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:

Mnemiopsis leidyi L. Agassiz, 1865

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

brak danych

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:
populacja(e) izolowana(e) – kategoria 2
4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się:
Wszystkie organizmy wodne mają dużą łatwość w rozprzestrzenianiu się i zajmowaniu nowych akwenów bądź
cieków wodnych, co stanowi bardzo duży problem w przypadku konieczności eliminacji, kontroli lub izolacji
inwazyjnych gatunków obcych. Mnemiopsis leidyi będąc organizmem zooplanktonowym, posiadającym
w rozwoju stadium larwalne, ma dużą zdolność do rozprzestrzeniania, zarówno samoistnego, jak i przy udziale
człowieka (wody balastowe, kadłuby statków). Duża tolerancja na czynniki biotyczne i abiotyczne wraz z różnymi
możliwościami rozrodu, gwarantują mu natomiast osiągnięcie bardzo wysokiej liczebności w krótkim czasie.
W Polsce, skuteczną inwazję tego gatunku ogranicza niska temperatura w połączeniu z niskim zasoleniem
Morza Bałtyckiego. Larwy Mnemiopsis leidyi rozprzestrzeniają się dzięki prądom morskim, natomiast dorosłe
osobniki mogą także aktywnie pływać dzięki uderzeniom wici, pokrywających powierzchnię ośmiu grzebieni,
ułożonych wzdłuż ciała. Gatunek ten rozmnaża się bezpłciowo przez podział, ma dużą zdolność regeneracji.
Rozmnaża się również płciowo – jest równoczesnym hermafrodytą, zdolnym do samozapłodnienia. Liczba jaj
zależy od temperatury, zasolenia i dostępności pokarmu. W korzystnych warunkach, dorosły osobnik może

wyprodukować ich aż do 3000 w ciągu doby. Zarówno larwy, jak i osobniki młodociane mogą osiągać dojrzałość
płciową. Mnemiopsis leidyi jest drapieżnikiem, który odżywia się zooplanktonem oraz jajami i larwami ryb.
Gatunek ten charakteryzuje się szerokim zakresem tolerancji temperatury od 0 do 32°C. Jednak temperatury
poniżej 7-8°C powodują ograniczenie odżywiania i wzrostu jego larw, a długie okresy niskich temperatur w ciągu
roku (<10°C) są niekorzystne dla jego rozrodu. Niskie zimowe temperatury (<2°C) stanowią ograniczenie dla
utworzenia się populacji. Gatunek ten charakteryzuje się również szerokim zakresem tolerancji na zasolenie
od 2 do 38 psu, jednak jego rozród jest możliwy dopiero powyżej 6,5 psu. W niskim zasoleniu, gatunek ten
produkuje także mniej jaj, np. w centralnej części Morza Bałtyckiego (zasolenie 7-9 psu) dziesięciokrotnie mniej
niż w części zachodniej tego zbiornika (21-29 psu). Dobrze znosi bardzo niskie stężenie tlenu w wodzie, nawet
0,5 mg/dm3. Mnemiopsis leidyi nie jest gatunkiem migrującym.

II. Oddziaływanie gatunku obcego
1) stopień inwazyjności (negatywny wpływ)
wynik oceny:

0,33

kategoria:

mało inwazyjny gatunek obcy

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

0,33
mały

opis:
Mnemiopsis leidyi, poprzez drapieżnictwo i konkurencję o pokarm, może istotnie wpływać na środowisko
przyrodnicze, przyczyniając się do redukcji liczebności populacji gatunków zooplanktonowych, jak również
bezkręgowców bentosowych posiadających w rozwoju planktonową larwę oraz ryb odżywiających się
zooplanktonem. W konsekwencji, takie interakcje międzygatunkowe mogą wywołać efekt kaskadowy
dla całej sieci troficznej, m. in. poprzez redukcję biomasy ryb planktonożernych zmniejsza się baza
pokarmowa dla organizmów z wyższych poziomów troficznych, jak ryby, ptaki i ssaki. Nadmierny rozwój
Mnemiopsis leidyi i jego intensywne drapieżnictwo może także powodować wzrost biomasy fitoplanktonu
oraz wpływać na czynniki abiotyczne, m. in. na przenikanie światła spowodowane zmianami przeźroczystości
wody. Jednak do tej pory, negatywny wpływ Mnemiopsis leidyi na inne gatunki, jak również czynniki
biotyczne i abiotyczne zanotowano jedynie w Morzu Czarnym i Azowskim, w których występują korzystne
warunki siedliskowe do jego rozwoju. W Polsce gatunek ten dotychczas się nie zadomowił.
b) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,33

