Wpływ Gatunku na uprawy roślin poprzez konkurencję jest:
X

nie dotyczy
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży

aconf16.

Odpowiedź udzielona z

acomm20.

Komentarz:

małym

średnim

dużym

stopniem pewności

Nie dotyczy. Małże są zwierzętami wodnymi.
a21.Wpływ Gatunku na uprawy roślin poprzez krzyżowanie się z gatunkami spokrewnionymi, w tym z samymi
roślinami uprawnymi jest:
X

nie dotyczy
brak / bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży

aconf17.

Odpowiedź udzielona z

acomm21.

Komentarz:

małym

średnim

dużym

stopniem pewności

Nie dotyczy. Małże są zwierzętami.
a22. Wpływ Gatunku na uprawy roślin poprzez zaburzenia integralności upraw jest:
X

bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży

aconf18.

Odpowiedź udzielona z

acomm22.

Komentarz:

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

Gatunek ten nie wpływa na uprawy roślin poprzez zaburzanie ich integralności.
a23. Wpływ Gatunku na uprawy roślin związany z tym, że jest on gospodarzem lub wektorem szkodliwych dla tych
roślin patogenów i pasożytów jest:
X

bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
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aconf19.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

acomm23.

Komentarz:
Brak danych które by wskazywały, że C. fluminea mogłaby być gospodarzem lub wektorem
szkodliwych dla roślin patogenów i pasożytów.

A4c | Wpływ na hodowle zwierząt
Pytania z niniejszego modułu określają skutki wpływu Gatunku na zwierzęta gospodarskie i domowe. Dotyczą one
zarówno dobrostanu pojedynczych zwierząt, jak i wydajności produkcyjnej całych hodowli.
a24.Wpływ Gatunku na zdrowie pojedynczego zwierzęcia lub produkcję zwierzęcą poprzez drapieżnictwo lub
pasożytnictwo jest:
X

nie dotyczy
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży

aconf20.

Odpowiedź udzielona z

acomm24.

Komentarz:

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

Corbicula fluminea nie wpływa na zdrowie pojedynczego zwierzęcia lub produkcję zwierzęcą
poprzez drapieżnictwo lub pasożytnictwo.
a25.Wpływ Gatunku na zdrowie pojedynczego zwierzęcia lub produkcję zwierzęcą poprzez posiadanie właściwości,
które stanowią niebezpieczeństwo podczas bezpośredniego kontaktu jest:
X

bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży

aconf21.

Odpowiedź udzielona z

acomm25.

Komentarz:

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

Brak danych, które by wskazywały, że małże te mogą mieć wpływ na zdrowie pojedynczego
zwierzęcia lub produkcję zwierzęcą poprzez posiadanie właściwości, które stanowią
niebezpieczeństwo podczas bezpośredniego kontaktu.
a26.Wpływ Gatunku na zdrowie pojedynczego zwierzęcia lub produkcję zwierzęcą poprzez przenoszenie szkodliwych
dla tych zwierząt patogenów i pasożytów jest:
X

nie dotyczy
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży

aconf22.

Odpowiedź udzielona z

małym
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średnim

dużym
X

stopniem pewności

acomm26.

Komentarz:
Małż ten nie przenosi pasożytów i patogenów szkodliwych dla zwierząt gospodarskich
i domowych.

A4d | Wpływ na ludzi
Pytania w niniejszym module określają skutki oddziaływania Gatunku na ludzi.
Odnosi się on do ludzkiego zdrowia, które zostało zdefiniowane jako całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny
dobrobyt, a nie jedynie brak chorób lub niepełnosprawności (definicja przyjęta za Światową Organizacją Zdrowia –
World Health Organization).
a27. Wpływ Gatunku na ludzkie zdrowie poprzez pasożytnictwo jest:
X

nie dotyczy
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży

aconf23.

Odpowiedź udzielona z

acomm27.

Komentarz:
Gatunek nie jest pasożytem.

małym

średnim

dużym

stopniem pewności

a28.Wpływ Gatunku na ludzkie zdrowie ze względu na posiadane właściwości, które stanowią niebezpieczeństwo
podczas bezpośredniego kontaktu jest:
X

bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży

aconf24.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

acomm28.

