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:

Koati

2) nazwa łacińska:

Nasua nasua Linnaeus, 1766

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

0 osobników (osobniki notowane sporadycznie w środowisku przyrodniczym)

kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:
populacja(e) izolowana(e) – kategoria 2
4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się:
Koati jest gatunkiem wszystkożernym, jego pokarmem są przede wszystkim owoce i bezkręgowce. Gatunek ten
prowadzi głównie naziemny tryb życia, ale wspina się także na drzewa. Żyje w grupach rodzinnych liczących
na ogół od kilku do kilkunastu osobników. Koati jest gatunkiem poligamicznym. Ciąża trwa 74-77 dni.
Liczba młodych w miocie wynosi od 1 do 7, najczęściej od 3 do 4. W środowisku naturalnym ciężarne samice
odłączają się od stada i rodzą samotnie, najczęściej w gnieździe w koronie drzewa. Młode rodzą się od listopada
do marca. Koati nie jest gatunkiem migrującym.

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

0,63

kategoria:

średnio inwazyjny gatunek obcy

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

0,42

kategoria:

średni

opis:
Skład diety koati jest bardzo zróżnicowany, jednak owoce i bezkręgowce stanowią główny składnik pokarmu
tych zwierząt. Ze względu na dużą plastyczność pokarmową tego gatunku, w przypadku introdukcji do
nowego środowiska koati mogą szybko zaadoptować się do lokalnych warunków i poprzez drapieżnictwo
mieć negatywny wpływ na rodzimą faunę. Ponieważ koati są nadrzewne, mogą zjadać jaja i pisklęta ptaków,
obniżając ich sukces lęgowy i wpływając na liczebność populacji. W analizach składu diety w niektórych
rejonach wykazano, że skorupy jaj występowały w 10% odchodów. W przypadku wysokich zagęszczeń
populacji tego drapieżnika, wpływ koati na sukces lęgowy ptaków może być bardzo duży. Potwierdzają to
badania ptaków na wyspie Robinson Crusoe (Chile), gdzie introdukowane koati miały negatywny wpływ na
liczebność populacji kilku gatunków ptaków zasiedlających tę wyspę. Koati przenoszą wiele patogenów
i pasożytów. U koati w naturalnym zasięgu ich występowania stwierdzono Toxoplasma gondii, pierwotniaki
z rodzaju Encephalitozoon i Enterocytozoon, świdrowce Trypanosoma cruzi oraz Myobacterium bovis
powodującą gruźlicę. Stwierdzono także 17 gatunków pasożytów wewnętrznych przewodu pokarmowego,
między innymi z rodzaju Toxocara, Tenia czy Uncinaria. Koati, jak i pokrewny gatunek ostronos białonosy
Nasua narica, jest wektorem przenoszenia wścieklizny. Przy dużym zagęszczeniu, jakie potencjalnie mogą
osiągać koati (16 osobników na 1 km2), przenoszenie tych patogenów i pasożytów może stanowić bardzo
istotne zagrożenie dla zwierząt dzikich.
b) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,42

kategoria:

średni

opis:
Ponieważ dużą część diety koati stanowią rośliny, mogą one powodować straty w uprawach roślin i zbiorach
owoców. W naturalnym zasięgu występowania koati powodują straty głównie w zbiorach kukurydzy i juki.
Nie opisano jednak wielkości tych strat. Grodzenia nie ograniczają strat w uprawach powodowanych przez
ten gatunek. Koati powodują również straty w uprawach w przydomowych ogrodach. Brak jest danych na
temat wpływu koati na produkcję zwierzęcą poprzez drapieżnictwo. Można się spodziewać, że gatunek ten
może powodować straty na fermach drobiu. Koati są wektorem wielu patogenów powodujących choroby
u zwierząt hodowlanych, mogą zatem obniżać produkcję zwierzęcą. Przenoszą pierwotniaki Toxoplasma
gondii, powodujące toksoplazmozę, bakterie Myobacterium bovis, powodujące gruźlicę u bydła. U 40% koati
stwierdzono występowanie pierwotniaków z rodzaju Encephalitozoon i Enterocytozoon, które mogą być
przenoszone na zwierzęta domowe. Koati są również wektorem przenoszenia wścieklizny, która podlega
obowiązkowi zgłoszenia na podstawie przepisów weterynaryjnych (lista OIE).
c) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:

0,63

kategoria:
duży
opis:
Koati mogą być agresywne i może dochodzić do pogryzień ludzi. Szczególnie może to mieć miejsce podczas
korzystania przez osobniki tego gatunku z resztek pozostawionych w śmietnikach lub na stołach
w restauracjach. Koati mogą przenosić groźne dla człowieka patogeny. Przykładowo są nosicielami
Clostridium difficile, wywołującego między innymi zapalenie jelit u człowieka, pierwotniaków z rodzaju
Encephalitozoon i Enterocytozoon, wywołujących mikrosporydiozy u ludzi, czy wiciowców z rodzaju
Leishmania, wywołujących leiszmaniozę. U koati stwierdzono również świdrowca Trypanosoma cruzi,
powodującego u ludzi pasożytniczą chorobę Chagasa. Koati są także wektorem wścieklizny (lista OIE),
choroby bardzo groźnej i śmiertelnej dla człowieka.
-2-

d) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,25

kategoria:
umiarkowanie negatywny
opis:
Koati może mieć negatywny wpływ na usługi związane z produkcją żywności poprzez żerowanie w sadach
i ogrodach, co może oddziaływać negatywnie na zbiory owoców i warzyw. Przenoszenie przez ten gatunek
chorób i pasożytów na zwierzęta hodowlane może mieć z kolei negatywny wpływ na produkcję zwierzęcą.
Trudno jednakże ocenić ten wpływ i jego potencjalną skalę. Obecność koati w ekosystemach może
skutkować wyższą prewalencją chorób odzwierzęcych, których jest nosicielem, m. in. wścieklizny.

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:

Ucieczka gatunków zwierząt domowych, gatunków akwarystycznych i terrarystycznych
zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia
Droga ta obejmuje ucieczki zwierząt z wszelkiego rodzaju miejsc przebywania, gdzie były przetrzymywane przez
prywatnych kolekcjonerów lub hobbystów, w celu rekreacji, rozrywki, towarzystwa i/lub handlu (w tym również
ucieczki okazów stanowiących żywy pokarm dla tych gatunków). Znaczenie międzynarodowego handlu żywymi
zwierzętami jako zwierzętami domowymi i towarzyszącymi jako drogi wprowadzania do środowiska przyrodniczego,
wzrosło w ciągu ostatnich kilkunastu lat z uwagi na łatwość kupna i wymiany organizmów przez Internet. Kategoria
ta odnosi się do wszystkich gatunków zwierząt utrzymywanych w prywatnych zbiorach, np. przez prywatnych
kolekcjonerów lub hobbystów, nie tylko typowych gatunków zwierząt kręgowych. Obejmuje ona również wszelkie
gatunki utrzymywane jako żywy pokarm dla zwierząt domowych i towarzyszących (np. larwy mącznika,
szarańcza, świerszcze, muszki owocowe, itp.). Obejmuje ona także gatunki utrzymywane i hodowane przez
prywatnych kolekcjonerów lub hobbystów w celu sprzedaży lub handlu. Ponadto, kategoria ta obejmuje florę
akwariową i terrariową, a także inne gatunki (w tym glony, grzyby, itp.), w szczególności utrzymywane w związku
z handlem w akwarystyce i terrarystyce, które uciekły samodzielnie lub zostały przypadkowo uwolnione przez
nieodpowiedzialnych właścicieli, np. podczas niewłaściwego usuwania odpadów, z powodu uszkodzenia
akwariów i innych obiektów oraz podczas ich czyszczenia (wylewanie wody z akwariów bezpośrednio do cieków
i zbiorników wodnych lub pośrednio – do kanalizacji, itp.). Kategoria ta odnosi się do przypadkowych
lub nieodpowiedzialnych uwolnień żywych organizmów, dlatego oprócz ucieczek zwierząt obejmuje ona również
sytuacje, w których zwierzęta przetrzymywane są w niewłaściwie zabezpieczonych obiektach, które nie zapobiegają
ucieczkom, a także uwolnienia przez nieodpowiedzialnych właścicieli. Wypuszczanie niechcianych zwierząt do
środowiska przyrodniczego przez właściciela lub kolekcjonera jest szczególnie powszechnym problemem
w przypadku gatunków egzotycznych lub wodnych, które osiągają duże rozmiary lub mają specjalne wymagania,
którym właściciele lub kolekcjonerzy nie są w stanie sprostać, a z których nie zdają sobie sprawy podczas zakupu
zwierząt, sprzedawanych zazwyczaj jako osobniki młodociane (np. żółwie, pytony i inne duże dusiciele).
W przypadku zaniedbań lub nienależytej staranności w hodowli, pojedyncze osobniki koati utrzymywane
w niewoli mogą wydostawać się poza klatkę czy wolierę. Możliwe jest również świadome uwalnianie osobników
tego gatunku, np. w przypadku likwidacji kolekcji. Gatunek bywa hodowany w naszym kraju, pomimo tego,
iż obecnie takie hodowle podlegają istotnym ograniczeniom z uwagi na obowiązujące przepisy prawne. Do tej
pory odnotowano dwa przypadki obserwacji koati w środowisku przyrodniczym, były to 3-4 osobniki koło
Krakowa jesienią 2008 roku oraz w Warszawie w 2014 roku. Obydwa przypadki były najprawdopodobniej
wynikiem ucieczek lub celowych uwolnień z hodowli.
Nie jest znana skala hodowli tego gatunku, ale można uznać, że jest ona niewielka. Z uwagi na fakt, iż gatunek
ten ma stosunkowo nieduże znaczenie społeczno-gospodarcze, droga ta również posiada wyłącznie nieduże
znaczenie tego rodzaju. 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 koati tą drogą są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2.
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szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą
przenoszenia
1-10 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 wysokiego ryzyka – wzrost liczebności lub zasięgu gatunku średniego ryzyka, którego populacja/e była/y
dotychczas izolowana/e (wzrost: S2→)
Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1
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