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:

Koati

2) nazwa łacińska:

Nasua nasua Linnaeus, 1766

3) nazwa angielska:

South American Coati

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

Ostronos rudy

b) synonimy nazwy łacińskiej:

–

c) synonimy nazwy angielskiej:

Coati
Coatimundi

5) rodzaj organizmu:

ssaki

6) rodzina:

Procyonidae

7) pochodzenie (region):
Ameryka Południowa, strefa klimatu równikowego i zwrotnikowego
8) występowanie w Polsce (tak/nie):
Jeśli TAK to:

X

TAK

w środowisku przyrodniczym

X

w uprawie i hodowli

9) charakterystyka gatunku
Średniej wielkości ssak drapieżny. Część nosowa głowy silnie wydłużona, czarna, policzki białe, uszy małe. Ogon
równy długości głowy i ciała, często wzniesiony pionowo do góry. Długość ciała z ogonem od 85 do 115 cm.
Masa ciała od 2 do 7 kg. Samce nieznacznie większe od samic. Sierść ciemnobrązowa, ogon w jasnoi ciemnobrązowe pręgi, kończyny poniżej stawów kolanowych i łokciowych czarne. Łapy pięciopalczaste,
pazury długie. Gatunek wszystkożerny, ale pokarmem koati są przede wszystkim owoce i bezkręgowce. Koati
prowadzą głównie naziemny tryb życia, ale wspinają się także na drzewa. Żyją w grupach rodzinnych liczących
na ogół od kilku do kilkunastu osobników. Koati jest gatunkiem poligamicznym. Ciąża trwa 74-77 dni. Liczba
młodych w miocie od 1 do 7, najczęściej od 3 do 4. W środowisku naturalnym ciężarne samice odłączają się od
stada i rodzą samotnie, najczęściej w gnieździe w koronie drzewa. Młode rodzą się od listopada do marca.
Koati rozmnażane są w prywatnych hodowlach i ogrodach zoologicznych, w których mogą żyć do 23 lat.
10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia
Koati w naturalnym zasięgu występowania zasiedla różne środowiska leśne strefy tropikalnej i subtropikalnej,
unika terenów otwartych i zakrzaczonych. Użytkuje różne typy lasów od lasów liściastych, wiecznie zielonych
lasów deszczowych, lasów w dolinach rzek do lasów mglistych. Jako gatunek ciepłolubny nie jest w stanie
przetrwać niskich temperatur. Zakres temperatur neutralnych dla koati waha się od 25-33°C, minimalna
temperatura to około 3°C.
11) zastosowanie gospodarcze
Gatunek nie jest wykorzystywany gospodarczo. Jest natomiast hodowany jako zwierzę towarzyszące.

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

2008

2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie
Gatunek nie jest zadomowiony w Polsce. Odnotowano jedynie dwa przypadki obserwacji koati w środowisku
przyrodniczym: 3-4 osobniki koło Krakowa jesienią 2008 roku oraz w Warszawie w 2014 roku. Obydwa
przypadki były najprawdopodobniej wynikiem ucieczek lub celowych uwolnień z hodowli. W Europie
introdukowano ten gatunek na Majorkę, gdzie nieliczna populacja była obserwowana począwszy od 2003 roku.
Populacja powstała prawdopodobnie w wyniku ucieczek lub wypuszczenia osobników z hodowli w jednym
z hoteli.
3) rozmnażanie w przyrodzie Polski
tak

