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:

–

2) nazwa łacińska:

Mnemiopsis leidyi L. Agassiz, 1865

3) nazwa angielska:

Warty comb jelly

4) synonimy nazw (o ile są używane, maksymalnie dwie najczęściej stosowane)
a) synonimy nazwy polskiej:

–

b) synonimy nazwy łacińskiej:

Mnemiopsis gardeni
Mnemiopsis mccradyi

c) synonimy nazwy angielskiej:

Sea walnut
Comb jellyfish

5) rodzaj organizmu:

żebropławy

6) rodzina:

Bolinopsidae

7) pochodzenie (region):
atlantyckie wybrzeże Ameryki, od 42° szerokości geograficznej północnej do 46° szerokości południowej
8) występowanie w Polsce (tak/nie):
Jeśli TAK to:

X

TAK

w środowisku przyrodniczym

w uprawie i hodowli

9) charakterystyka gatunku
Mnemiopsis leidyi należy do makrozooplanktonu. Jest to tzw. żebropław płatowy, który posiada dwa główne
płaty gębowe, na obrzeżach których znajdują się rzęski. Pod nimi znajdują się cztery mniejsze płaty. Jego
galaretowate ciało osiąga maksymalną długość 12-18 cm i jest przezroczyste, jednak może pojawić się tęczowe
ubarwienie, spowodowane dyfrakcją światła na poruszających się rzęskach. Posiada również zdolność
bioluminescencji, jednak jest ona widoczna jedynie w ciemności. Pływa głównie otworem gębowym do przodu,
skierowanym najczęściej do góry. Gatunek ten rozmnaża się bezpłciowo przez podział, ma dużą zdolność
regeneracji. Rozmnaża się również płciowo – jest równoczesnym hermafrodytą, zdolnym do
samozapłodnienia. Liczba jaj zależy od temperatury, zasolenia i dostępności pokarmu. W korzystnych
warunkach, dorosły osobnik może wyprodukować ich aż do 3000 w ciągu doby. Zarówno larwy, jak i osobniki
młodociane mogą osiągać dojrzałość płciową. Mnemiopsis leidyi jest drapieżnikiem, który odżywia się
zooplanktonem oraz jajami i larwami ryb. Gatunek ten charakteryzuje się szerokim zakresem tolerancji
temperatury od 0 do 32°C. Jednak temperatury poniżej 7-8°C powodują ograniczenie odżywiania i wzrostu
jego larw, a długie okresy niskich temperatur w ciągu roku (<10°C) są niekorzystne dla jego rozrodu. Niskie
zimowe temperatury (<2°C) stanowią ograniczenie dla utworzenia się populacji. Gatunek ten charakteryzuje
się również szerokim zakresem tolerancji na zasolenie od 2 do 38 psu, jednak jego rozród jest możliwy dopiero
powyżej 6,5 psu. W niskim zasoleniu, gatunek ten produkuje także mniej jaj, np. w centralnej części Morza
Bałtyckiego (zasolenie 7-9 psu) dziesięciokrotnie mniej niż w części zachodniej tego zbiornika (21-29 psu).
Dobrze znosi bardzo niskie stężenie tlenu w wodzie, nawet 0,5 mg/dm3.
10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia
Rodzimymi rejonami występowania Mnemiopsis leidyi są estuaria i zatoki, o głębokości od 2 do 30 m, położone
wzdłuż wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej i Południowej, zlokalizowane w strefach umiarkowanej
i tropikalnej. Najkorzystniejsze warunki do życia znajdują się na 40° szerokości geograficznej północnej i 40°
szerokości południowej, o czym świadczą najwyższe wartości biomasy tego gatunku. W rejonach naturalnego
występowania Mnemiopsis leidyi temperatura waha się od 1 do 30°C, a zasolenie od 5 do 38 psu. Zasiedlane
rejony charakteryzują się zwykle występowaniem dużej ilości zooplanktonu i obecnością drapieżników
(żebropław Beroe ovata i kilka gatunków ryb), kontrolujących liczebność populacji Mnemiopsis leidyi.
11) zastosowanie gospodarcze
Mnemiopsis leidyi nie ma zastosowania gospodarczego.

