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:

Wiewiórka czarna

2) nazwa łacińska:

Sciurus niger Linnaeus, 1758

3) nazwa angielska:

Fox squirrel

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

–

b) synonimy nazwy łacińskiej:

–

c) synonimy nazwy angielskiej:

Eastern fox squirrel

5) rodzaj organizmu:

ssaki

6) rodzina:

Sciuridae

7) pochodzenie (region):
wschodnie Stany Zjednoczone, południowa Kanada oraz niewielki obszar północnego Meksyku
8) występowanie w Polsce (tak/nie):
Jeśli TAK to:

TAK

w środowisku przyrodniczym

X

w uprawie i hodowli

9) charakterystyka gatunku
Umaszczenie wiewiórki czarnej jest zmienne, grzbiet może być barwy od brązowoszarej do brązowożółtej.
Spód ciała ma zwykle kolor brązowopomarańczowy. We wschodniej części zasięgu wiewiórki są koloru
ciemnobrązowego lub czarnego, z białymi plamami na pysku i ogonie oraz stopach. Spotykane są również
zupełnie czarne osobniki (głównie w południowej części zasięgu) oraz szare. Długość ciała wynosi 260-370 mm,
ogona 200-330 mm, ciężar ciała 507-1361 g. Od rodzimej wiewiórki pospolitej Sciurus vulgaris różni się przede
wszystkim rozmiarami ciała, jest od niej 3-4 razy większa. Przypomina wiewiórkę szarą Sciurus carolinensis,
gatunek obcy występujący w Europie we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Irlandii, jest jednak od niej dwa razy
większa. Wiewiórki są aktywne w ciągu dnia, poruszają się głównie po ziemi, choć żerują również w koronach
drzew. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku ok. 8 miesięcy, ale większość zaczyna się rozmnażać
dopiero po ukończeniu 1,25 roku życia. Samice mogą wyprowadzać dwa mioty w ciągu roku, choć większość
przystępuje do rozrodu tylko raz. Zazwyczaj rodzą się 2 lub 3 młode. Są oportunistami pokarmowymi. Żerują na
nasionach drzew, jedzą również owoce, pączki, kwiaty, grzyby, rośliny zielne, a także owady, jaja i pisklęta,
a nawet ryby. Jesienią gromadzą zapasy, które zużywają zimą, w okresie niedoboru pokarmu. Gatunek ten
może wykorzystywać pokarm pochodzenia antropogenicznego (orzeszki od ludzi, karma dla psów, resztki
znajdowane na śmietnikach), który jest szczególnie ważny w okresie niedoboru pożywienia. Przeżywalność
dorosłych osobników jest wysoka (wynosi 60%), na wolności żyją ok. 8,3 (samce) i ok. 12,6 lat (samice).
10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia
W regionie pochodzenia wiewiórka zasiedla drzewostany o niskim zwarciu, bez podrostu. Występuje w lasach
liściastych, mieszanych i iglastych. Zasiedla również pasy zadrzewień i niewielkie grupy drzew. Występuje na
obszarach podmokłych oraz trawiastych terenach otwartych. Dobrze odnajdują się środowisku miejskim
i podmiejskim, gdzie wykorzystują budynki jako schronienia. Populacja może osiągać zagęszczenie nawet do 12
os./ha.
11) zastosowanie gospodarcze
W Ameryce Północnej wiewiórka czarna jest zwierzęciem łownym, na odstrzał lub odłów tego gatunku
w pułapki konieczna jest płatna licencja. Skóry wykorzystywane są w przemyśle futrzarskim, sporadycznie
spożywane jest również mięso wiewiórek. Wiewiórki czarne dotychczas były sprzedawane i hodowane
w Europie w celach ozdobnych. Od 2016 r. hodowla, handel, wymiana, import, są utrudnione – podlegają
restrykcjom wynikającym z ujęcia w rozporządzeniu unijnym dotyczącym inwazyjnych gatunków obcych.

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
Wiewiórka czarna nie występuje w Polsce, w krajach sąsiadujących z Polską, jak również w innych krajach
w Europie. Jedynie z Holandii pochodzą pojedyncze obserwacje osobników tego gatunku z lat 2011-2013.
Prawdopodobnie były to osobniki, które pochodziły z hodowli (celowo wsiedlone lub uciekinierzy).
3) rozmnażanie w przyrodzie Polski
tak

nie

X

nie dotyczy

4) sposób rozmnażania się
–
5) drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania się
● drogi wprowadzania zamierzonego: celowe introdukcje w celu uatrakcyjnienia ogrodów i parków, ucieczki
z hodowli;
● drogi wprowadzania niezamierzonego: nie są znane żadne drogi wprowadzania niezamierzonego;
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● drogi rozprzestrzeniania naturalnego (po wcześniejszej introdukcji, bez udziału człowieka): spontaniczna
dyspersja;
● drogi rozprzestrzeniania antropogenicznego (przy udziale człowieka): celowe przesiedlenia z istniejących
populacji, ucieczki z hodowli
6) stopień rozprzestrzenienia
gatunek występuje w uprawach i hodowlach – podkategoria 01
Gatunek nie występuje w środowisku przyrodniczym Polski. Wiewiórki czarne prawdopodobnie były i nadal
(nielegalnie) są rzadko hodowane w Polsce. Obecnie ich hodowla podlega istotnym ograniczeniom, można się
spodziewać stopniowego wyeliminowania tego gatunku z hodowli w Polsce. Nie można jednak wykluczyć
nielegalnego handlu/wymiany osobnikami gatunku.
7) dynamika gatunku
kategoria:

nie dotyczy

stopień pewności: –
opis:

–

8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach
W zasięgu wtórnym wiewiórka czarna zasiedla wiele typów lasów, zadrzewienia nadrzeczne, mozaikę
zadrzewień i obszarów rolniczych oraz miasta i inne tereny przekształcone przez człowieka. Najwyższe
zagęszczenia osiąga w drzewostanach liściastych i mieszanych złożonych z drzew oferujących bogatą bazę
pokarmową (dęby, orzeszniki, sosny). Wiewiórka czarna dobrze radzi sobie w zmienionych środowiskach
(np. rolniczych). Występuje też na granicy lasów i terenów otwartych (prerii), a także w zadrzewieniach
w krajobrazie rolniczym. Wykazuje dużą tolerancję wobec przekształceń antropogenicznych środowiska,
dobrze radzi sobie na terenach zurbanizowanych.
9) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:

0,63

kategoria:

średnio inwazyjny gatunek obcy

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

0,72

kategoria:

umiarkowanie wzrośnie

opis:
Wiewiórka czarna jest w stanie rozprzestrzeniać się w Polsce przy obecnych warunkach klimatycznych. Jednak
wydaje się, że cieplejszy klimat zwiększy prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się, między innymi wskutek
zwiększenia bazy pokarmowej (wyższa produkcja żołędzi, większy udział drzewostanów bukowych,
grabowych). Wraz ze wzrostem zasięgu występowania i liczebności wiewiórki czarnej można się spodziewać jej
większego wpływu na środowisko przyrodnicze, uprawy roślin i zwierząt, obiekty takie jak budynki, a także na
zdrowie ludzi.

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

0,50

kategoria:

średni

opis:
Wiewiórka czarna poprzez drapieżnictwo może potencjalnie negatywnie oddziaływać na ptaki, konkuruje
z nimi również o pokarm przy karmnikach. Żerując na nasionach drzew, wiewiórki przyczyniają się do ich
rozsiewania. Z drugiej strony poprzez zjadanie ograniczają biomasę wyprodukowanych nasion. Ogryzanie kory
z drzew (bark-stripping) może prowadzić do obniżenia odporności drzewostanów, a nawet do ich zamierania.
Notowane było na wiązach, topolach, kasztanowcu gładkim. Obecność wiewiórki czarnej wpływa negatywnie
na inne rodzime gatunki wiewiórek w Ameryce Północnej (Sciurus griseus, Tamiasciurus douglasii, S. alberti),
z powodu konkurencji o zasoby. Na niektórych obszarach Kalifornii, gdzie została introdukowana, wiewiórka
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czarna wyparła rodzimą wiewiórkę szarą Sciurus carolinensis. Można założyć, że w Polsce przy szerokim
rozprzestrzenieniu wiewiórka czarna może powodować lokalnie znaczne spadki liczebności wiewiórki
pospolitej Sciurus vulgaris. Wiewiórki czarne mogą przenosić choroby wirusowe i bakteryjne, a także być
żywicielem dla pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych (łącznie zidentyfikowano 41 różnych patogenów
i pasożytów). Przenoszą między innymi gorączkę zachodniego Nilu, wściekliznę, cholerę, tularemię, końskie
zapalenie mózgu. Wiewiórka czarna może być również żywicielem pośrednim dla nicienia Balisascaris
procyonis, co na obszarach występowania szopa pracza Procyon lotor (będącego jego żywicielem ostatecznym)
może przyczyniać się rozprzestrzeniania tego groźnego pasożyta. Wiewiórka czarna jest istotnym rezerwuarem
boreliozy. U gatunku stwierdzono również SQFV (squirrel fibroma virus) oraz nicienia Strongyloides robustus,
które stanowią zagrożenie dla rodzimej wiewiórki pospolitej.
2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt)
–
3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie
Gatunek potencjalnie może wpływać negatywnie na następujące gatunki ssaków:
- wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) – gatunek najmniejszej troski LC, objęty ochroną częściową,
oraz potencjalnie (podobnie jak wiewiórka szara Sciurus carolinensis) na wiele gatunków ptaków, np.:
- grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), gatunek najmniejszej troski LC, objęty ochroną ścisłą,
- dzięcioł średni (Dendrocopos minor), gatunek najmniejszej troski LC, objęty ochroną ścisłą,
- kos (Turdus merula), gatunek najmniejszej troski LC, objęty ochroną ścisłą,
- sierpówka (Streptopelia decaocto), gatunek najmniejszej troski, objęty ochroną ścisłą,
- sójka (Garrulus glandarius), gatunek najmniejszej troski, objęty ochroną ścisłą,
oraz potencjalnie może wpływać na wiele gatunków drzew leśnych, np.:
- buk zwyczajny (Fagus sylvatica) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną,
- modrzew (Larix sp.) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną,
- klon jawor (Acer pseudoplatanus) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną,
- brzoza brodawkowata (Betula pendula) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną,
- sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną,
- dąb szypułkowy (Quercus robur) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną,
- dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) – gatunek niezagrożony, nieobjęty ochroną.
4) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,58