kategoria:

mały

opis:
Mnemiopsis leidyi poprzez drapieżnictwo na młodszych stadiach rozwojowych ryb, jak również konkurowanie
z nimi o pokarm, może wpływać na obniżenie zasobów wielu gatunków poławianych komercyjnie, prowadząc
do dużych strat ekonomicznych w rybołówstwie. Takie oddziaływanie występuje jedynie w siedliskach,
w których występują warunki korzystne dla rozwoju Mnemiopsis leidyi. W Polsce, ze względu na niekorzystne
warunki siedliskowe gatunek ten nie jest zadomowiony, a gdyby nawet doszło do zadomowienia, to ze
względu na niskie zasolenie jego liczebność byłaby niska i z tego względu miałby prawdopodobnie mały
wpływ na gospodarkę.
c) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:
0,25
kategoria:

mały

opis:
W przeciwieństwie do parzydełkowców, żebropławy nie posiadają komórek parzydełkowych i z tego względu
Mnemiopsis leidyi nie stanowi niebezpieczeństwa dla człowieka podczas bezpośredniego kontaktu.
Niebezpieczny może być jedynie kontakt z osobnikami zainfekowanym larwami ukwiała Edwardsiella lineata,
które pasożytują na tym gatunku. Kontakt z komórkami parzydełkowymi ukwiała może powodować u ludzi
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podrażnienie, wysypkę i swędzenie skóry. Na powierzchni i w ciele Mnemiopsis leidyi stwierdzono również
występowanie różnych bakterii gram dodatnich i ujemnych, jak np. pałeczka nosacizny Burkholderia mallei,
czy przecinkowiec Vibrio metschnikovii, które jednak nie są specyficzne tylko dla tego gatunku i występują
w morzach.
d) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:
kategoria:

0,42
neutralny

opis:
Mnemiopsis leidyi może wpływać na usługi zaopatrzeniowe (poprzez obniżanie zasobów ryb poławianych
komercyjnie), regulacyjne (poprzez obniżanie przezroczystości wody i tym samym zmniejszenie przenikania
światła spowodowane drapieżnictwem na zooplanktonie) oraz kulturowe (poprzez obniżenie walorów
rekreacyjnych wybrzeży morskich). Jednak negatywny wpływ może wystąpić jedynie wtedy, gdy gatunek ten
jest szeroko rozprzestrzeniony i występuje w dużym zagęszczeniu. Biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce
Mnemiopsis leidyi nie utworzył zadomowionej populacji, jak również nie jest szeroko rozprzestrzeniony
i liczny, to jego wpływ na usługi ekosystemowe wydaje się być neutralny.

III. Drogi przenoszenia
Nazwy określające poszczególne drogi i opisy tych dróg zostały oparte na publikacji pn. Guidance for interpretation
of CBD categories on introduction pathways (Harrower i in. 2018).
1) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia:

