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:

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

3) szacunkowa wielkość populacji gatunku w środowisku przyrodniczym w Polsce:
dane liczbowe:
0 osobników
kategoria stopnia rozprzestrzenienia gatunku:
gatunek nie występuje w Polsce – kategoria 0
4) przystosowanie biologiczne do rozprzestrzeniania się:
Gatunek nie posiada szczególnych preferencji środowiskowych, zajmując zarówno siedliska naturalne lub
półnaturalne (lasy, zadrzewienia), jak i antropogeniczne (agrocenozy, tereny zabudowane). Warunkiem
występowania jest jednak zawsze obecność drzew, na których szerszeń azjatycki buduje gniazda. Uważa się, że
skala i szybkość inwazji europejskiej wynika z dużych zdolności dyspersyjnych królowych-założycielek. Prace nad
rozprzestrzenianiem Vespa velutina nigrithorax we Francji wskazują na rozchodzenie się fali kolonizacji
z szybkością około 70-80 km/rok. Potencjalnie, szybkość rozprzestrzeniania się może zostać dodatkowo
zwiększona dzięki przewożeniu hibernujących królowych wraz z transportem towarów (podczas hibernacji
królowe przez okres kilku miesięcy nie pobierają pokarmu i mogą być przetransportowane na duże odległości).
Utworzeniu nowych populacji w Europie sprzyja klimat, zbliżony do panującego w zasięgu pierwotnym.
W klimacie umiarkowanym królowe odbywają kopulację jesienią, a następnie zapadają w hibernację, z której
wybudzają się wiosną. Samotna królowa rozpoczyna wówczas budowę gniazda i wychowuje pierwsze pokolenie
robotnic. Rozbudowę gniazda i wychowywanie kolejnych pokoleń robotnic przejmują robotnice. Natomiast

królowa na tym etapie rozwoju kolonii jedynie składa jaja. Pod koniec sezonu zamiast robotnic wychowywane
są królowe i samce. Vespa velutina nigrithorax nie jest gatunkiem migrującym.

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

0,67
średnio inwazyjny gatunek obcy

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

0,33

kategoria:

mały

opis:
Wpływ tego gatunku szerszenia na środowisko przyrodnicze w introdukowanym zasięgu wciąż nie został
w satysfakcjonującym stopniu udokumentowany, jednak wydaje się, że pojawienie się tego gatunku może
przyczynić się co najmniej do zmiany dotychczasowej struktury zgrupowań owadów. Po pierwsze, z uwagi na
podobne preferencje pokarmowe, możliwa jest konkurencja z rodzimymi gatunkami os (np. z rodzimym
szerszeniem europejskim Vespa crabro). Po drugie, szerszeń azjatycki jest sprawnym drapieżnikiem
odławiającym nie tylko pszczoły miodne, ale także inne owady, w tym również inne błonkówki i muchówki.
Jak dotąd niewiele wiadomo o pasożytach lub patogenach, dla których szerszeń ten mógłby być wektorem.
Wykryto u tego gatunku wirusa Moku. Jest to wirus, który jak dotąd był notowany u osy pensylwańskiej
(Vespula pensylvanica), pszczół miodnych i roztoczy Varroa destructor. Potencjalna patogenność wirusa
Moku dla pszczół miodnych jest obecnie nieznana, ale jego względnie bliskie związki z wirusem powolnego
porażenia pszczół dają pewne podstawy do obaw. Ponadto, u tego szerszenia potwierdzono występowanie
wirusów powodujących groźne choroby pszczoły miodnej: SBV (sacbrood virus), BQCV (black queen cel
virus), DWV (deformed wing virus), CBPV (chronic bee paralysis virus) i ABPV (acute bee paralysis virus).
b) wpływ na gospodarkę
wynik oceny:

0,67

kategoria:
duży
opis:
Jako wysoce negatywny należy ocenić wpływ szerszenia azjatyckiego na gospodarkę pasieczną, gdyż jest to
gatunek będący sprawnym drapieżnikiem pszczoły miodnej. Skutek ataku na rodzinę pszczelą prowadzi do jej
osłabienia. Vespa velutina nigrithorax może również żądlić pszczoły miodne. Z uwagi na duże rozmiary ciała
ilość jadu wstrzyknięta podczas pojedynczego użądlenia może być znaczna i może powodować śmierć
robotnic pszczelich.
c) wpływ na zdrowie człowieka
wynik oceny:
0,25
kategoria:

mały

opis:
Owad żądlący. Z uwagi na duże rozmiary ciała ilość jadu wstrzyknięta podczas pojedynczego użądlenia może
być znaczna. U osób uczulonych może prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego i ryzyka utraty życia.
d) wpływ na usługi ekosystemowe
wynik oceny:

0,25

kategoria:

umiarkowanie negatywny

opis:
Jako groźny drapieżnik pszczół miodnych i innych owadów zapylających szerszeń azjatycki może negatywnie
wpływać na produkcję pszczelarską i plonowanie roślin (usługi zaopatrzeniowe). Poprzez przenoszenie
patogenów i pasożytów, wpływa również na występowanie chorób odzwierzęcych. Przy dużym zagęszczeniu
gniazd potencjalnie może być także przeszkodą dla rekreacji czy turystyki.
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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 kontenerach, itp.
zwięzły opis wskazanej drogi przenoszenia
Droga ta obejmuje transport towarów (ładunków masowych, towarów, produktów i surowców), który odbywa się
za pomocą statków, łodzi, barek, samolotów, pociągów, samochodów dostawczych i ciężarówek. Przypadkowi
„pasażerowie na gapę”, tj. osobniki gatunków obcych (w tym owady, gady, ssaki, a nawet ptaki) ukryte wewnątrz
lub na powierzchni transportowanych kontenerów, mogą być przewożone pomiędzy różnymi lokalizacjami
czy krajami drogami lądową, morską lub powietrzną i wprowadzane do nowych środowisk i siedlisk. Z uwagi na
wiele podobieństw, można pomylić wnikanie gatunków obcych introdukowanych poprzez zawleczenie
w kontenerach transportowych z innymi podobnymi drogami wnikania. Osobniki gatunku obcego mogą być
na przykład transportowane wewnątrz lub na powierzchni kontenera transportowego, który był następnie
załadowany na statek wraz z innymi kontenerami i który jeszcze przed transportem do miejsca docelowego został
otwarty, a osobnikom gatunku obcego udało się uwolnić i uciec. W tym przypadku drogą wnikania jest „zawleczenie
gatunków w kontenerach” a nie „zawleczenie gatunków na statkach lub łodziach (nie dotyczy wód balastowych
i kadłubów)”, ponieważ osobniki gatunków obcych były wprowadzone i uwolnione z kontenera, a nie ze statku,
pomimo tego, że kontener był transportowany statkiem.
W przypadku Vespa velutina nigrithorax zawleczenia tego gatunku (a konkretnie – hibernujących królowych)
mają miejsce wraz z różnego rodzaju towarami (np. w naczyniach ceramicznych, z materiałami ogrodniczymi).
Transport dóbr na dalekie odległości stwarza wysokie szanse przemieszczeń szerszeni.
Gatunek ten nie jest wykorzystywany w celach gospodarczych. 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 Vespa velutina nigrithorax tą drogą są tożsame z wymienionymi w punkcie II.2.
szacunkowa ilość osobników danego gatunku, które przedostają się do środowiska przyrodniczego tą drogą
przenoszenia
1-10 osobników – są przesłanki, że gatunek przedostaje się tą drogą do Polski, ale brak jakichkolwiek danych
na ten temat
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 bardzo wysokiego ryzyka – wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w Polsce nowego gatunku
wysokiego ryzyka (zmiana kategorii rozprzestrzenienia: W0→W2)
Pozycja drogi w rankingu istotności dla przenoszenia gatunku: 1
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