Komentarz:
Tkanki małży wydzielają śluz, który może być alergizujący dla niektórych osób w wyniku
bezpośredniego kontaktu (BHP UJ 2010 – P). Corbicula fluminea jest gatunkiem jadalnym
(Chung i in. 2001 – P), ale w Polsce nie ma tradycji spożywania małży. Corbicula fluminea
może akumulować metale ciężkie oraz pestycydy (Villar i in. 1999, Uno i in. 2001 – P), co
w konsekwencji na wyższych poziomach troficznych mogłoby prowadzić do zatruć.
Prawdopodobieństwo wpływu gatunku na ludzkie zdrowie jest niskie (mniej niż jeden
w roku przypadek kontaktu na 100 000 ludzi); skutek mały (konsultacje medyczne są
rzadkie, choroba nie powoduje absencji w pracy, nie ma żadnych trwałych upośledzeń, niski
poziom stresu), w zawiązku z tym wpływ należy określić jako bardzo mały.

a29. Wpływ Gatunku na ludzkie zdrowie w wyniku przenoszenia szkodliwych dla ludzi patogenów i pasożytów jest:
X

nie dotyczy
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
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aconf25.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

acomm29.

Komentarz:
Gatunek ten akumuluje w swoich tkankach ludzkie pasożyty jelitowe (pierwotniaki) z rodzaju
Cryptosporidium i Giardia (Izumi i in. 2004 – P). Cryptosporidium ma jednego żywiciela, więc po
wniknięciu do małży nie stanowi on już zagrożenia dla człowieka (Grzeszczuk i Prokopowicz
1999 – P). Przenoszenie Giardia na człowieka nie zostało wykazane przez ten gatunek.

A4e | Wpływ na inne obiekty
Pytania z niniejszego modułu określają inne skutki, nie uwzględnione w modułach A4a-d, jakie Gatunek może
wywierać na obiekty.
a30. Szkodliwy wpływ Gatunku na infrastrukturę jest:

X

bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży

aconf26.

Odpowiedź udzielona z

acomm30.

Komentarz:

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

W Polsce nie wykazano szkodliwego wpływu C. fluminea na urządzenia hydrotechniczne, ale
w USA oraz Belgii i Francji małż ten stanowi zagrożenie dla pracy urządzeń zanurzonych, w tym
wodociągowych (Lachner i in. 1970, Swinnen i in. 1998 – P). Pojawienie się gatunku powoduje
zapychanie rur na skutek tego, że młode osobniki są mało ruchliwe, przyczepiają się, rozmnażają
i umierają powodując zaleganie muszli (Stańczykowska i Kołodziejczyk 2011 – P, GISD – 2015 B).
Duże zagęszczenia np. w USA powodują utrudnienia w pracy elektrowni wodnych, stacji
uzdatniania wody, przemyśle wydobywania piasku i żwiru, w sektorach rolnictwa i nawadniania
(GISD 2015 – B). W Europie tego typu wpływ jest raczej niewielki, co w odniesieniu do Portugalii
stwierdzili Rosa i in. (2011 – P). Muszle C. fluminea stanowić też mogą problem dla firm
handlujących piaskiem i żwirem rzecznym – surowce te są zanieczyszczone muszlami małży
(Darrigran 2002 – P). W dużych zagęszczeniach wpływ gatunku można określić jako duży, gdyż
mógłby on być nieodwracalny. Prawdopodobieństwo wysokie (powyżej 100 zdarzeń na
100 000 obiektów rocznie), skutek średni (częściowo odwracalny), wpływ duży.

A5a | Wpływ na usługi ekosystemowe
Pytania z niniejszego modułu określają skutki, jakie Gatunek może wywierać na usługi ekosystemowe. Usługi
ekosystemowe zostały sklasyfikowane na podstawie Common International Classification of Ecosystem Services (CICES
Wersja 4.3; https://cices.eu/).
Należy zauważyć, że odpowiedzi na pytania w niniejszym module nie są wykorzystywane do obliczania całkowitej
oceny ryzyka (która uwzględnia jednak oddziaływanie na ekosystemy, oceniane we wcześniejszych modułach protokołu
+PL
Harmonia ). Mogą być jednak brane pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji co do sposobu
postępowania z gatunkiem.
a31. Wpływ Gatunku na usługi zaopatrzeniowe jest:
X

bardzo negatywny
umiarkowanie negatywny
neutralny
umiarkowanie pozytywny
bardzo pozytywny
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aconf27.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim
X

dużym

stopniem pewności

acomm31.

