
 

 

 

 

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: Krab wełnistoręki 

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

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

dane liczbowe: brak danych 

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:  

gatunek szeroko rozprzestrzeniony – kategoria 4 

 4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się: 

Wszystkie organizmy wodne mają dużą łatwość w rozprzestrzenianiu się i zajmowaniu nowych akwenów 
bądź cieków wodnych, co stanowi bardzo duży problem w przypadku konieczności eliminacji, kontroli lub 
izolacji inwazyjnych gatunków obcych. Krab wełnistoręki jest dużym, kroczącym skorupiakiem, posiadającym 
w rozwoju stadium larwalne. Dzięki temu charakteryzuje się dużą zdolnością do rozprzestrzeniania, zarówno 
samoistnego, jak i przy udziale człowieka (zbiorniki balastowe). Wysoka tolerancja na czynniki biotyczne 
i abiotyczne wraz z wysoką płodnością i stosunkowo niewielką presją ze strony drapieżników, sprawiają, 
iż liczebność populacji tego gatunku może utrzymywać się na wysokim poziomie. Będąc gatunkiem katadromicznym 
(dwuśrodowiskowym), krab wełnistoręki jest przystosowany do odbywania długich wędrówek, podczas których 
pokonuje nawet do 20 km dziennie. Jako organizm kroczący jest doskonale przystosowany, zarówno morfologicznie 
(długie odnóża kroczne), jak i fizjologicznie (efektywny metabolizm poza środowiskiem wodnym), do odbywania 
długich wędrówek, także drogą lądową. Gatunek ten jest także bardzo odporny na wysychanie. Krab wełnistoręki, 
dzięki silnym, umięśnionym odnóżom krocznym, zakończonym ostrym daktylusem (pazurem), może także 
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wspinać się po pionowych powierzchniach, skutecznie pokonując bariery fizyczne, znajdujące się na drodze 
jego migracji. 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. Gatunek ten odżywia się 
pokarmem roślinnym, zwierzęcym i detrytusem. 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. 

 
 

II. Oddziaływanie gatunku obcego 

 1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ) 

wynik oceny: 0,58 

kategoria: średnio inwazyjny gatunek obcy 

 2) wpływ gatunku na środowisko przyrodnicze, usługi ekosystemowe, gospodarkę i zdrowie człowieka 

a) 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. 

b) 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. 
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c) 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. 

d) 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. 

 
 

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: 

Samodzielne rozprzestrzenianie się gatunków z obszarów położonych za granicą kraju, 
po ich wcześniejszej introdukcji na tych obszarach wskutek działalności człowieka 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Gatunek obcy po wprowadzeniu do danego regionu za pośrednictwem człowieka, może rozprzestrzeniać się 
w sposób naturalny, bez dalszego udziału i pomocy ze strony ludzi, z danego regionu na otaczające regiony, 
co stanowi istotę tej kategorii. Jest to dyspersja gatunków obcych poprzez wtórne rozprzestrzenianie się 
z regionów, w których zostały one wprowadzone, do innych otaczających regionów (w których również gatunki 
te nie są rodzime). Granice, o których mowa, są zazwyczaj granicami poszczególnych państw, ale mogą również 
odnosić się do granic wewnątrz państw i mieć zasięg terytorialny (szczególnie ma to miejsce w przypadku dużych 
państw, takich jak Rosja, USA, Australia, itp.). Kategoria ta obejmuje także gatunki obce wprowadzone jako 
zanieczyszczenie gatunków wędrownych (np. ptaków, ryb lub zwierząt kopytnych), które poruszają się bez udziału 
człowieka i mogą stanowić wektor obcych gatunków przenoszonych w futrze, na piórach lub na łapach. 