kategoria:

średni

opis:
Wiewiórka czarna zjada produkty rolne: ziarna zbóż, kukurydzę, soję, orzechy i owoce, powoduje szkody
w sadach oraz ogrodach. Ogryzanie kory z drzew (bark-stripping) może prowadzić do obniżenia jakości drewna
czy zamierania drzew. W Kalifornii, gdzie została introdukowana, wiewiórka czarna postrzegana jest jako
poważny szkodnik upraw na terenach miejskich i podmiejskich. Zwykle straty oceniane są jako umiarkowane,
choć lokalnie mogą być poważne. Gatunek jest nosicielem wścieklizny oraz chorób przenoszonych przez
komary (wirus gorączki zachodniego Nilu i wirus końskiego zapalenia mózgu), stanowiących zagrożenie dla
zwierząt hodowlanych i domowych: koni, królików, kotów, psów. Wiewiórki czarne mogą uszkadzać kable,
izolację budynków, budować gniazda na strychach, niszczyć systemy nawadniające, uszkadzać silniki
samochodowe.
5) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,63

kategoria:

duży

opis:
Wiewiórki czarne mogą dotkliwie pogryźć nawet przy próbach karmienia (np. orzeszkami) przez ludzi
odwiedzających parki. Mogą przenosić choroby wirusowe i bakteryjne, a także być żywicielem dla pasożytów
wewnętrznych i zewnętrznych, m. in. są wektorem wirusa wścieklizny, choroby śmiertelnej dla człowieka.
Dodatkowe niebezpieczeństwo stanowi fakt, że ugryzienia wiewiórek mogą być w kontekście zagrożenia
chorobowego ignorowane przez osoby poszkodowane, co może opóźnić podjęcie niezbędnych działań
(podanie surowicy). Groźne są również choroby przenoszone przez komary: gorączka zachodniego Nilu
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i końskie zapalenie mózgu, które może zakończyć się śmiercią. Ponadto, w przypadku bezpośredniego kontaktu
może dojść do zarażenia dermatofitozą, szczególnie w mieście, gdzie może dochodzić do częstych kontaktów
tego gatunku z ludźmi. Wiewiórka czarna może również przenosić tularemię, jest też rezerwuarem boreliozy.
6) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,33

kategoria:

umiarkowanie negatywny

opis:
Wiewiórka czarna może wpływać na przemysł drzewny. Uszkadzając korę drzew prowadzi do obniżenia jakości
i ilości dostarczanego drewna. Może także wpływać negatywnie na produkcję owoców i orzechów. Żerując na
zbożach (np. kukurydzy), może wpływać na obniżenie produkcji żywności. Ponadto, poprzez przenoszenie
patogenów i pasożytów na zwierzęta hodowlane, może wpływać negatywnie na produkcję zwierzęcą.
Wiewiórka czarna z uwagi na przenoszenie patogenów i pasożytów ma wpływ na regulacją biologiczną
(regulację chorób odzwierzęcych). Ponadto, ma wpływ na zapylanie i roznoszenie nasion, zarówno w aspekcie
pozytywnym (odnowienia naturalne) jak i negatywnym (zjadanie kwiatów i nasion).

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego
gatunku
W części Stanów Zjednoczonych wiewiórki czarne traktowane są jak szkodniki, mogą być zabijane z broni
palnej, łapane w pułapki bez licencji. W innych stanach USA są gatunkiem łownym, którego pozyskanie podlega
regulacjom i wymaga wykupienia licencji. Osobniki problematyczne (np. powodujące uszkodzenia mienia) są
też odławiane i wypuszczane kilka kilometrów dalej. Stosowane są również odstraszacze fizyczne i chemiczne,
szczególnie na terenach miejskich i podmiejskich. Jak dotąd nie prowadzono akcji mających na celu usunięcie
wiewiórki czarnej z terenów, gdzie została introdukowana. Podejmowane działania wynikały raczej z chęci
ograniczenia czynionych przez nią szkód. Gatunek umieszczony jest w 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, zatem obowiązują w stosunku do niego liczne zakazy, dotyczące m. in. hodowli i handlu.

5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem
kategoria:

S01 – gatunek średniego ryzyka, występujący w uprawach i w hodowlach (lista alarmowa)
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