Komentarz:
Brak danych dla Polski. Corbicula fluminea jest filtratorem, bierze udział w procesie oczyszczania
wód (Villar i in. 1999, Uno i in. 2001 – P). Jej wpływ jest odnotowywany jako znaczący
w siedliskach, w których jest bardzo liczna (Sousa i in. 2008 a – P). Corbicula fluminea jest
wykorzystywana jako bioindykator środowisk zanieczyszczonych (Graczyk 2003 – P). Małż
ten akumuluje metale cieżkie i pestycydy (Bell-McCaulou 1993, Oliveira i in. 2015 – P).
Gatunek ten akumuluje w swoich tkankach ludzkie pasożyty jelitowe (pierwotniaki) z rodzaju
Cryptosporidium i Giardia (Izumi i in. 2004 – P). Cryptosporidium ma jednego żywiciela, więc
po wniknięciu do małży nie stanowi on już zagrożenia dla człowieka (Grzeszczuk
i Prokopowicz 1999 – P). Przenoszenie Giardia przez C. flumiena na człowieka nie zostało
wykazane.
W Polsce nie wykazano szkodliwego wpływu C. fluminea na urządzenia hydrotechniczne, ale
małż ten potencjalnie stanowi zagrożenie dla pracy urządzeń zanurzonych, w tym
wodociągowych (Lachner i in. 1970, Swinnen i in. 1998 – P), powodując utrudnienia w pracy
zakładów przemysłowych, sektora rolniczego i społeczeństwa.

a32. Wpływ Gatunku na usługi regulacyjne jest:
X

bardzo negatywny
umiarkowanie negatywny
neutralny
umiarkowanie pozytywny
bardzo pozytywny

aconf28.

Odpowiedź udzielona z

acomm32.

Komentarz:

małym

średnim
X

dużym

stopniem pewności

W Polsce brak jest tego typu danych mimo że gatunek występuje w naszym kraju od 15 lat,
jak dotąd nie stwierdzono jego masowych pojawów. Tylko w siedliskach, w których
C. fluminea jest bardzo liczna można by było ocenić jej wpływ jako umiarkowanie negatywny
(Sousa i in. 2008 a – P). Jest filtratorem, bierze udział w procesie oczyszczania wód, obiegu
pierwiastków, procesie sedymentacji (Sousa i in. 2008 a – P). Małże tego gatunku mogą
wychwytywać ze środowiska wodnego i akumulować w swoich tkankach pierwotniaki:
Cryptosporidium parvum (wywołującego kryptosporidiozę) oraz Giardia lamblia (wywołującą
giardiozę) (Graczyk i in. 2003 – P). Pierwotniaki te są groźne dla psów, kotów i przeżuwaczy, gdy
występują swobodnie w środowisku wodnym. Przenoszenie pasożytów ludzkich przez ten
gatunek nie zostało wykazane.
Corbicula fluminea odżywia się również dzięki rzęskom zlokalizowanym na nodze „pedal
feeding”, co głównie wpływa na abiotyczną charakterystykę górnej warstwy sedymentu, ale
również na obieg węgla i koncentrację materii organicznej (Hakenkamp i Palmer 1999 – P).
Corbicula poprzez filtrację i nożny sposób odżywiania jest ważnym łącznikiem pomiędzy
procesami zachodzącymi w toni wodnej jak i na dnie zbiornika wodnego, gdyż używa
substancji organicznych z tych dwóch przedziałów zbiornika wodnego (Hakenkamp i Palmer
1999 – P). Corbicula może także uwalniać dużą ilość nieorganicznego azotu w formie fekalii
i pseudofekalii (Asmus i Asmus 1991 – P) i stymulować produkcję pierwotną roślin
zanurzonych i fitoplanktonu (Phelps 1994 – P). Małż ten jest zwany „inżynierem
ekosystemów”. Przekształca przez drążenie w osadach dennych ich powierzchnię. Redukuje
dostępność siedlisk i nawet wypiera rodzime gatunki małży (szczególnie wrażliwe są
niedużej wielkości groszkówki i kulkówki oraz młodociane osobniki małży skójkowatych
(Vaughn i Hakenkamp 2001 – P). Konkuruje o pożywienie z innymi gatunkami żyjącymi na
dnie zbiorników i ogranicza zwierzętom planktonożernym dostęp do pożywienia. Może
filtrować i trawić plemniki małży skójkowatych, ich glochidia a nawet osobniki młodociane
tuż po metamorfozie (McMahon 1991, Strayer 1999 – P). Masowa śmiertelność C. fluminea
wpływa na jakość wody (Strayer 1999 – P), ale też w konsekwencji puste muszle mogą stać
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się dogodnym miejscem życia fauny bentosowej (Werner i Rothhaupt 2007 – P). Gatunek
ten może zmieniać fizycznie środowiska wodne, ich strukturę i funkcjonowanie
i doprowadzać do spadku zagęszczenia rodzimych małży przy wzroście zagęszczenia
ślimaków, owadów i skorupiaków (Illari i in. 2012 – P). Przy założeniu, że gatunek osiągnie
większą liczebność na obszarze Polski jego wpływ będzie umiarkowanie negatywny.
a33. Wpływ Gatunku na usługi kulturowe jest:

X

bardzo negatywny
umiarkowanie negatywny
neutralny
umiarkowanie pozytywny
bardzo pozytywny

aconf29.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim
X

dużym

stopniem pewności

acomm33.

Komentarz:
Brak danych, które by wskazywały, że małż ten wpływa na usługi kulturowe w naszym kraju.

A5b | Wpływ zmian klimatu na ocenę ryzyka negatywnego wpływu Gatunku
W poniższych pytaniach ryzyko ocenione w każdym z wcześniejszych modułów protokołu Harmonia+PLjest ponownie
oceniane przy uwzględnieniu przyszłych zmian klimatu. Proponowany horyzont czasowy sięga połowy XXI wieku.
Zaleca się wzięcie pod uwagę raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on
ClimateChange IPCC). Zakładany wzrost temperatury w latach 2046-2065 wyniesie od 1 do 2 °C.
Wobec wysokiego stopnia niepewności dotyczącej skali zmian klimatu i ich wpływu na inwazje biologiczne obcych
gatunków, w poniższych pytaniach nie podano zakresów odpowiadających poszczególnym stopniom przyjętej skali.
Oceny należy dokonywać na podstawie wiedzy eksperckiej.
Należy zauważyć, że odpowiedzi na pytania w niniejszym module nie są wykorzystywane do obliczania całkowitej
oceny ryzyka. Mogą być jednak brane pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji co do sposobu
postępowania z gatunkiem.
a34.WPROWADZENIE – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu Gatunek pokona bariery geograficzne
i (o ile to w przypadku tego Gatunku zasadne) kolejne bariery związane z hodowlą lub uprawą w Polsce:

X

znacznie spadnie
umiarkowanie spadnie
nie zmieni się
umiarkowanie wzrośnie
bardzo wzrośnie

aconf30.

Odpowiedź udzielona z

acomm34.

Komentarz:

małym

średnim
X

dużym

stopniem pewności

Prawdopodobieństwo, że wskutek ocieplenia klimatu gatunek będzie częściej wprowadzany
nie zmieni się.
a35. ZADOMOWIENIE – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu Gatunek pokona bariery, które dotychczas
uniemożliwiały mu przeżycie i rozmnażanie się w Polsce:

X

znacznie spadnie
umiarkowanie spadnie
nie zmieni się
umiarkowanie wzrośnie
bardzo wzrośnie
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aconf31.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim
X

dużym

stopniem pewności

acomm35.