X

nie

nie dotyczy

4) sposób rozmnażania się
–
5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się
● drogi wprowadzania zamierzonego: ucieczki lub wypuszczanie osobników trzymanych w prywatnych hodowlach;
● drogi wprowadzania niezamierzonego: nie są znane żadne drogi wprowadzania niezamierzonego;
● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): – (w Europie
introdukowano koati na Majorce i gatunek ten obecnie nie rozprzestrzenia się stamtąd na inne obszary
Europy);
● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): ucieczki lub uwolnienia z hodowli
6) stopień rozprzestrzenienia
populacja(e) izolowana(e) – kategoria 2
Odnotowano dwa potwierdozne przypadki obserwacji koati w środowisku przyrodniczym: 3-4 osobniki koło
Krakowa jesienią i zimą 2008 roku oraz w Warszawie w 2014 roku. Obydwa przypadki były
najprawdopodobniej wynikiem ucieczek lub celowych uwolnień z hodowli.
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7) dynamika gatunku
kategoria:

brak danych

stopień pewności: duży
opis:

–

8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach
W introdukowanym zasięgu występowania koati zasiedla różne typy lasów. Brak jest jednak analiz preferencji
środowiskowych ze względu na bardzo ograniczony obszar wprowadzenia tego gatunku.
9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:

0,63

kategoria:

średnio inwazyjny gatunek obcy

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

0,50

kategoria:

nie zmieni się

opis:
W najbliższym czasie ocieplenie klimatu nie będzie miało wpływu na pokonanie barier geograficznych przez ten
gatunek oraz na jego zadomowienie i rozprzestrzenienie. Obecne scenariusze ocieplenia klimatu nie zakładają
wzrostu temperatur (szczególnie zimą) do tego stopnia, aby umożliwić rozprzestrzenianie się tego gatunku na
terenie Polski. Dopiero znaczne ocieplenie klimatu mogłoby spowodować, że koati byłyby zdolne do utworzenia
dziko żyjącej populacji i do rozmnażania się w Polsce.

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

0,42

kategoria:

średni

opis:
Skład diety koati jest bardzo zróżnicowany, jednak owoce i bezkręgowce stanowią główny składnik pokarmu
tych zwierząt. Ze względu na dużą plastyczność pokarmową tego gatunku, w przypadku introdukcji do nowego
środowiska koati mogą szybko zaadoptować się do lokalnych warunków i poprzez drapieżnictwo mieć
negatywny wpływ na rodzimą faunę. Ponieważ koati są nadrzewne, mogą zjadać jaja i pisklęta ptaków,
obniżając ich sukces lęgowy i wpływając na liczebność populacji. W analizach składu diety w niektórych
rejonach wykazano, że skorupy jaj występowały w 10% odchodów. W przypadku wysokich zagęszczeń
populacji tego drapieżnika, wpływ koati na sukces lęgowy ptaków może być bardzo duży. Potwierdzają to
badania ptaków na wyspie Robinson Crusoe (Chile), gdzie introdukowane koati miały negatywny wpływ na
liczebność populacji kilku gatunków ptaków zasiedlających tę wyspę. Koati przenoszą wiele patogenów
i pasożytów. U koati w naturalnym zasięgu ich występowania stwierdzono Toxoplasma gondii, pierwotniaki
z rodzaju Encephalitozoon i Enterocytozoon, świdrowce Trypanosoma cruzi oraz Myobacterium bovis
powodującą gruźlicę. Stwierdzono także 17 gatunków pasożytów wewnętrznych przewodu pokarmowego,
między innymi z rodzaju Toxocara, Tenia czy Uncinaria. Koati, jak i pokrewny gatunek ostronos białonosy
Nasua narica, jest wektorem przenoszenia wścieklizny. Przy dużym zagęszczeniu, jakie potencjalnie mogą
2
osiągać koati (16 osobników na 1 km ), przenoszenie tych patogenów i pasożytów może stanowić bardzo
istotne zagrożenie dla zwierząt dzikich.
2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt)
–
3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie
Gatunek potencjalnie może wpływać negatywnie na dużą część gatunków ptaków zasiedlających lasy np.:
- kos Turdus merula – gatunek najmniejszej troski LC, objęty ochroną ścisłą,
- śpiewak Turdus philomelos – gatunek najmniejszej troski LC, objęty ochroną ścisłą,
lub ssaków, np.:
-3-