Zawleczenie gatunków w wodach balastowych
zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia
Wody balastowe są pompowane do zbiorników balastowych w celu stabilizacji statków towarowych. Wody te
mogą być pompowane i wylewane wielokrotnie w trakcie podróży i przewozu załadunku. Woda do zbiorników
balastowych może być pobierana w dużych ilościach w jednym porcie, a następnie odprowadzana w innym,
zarówno oddalonym o kilka czy kilkanaście kilometrów, jak i w oddalonym o tysiące kilometrów. Kiedy woda jest
pompowana do zbiorników balastowych, wraz z wodą wpompowywane są również osobniki obcych taksonów,
w tym mikroorganizmy (glony, grzyby, protisty, bakterie), czy zwierzęta lub rośliny, które przy rozładunku wód
balastowych mogą rozprzestrzeniać się po całym świecie.
Mnemiopsis leidyi może być wprowadzony do Polski wskutek niezamierzonych działań człowieka, w wodach
balastowych statków, przypływających z portów zlokalizowanych w Europie, np. w rejonie Morza Północnego
czy zachodniego Morza Bałtyckiego, jak i u wschodnich wybrzeży Ameryki.
Gatunek ten nie ma żadnego znaczenia w gospodarce, nie jest obiektem zainteresowania hodowców, nie jest też
poławiany na cele konsumpcyjne. Z uwagi na fakt, iż gatunek ten nie ma znaczenia gospodarczego, droga ta
również takiego znaczenia nie posiada. Może ona natomiast mieć negatywny wpływ społeczno-gospodarczy,
a przede wszystkim ekologiczny, z tego względu, iż obecność tego gatunku w środowisku przyrodniczym jest
niepożądana.
Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka
związane z przedostawaniem się Mnemiopsis leidyi tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 2 –
zawleczenie gatunków na kadłubach statków, i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2.
szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą
przenoszenia
1 001-10 000 osobników
Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników.
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ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia
Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku niskiego ryzyka, którego populacja/e była/y
dotychczas izolowana/e (wzrost: N2→)
Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1
2) propozycja nazwy określającej wskazaną drogę przenoszenia:

Zawleczenie gatunków na kadłubach statków
zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia
Statki i łodzie mogą być przyczyną wnikania gatunków obcych w przypadku ich przyczepienia się do powierzchni
statków i stworzenia na kadłubie kolonii lub zbiorowisk. Takie kolonie lub zbiorowiska mogą powstawać podczas
samego przemieszczania się statku lub pomiędzy zabiegami zapobiegającymi obrastaniu. Oprócz rozprzestrzeniania
się wynikającego z obecności na kadłubach łodzi i statków, organizmy obrastające kadłub mogą być przypadkowo,
bądź nieświadomie wprowadzane do nowych środowisk podczas oczyszczania kadłuba. Usunięte w ten sposób
gatunki, jeżeli nie zostaną odpowiednio zutylizowane, mogą wnikać do danego siedliska. Ta kategoria nie obejmuje
gatunków transportowanych statkiem/łodzią w miejscach innych niż zewnętrzne części kadłubów, na przykład
gatunków przewożonych lub zgromadzonych wewnątrz kadłubów (na/w skrzyniach, w wodzie zęzowej, wewnątrz
samego kadłuba, itp.), które odnoszą się do kategorii „zawleczenie gatunków na statkach lub łodziach (nie dotyczy
wód balastowych i kadłubów)”.
Mnemiopsis leidyi może zostać wprowadzony do środowiska przyrodniczego wskutek niezamierzonych działań
człowieka, w tym przypadku na kadłubach statków.
Gatunek ten nie ma żadnego znaczenia w gospodarce, nie jest obiektem zainteresowania hodowców, nie jest też
poławiany na cele konsumpcyjne. Z uwagi na fakt, iż gatunek ten nie ma znaczenia gospodarczego, droga ta również
takiego znaczenia nie posiada. Może ona natomiast mieć negatywny wpływ społeczno-gospodarczy, a przede
wszystkim ekologiczny, z tego względu, iż obecność tego gatunku w środowisku przyrodniczym jest niepożądana.
Możliwe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, usług ekosystemowych, gospodarki i zdrowia człowieka
związane z przedostawaniem się Mnemiopsis leidyi tą drogą są identyczne jak w przypadku drogi nr 1 –
zawleczenie gatunków w wodach balastowych, i są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2.
szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą
przenoszenia
101-1 000 osobników
Brak danych umożliwiających wiarygodne oszacowanie ilości osobników, które przedostają się do środowiska
przyrodniczego tą drogą przenoszenia, a nawet podanie informacji opisowej. Możliwa jest jedynie próba
wskazania, jak istotna jest ta droga w stosunku do pozostałych dróg, którymi gatunek jest przenoszony. Podane
wartości należy zatem rozpatrywać wyłącznie w tym kontekście, a nie jako liczbę przenoszonych osobników.
ocena ryzyka dla danej drogi przenoszenia
Droga średniego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku niskiego ryzyka, którego populacja/e była/y
dotychczas izolowana/e (wzrost: N2→)
Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 2
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