
 

 

 

 

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: Krab wełnistoręki 

 2) nazwa łacińska: Eriocheir sinensis Milne-Edwards, 1853 

 3) nazwa angielska: Chinese mitten crab 

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

a) synonimy nazwy polskiej: Krab wełnistoszczypcy 

b) synonimy nazwy łacińskiej: – 

c) synonimy nazwy angielskiej: Chinese crab 
Chinese river crab 

 5) rodzaj organizmu: skorupiaki 

 6) rodzina: Varunidae 

 7) pochodzenie (region): 

wschodnia Azja, od 26° szerokości geograficznej północnej (prowincja Fujien w Chinach) na północ do 40° 
szerokości północnej (Półwysep Koreański) 

 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 

Krab wełnistoręki posiada masywny, zbliżony do kwadratu, pancerz, którego szerokość jest 1,1 razy większa niż 
długość. Pancerz jest koloru zielonkawo-brązowego i u największych osobników osiąga szerokość nawet 10 cm. 
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 – są one dwa razy dłuższe niż szerokość pancerza. Szczypce 
dorosłych osobników pokryte są charakterystycznymi, kutykularnymi szczecinami przypominającymi wełnę. 
U tego gatunku występuje dymorfizm płciowy – samice są mniejsze, mają mniejsze i mniej porośnięte szczypce 
oraz szeroki odwłok w przeciwieństwie do samców, których odwłok jest dużo węższy. Jest to gatunek 
dwuśrodowiskowy (katadromiczny). Dorosłe osobniki żyją kilka lat w wodach słodkich lub słonawych, a pod 
koniec życia migrują na rozród do morza. Samica jest w stanie wyprodukować od 250 tys. do 1 mln jaj, z których 
następnie wylęgają się planktonowe larwy. Ich rozwój jest możliwy jedynie w wodzie morskiej. Ostatnie 
stadium larwalne osiada na dnie i przekształca się w młodego kraba, który rozpoczyna wędrówkę w górę rzeki. 
Długość życia wynosi od 1 do 5 lat w zależności od czynników środowiskowych, m.in. temperatury i zasolenia. 
Gatunek ten odżywia się pokarmem roślinnym, zwierzęcym i detrytusem. 

10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia 

W rodzimym zasięgu krab wełnistoręki występuje w różnych warunkach klimatycznych, charakteryzujących się 
długim, ciepłym i często deszczowym latem oraz łagodną, deszczową bądź mroźną, krótką zimą z opadami śniegu. 
Tak więc występuje w szerokim zakresie temperatur. Szeroki jest także zakres zasolenia, w którym występuje. 
Gatunek ten zasiedla zbiorniki słone i słonawe (np. estuaria), w których następuje rozwój larw oraz płytkie, 
śródlądowe wody stojące i płynące (o powolnym przepływie), w których następuje rozwój i wzrost osobników 
młodocianych. Osobniki dorosłe występują i w wodach słodkich i słonych. 

11) zastosowanie gospodarcze 

W Europie, krab wełnistoręki jest poławiany komercyjnie, np. w Holandii czy Niemczech, a następnie sprzedawany 
do restauracji azjatyckich. W latach 90. ubiegłego wieku w Niemczech odławiano rocznie średnio około 122 ton 
tego gatunku. Na aukcji rybnej w Holandii, w latach 2003-2006, sprzedano od 11 do 32 ton tego gatunku, 
w cenie od 3,43 euro/kg do 6,23 euro/kg. Gatunek ten ma więc znaczenie ekonomiczne, zwłaszcza, iż niektórzy 
rybacy łowią go kilka lub nawet kilkanaście ton rocznie. 