2. Inwazyjność
1) rok pierwszej obserwacji w Polsce (w środowisku przyrodniczym) (rok/nie stwierdzono):

2007

2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie
W Polsce gatunek ten został stwierdzony po raz pierwszy jesienią 2007 roku, zarówno w Zatoce Pomorskiej, jak
i Zatoce Gdańskiej. Rozprzestrzenił się prawdopodobnie w sposób naturalny, przy udziale prądów morskich,
z zachodniego Bałtyku. W latach 2008 i 2009 Mnemiopsis leidyi był notowany już tylko w Zatoce Pomorskiej,
jedynie w okresie jesieni. W kolejnych latach nie był notowany. Jego obecność stwierdzono ponownie w Zatoce
Pomorskiej dopiero w latach 2014 i 2015, również tylko jesienią. Oprócz strefy przybrzeżnej, występowanie
tego gatunku było również notowane w wodach otwartych, tj. w Rynnie Słupskiej. Okresowe i stosunkowo
nieliczne występowanie Mnemiopsis leidyi pozwala wnioskować, iż w Polsce brak jest zadomowionej populacji
tego gatunku.
3) rozmnażanie w przyrodzie Polski
tak

X

nie

nie dotyczy

4) sposób rozmnażania się
5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się
● drogi wprowadzania zamierzonego: nie są znane żadne drogi wprowadzania zamierzonego;
● drogi wprowadzania niezamierzonego: transport morski (wody balastowe, kadłuby statków);
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● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): dryf postaci
larwalnych przy pomocy prądów morskich, samodzielna ekspansja aktywnie pływających osobników
dorosłych;
● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): transport morski (wody balastowe,
kadłuby statków)
6) stopień rozprzestrzenienia
populacja(e) izolowana(e) – kategoria 2
Mnemiopsis leidyi został stwierdzony zaledwie jeden raz w Zatoce Gdańskiej, jesienią 2007 roku oraz kilka razy
w Zatoce Pomorskiej (jesienią w latach 2007-2009 oraz 2014-2015). Oprócz strefy przybrzeżnej, występowanie
tego gatunku było również notowane w wodach otwartych, tj. w Rynnie Słupskiej (w latach 2007-2010).
Maksymalne liczba osobników tego gatunku podczas obserwacji prowadzonych przez płetwonurka wyniosła
30. Na podstawie tych informacji rozprzestrzenienie tego gatunku określono jako kategoria 2 (populacje
izolowane).
7) dynamika gatunku
kategoria:

brak danych

stopień pewności: duży
opis:

–

8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach
Mnemiopsis leidyi rozprzestrzenia się z zachodniej części Morza Bałtyckiego na wody przybrzeżne (Zatoka
Gdańska i Pomorska) i otwarte (Rynna Słupska) Polskich Obszarów Morskich. Temperatura wód powierzchniowych
w tych rejonach zmienia się od około 0°C do ponad 20°C, natomiast w strefie głębokowodnej, zimą, zazwyczaj
nie spada poniżej 4°C. Zasolenie powyżej halokliny wynosi 7-8 psu, a poniżej około 10-14 psu. Mnemiopsis
3
leidyi może zasiedlać głębsze wody, gdzie stężenie tlenu spada poniżej 3,5 mg/m do wartości bliskich anoksji
(brak tlenu). Średnia biomasa mezozooplanktonu pomiędzy sierpniem a listopadem waha się od 15 do 30 mg
3
C/m . Jedynym drapieżnikiem mogącym żerować na tym gatunku jest meduza Cyanea capilata, ta jednak
występuje sporadycznie.
9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:

0,33

kategoria:

mało inwazyjny gatunek obcy

10) wpływ przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku
wynik oceny:

0,50

kategoria:

nie zmieni się

opis:
Prognozowany wzrost temperatury może sprzyjać Mnemiopsis leidyi w dalszej kolonizacji akwenów w strefie
umiarkowanej chłodnej. Z drugiej strony, na skutek zwiększonych opadów atmosferycznych, zmiany klimatu
wpłyną na zwiększenie dopływu wód rzecznych do Bałtyku, powodując większe jego wypełnienie i tym samym
utrudniając wlewy z Morza Północnego. Prognozy dla Morza Bałtyckiego przewidują obniżenie zasolenia, które
w Polsce jest obecnie za niskie do zadomowienia tego gatunku. Zmiany klimatyczne wpłyną również na prądy
morskie, falowanie czy gęstość wody, co w konsekwencji może zaburzyć samoistne rozprzestrzenianie się
Mnemiopsis leidyi. Wydaje się zatem, iż przewidywane ocieplenie klimatu nie wpłynie na zmianę inwazyjności
gatunku w Polsce.

