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Inwazyjne gatunki
obce
Natura i różnorodność
biologiczna

Gatunki inwazyjne stwarzają istotne i szybko rosnące zagrożenie dla
rodzimej różnorodności biologicznej w Europie.
Rośliny i zwierzęta, które przedostaną się do nowych nieznanych
siedlisk, mogą zdominować rodzimą ﬂorę i faunę, a także wyrządzić
szkody w środowisku. Organizmy te znane są jako „obce gatunki
inwazyjne”.
Mają one także wpływ na społeczeństwo i gospodarkę, w tym, na
przykład, na zdrowie człowieka, gospodarkę rybną, rolnictwo i na
produkcję żywności.
Tempo ich rozprzestrzeniania się wzrosło wraz z nasileniem handlu,
turystyki i transportu towarów przez granice.
Obecnie w Unii Europejskiej wydaje się rocznie ponad 12 miliardów
euro na zwalczanie gatunków inwazyjnych i skutków wyrządzanych
przez nie szkód.
UE przedłożyła niedawno wnioski w sprawie ogólnoeuropejskiej
strategii zwalczania gatunków inwazyjnych.
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Kluczowe jest wczesne wykrywanie – o wiele łatwiej i taniej jest zająć
się nowoprzybyłymi gatunkami zanim się zadomowią.

Barszcz Mantagazziego
(Heracleum mantegazzianum)

Warunkiem wygrania tej bitwy jest podniesienie świadomości ogółu
społeczeństwa na temat gatunków inwazyjnych.

Fakt nr 1: Gatunki inwazyjne to
zagrożenie dla różnorodności
biologicznej Europy
Flora i fauna Europy ewoluowały przez miliony lat. Pasma górskie,
morza i rzeki oddzielały populacje i umożliwiały rozkwit niezwykłej różnorodności biologicznej. Rozwój handlu międzynarodowego i podróżowania sprawił, że te bariery na całym świecie zostały przełamane, co
doprowadziło do bezpośredniego kontaktu między gatunkami.
Zjawisko to powoduje konkurowanie o cenne pożywienie i siedliska.
i chociaż gatunki rodzime wykazują odporność na lokalne organizmy
szkodliwe lub choroby, bywa, że nie posiadają żadnych naturalnych
„Gatunki inwazyjne są istotnym zagrożeniem dla różnorodności
biologicznej. Ze względu na to, jak szybko zadomawiają się
i rozprzestrzeniają, środki podejmowane przez jedno państwo
członkowskie mogą nie odnieść skutków, o ile sąsiadujące
kraje nie podejmą żadnych działań lub nie zareagują
w skoordynowany sposób. Rozprzestrzenianie się gatunków
inwazyjnych niesie poważne skutki ekologiczne, gospodarcze
i społeczne dla państw UE i wymaga ujednoliconej reakcji.”

Fakt nr 2: Zagrożone jest nasze zdrowie
Gatunki inwazyjne stwarzają zagrożenie także dla ludzi. Komar azjatycki dostał się do Europy w wyniku handlu używanymi oponami. Jest
nosicielem ponad 22 wirusów, w tym gorączki denga. Jego wędrówkę
na północ mogą ułatwić zmiany klimatu. Obce rośliny jak barszcz
Mantagazziego wywołują uczulenia, podrażnienie skóry i poparzenia. Gatunki inwazyjne powiązano nawet z rozprzestrzenianiem się
wirusów, takich jak wirus grypy czy HIV.

Fakt nr 3: Gatunki inwazyjne kosztują
W 2008 r. koszt zwalczania gatunków inwazyjnych i naprawiania
szkód, które wyrządziły w UE, osiągnął kwotę szacowaną na 9,6 do
12,7 miliardów euro. Szacunki te są z pewnością zaniżone, biorąc pod
uwagę, że wiele krajów dopiero zaczyna podliczać te koszty. w programy zwalczania gatunków inwazyjnych inwestuje się także środki
programu LIFE. Począwszy od 1992 r. UE wydała ponad 38 mln euro
na 180 projektów zlokalizowanych zarówno w sieci obszarów ochrony
przyrody Natura 2000, jak i poza nią. Dla porównania Stany Zjednoczone szacują swoje wydatki na walkę z biologicznymi najeźdźcami na
około 80 miliardów euro rocznie.