 

2. Inwazyjność  

 1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono): 1928 

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

W Polsce obecność kraba wełnistorękiego stwierdzono po raz pierwszy w 1928 roku w Jeziorze Dąbie. Od tego 
momentu, w kolejnych latach gatunek ten pojawiał się sporadycznie w rzekach zachodniej Polski, tj. Odrze, 
Noteci, Warcie i Wiśle oraz wzdłuż polskiego wybrzeża. Został także znaleziony w jeziorze Wydmińskim na 
Mazurach. Były to zwykle doniesienia o pojedynczych, dużych osobnikach. Dopiero od końca lat 90. ubiegłego 
wieku gatunek ten zaczął pojawiać się regularnie w lekko słonych zbiornikach, jak estuarium Odry czy Zalew 
Wiślany. Kraby rozprzestrzeniają się prawdopodobnie samoistnie z Niemiec, gdzie występuje liczna populacja 
tego gatunku. Będąc organizmem dwuśrodowiskowym, krab wełnistoręki jest przystosowany do odbywania 
długich wędrówek, także lądem. 

 3) rozmnażanie w przyrodzie Polski 

 tak X nie  nie dotyczy 

 4) sposób rozmnażania się 

– 

 5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

● drogi wprowadzania zamierzonego: handel owocami morza (ucieczki i uwalnianie do środowiska); 

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

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

 6) stopień rozprzestrzenienia 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

W Polsce liczbę stanowisk, w których stwierdzono występowanie kraba wełnistorękiego, określono jako 
średnią. W największej liczebności gatunek ten występuje w następujących akwenach: w Jeziorze Dąbie, 
estuarium Odry, Zalewie Szczecińskim, cieśninie Dziwna, łączącej ten zalew z Morzem Bałtyckim, Jeziorach 
Łebsko i Gardno, Zatoce Gdańskiej, Martwej Wiśle i Zalewie Wiślanym. Ponadto, pojedyncze osobniki 
notowane były na innych stanowiskach, np. w Szczecinie, Człuchowie czy w Kamiennej Górze (rozlewisko 
Warty i Postomii). W Jeziorze Dąbie liczebność kraba wełnistorękiego wyniosła w sierpniu 1998 roku 186 
osobniki, w estuarium Odry od 48 do 1463 osobników w latach 2001-2009, w północnej części Zalewu 
Wiślanego i cieśninie Dziwna 259 osobników w 2008 i 2010 roku, w Zatoce Gdańskiej 188 osobników w latach 
1998-2007, a w Zalewie Wiślanym 296 osobników w latach 2008-2014. Chociaż informacje pozwalające na 
ocenę liczebności nie były zbierane w sposób systematyczny i reprezentatywny, to wydaje się, iż pozwalają one 
stwierdzić, iż gatunek ten jest w Polsce szeroko rozprzestrzeniony. 

 7) dynamika gatunku 

kategoria: gatunki obecnie nieekspansywne 

stopień pewności: duży 

opis: 
Chociaż informacje pozwalające na ocenę dynamiki gatunku w ciągu ostatnich 20 lat nie były zbierane 
w sposób systematyczny i reprezentatywny, to wydaje się, iż pozwalają one stwierdzić, iż w ciągu tego okresu 
liczba zajętych dotychczas stanowisk, jak i liczba stwierdzeń osobników kraba wełnistorękiego nie zmieniła się 
w zakresie większym niż 1/5. Od 20 lat gatunek ten występuje na stanowiskach w Jeziorze Dąbie, estuarium 
Odry i Zalewie Szczecińskim, w liczebności wynoszącej średnio powyżej 100 osobników w ciągu roku. 
Natomiast liczebność tego gatunku na stanowiskach w dwóch innych akwenach, Zalewie Wiślanym i Zatoce 
Gdańskiej, nie przekracza odpowiednio 40 i 100 osobników rocznie. Dodatkowo, krab wełnistoręki pojawia się 
pojedynczo lub w małej liczbie na wielu innych stanowiskach w Polsce. 