Kraby wełnistorękie przedostają się do Polski samoistnie, prawdopodobnie z terenu Niemiec, gdzie występuje 
liczna populacja tego gatunku. Będąc organizmem dwuśrodowiskowym, krab wełnistoręki jest przystosowany 
do odbywania długich wędrówek, także lądem. Ponadto, możliwy jest również dryf postaci larwalnych 
za pośrednictwem prądów morskich. Należy jednakże wziąć pod uwagę fakt, iż larwy tego gatunku nie są zdolne 
do rozwoju w środowisku przyrodniczym Polski ze względu na zbyt niskie zasolenie – w strefie umiarkowanej, 
kompletny rozwój larwalny, zachodzi w około 20 psu. Również warunki siedliskowe w Polsce wydają się 
niekorzystnie dla rozwoju juwenilnych krabów. 
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W Polsce brak jest hodowli kraba wełnistorękiego, nie jest on też poławiany w celach konsumpcyjnych, 
jak również nie jest wykorzystywany w akwarystyce. Być może mogą zdarzać się przypadki wyławiania tego 
gatunku na własny użytek, jednakże skala taka jest najprawdopodobniej marginalna. Z tego względu znaczenie 
społeczno-gospodarcze tej drogi jest bliskie zeru. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się kraba wełnistorękiego tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 2 – 
Zawleczenie gatunków w wodach balastowych i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

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

101-1 000 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 niskiego ryzyka – wzrost liczebności szeroko rozpowszechnionego gatunku średniego ryzyka (wzrost: S4→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1 

2) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia: 

Zawleczenie gatunków w wodach balastowych 

zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia  

Wody balastowe są pompowane do zbiorników balastowych w celu stabilizacji statków towarowych. Wody te 
mogą być pompowane i wylewane wielokrotnie w trakcie podróży i przewozu załadunku. Woda do zbiorników 
balastowych może być pobierana w dużych ilościach w jednym porcie, a następnie odprowadzana w innym, 
zarówno oddalonym o kilka czy kilkanaście kilometrów, jak i w oddalonym o tysiące kilometrów. Kiedy woda 
jest pompowana do zbiorników balastowych, wraz z wodą wpompowywane są również osobniki obcych 
taksonów, w tym mikroorganizmy (glony, grzyby, protisty, bakterie), czy zwierzęta lub rośliny, które przy 
rozładunku wód balastowych mogą rozprzestrzeniać się po całym świecie. 

Larwy i osobniki juwenilne kraba wełnistorękiego mogą być transportowane na duże odległości w wodach 
balastowych statków przypływających do portów polskich z rejonów, w których gatunek ten się rozmnaża, 
np. z Morza Północnego czy zachodniego Morza Bałtyckiego. Co więcej, występowanie larw tego gatunku 
w strefie przybrzeżnej jest ograniczone jedynie do pewnego okresu w roku. Należy także wziąć pod uwagę fakt, 
iż transportowane w wodach balastowych larwy tego gatunku, po uwolnieniu nie są zdolne do rozwoju 
w środowisku przyrodniczym Polski ze względu na zbyt niskie zasolenie – w strefie umiarkowanej, kompletny 
rozwój larwalny, zachodzi w około 20 psu. Co więcej, po wypuszczeniu ze zbiorników balastowych, larwy mogą 
zginąć w wyniku szoku osmotycznego, gdyż są słabymi osmoregulatorami. Również warunki siedliskowe w Polsce 
wydają się niekorzystnie dla rozwoju juwenilnych krabów. 

W Polsce brak jest hodowli kraba wełnistorękiego, nie jest on też poławiany w celach konsumpcyjnych, 
jak również nie jest wykorzystywany w akwarystyce. Być może mogą zdarzać się przypadki wyławiania tego 
gatunku na własny użytek, jednakże skala taka jest najprawdopodobniej marginalna. Z tego względu znaczenie 
społeczno-gospodarcze tej drogi jest bliskie zeru. 

Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka 
związane z przedostawaniem się kraba wełnistorękiego tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 1 – 
Samodzielne rozprzestrzenianie się gatunków z obszarów położonych za granicą kraju, po ich wcześniejszej 
introdukcji na tych obszarach wskutek działalności człowieka i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2. 

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

11-100 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. 



- 5 - 

ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia 

Droga niskiego ryzyka – wzrost liczebności szeroko rozpowszechnionego gatunku średniego ryzyka (wzrost: S4→) 

Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2 
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