Komisarz UE ds. środowiska Stavros Dimas
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Gatunki inwazyjne (ang. invasive species – IS), zwane także inwazyjnymi gatunkami obcymi lub inwazyjnymi gatunkami nierodzimymi,
występują we wszystkich możliwych formach. Większość gatunków
nieeuropejskich, takich jak odporniejsze lub szybciej rosnące drzewa
i uprawy, ogrodowe rośliny ozdobne i zwierzęta domowe, została
wprowadzona celowo. Dopóki nie wymkną się lub nie zostaną uwolnione do środowiska, mogą nie stanowić problemu. Inni niepożądani
goście przybyli przypadkowo jako „pasażerowie na gapę”, uwięzieni
na przykład w kontenerach transportu lotniczego i lądowego albo
przyniesieni na kadłubach statków, jak skorupiaki.

Skumulowana liczba gatunków
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mechanizmów obronnych przeciwko organizmom obcym (lub tylko
nieliczne), a zatem mogą zostać dosłownie zniesione z powierzchni
ziemi. Tak samo zwierzęta i owady, które w swoim środowisku utrzymywane są pod kontrolą przez drapieżniki, mogą szybko rozmnożyć
się i zdominować nowe środowisko, w którym nie istnieją takie ograniczenia. Teoria doboru naturalnego Darwina pokazała, jak najsilniejsze gatunki przez setki lub tysiące lat zdobywają dominującą pozycję.
Współczesna mobilność zakłóca jednak proces ewolucji zbliżając do
siebie konkurujące gatunki w sztucznym i niespotykanym wcześniej
tempie.

Osiedlanie się najbardziej szkodliwych inwazyjnych gatunków obcych zagrażających bioróżnorodności
w regionie paneuropejskim.
Źródło: EAŚ, 2007.

Biedronka azjatycka
(Harmonia axyridis)

Ślinik luzytański (Arion lusitanicus)

Fakt nr 4: Liczba gatunków inwazyjnych
w Europie rośnie
Wykaz DAISIE wymienia 10 822 gatunki nierodzime występujące w Europie.
Choć nie wszystkie są inwazyjne, szacuje się, że około 10-15% stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla europejskiej różnorodności biologicznej.
Europejska Agencja Środowiska sporządziła wykaz 163 najbardziej szkodliwych
inwazyjnych gatunków obcych zagrażających ekosystemom w Europie. Od
1950 r. corocznie co najmniej jeden gatunek staje się gatunkiem utrwalonym
i jak dotąd nie ma wyraźnych oznak słabnięcia tego trendu.
Większość gatunków inwazyjnych przybywa z Ameryki Północnej i z Azji. Jednak
wiele gatunków pochodzi z jednej części Europy, a następnie są przenoszone
do innej. Przepływ ten podtrzymuje wspólny rynek europejski i podróżowanie
bez granic.
Przykładów jest wiele:
• Biedronka azjatycka wywodzi się z Azji i stanowi śmiertelne zagrożenie dla
rodzimych gatunków biedronek w Wielkiej Brytanii, a także dla motyli i innych
owadów.
• „Ślimak zabójca”, rdzenny mieszkaniec Półwyspu Iberyjskiego, rozprzestrzenił się w całej Europie. Odporny na środki zwalczania, zjada słabsze gatunki
ślimaków.
• Racicznica zmienna, przenoszona w wodach balastowych okrętów, uszkadza
rurociągi i drogi wodne.
• Rdest ptasi został sprowadzony z Azji w XIX wieku jako roślina ozdobna i od
tamtej pory zdołał przeniknąć na tereny wiejskie we Francji.
• Nutria i piżmak, przywiezione z Ameryki ze względu na swoje futerka, żyją
obecnie dziko w Europie, wyrządzając szkody w kanałach i systemach ochrony
przeciwpowodziowej.