Komentarz:
Wydaje się, że obecny klimat Polski nie sprzyja silnemu zadomowieniu się C. fluminea
w kraju, za wyjątkiem ciepłych wód pochłodniczych uwalnianych przez elektrownie oraz
miejsc będących pod stałym wpływem tych wód. Wzrost temperatury w okresie zimowym
wpływa pozytywnie na tempo wzrostu osobników tego gatunku oraz zwiększa jego sukces
reprodukcyjny (Weitere i in. 2009 – P). Wraz z ociepleniem klimatu, na skutek większej
przeżywalności młodych osobników, może nastąpić wzrost zagęszczenia w zajmowanych
siedliskach. Małże C. fluminea mogłyby się rozmnażać poza wodami pochłodniczymi a ich
cykl rozrodczy mógłby ulec skróceniu. Dlatego też przypuszcza się, że ocieplenie klimatu
może wpłynąć na wzrost rozprzestrzenienia się C. fluminea w Polsce (Crespo i in. 2015 – P).
Obecnie niskie temperatury są czynnikiem ograniczającym występowanie i zarazem
powodującym największą śmiertelność osobników (French i Schloesser 1991 – P) głównie
w połączeniu ze spadkiem poziomu wody (Werner i Rothhaupt 2008 – P). Również mające
miejsce ekstremalne warunki klimatyczno-środowiskowe (jak np. powodzie i towarzyszące
im duże ładunki przenoszonego mułu, susze, ekstremalne temperatury, niska zawartość
tlenu) mogą wpływać na masową śmiertelność małży (Ilarri i in. 2011, Sousa i in. 2012 – P).
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ekstrema pogodowe będą dotykały również gatunki
rodzime (Sousa i in. 2012 – P).

a36. ROZPRZESTRZENIANIE – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu Gatunek pokona bariery, które
dotychczas uniemożliwiały mu rozprzestrzenianie się w Polsce:

X

znacznie spadnie
umiarkowanie spadnie
nie zmieni się
umiarkowanie wzrośnie
bardzo wzrośnie

aconf32.

Odpowiedź udzielona z

acomm36.

Komentarz:

małym

średnim
X

dużym

stopniem pewności

Gatunek charakteryzuje się dużymi zdolnościami ekspansji w siedliskach poza naturalnym
zasięgiem, należy wiec przypuszczać, że o ile klimat nie ochłodzi się znacznie, co mogłoby
uniemożliwić jego rozród, ekspansja tego gatunku będzie postępowała. Wraz ze wzrostem
temperatury wód, małże C. fluminea mogłyby się rozmnażać poza wodami pochłodniczymi
a ich cykl rozrodczy mógłby ulec skróceniu a także powtarzać się wielokrotnie w ciągu roku.
Dlatego też przypuszcza się, że ocieplenie klimatu może wpłynąć na wzrost rozprzestrzenienia
się C. fluminea w Polsce (Crespo i in. 2015 – P). Istnieje prawdopodobieństwo, że
przeżywalność larw w cieplejszych wodach wzrośnie.
a37.WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu wpływ Gatunku
na dzikie rośliny i zwierzęta oraz siedliska i ekosystemy w Polsce:

X

znacznie spadnie
umiarkowanie spadnie
nie zmieni się
umiarkowanie wzrośnie
bardzo wzrośnie

aconf33.

Odpowiedź udzielona z

acomm37.

Komentarz:

małym

średnim
X

dużym

stopniem pewności

W przypadku ocieplenia klimatu wraz z zasiedlaniem nowych siedlisk oraz zwiększaniem
zagęszczenia populacji na nowych obszarach wpływ gatunku na zwierzęta oraz siedliska
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przyrodnicze prawdopodobnie umiarkowanie wzrośnie i małże C. fluminea będą się
rozmnażały częściej lub (i) ich cykl rozrodczy ulegnie skróceniu. Może także wzrosnąć
przeżywalność larw, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do wzrostu liczebności
populacji. Może pojawić się silna konkurencja z gatunkami rodzimymi o zasoby
(pokarm, przestrzeń życiową).
a38. WPŁYW NA UPRAWY ROŚLIN – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu, wpływ Gatunku na rośliny
uprawne lub produkcję roślinną w Polsce:

X

znacznie spadnie
umiarkowanie spadnie
nie zmieni się
umiarkowanie wzrośnie
bardzo wzrośnie

aconf34.

Odpowiedź udzielona z

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

acomm38.

