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

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRÓG PRZENOSZENIA
I. Informacje podstawowe
1) nazwa polska:

–

2) nazwa łacińska:

Corbicula fluminalis (O.F. Müller, 1774)

3) szacunkowa wielkość populacji gatunku w środowisku przyrodniczym w Polsce:
dane liczbowe:

brak danych

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:
ograniczony zasięg występowania – kategoria 3
4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się:
Wszystkie organizmy wodne mają dużą łatwość w rozprzestrzenianiu się i zajmowaniu nowych zbiorników
bądź cieków wodnych, co stanowi bardzo duży problem w przypadku konieczności eliminacji, kontroli lub
izolacji inwazyjnych gatunków obcych. Status taksonomiczny Corbicula fluminalis jest niejasny, gdyż nie ma
jednoznacznych odpowiedzi na pytanie czy jest to osobny gatunek czy jedynie forma morfologiczna Corbicula
fluminea. Brak jest również danych na temat dróg przemieszczania się gatunku, tym samym trudno określić
przystosowania biologiczne gatunku do zmiany miejsca występowania i zajmowania nowych terenów. W Polsce
małż ten jest hermafrodytyczny i androgenetyczny. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż populację może
założyć lub odtworzyć nawet jeden osobnik. Cechy te mogą gwarantować mu przetrwanie niekorzystnych lub
niestabilnych warunków środowiska. Dotychczas zbadano rozród Corbicula fluminalis w obrębie ciepłych wód
pochłodniczych elektrowni "Dolna Odra". Stwierdzono wyłącznie triploidalne osobniki hermafrodytyczne, które
rozmnażają się całorocznie bez wyraźnego cyklu. U Corbicula fluminalis w Polsce odnotowano dwuwiciowe
plemniki. Cecha ta wskazuje, że małże te są androgenetyczne. Na obszarze rodzimego występowania małż ten

jest opisywany jako nieinkubujący larw, z kolei w Polsce stwierdzono osobniki rodzicielskie, które inkubowały
larwy w komorach lęgowych skrzel wewnętrznych. Po okresie inkubacji osobniki młodociane uwalniane są do
środowiska wodnego i prowadzą wolny denny tryb życia. Corbicula fluminalis nie jest gatunkiem migrującym.

II. Oddziaływanie gatunku obcego
1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:
0,25
kategoria:

nieinwazyjny gatunek obcy

2) wpływ gatunku na środowisko przyrodnicze, usługi ekosystemowe, gospodarkę i zdrowie człowieka
a) wpływ na środowisko przyrodnicze
wynik oceny:
kategoria:

0,25
mały

opis:
Gatunek mało zbadany i mało liczny. Teoretycznie, z uwagi na tworzenie hybryd z C. fluminea, można
założyć, że C. fluminalis mogłaby pełnić w środowisku naturalnym taką samą rolę jak C. fluminea, choć jej
wpływ byłby znacznie mniejszy z uwagi na tworzenie mniej licznych populacji. Corbicula fluminalis stanowi
pokarm ryb, ptaków wodnych i ssaków. Sama z kolei filtruje pokarm zawieszony w toni wodnej. Filtrując
wodę może wychwytywać z niej także niebezpieczne dla człowieka pierwotniaki, np. z rodzaju
Cryptosporidium. W okresie zimowym odżywia się detrytusem i bakterioplanktonem. Brak jest danych
dotyczących negatywnego wpływu na rodzimą faunę i ekosystemy. Przy założeniu, że gatunek się
rozprzestrzeni na obszarze całego kraju, mógłby spowodować najwyżej niewielkie spadki liczebności
populacji gatunków rodzimych szczególnej troski np. małży; a także w najgorszym przypadku mógłby
spowodować łatwo odwracalne zmiany dotyczące procesów zachodzących w siedliskach nie należących
do siedlisk szczególnej troski.
b) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,25

kategoria:
mały
opis:
W Polsce nie wykazano szkodliwego wpływu C. fluminalis na urządzenia hydrotechniczne lub zanieczyszczenie
muszlami małży żwiru czy piasku oferowanego do sprzedaży. Małż ten nie osiąga tak dużych zagęszczeń
jak C. fluminea. Można jednak podejrzewać, że w dużych zagęszczeniach C. fluminalis mogłaby powodować
trudności związane z infrastrukturą, ale jak dotychczas brak jest tego typu danych. Wpływ ten nie powinien
być tak duży jak w przypadku C. fluminea, gdyż opisywany gatunek występuje rzadziej i mniej licznie. Należy
jednak wziąć pod uwagę fakt, że C. fluminalis może tworzyć hybrydy z C. fluminea i dlatego też jej obecność
w środowisku może wpływać na efektywność rozrodu C. fluminea i odwrotnie. Docelowo mogłoby to
skutkować wzrostem liczebności populacji obydwu gatunków i wzrostem wpływu na gospodarkę.
c) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,00

kategoria:
bardzo mały
opis:
Wpływ C.fluminalis na zdrowie człowieka jest marginalny. Tkanki małży wydzielają śluz, który może być
alergizujący dla niektórych osób w wyniku bezpośredniego kontaktu.
d) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,33

kategoria:

umiarkowanie negatywny

opis:
Gatunek mało zbadany. Teoretycznie, z uwagi na tworzenie hybryd z C. fluminea, można założyć,
że C. fluminalis mogłaby pełnić w środowisku naturalnym taką samą rolę jak C. fluminea, choć jej
bezpośredni wpływ byłby znacznie mniejszy z uwagi na tworzenie mniej licznych populacji. Małże filtrując
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wodę mogą wychwytywać z niej niebezpieczne dla człowieka pierwotniaki, np. z rodzaju Cryptosporidium,
które mogą być obecne w wodzie zanieczyszczonej kałem. Podobnie jak C. fluminea prawdopodobnie ten
gatunek małża może np. przekształcać siedliska, pochłaniać larwy i plemniki rodzimych gatunków małży,
konkurować o pokarm i siedlisko – jednak dla Polski brak jest tego typu danych.

III. Drogi przenoszenia
Nie są znane żadne drogi wprowadzania niezamierzonego tego gatunku w Polsce. Brak jest potwierdzonych danych
w tym zakresie. Przypuszcza się, że małż ten pojawił się razem z Corbicula fluminea, gdyż współwystępuje z tym
gatunkiem (w Polsce w dwóch miejscach) i tworzy z nim hybrydy. Ponadto, status taksonomiczny Corbicula
fluminalis jest niejasny, gdyż nie ma jednoznacznych odpowiedzi na pytanie czy jest to osobny gatunek czy jedynie
forma morfologiczna Corbicula fluminea.
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