DAISIE
Delivering Alien Invasive Species Inventories for
Europe (DAISIE – Europejski wykaz inwazyjnych
gatunków obcych) to projekt realizowany przy
wsparciu funduszy badawczych UE, mający
na celu gromadzenie danych dotyczących
inwazji biologicznych na całym terytorium
Europy. Na jego stronie internetowej podane są
szczegóły dotyczące 10 822 gatunków obcych,
które wkraczają obecnie na europejskie obszary
wiejskie, drogi wodne i do środowisk morskich.
Ta baza danych jest na bieżąco aktualizowana
przez międzynarodowy zespół liczący 1 657
ekspertów. DAISIE zawiera alfabetyczny
wykaz 100 najbardziej szkodliwych gatunków
inwazyjnych wraz ze szczegółową mapą
pokazującą miejsca ich występowania.
http://www.europe-aliens.org/

ALARM
W ramach projektu Ocena znaczących zagrożeń
dla różnorodności biologicznej przy pomocy
sprawdzonych metod (ang. Assessing Large Scale
Environmental Risks for Biodiversity with Tested
Methods – ALARM) przeprowadzono badania, jak
siedliska ulegają inwazji, co pozwoli przewidzieć,
które obszary mogą być w przyszłości zagrożone.
w wyniku innego badania rozpoznano sześć
głównych sposobów przenikania gatunków
inwazyjnych: introdukcja celowa, ucieczka,
introdukcja przypadkowa, „pasażer na gapę”,
korytarze ekologiczne (wzdłuż dróg, kanałów itd.)
oraz naturalne rozprzestrzenianie.
ALARM : http://www.alarmproject.net

Fakt nr 5: UE podejmuje działanie
W planie działania UE na rzecz różnorodności biologicznej z 2006 r. zwrócono
uwagę na problem gatunków inwazyjnych, a w śródokresowym przeglądzie
postępów uznano pilną potrzebę stworzenia ogólnoeuropejskiej strategii.
w niektórych częściach Europy wprowadzono obecnie odpowiednie ustawodawstwo i opracowano programy, jednak pozostałe państwa członkowskie
nie mają żadnych przepisów krajowych ani planów. Rozproszone środki nie
będą skuteczne. w przeszłości brakowało wspólnego podejścia, w związku
z czym w 2008 r. Komisja Europejska wydała komunikat „W kierunku strategii UE
w sprawie gatunków inwazyjnych”.
Na szczeblu międzynarodowym uzgodniono, że problem ten wymaga trzystopniowego podejścia.
• Zapobieganie jest najtańszym i najlepszym rozwiązaniem i oznacza ściślejsze
kontrole na granicach oraz wymianę informacji na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Niektóre problemy można rozwiązać przez wprowadzenie konwencji o wodach balastowych.
• Gdy gatunek inwazyjny zadomowi się, najskuteczniejszym działaniem jest
eliminacja. Aby takie działanie mogło objąć większe obszary, niezbędna jest
centralna koordynacja i ﬁnansowanie.
• W celu powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych,
o ile eliminacja nie jest możliwa, konieczne jest odizolowanie i długofalowe
kontrolowanie. Władze lokalne często są na pierwszej linii w przypadku podejmowania działań mających rozwiązać problem; potrzebują zatem wsparcia.
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Systemy wczesnego
ostrzegania i informowania

Wiewiórka szara
(Sciurus carolinensis)

© Dan Minchin

Chociaż nie każdy gatunek obcy jest szkodliwy, to jednak zgodnie z zasadą ostrożności należy rozpoznawać wszystkie nowo pojawiające się gatunki, a władze muszą być
gotowe, aby szybko zareagować i rozwiązywać problemy. Wczesne wykrywanie i szybkie
reagowanie to rozwiązania najmniej kosztowne i rokujące większe nadzieje na powodzenie niż działania prowadzone po osiedleniu się danego gatunku.
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Fakt nr 6: Kluczowe jest wczesne wykrywanie

Inicjatywy informacyjne i badawcze, takie jak DAISIE, ALARM i NOBANIS odgrywają istotną
rolę w tworzeniu systemów wczesnego ostrzegania o inwazyjnych gatunkach obcych.

Fakt nr 7: Należy angażować ludzi
Ważnym elementem tej bitwy jest uświadomienie ludziom problemu gatunków inwazyjnych. Niedawno Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne, w ramach których otrzymała 880 odpowiedzi, z czego trzy czwarte pochodziło od osób ﬁzycznych.

NOBANIS
Północnoeuropejska i bałtycka sieć
danych o inwazyjnych gatunkach
obcych (ang. the North European and
Baltic Network on Invasive Alien Species
– NOBANIS) to regionalny portal, który
dostarcza informacji na temat gatunków
obcych w północnej i środkowej
Europie. Obejmuje ona 18 krajów
partnerskich z UE i spoza niej, utrzymuje
łączność z regionalnymi i światowymi
sieciami oraz z projektami z dziedziny
inwazyjnych gatunków obcych.