- kuna leśna Martes martes – gatunek najmniejszej troski LC, łowny
4) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,42

kategoria:

średni

opis:
Ponieważ dużą część diety koati stanowią rośliny, mogą one powodować straty w uprawach roślin i zbiorach
owoców. W naturalnym zasięgu występowania koati powodują straty głównie w zbiorach kukurydzy i juki. Nie
opisano jednak wielkości tych strat. Grodzenia nie ograniczają strat w uprawach powodowanych przez ten
gatunek. Koati powodują również straty w uprawach w przydomowych ogrodach. Brak jest danych na temat
wpływu koati na produkcję zwierzęcą poprzez drapieżnictwo. Można się spodziewać, że gatunek ten może
powodować straty na fermach drobiu. Koati są wektorem wielu patogenów powodujących choroby u zwierząt
hodowlanych, mogą zatem obniżać produkcję zwierzęcą. Przenoszą pierwotniaki Toxoplasma gondii,
powodujące toksoplazmozę, bakterie Myobacterium bovis, powodujące gruźlicę u bydła. U 40% koati
stwierdzono występowanie pierwotniaków z rodzaju Encephalitozoon i Enterocytozoon, które mogą być
przenoszone na zwierzęta domowe. Koati są również wektorem przenoszenia wścieklizny, która podlega
obowiązkowi zgłoszenia na podstawie przepisów weterynaryjnych (lista OIE).
5) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,63

kategoria:

duży

opis:
Koati mogą być agresywne i może dochodzić do pogryzień ludzi. Szczególnie może to mieć miejsce podczas
korzystania przez osobniki tego gatunku z resztek pozostawionych w śmietnikach lub na stołach w restauracjach.
Koati mogą przenosić groźne dla człowieka patogeny. Przykładowo są nosicielami Clostridium difficile, wywołującego
między innymi zapalenie jelit u człowieka, pierwotniaków z rodzaju Encephalitozoon i Enterocytozoon, wywołujących
mikrosporydiozy u ludzi, czy wiciowców z rodzaju Leishmania, wywołujących leiszmaniozę. U koati stwierdzono
również świdrowca Trypanosoma cruzi, powodującego u ludzi pasożytniczą chorobę Chagasa. Koati są także
wektorem wścieklizny (lista OIE), choroby bardzo groźnej i śmiertelnej dla człowieka.
6) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,25

kategoria:

umiarkowanie negatywny

opis:
Koati może mieć negatywny wpływ na usługi związane z produkcją żywności poprzez żerowanie w sadach
i ogrodach, co może oddziaływać negatywnie na zbiory owoców i warzyw. Przenoszenie przez ten gatunek
chorób i pasożytów na zwierzęta hodowlane może mieć z kolei negatywny wpływ na produkcję zwierzęcą.
Trudno jednakże ocenić ten wpływ i jego potencjalną skalę. Obecność koati w ekosystemach może skutkować
wyższą prewalencją chorób odzwierzęcych, których jest nosicielem, m. in. wścieklizny.

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego
gatunku
Ponieważ gatunek nie występuje w Polsce, w związku z tym nie prowadzono w naszym kraju działań
związanych z jego eliminacją i izolacją. Na Majorce, gdzie gatunek ten został introdukowany, koati jest
odławiany w pułapki klatkowe i usuwany ze środowiska. Brak publikowanych danych dotyczących sposobu
prowadzenia i skuteczności tych działań. 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. W związku z tym, istnieją wobec tego gatunku liczne obostrzenia,
dotyczące m. in. wwozu i wywozu, przetrzymywania, hodowli, obrotu. Mimo tego koati cały czas jest
oferowany do sprzedaży m. in. za pośrednictwem Internetu (np. https://sprzedajemy.pl/ostronos-coati-szoppracz-sprzedam-lub-zamienie-za-zako-krakow-2-2461c4-nr45240717).
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5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem
kategoria:

S2 – gatunek średniego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, populacja/e
izolowana/e (lista ostrzegawcza)
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