Komentarz:
Gatunek jest zwierzęciem wodnym i nie wpływa na rośliny uprawne lub produkcję
roślinną w Polsce. Jest mało prawdopodobne, aby na skutek zmian klimatu ta sytuacja
uległa zmianie.

a39. WPŁYW NA HODOWLE ZWIERZĄT – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu, wpływ Gatunku na
zwierzęta gospodarskie i domowe i produkcję zwierzęcą w Polsce:

X

znacznie spadnie
umiarkowanie spadnie
nie zmieni się
umiarkowanie wzrośnie
bardzo wzrośnie

aconf35.

Odpowiedź udzielona z

acomm39.

Komentarz:

małym

średnim

dużym
X

stopniem pewności

Gatunek nie wpływa na hodowle zwierząt w Polsce. Jest mało prawdopodobne, aby na
skutek zmian klimatu ta sytuacja uległa zmianie. W odniesieniu do hodowli ryb brak jest
tego typu danych.
a40. WPŁYW NA LUDZI – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu, wpływ Gatunku na ludzi w Polsce:

X

znacznie spadnie
umiarkowanie spadnie
nie zmieni się
umiarkowanie wzrośnie
bardzo wzrośnie

aconf36.

Odpowiedź udzielona z

małym

acomm40.

Komentarz:
Gatunek nie ma wpływu na ludzi w Polsce. Jest mało prawdopodobne, aby na skutek
zmian klimatu ta sytuacja uległa zmianie, chyba, że małż stanie się w naszym kraju
pożądanym smakołykiem na rynku spożywczym.
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średnim
X

dużym

stopniem pewności

a41.WPŁYW NA INNE OBIEKTY – prawdopodobieństwo, że na skutek zmian klimatu, wpływ Gatunku na inne obiekty
w Polsce:

X

znacznie spadnie
umiarkowanie spadnie
nie zmieni się
umiarkowanie wzrośnie
bardzo wzrośnie

aconf37.

Odpowiedź udzielona z

acomm41.

Komentarz:

małym

średnim
X

dużym

stopniem pewności

Wraz z ocieplaniem klimatu najprawdopodobniej wzrośnie wielkość populacji tego gatunku
w zajmowanych siedliskach, co może powodować duże utrudnienia w funkcjonowaniu
obiektów infrastruktury wodnej (zatykanie urządzeń hydrotechnicznych, rur wodociągowych).
Ocieplenie klimatu mogłoby wpłynąć np. na występowanie wielokrotnych okresów rozrodczych
małży i prowadzić do wzrostu liczebności populacji tego gatunku. W konsekwencji C. fluminea
mogłaby się stać gatunkiem niepożądanym w zbiornikach wodnych.

Podsumowanie ankiety
Moduł

Wynik

Stopień pewności

Wprowadzenie (pytania: a06-a08)

1,00

1,00

Zadomowienie (pytania: a09-a10)

1,00

1,00

Rozprzestrzenianie (pytania: a11-a12)

0,75

0,5

Wpływ na środowisko przyrodnicze (pytania: a13-a18)

0,25

0,92

Wpływ na uprawy roślin (pytania: a19-a23)

0,00

1,00

Wpływ na hodowle zwierząt (pytania: a24-a26)

0,00

1,00

Wpływ na ludzi (pytania: a27-a29)

0,00

1,00

Wpływ na inne obiekty (pytanie: a30)

0,75

1,00

Proces inwazji (pytania: a06-a12)

0,92

0,83

Negatywny wpływ (pytania: a13-a30)

0,75

0,98

Ocena całkowita

0,69

Kategoria stopnia inwazyjności

średnio inwazyjny gatunek obcy

A6 | Uwagi
Niniejsza ocena opiera się o stan wiedzy istniejący w czasie jej przeprowadzania. Należy pamiętać, że inwazje
biologiczne obcych gatunków są zjawiskiem o wyjątkowo dużej dynamice i nieprzewidywalności. Dotyczy to przede
wszystkim wnikania nowych gatunków obcych, jak również wykrywania ich negatywnego wpływu. Dlatego należy
mieć na uwadze, że w miarę upływu czasu, ocena Gatunku może ulec zmianie. Z tego powodu zasadne jest jej
regularne powtarzanie.
acomm42.

