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:

Jeleń wirginijski

2) nazwa łacińska:

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)

3) nazwa angielska:

White-tailed deer

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

jeleń wirgiński

b) synonimy nazwy łacińskiej:

–

c) synonimy nazwy angielskiej:

Key deer
Toy deer

5) rodzaj organizmu:

ssaki

6) rodzina:

Cervidae

7) pochodzenie (region):
Ameryka Północna, Ameryka Środkowa, północna część Ameryki Południowej
8) występowanie w Polsce (tak/nie):
Jeśli TAK to:

NIE

w środowisku przyrodniczym

w uprawie i hodowli

9) charakterystyka gatunku
U jelenia wirginijskiego obserwuje się wyraźny dymorfizm płciowy w masie ciała (30-60%). Byki ważą 30-130
kg, łanie: 25-85 kg. Najcięższe osobniki występują w północnym zasięgu gatunku. Latem jelenie są brązowe,
a w zimie szaro-brązowe. Charakterystyczne cechy to: biały brzuch, podgardle, biała plama na brodzie, biała
obwódka wokół śluzawicy (nieowłosiona, wilgotna część wargi górnej) i wokół oka, dość długi, szeroki ogon,
brązowy z białą obwódką i białym spodem, który eksponują podczas ucieczki. Tyka (główna "gałąź" poroża)
(o długości 30-60 cm) za oczniakiem (pierwsza odnoga licząc od nasady poroża) zagina się do przodu i do
wewnątrz. Odchodzi od niej kilka skierowanych do góry odgałęzień, a sam oczniak odchodzi pod dość ostrym
kątem. Podczas biegu przemieszcza się charakterystycznymi podskokami osiągając na krótkich dystansach
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prędkość 60-65 km/h. Areał: 1-3,5 km , migracje: 6-23 km. Zagęszczenie 2,2 os./km do 25,5 os./km . Dorosła
łania wraz z tegorocznym i zeszłorocznym potomstwem tworzy grupę matriarchalną. Samce tworzą zimą luźne
grupy. Duże chmary tworzą się tam, gdzie występuje dobra baza żerowa. Jest specjalistą pokarmowym. Jego
dieta składa się głównie z pędów i liści drzew liściastych, ale także z dwuliściennych roślin zielnych, nasion
i owoców. Okazjonalnie odnotowano, że zjada padlinę ryb i ptaków oraz owady. Samice i samce dojrzewają
w wieku 18 miesięcy, w dobrych warunkach siedliskowych łanie dojrzewają szybciej. W klimacie umiarkowanym
ruja przypada na listopad. Długość ciąży: 194-202 dni. Wykoty: maj-czerwiec. Samice aktywnie bronią terenów
rozrodczych i młodych. Liczba cieląt: pierwiastki (łanie w pierwszej ciąży) – 1, dojrzałe łanie zazwyczaj bliźnięta,
a czasem 3-4. Mogą się rozmnażać do 14 roku życia. W naturalnych warunkach średnia długość życia to ok.
3 lata, choć dożywają 11-16 lat, rekord to 20 lat.
10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia
Gatunek ten łatwo się adaptuje, dzięki czemu zamieszkuje różne siedliska: prerie, sawanny, lasy tropikalne i lasy
strefy umiarkowanej. Związany jest z siedliskami wczesnych stadiów sukcesji oraz otwartymi lasami bez podszytu,
często położonymi w pobliżu pól uprawnych. Preferuje ekotony polno-leśne i leśno-łąkowe. Spotykany jest
w pobliżu gospodarstw i ferm hodowlanych. W ostatnich latach notowana jest ekspansja gatunku na obszary
zurbanizowane.
11) zastosowanie gospodarcze
Zarówno w miejscach naturalnego zasięgu, jak i w miejscach introdukcji w Europie, tj. w Czechach i w Finlandii,
jest to gatunek łowny. Intensywny wzrost liczebności w Finlandii sprawił, że już po 30 latach od wprowadzenia
jelenia wirginijskiego zaczęto użytkować go łowiecko. W 2010 r. liczebność populacji szacowano na ok. 30 tys.
osobników. Jest to drugi w tym kraju po łosiu (Alces alces) gatunek w pozyskaniu dziczyzny, jest zatem ważny
pod względem gospodarczym. Natomiast liczba osobników w Czechach wynosi ok. 800 i nie ma on aż tak
dużego znaczenia gospodarczego.