3. Oddziaływanie gatunku obcego
1) wpływ na środowisko przyrodnicze
wynik oceny:

0,33

kategoria:

mały

opis:
Mnemiopsis leidyi, poprzez drapieżnictwo i konkurencję o pokarm, może istotnie wpływać na środowisko
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przyrodnicze, przyczyniając się do redukcji liczebności populacji gatunków zooplanktonowych, jak również
bezkręgowców bentosowych posiadających w rozwoju planktonową larwę oraz ryb odżywiających się
zooplanktonem. W konsekwencji, takie interakcje międzygatunkowe mogą wywołać efekt kaskadowy dla całej
sieci troficznej, m. in. poprzez redukcję biomasy ryb planktonożernych zmniejsza się baza pokarmowa dla
organizmów z wyższych poziomów troficznych, jak ryby, ptaki i ssaki. Nadmierny rozwój Mnemiopsis leidyi
i jego intensywne drapieżnictwo może także powodować wzrost biomasy fitoplanktonu oraz wpływać na
czynniki abiotyczne, m. in. na przenikanie światła spowodowane zmianami przeźroczystości wody. Jednak do
tej pory, negatywny wpływ Mnemiopsis leidyi na inne gatunki, jak również czynniki biotyczne i abiotyczne
zanotowano jedynie w Morzu Czarnym i Azowskim, w których występują korzystne warunki siedliskowe do
jego rozwoju. W Polsce gatunek ten dotychczas się nie zadomowił.
2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt)
–
3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie
Wydaje się, że Mnemiopsis leidyi może mieć potencjalny wpływ na następujące gatunki:
- dorsz Gadus morhua – gatunek narażony VU, nieobjęty ochroną,
- śledź Clupea harrengus – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną,
- chełbia modra Aurelia aurita – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną.
4) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,33

kategoria:

mały

opis:
Mnemiopsis leidyi poprzez drapieżnictwo na młodszych stadiach rozwojowych ryb, jak również konkurowanie
z nimi o pokarm, może wpływać na obniżenie zasobów wielu gatunków poławianych komercyjnie, prowadząc
do dużych strat ekonomicznych w rybołówstwie. Takie oddziaływanie występuje jedynie w siedliskach, w których
występują warunki korzystne dla rozwoju Mnemiopsis leidyi. W Polsce, ze względu na niekorzystne warunki
siedliskowe gatunek ten nie jest zadomowiony, a gdyby nawet doszło do zadomowienia, to ze względu na
niskie zasolenie jego liczebność byłaby niska i z tego względu miałby prawdopodobnie mały wpływ na
gospodarkę.
5) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,25

kategoria:

mały

opis:
W przeciwieństwie do parzydełkowców, żebropławy nie posiadają komórek parzydełkowych i z tego względu
Mnemiopsis leidyi nie stanowi niebezpieczeństwa dla człowieka podczas bezpośredniego kontaktu.
Niebezpieczny może być jedynie kontakt z osobnikami zainfekowanym larwami ukwiała Edwardsiella lineata,
które pasożytują na tym gatunku. Kontakt z komórkami parzydełkowymi ukwiała może powodować u ludzi
podrażnienie, wysypkę i swędzenie skóry. Na powierzchni i w ciele Mnemiopsis leidyi stwierdzono również
występowanie różnych bakterii gram dodatnich i ujemnych, jak np. pałeczka nosacizny Burkholderia mallei, czy
przecinkowiec Vibrio metschnikovii, które jednak nie są specyficzne tylko dla tego gatunku i występują
w morzach.
6) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,42

kategoria:

neutralny

opis:
Mnemiopsis leidyi może wpływać na usługi zaopatrzeniowe (poprzez obniżanie zasobów ryb poławianych
komercyjnie), regulacyjne (poprzez obniżanie przezroczystości wody i tym samym zmniejszenie przenikania
światła spowodowane drapieżnictwem na zooplanktonie) oraz kulturowe (poprzez obniżenie walorów
rekreacyjnych wybrzeży morskich). Jednak negatywny wpływ może wystąpić jedynie wtedy, gdy gatunek ten
jest szeroko rozprzestrzeniony i występuje w dużym zagęszczeniu. Biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce
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Mnemiopsis leidyi nie utworzył zadomowionej populacji, jak również nie jest szeroko rozprzestrzeniony i liczny,
to jego wpływ na usługi ekosystemowe wydaje się być neutralny.

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego
gatunku
W ograniczeniu rozprzestrzeniania się osobników Mnemiopsis leidyi 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. Zgodnie z wymogami Konwencji statki
mają obowiązek instalowania systemów do oczyszczania wody balastowej, tak aby woda balastowa uwalniana
ze statków w porcie spełniała wymogi odnośnie żywych organizmów (praktycznie ma być z nich oczyszczana),
w tym larw. W związku z tym będzie to ograniczać wprowadzanie organizmów z wód balastowych do
środowiska, w tym też larw Mnemiopsis. Brak jest jakichkolwiek informacji na temat stosowania metod
mechanicznych, chemicznych czy biologicznych prowadzących do eliminacji lub izolacji tego gatunku
w miejscach, w których został on introdukowany. Formą kontroli jest ujęcie Mnemiopsis leidyi w przepisach
prawnych – 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:

N2 – gatunek niskiego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, populacja/e izolowana/e
(biała lista)
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