Komentarz:
Corbicula fluminea jest jednym z najważniejszych gatunków obcych spotykanych w środowisku
wodnym (Crespo i in. 2015 – P). Przewidywano pojawienie się tego małża w Polsce
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(Serafiński i in. 2002 – P), co po niedługim czasie zostało udokumentowane opisaniem
pierwszego stanowiska występowania (Domagała i in. 2004 – P). Małż ten jest gatunkiem
opisywanym poza granicami naszego kraju jako gatunek uciążliwy i osiągający duże
zagęszczenia, a także jako gatunek o ogromnej inwazyjności oraz zdolności reprodukcyjnej.
Małże te są głównie hermafrodytyczne (Morton 1977, 1982, 1983, 1986 – P) i zdolne do
samozapłodnienia (Kraemer i Galloway 1986 – P). Ich cykl płciowy i rozwój larw jest krótki
(King i in. 1986, Kraemer i Galloway 1986 – P) i może się powtarzać wielokrotnie w ciągu roku
(Łabęcka 2009 – P). W zależności od warunków środowiskowych małże te mogą przedstawiać
rozmaite strategie życia. Mogą być jajorodne, jajożyworodne oraz żyworodne. Inkubują
potomstwo w półskrzelach albo produkują larwę planktonową (Byrne i in. 2000, Korniushin
i Glaubrecht 2003, Korniushin 2004, Glaubrecht i in. 2006, Łabęcka 2009 – P). Powszechne są
u tego gatunku osobniki di-, tri- i tetraploidalne (Komaru i in. 1997, Park i in. 2000,
Qiu i in. 2001 – P) oraz rozród androgenetyczny (Komaru i in. 1998, Ishibashi i in. 2003,
Hedtke i in. 2008, Pigneur i in. 2011 – P). Tworzą także kryptyczne hybrydy z C. fluminalis
(Pfenniger i in. 2002 – P). W Polsce C. fluminea należy do gatunków zadomowionych (wynik
ankiety dla zadomowienia = 1,00; pytania: a09-a10). Gatunek nie tworzy w Polsce tak
licznych populacji jak np. w krajach Europy południowej, dlatego też wynik ankiety
dot. wpływu na środowisko przyrodnicze (pyt. a13-a18) uzyskał wartość 0,25, nawet przy
założeniu, że C. fluminea występuje na całym obszarze Polski. Klimat Polski jest dla tego
+PL
gatunku umiarkowanie korzystny, ale metodyka oceny Harmonia
wskazuje wybór
odpowiedzi „warunki optymalne”. Warunki siedliskowe są optymalne a wynik ankiety dla
procesu inwazji = 0,92 (pyt. a06-a12). Prawdopodobnie okresy zimowego mrozu połączone
z powstawaniem pokrywy lodowej w zbiornikach naturalnych wpływają na śmiertelność
małży. Niemniej jednak badania wskazują na to, że zawsze część populacji przeżyje i będzie
w stanie ją odbudować (Müller i Baur 2011 – P). Na uwagę zasługuje fakt, że C. fluminea
w Polsce jest także hermafrodytyczna (Łabęcka 2009 – P). Dlatego też, co jest szczególnie
niebezpieczne, populację może założyć lub odtworzyć nawet jeden osobnik. W naszym kraju
małż ten dotychczas nie wykazywał cech inwazyjnych i nie wpływał negatywnie na rodzimą
faunę oraz siedliska. Posiada on jednak potencjał i predyspozycje do wykazywania
negatywnego wpływu. W Polsce gatunek napotyka jednak na pewne ograniczenia.
Czynnikiem limitującym są niewątpliwie niskie temperatury. W przypadku gatunku, który
poza granicami Polski posiada cechy gatunku inwazyjnego należy wykazać ostrożność
(całkowita ocena ankiety 0,69) oraz zaleca się monitorowanie wielkości populacji w Polsce
celem ograniczenia możliwego przyszłego negatywnego wpływu na ekosystemy i siedliska
przyrodnicze (wynik 0,25; pytania a13-a18) oraz infrastrukturę wodną (wpływ na inne
obiekty = 0,75; pytanie: a30). Na ww. ocenę wpłynęło główne oddziaływanie tych małży na
infrastrukturę u naszych zachodnich sąsiadów, które wzięto pod uwagę przy ocenie ryzyka.
Gdyby małż rozprzestrzenił się na obszarze całego naszego kraju, jego wpływ może być duży.
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