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

nie stwierdzono

2) historia i sposób wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w Polsce/Europie
Jelenie wirginijskie po raz pierwszy sprowadzono z Kanady na kontynent europejski w połowie XIX wieku, do
Czech. Zwierzęta utrzymywano na obszarach grodzonych i kilkukrotnie zasilano kolejnymi osobnikami
sprowadzanymi z Ameryki Północnej. Podczas I wojny światowej zwierzęta wydostały się poza ogrodzenie
i rozpoczęły funkcjonowanie w lasach w okolicach Dobříš, w Środkowych Czechach. Jelenie miały problemy
z rozrodem oraz były zarażone motylicą wątrobową (Fasciola hepatica), co nie pozwoliło na gwałtowny rozwój
liczebności i ustabilizowało ją na poziomie ok. 800 osobników. Jeszcze w latach 60. XX w. podejmowano próby
zasilania populacji osobnikami sprowadzonymi z Ameryki Płn. Obecnie główna populacja występuje w Środkowych
Czechach, ale są też notowane w kilku izolowanych populacjach. Z uwagi na fragmentację środowiska oraz
fakt, że niektóre populacje utrzymywane są na dużych powierzchniach grodzonych (w Czechach część
obwodów łowieckich jest ogrodzona), obecnie nie ma zagrożenia, że będą podejmowały migracje w kierunku
Polski. Roprzestrzenienie jeleni wirginijskich na terenie Czech wynika głównie z prowadzonych introdukcji.
W 1934 r. sprowadzono jelenie wirginijskie do Finlandii. Osobniki pochodziły z Minnesoty w Ameryce Płn.
Zwierzęta dobrze zaadoptowały się w miejscu introdukcji, a liczebność populacji rosła na tyle szybko, że w roku
1961 rozpoczęto ich łowieckie użytkowanie. W 2005 r. szacowana liczebność wynosiła 55 000 osobników
W 2010 r. liczebność szacowano na 30 000 osobników. Występują głównie w południowo-zachodniej części
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Finlandii i rozprzestrzeniają się w kierunku Rosji, ale brak jest doniesień o rozprzestrzenianiu w kierunku
południowym.
3) rozmnażanie w przyrodzie Polski
tak

nie

X

nie dotyczy

4) sposób rozmnażania się
–
5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się
● drogi wprowadzania zamierzonego: uwalnianie osobników sprowadzonych do hodowli, celowe, nielegalne
introdukcje, ucieczki z hodowli;
● drogi wprowadzania niezamierzonego: nie są znane żadne drogi wprowadzania niezamierzonego;
● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): naturalne
migracje;
● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): dyspersja osobników po ucieczce
z hodowli, celowe introdukcje np. po uzyskaniu statusu gatunku łownego
6) stopień rozprzestrzenienia
gatunek nie występuje w Polsce – kategoria 0
Gatunek nie występuje w środowisku przyrodniczym Polski. Jeleń wirginijski nie jest utrzymywany w ogrodach
zoologicznych w Polsce ani na fermach hodowlanych objętych nadzorem weterynaryjnym. Analiza źródeł
internetowych dotyczących małych gospodarstw agroturystycznych oraz zagród edukacyjnych także nie
wykazała obecności tego gatunku na terenie naszego kraju. Jeleń wirginijski nie był też dotychczas
obserwowany w naturalnym środowisku, a z informacji pochodzących z Czech i Finlandii wynika, że osobniki
nie migrowały z tych krajów w kierunku granicy z Polską.
7) dynamika gatunku
kategoria:

nie dotyczy

stopień pewności: –
opis:

–

8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach
W Czechach jeleń wirginijski zasiedla lasy do wysokości ok. 900 m n.p.m. Są to lasy z dużym udziałem drzew
iglastych głównie świerka (Picea) i sosny (Pinus) (ok. 80%), z domieszką dębu (Quercus) i brzozy (Betula), a także
lasy z mocno rozwiniętą warstwą podszytu, szczególnie z jeżyną i maliną (Rubus). Drzewostany o zróżnicowanej
strukturze wiekowej od 20 do ponad 70 lat. Niektóre populacje zamieszkują świetliste drzewostany bez podszytu
oraz ekotony polno-leśne i leśno-łąkowe. Bardzo często jelenie te spotykane są też w agroekosystemach.
Finlandia południowa pokryta jest północnoeuropejskimi lasami mieszanymi, które umożliwiają funkcjonowanie
populacji jelenia wirginijskiego. W ich skład oprócz sosny, wchodzą takie gatunki drzew jak klon (Acer), dąb
(Quercus), olcha (Alnus) i jesion (Fraxinus).
9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:

0,75

kategoria:

średnio inwazyjny gatunek obcy

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

0,63

kategoria:

umiarkowanie wzrośnie

opis:
Jeleń wirginijski w naturalnym zasięgu występowania zajmuje obszary obejmujące strefę klimatu umiarkowanego,
podzwrotnikowego, zwrotnikowego, a nawet równikowego. Jednak nie jest to gatunek migrujący. W miejscach
introdukcji zachowuje się różnie: w Finlandii podejmuje większe wędrówki w związku z trudnymi warunkami
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w okresie zimowym, natomiast w Czechach, gdzie klimat jest cieplejszy, tworzy małe, lokalne populacje. W Europie,
gatunek z sukcesem zadomowił się w przeciętnie chłodniejszym od Polski klimacie (Finlandia) oraz cieplejszym
(Czechy). Ocieplenie klimatu może zwiększyć dostępność bazy żerowej w krytycznym okresie zimowym, a przez to
spowodować poprawę wskaźników rozrodczości i przeżywalności. W konsekwencji lokalnie nastąpi wzrost
zagęszczenia, zwłaszcza w tych regionach, gdzie nie występują czynniki ograniczające, np. duże drapieżniki. Biorąc to
wszystko pod uwagę należy przypuszczać, że prognozowane ocieplenie klimatu może ułatwić jeleniowi
wirginijskiemu zadomowienie się oraz może spowodować nieznaczny wzrost stopnia inwazyjności gatunku (na
środowisko przyrodnicze, uprawy roślin i inne obiekty).

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

0,33

kategoria:

mały

opis:
Jeleń wirginijski jest głównie pędożerny i dlatego może uszkadzać drzewa we wczesnym stadium rozwoju,
także w naturalnych odnowieniach. W naturalnym zasięgu swojego występowania zgryza sadzonki drzew. Jest
to gatunek o dużej wybiórczości pokarmowej, który dopiero po wyczerpaniu preferowanego rodzaju
pożywania przestawia się na pokarm alternatywny. Badania przeprowadzone w Czechach wykazały, że jeleń
wirginijski w dużym stopniu jest konkurencyjny dla sarny (Capreolus capreolus), a w mniejszym także dla
jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) i daniela (Dama dama). Z uwagi na odporność na pasożyta
Parelaphostrongylus tenis, który jest śmiertelny dla rodzimych gatunków jeleniowatych, może łatwiej zasiedlać
tereny przez nie zajmowane. Jeleń wirginijski bierze udział w transmisji śmiertelnej przewlekłej choroby
wyniszczającej (CWD – chronic wasting disease), która może stanowić zagrożenie dla innych dzikich gatunków
kopytnych. Stwierdzono przypadki zarażenia tego gatunku jelenia bakterią Bovine tuberculosis oraz
herpeswirus, przez co może zagrażać np. żubrowi europejskiemu (Bison bonasus).
2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt)
–
3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie
Jeleń wirginijski może wpływać negatywnie na następujące gatunki:
- sarna europejska (Capreolus capreolus) – gatunek najmniejszej troski LC, łowny,
- jeleń szlachetny (Cervus elaphus) – gatunek najmniejszej troski LC, łowny.
Gatunek ten może potencjalnie wpływać negatywnie na poniższy gatunek:
- żubr europejski (Bison bonasus) – gatunek narażony na wyginięcie VU, objęty ochroną ścisłą.
4) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,50

kategoria:

średni

opis:
Brak opublikowanych badań o ewentualnych szkodach w uprawach roślin powodowanych przez jelenie
wirginijskie w Europie. W Ameryce Północnej, gatunek żeruje na uprawach rolnych (kukurydza, lucerna, soja,
pszenica, owies), powodując znaczące straty. Należy przypuszczać, że podobnie będzie oddziaływał na uprawy
w Polsce, biorąc pod uwagę jego preferencje do ekotonów, tendencje do tworzenia dużych chmar w sprzyjających
warunkach oraz strukturę gospodarstw rolnych. Może także uszkadzać sadzonki w uprawach leśnych. Jeleń
wirginijski jest nosicielem Bovine tuberculosis oraz herpesvirus, co jest niebezpieczne dla domowych przeżuwaczy
utrzymywanych w systemie pastwiskowym. Przenosi też śmiertelną dla przeżuwaczy gospodarskich chorobę
wyniszczającą (CWD). W miejscach występowania jeleni wirginijskich notowany jest ich duży udział w kolizjach
drogowych, podczas których dochodzi do uszkodzenia mienia.
5) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,75

kategoria:

duży
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opis:
W naturalnym zasięgu występowania, na terenach zurbanizowanych, udokumentowane są rzadkie przypadki
ataków jeleni wirginijskich na ludzi, szczególnie w okresie rozrodczym oraz odchowu młodych. W niektórych
przypadkach kończyły się uszkodzeniami ciała lub śmiercią. Gatunek może być nosicielem Bovine tuberculosis,
wywołującej gruźlicę, objętą obowiązkiem zgłoszenia. Zarażenie gruźlicą następuje drogą kropelkową,
pokarmową oraz przez skórę, co oznacza, że w przypadku wolno żyjących jeleni wirginijskich na ryzyko
narażone są nie tylko osoby zajmujące się łowiectwem czy obróbką tusz, ale także przypadkowe osoby. Jeleń
wirginijski jest żywicielem pasożyta Lipoptena cervi, którego ukąszenie może wywoływać wtórną reakcję
alergiczną, a nawet bartonelozę. Jeleń wirginijski może być też potencjalnym, choć ograniczonym źródłem
zarażenia kryptosporydiozy, którą człowiek może zarazić się poprzez spożycie wody lub pokarmów
zanieczyszczonych odchodami tego gatunku.
6) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,25

kategoria:

umiarkowanie negatywny

opis:
Jelenie wirginijskie mogą wyrządzać szkody w ekosystemach leśnych, czego efektem może być spowolnienie
tempa odnowienia lasu. Oddziaływanie może też przejawiać się w roznoszeniu gruźlicy, co w miejscach
wspólnego występowania np. z żubrem, który jest w Polsce gatunkiem chronionym, może powodować skutki
w postaci zwiększonej zapadalności na tę chorobę. Może też lokalnie przyczynić się do wypierania rodzimych
gatunków jeleniowatych, przede wszystkim sarny europejskiej. Ponadto w przypadku zarażenia zwierząt
gospodarskich gruźlicą, czy śmiertelną chorobą wyniszczającą, mogą powodować spadek efektywności
produkcji zwierzęcej i przez to lokalnie oddziaływać na usługi zaopatrzeniowe. Gatunek może być lokalnie
atrakcyjnym elementem krajobrazu, szczególnie na przedmieściach lub zwiększać zainteresowanie ofertą
gospodarstw agroturystycznych.

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego
gatunku
Ze względu na to, że jeleń wirginijski nie występuje w Polsce, dotychczas podejmowano jedynie działania
prewencyjne obejmujące przepisy dotyczące niewprowadzania do środowiska przyrodniczego gatunków
obcych oraz m. in. wwozu do kraju, przetrzymywania, hodowli, zbywania tego gatunku, na podstawie
rozporządzenia 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. W Finlandii, po wzroście liczebności jeleni wirginijskich, włączono gatunek na listę
zwierząt łownych i do dnia dzisiejszego liczebność populacji regulowana jest przed odstrzał, choć nie jest to
działanie mające na celu eliminację gatunku, tylko jego łowieckie użytkowanie. W Czechach niektóre stada są
utrzymywane na terenach grodzonych (grodzone obwody łowieckie).

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem
kategoria:

W0 – gatunek wysokiego ryzyka, niewystępujący w Polsce (lista alarmowa)
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