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:

Burunduk

2) nazwa łacińska:

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

3) nazwa angielska:

Siberian chipmunk

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

–

b) synonimy nazwy łacińskiej:

Eutamias sibiricus
Sciurus sibiricus

c) synonimy nazwy angielskiej:

–

5) rodzaj organizmu:

ssaki

6) rodzina:

Sciuridae

7) pochodzenie (region):
Azja i północ europejskiej części Rosji
8) występowanie w Polsce (tak/nie):
Jeśli TAK to:

TAK

w środowisku przyrodniczym

X

w uprawie i hodowli

9) charakterystyka gatunku
Burunduk jest jednym z najmniejszych przedstawicieli rodziny wiewiórkowatych Sciuridae, o połowę
mniejszym od krajowej wiewiórki pospolitej Sciurus vulgaris. Długość całkowita ciała z ogonem wynosi 180-250
mm, z czego 1/3 stanowi długość ogona. Masa ciała dorosłych osobników zmienia się w ciągu roku, zależnie od
dostępności pokarmu w zakresie od 50 do 150 g. Samice i samce mają zbliżoną wielkość i wygląd. Ubarwienie
jest brunatnoszare, na głowie, grzbiecie i bokach widoczne są charakterystyczne białe i ciemne pasy, brzuch
jest jasnożółty. Ogon jest długi i puszysty. Burunduki żywią się nasionami sosen i innych drzew iglastych
i liściastych, a także pączkami roślin, rzadziej – owadami i ślimakami. Od końca lata gromadzą pod ziemią
zapasy pokarmu, które mogą ważyć do 4 kg. Żyją w podziemnych norach, gniazda mogą się znajdować także
w stosach gałęzi, pod zwalonymi pniami i w niskich dziuplach. Osobniki dorosłe zajmują niewielkie areały,
prowadzą osiadły tryb życia, dyspersja osobników młodocianych zachodzi na niewielkie odległości
(maksymalnie do ok. 500 m). Podczas surowych zim burunduk zapada w hibernację. Rozród może zachodzić
dwa razy w roku. Samice rodzą 4-5 młodych, które osiągają dojrzałość płciową w wieku 8-14 miesięcy. Długość
życia wynosi 2-5 lat na wolności i 6-10 lat w niewoli.
10) siedliska, które zasiedla gatunek w regionie pochodzenia
Burunduk na obszarze naturalnego występowania zasiedla wiele środowisk: bory iglaste, lasy mieszane
z bogatym podszytem i runem, stepy i inne tereny otwarte. W górach spotykany jest do górnej granicy
zadrzewień.
11) zastosowanie gospodarcze
Gatunek jest wykorzystywany w przemyśle futrzarskim. W Mongolii w latach 1958-1960 pozyskiwano 26004000 futer burunduka rocznie, obecnie zainteresowanie skórami gatunku jest znikome. Burunduki od lat 60.
ubiegłego wieku były w Europie popularnymi zwierzętami domowymi, bywają też hodowane w ogrodach
zoologicznych.

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
Burunduk występuje na wolności w Europie. Od lat 60. XX wieku burunduki były masowo importowane do
Europy z Korei Południowej. W latach 70. ubiegłego wieku dziko żyjące populacje pojawiły się w podmiejskich
lasach i parkach miejskich wielu państw Europy. Obecnie z Europy znane są 22 dziko żyjące populacje we
Francji, Włoszech, Belgii, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Danii, Irlandii i Anglii. Wszystkie introdukowane
populacje powstały w wyniku celowych introdukcji, a nie samodzielnego rozprzestrzeniania się gatunku.
Gatunek występuje w sąsiedztwie Polski w zachodnich Niemczech, ale nie tworzy tam populacji, których
ekspansja jest na tyle szybka, żeby osiągnąć granice Polski w perspektywie ok. 15 lat.
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;
● 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.

-2-

6) stopień rozprzestrzenienia
gatunek występuje w uprawach i hodowlach – podkategoria 01
Burunduki są hodowane w Polsce. Dotychczas nie odnotowano występowania gatunku w środowisku
przyrodniczym, nie można jednak wykluczyć w przyszłości nielegalnego wsiedlenia osobników z hodowli czy ich
ucieczki.
7) dynamika gatunku
kategoria:

nie dotyczy

stopień pewności: –
opis:

–

8) siedliska, które zasiedla gatunek w kolonizowanych miejscach
Obecnie w Europie burunduki zasiedlają zróżnicowane środowiska: miejskie parki i ogrody, wrzosowiska, lasy,
a także tereny zadrzewione i zakrzaczone w krajobrazie rolniczym.
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:
Zmiany klimatu nie będą miały wpływu na inwazyjność tego gatunku, który jest przystosowany do różnych
warunków klimatycznych. Naturalny zasięg burunduka jest bardzo szeroki i rozciąga się przez całą Azję,
introdukowane populacje występują w Środkowej, Północnej i Południowej Europie. Można założyć więc, że
przewidywane ocieplenie klimatu nie zmieni wpływu gatunku 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:

0,33

kategoria:

mały

opis:
Burunduk w niewielkim stopniu oddziałuje na inne gatunki zwierząt i roślin dziko żyjących. Burunduk odżywia
się pokarmami roślinnymi i zwierzęcymi, w tym owadami, ślimakami oraz jajami i pisklętami ptaków. Badania
przeprowadzone w Belgii nie wykazały, by drapieżnictwo burunduka miało wpływ na ptaki. Brak danych
o ewentualnym negatywnym wpływie burunduka na populacje roślin w Europie Zachodniej. Gatunek może
potencjalnie konkurować bezpośrednio (konkurencja o zasoby pokarmowe) lub pośrednio (obniżenie zdolności
konkurencyjnej przez przenoszenie pasożytów) z rodzimymi gryzoniami (wiewiórką pospolitą Sciurus vulgaris,
ale także drobnymi gryzoniami leśnymi, myszami i nornicami), powodując najwyżej niewielkie spadki
liczebności ich populacji. Głównym zagrożeniem jakie niesie obecność gatunku jest fakt, że jest on jednym
z ważniejszych rezerwuarów boreliozy – burunduki są w znacznie większym stopniu niż rodzime gryzonie
atakowane przez kleszcze. Burunduk może być nosicielem wścieklizny – choroby śmiertelnej i hantawirusów,
które mogą być przeniesione na inne zwierzęta. Badania pokazały też, że burunduki były żywicielami
niewielkiej liczby robaków pasożytniczych w porównaniu do rodzimych gatunków myszowatych. Można to
tłumaczyć tym, że cykl rozwojowy robaków jest specyficzny dla żywicieli taksonomicznie zbliżonych. Nie można
zatem wykluczyć transmisji pasożytów między burundukami a znacznie bliżej spokrewnionymi niż myszy
wiewiórkami pospolitymi.
2) siedliska przyrodnicze, dla których stanowi zagrożenie (nie dotyczy gatunków zwierząt)
–
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3) gatunki, dla których stanowi zagrożenie
Burunduk potencjalnie może wpływać negatywnie na następujący gatunek:
- wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) – gatunek najmniejszej troski LC, objęty ochroną częściową
4) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,33

kategoria:

mały

opis:
Badania przeprowadzone w miejscach występowania introdukowanych populacji burunduka nie wskazują aby
ten gatunek powodował istotny negatywny wpływ na gospodarkę. W szczególności nie ma danych, by szkody
powodowane przez burunduka w uprawach w Europie miały istotne znaczenie ekonomiczne. Burunduk wraz
z innymi gryzoniami tworzy ważny rezerwuar boreliozy, może także być nosicielem wścieklizny – choroby
śmiertelnej i hantawirusów, które mogą być przeniesione na inne zwierzęta, w tym hodowlane. Burunduki
mogą powodować szkody w infrastrukturze poprzez przegryzanie kabli, budowanie gniazd w budynkach.
Brakuje jednak danych o rozmiarach tego typu szkód.
5) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,63

kategoria:

duży

opis:
Burunduki, podobnie jak inne gryzonie, w tym wiewiórki, mogą ugryźć w obronie własnej. Choć ugryzienia te
nie powinny być zbyt dotkliwe, to mogą prowadzić do zakażenia. Burunduk potencjalnie może być nosicielem
wścieklizny i boreliozy oraz groźnych dla ludzi chorób powodowanych przez hantawirusy. Wścieklizna jest
chorobą śmiertelną dla człowieka, a borelioza powoduje liczne dolegliwości neurologiczne, kardiologiczne
i stawowo-mięśniowe. Ocenia się że burunduk przyczynia się do ryzyka rozprzestrzeniania boreliozy
w większym stopniu niż rodzime gryzonie.
6) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,33

kategoria:

umiarkowanie negatywny

opis:
Biorąc pod uwagę, że w ramach naturalnego zasięgu burunduk postrzegany jest jako poważny szkodnik upraw
rolniczych (zbóż), nie można wykluczyć, że przy szerokim rozprzestrzenieniu będzie oddziaływał na produkcję
rolniczą, a także na hodowle zwierząt (zapewnianie żywności) poprzez transmisję patogenów. Burunduk
z uwagi na przenoszenie m. in. boreliozy, hantawirusów i wścieklizny, może mieć negatywny wpływ na
regulację biologiczną (regulację chorób odzwierzęcych). Burunduk budzi sympatię za sprawą swojego wyglądu
i może być postrzegany jako ciekawy, atrakcyjny element parków i ogrodów. Z drugiej strony, jako element
obcy w krajowej faunie, który potencjalnie może wywierać negatywny wpływ na różnorodność biologiczną
i być wektorem patogenów, może budzić niepokój wśród społeczeństwa.

4. Dotychczasowe działania służące eliminacji, kontroli lub izolacji analizowanego
gatunku
W Europie dotąd nie podejmowano działań polegających na całkowitej eliminacji lub redukcji liczebności
burunduków. W Polsce, a także w innych państwach Unii Europejskiej wprowadzono zakazy m. in.
przetrzymywania, hodowli i handlu tym gatunkiem – jest to forma działań kontrolnych (gatunek figuruje
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). Z uwagi na to, że przepisy te zostały wprowadzone
stosunkowo niedawno, ciężko ocenić ich realny wpływ na hodowlę i obrót tym gatunkiem.
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5. Ocena sposobu postępowania z gatunkiem
kategoria:

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