 8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach 

W Polsce występują jedynie dorosłe (duże) kraby wełnistorękie, które najliczniej zasiedlają zbiorniki o głębokości 
do około 10 m, znajdujące się w przybrzeżnej strefie Morza Bałtyckiego i charakteryzujące się zasoleniem 
w zakresie 0,5-7 psu (estuarium Odry, Zalew Wiślany czy Zatoka Gdańska). Pojedyncze osobniki tego gatunku są 
także spotykane w rzekach. Warunki siedliskowe (abiotyczne i biotyczne) w zbiornikach, w których występuje 
krab wełnistoręki są bardzo zróżnicowane, co jedynie potwierdza fakt, iż gatunek ten charakteryzuje się dużą 
plastycznością. Jest to największy gatunek skorupiaka w Polsce, nie posiadający praktycznie wrogów. Ponadto, 
dzięki zdolności do samoistnej dyspersji, może z łatwością zmienić siedlisko, jeżeli warunki są niekorzystne. 

 9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,58 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: nie zmieni się 

opis:  
Mimo, iż dorosłe osobniki kraba wełnistorękiego występują w Polsce już od kilku dekad, to brak jest zadomowionej 
populacji tego gatunku. Wynika to z faktu, iż larwy wymagają do rozwoju wód morskich, o zasoleniu wyższym niż 
występujące w Polskich Obszarach Morskich. Jest mało prawdopodobne, aby wzrost temperatury 
w prognozowanym zakresie zwiększył tolerancję larw tego gatunku na niskie zasolenie występujące w Polsce. Co 
więcej, prognozy dla Morza Bałtyckiego przewidują, iż wraz ze zmianami klimatu dojdzie do dalszego obniżenia tego 
parametru. Jeżeli zatem nie dojdzie do zadomowienia się kraba wełnistorękiego w Polsce i jego liczebność będzie 
nadal na tak niskim poziomie, to inwazyjność tego gatunku także nie ulegnie zmianie. 
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3. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) wpływ na środowisko przyrodnicze 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Krab wełnistoręki, jeżeli występuje w dużej liczebności, może wywierać negatywny wpływ na środowisko 
przyrodnicze poprzez konsumpcję rodzimych gatunków flory oraz drapieżnictwo na rodzimych gatunkach i fauny, 
wyżeranie ikry ryb czy konkurowanie o pokarm i kryjówki z rodzimymi skorupiakami. Z drugiej strony, może on 
dostarczać pokarmu innym organizmom, jak ryby, ptaki czy ssaki. Gatunek ten stanowi miejsce do życia wielu 
organizmów, które zasiedlają jego pancerz i charakterystyczne,  szczeciny porastające szczypce. Odbywając 
długie migracje, może on brać udział w rozprzestrzenianiu tych organizmów, jak również w ich introdukcji do 
nowych środowisk. Krab wełnistoręki może także wpływać na gatunki rodzime poprzez przenoszenie 
patogenów, jak np. śmiertelnej dla rodzimych raków dżumy raczej Aphanomyces astaci, groźnych dla innych 
dziesięcionogów pasożytniczych mikrosporydiów Endoreticulatus eriocheir czy groźnego dla ryb pierwotniaka 
Epistylis sp. Może także wpływać na środowisko abiotyczne poprzez zakopywanie się w osadzie i uwalnianie 
znajdujących się w nim związków chemicznych, które zmieniają jakość wody. Jednak do tej pory brak jest 
informacji na temat ilościowych i jakościowych zmian w środowisku przyrodniczym, mogących być wynikiem 
oddziaływania kraba wełnistorękiego. Wydaje się jednak, iż skoro w Polsce brak jest zadomowionej populacji 
tego gatunku, a liczba osobników notowanych w ciągu roku jest stosunkowo niewielka, to jego wpływ jest 
również mały. 

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

– 

 3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie 

Wydaje się, że krab wełnistoręki może mieć potencjalny wpływ na następujący gatunek: 
- rak szlachetny Astacus astacus – gatunek narażonym na wyginięcie VU, objęty ochroną częściową. 