W sondażu tym uwidoczniło się szerokie poparcie dla działań na szczeblu unijnym. Około
91% respondentów było zgodnych co do pilnej potrzeby podjęcia nowych działań na
rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się opisywanych organizmów. Dziewięć na dziesięć osób postulowało stworzenie ogólnoeuropejskiego systemu wczesnego ostrzegania, a 86% sądziło, że państwa członkowskie winny być prawnie zobowiązane do
podjęcia działań. Większość respondentów postrzegała brak świadomości publicznej jako
przeszkodę (90%) i uważała za istotne nagłośnienie tej sprawy (77%). UE korzysta z tych
wyników w pracach nad swoją polityką.

Fakt nr 8: Czas na szeroko zakrojoną strategię
Komisja przygotowuje obecnie dla UE strategię uwzględniającą informacje zwrotne dotyczące jej projektów. Strategia ta powinna być gotowa w 2011 r. w tym kontekście istnieje
szereg wariantów: od wariantu „normalnej działalności” po lepsze wdrażanie lub dostosowanie istniejącego prawodawstwa UE aż po opracowanie nowego, szeroko zakrojonego
podejścia.
Tymczasem czynione są wysiłki na rzecz ustanowienia ogólnoeuropejskiego systemu
wczesnego ostrzegania i informowania, co powinno stanowić ważny krok naprzód.

Strona internetowa UE:
http://ec.europa.eu/environment/nature/
invasivealien/index_en.htm

Działanie UE może mieć decydujący wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, wyspy, a w szczególności wyspy będące częścią
europejskich terytoriów zamorskich, charakteryzują się znaczną różnorodnością biologiczną. To właśnie gatunki żyjące na wyspach są szczególnie wrażliwe. Różnorodność biologiczna wysp, która w znacznej mierze wykształciła się w warunkach braku konkurencji,
w ciągu ostatniego stulecia poddana została intensywnej presji ze strony gatunków inwazyjnych. Spośród odnotowanych w ciągu ostatnich 400 lat 724 przypadków wyginięcia
gatunków zwierząt, około połowę stanowiły gatunki wyspiarskie. w ostatnich latach terytoriom zamorskim nie poświęcano wystarczająco wiele uwagi, lecz w 2008 r. francuska
prezydencja UE zapoczątkowała międzynarodową inicjatywę na rzecz naprawy tej sytuacji.
Nawet stosunkowo niewielkie nakłady w tych regionach mogą przynieść znaczące wyniki.

Zakres działania UE:
http://ec.europa.eu/environment/nature/
invasivealien/docs/2006_06_ias_scope_
options.pdf

Fakt nr 9: Gatunki inwazyjne to problem
międzynarodowy

http://www.nobanis.org/

Więcej informacji:

Materiał ﬁlmowy:
http://www.tvlink.org/viewer.
cfm?vidID=307

W 2002 r. strony konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD) zawarły porozumienie w sprawie globalnego, szeroko zakrojonego podejścia do problemu gatunków
inwazyjnych. Skierowały one do rządów apel o zwiększanie świadomości, angażowanie społeczności i współpracę z sąsiednimi krajami. Zapobieganie międzynarodowemu
przemieszczaniu się inwazyjnych gatunków obcych i koordynacja działań stanowiących
odpowiedź na inwazję, podjętych we właściwym czasie i skutecznych, wymagać będzie
współpracy między rządami, sektorami gospodarki, organizacjami pozarządowymi,
międzynarodowymi organizacjami działającymi w oparciu o traktaty oraz z ogółem
społeczeństwa.

Światowa baza danych na temat
gatunków inwazyjnych:
http://www.issg.org/database/welcome/

ONZ wybrała problematykę inwazyjnych gatunków obcych jako temat dorocznego
Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, który przypadł na dzień
22 maja 2009 r.

„Sygnały” Europejskiej Agencji
Środowiska:
http://www.eea.europa.eu/pressroom/
newsreleases/killer-slugs-and-otheraliens
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Powielanie materiałów jest dozwolone, pod
warunkiem że zostanie podane ich źródło.

Wydrukowano na papierze z recyklingu, wyróżnionym odznaką ekologiczną ue dla papieru graﬁcznego (www.ecolabel.eu)

Racicznica zmienna
(Dreissena polymorpha)

