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Threskiornis aethiopicus
1) nazwa polska:
2) nazwa łacińska:
3) nazwa angielska:

Ibis czczony
Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)
Sacred ibis

fot.: Leszek Dyrda

Informacje o gatunku
Naturalnym rejonem występowania ibisów czczonych jest Afryka (na południe od Sahary) i Bliski Wschód (południowo-wschodni Irak – na pograniczu z Iranem i Kuwejtem). Gatunek występuje w
środowisku przyrodniczym Europy - dzikie, rozmnażające się populacje, zapoczątkowane przez uciekinierów z hodowli, występują lub do niedawna występowały we Francji, Włoszech i Holandii.
Ibisy czczone były sporadycznie obserwowane na terenie Polski (ok. 9 znanych stwierdzeń w latach 1993-2010). Gatunek nie rozmnaża się w naszym kraju w stanie dzikim. Okazy gatunku są
przetrzymywane w kilku ogrodach zoologicznych oraz w nieznanej liczbie hodowli prywatnych. Wszystkie dotychczasowe obserwacje ibisów w Polsce najprawdopodobniej dotyczą uciekinierów z
niewoli. Ucieczki osobników z hodowli mogą stanowić główne źródło inwazji na terenie Polski. W związku z dużą mobilnością gatunku istnieje także prawdopodobieństwo pojawienia się na terenie
Polski osobników pochodzących z introdukowanych populacji w Europie Zachodniej. Ibis czczony wykazuje dużą zdolność adaptacji do różnorodnych warunków klimatycznych i siedliskowych.
Wydaje się, że czynnikiem ograniczającym ekspansję gatunku na terenie Polski może być występowanie mroźnych i śnieżnych zim z zalegającą długookresowo pokrywą śnieżną. Zmiany klimatu
mogą złagodzić ten efekt i polepszyć warunki do zadomowienia i rozprzestrzenienia się tego gatunku na terenie Polski. Najważniejszy negatywny wpływ ibisa czczonego związany jest z jego
drapieżnictwem na innych gatunkach ptaków, konkurencją o miejsca gniazdowe oraz przenoszeniem patogenów i pasożytów na rodzime gatunki zwierząt.
Mapy występowania gatunku:
mapa występowania gatunku w środowisku przyrodniczym w Polsce w Geoserwisie GDOŚ
mapa zasięgu gatunku w Polsce (JPG)
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:

Wróć do listy inwazyjnych gatunków obcych zwierząt