 4) wpływ na gospodarkę 

wynik oceny: 0,58 

kategoria: średni 

opis:  
Krab wełnistoręki jest nosicielem dżumy raczej Aphanomyces astaci, powodującej śmierć raków z gatunku rak 
szlachetny Astacus astacus i z tego względu może wywierać duży wpływ na komercyjną produkcję tego gatunku. 
Może także stanowić potencjalne zagrożenie dla akwakultury mięczaków czy ryb, które uszkadza (miażdży lub 
tnie) masywnymi szczypcami. Gatunek ten może także niszczyć sieci rybackie oraz przyczyniać się do erozji 
brzegów czy niszczenia umocnień przeciwpowodziowych poprzez kopanie kryjówek. W wyniku powyższych 
aktywności gospodarka człowieka może ponosić straty ekonomiczne. Z drugiej strony, krab wełnistoręki jest 
pokarmem człowieka i z tego względu przynosi zyski m.in. dla poławiających go rybaków. 

 5) wpływ na zdrowie człowieka 

wynik oceny: 0,25 

kategoria: mały 

opis:  
Krab wełnistoręki może mieć wpływ na ludzkie zdrowie poprzez przenoszenie pasożytniczego gatunku przywry 
Paragonimus westermani, którego jest żywicielem pośrednim. Gatunek ten wywołuje u człowieka paragonimozę, 
która jest farmakologicznie uleczalna. Zakażenie następuje po spożyciu surowych krabów, zawierających 
metacerkarie tego pasożyta. W Europie nie stwierdzono dotychczas przypadków zarówno występowania tego 
pasożyta u kraba wełnistorękiego, jak zainfekowania nim człowieka. Kraby mogą także stanowić zagrożenie 
podczas bezpośredniego kontaktu, gdyż posiadają masywne szczypce, które zaciskają z dużą siłą na przeciwniku 
w momencie zagrożenia. W przypadku nieumiejętnego złapania kraba może dojść do powstania uszkodzeń 
skóry. 
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 6) wpływ na usługi ekosystemowe 

wynik oceny: 0,50 

kategoria: neutralny 

opis:  
Krab wełnistoręki może wpływać na usługi zaopatrzeniowe negatywnie i pozytywnie – z jednej strony może 
uszkadzać narzędzia połowowe wraz ze złowionymi w nie rybami, z drugiej natomiast, dostarczać pokarmu dla 
człowieka oraz surowca do produkcji paszy czy nawozów. Gatunek ten może też wpływać na usługi regulacyjne, 
gdyż czyści zasiedlane zbiorniki konsumując martwe szczątki roślinne i zwierzęce. Ze względu na fakt, iż w Polsce 
nie ma rodzimych krabów, krab wełnistoręki budzi zainteresowanie społeczeństwa i naukowców. Gatunek ten 
jest zdolny do podkradania wędkarzom przynęty podczas wędkowania rekreacyjnego, a zwyczaj kopania przez 
niego nor w brzegach zbiorników wodnych, może zaburzać ich estetykę. Z tych względów może mieć wpływ na 
usługi kulturowe. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce gatunek ten nie utworzył zadomowionej populacji, 
występuje w małej liczebności, to jego wpływ na usługi ekosystemowe jest neutralny. 

 

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego 

gatunku  

W ograniczeniu rozprzestrzeniania się larw i juwenilnych osobników kraba wełnistorękiego 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. W przypadku masowego występowania naturalna regulacja liczebności tego gatunku przy pomocy 
drapieżników (ryby, ptaki, ssaki) nie przynosi rezultatów, a jedyną skuteczną metodą wydaje się regularne 
odławianie krabów. W Niemczech, w latach 1990-tych, w celu eliminacji, odławiano rocznie średnio około 122 
ton kraba wełnistorękiego, najwięcej (95,6%) przy pomocy pułapek i sieci przestawnych. W celu eliminacji tego 
gatunku, stosowano w Niemczech także bariery elektryczne, które charakteryzowały się dużą skutecznością, 
ale stanowiły również zagrożenie dla innych organizmów. Wydaje się, iż w Polsce liczebność tego gatunku w dużej 
mierze jest regulowana przez odłowy w celach naukowo-badawczych. Dotyczy to głównie estuarium Odry, 
Jeziora Dąbie, Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Wiślanego. Formą kontroli jest ujęcie tego gatunku w przepisach 
prawnych – rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmującym wykaz 
inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 oraz 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: S4 – gatunek średniego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, szeroko rozprzestrzeniony 
(lista ostrzegawcza) 
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