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Orconectes virilis
1) nazwa polska:
2) nazwa łacińska:
3) nazwa angielska:

Orconectes virilis Hagen, 1870
Virile crayﬁsh
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Informacje o gatunku
Naturalnym regionem występowania Orconectes virilis jest Ameryka Północna (Kanada - pas prowincji od Nowy Brunszwik na wschodzie po Albertę na zachodzie oraz Stany Zjednoczone - wokół
Wielkich Jezior, po stany Montana i Utah na zachodzie i Teksas na południu). W Europie gatunek pojawił się na skutek celowych introdukcji, jednak jego pierwsze wprowadzenia (Francja, Szwecja)
nie przyniosły spodziewanego skutku w postaci trwale bytujących populacji. W 2004 roku populacja tego gatunku została stwierdzona w Holandii, a w 2007 roku w Anglii. Pochodzenie tych
populacji nie jest znane, przypuszcza się, że jest to efekt działania nieodpowiedzialnych akwarystów. Orconectes virilis nie został stwierdzony w środowisku przyrodniczym Polski, nie jest też
hodowany w żadnym polskim ogrodzie zoologicznym. Jest to gatunek bardzo plastyczny, ma szeroki zakres tolerancji na warunki środowiskowe, łatwo adaptuje się do nowych siedlisk, zdolności te
są wyższe niż u obecnego w wodach Polski silnie inwazyjnego raka pręgowatego. Wykazuje dużą agresywność i konkurencyjność, a także zajmuje w wodach podobne nisze siedliskowe jak raki
rodzime. Z tego względu może być niebezpieczny dla rodzimych gatunków raków. Ma zdolność do wytwarzania bardzo zagęszczonych populacji, silnie oddziałujących na siedliska i biocenozy,
przenosi także dżumę raczą. Walory użytkowe (masywne ciało i duże szczypce, zdolność występowania w dużych zagęszczeniach) powodują, że rak ten jawi się jako atrakcyjny obiekt produkcji
rybackiej w wodach otwartych. Stwarza to poważne zagrożenie nielegalnymi introdukcjami tego gatunku w Europie. W przypadku przedostania się do wód Polski, Orconectes virilis będzie też
prawdopodobnie rozprzestrzeniał się w wyniku spontanicznej ekspansji, przypadkowego zawleczenia z używanym w wodach sprzętem (głównie rybackim i wędkarskim) oraz jako nadmiarowa
przynęta wędkarska.
Mapy występowania gatunku:
mapa występowania gatunku w krajach Europy (JPG)

Dodatkowe informacje:
Karta Informacyjna Gatunku (PDF)
Analiza Stopnia Inwazyjności Gatunku (PDF)
Analiza Stopnia Inwazyjności Gatunku - EN (PDF)
Drogi przenoszenia gatunku

Zobacz galerię zdjęć gatunku:
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