GATUNKI PRAWNIE OGRANICZONE
W AKWARYSTYCE
INWAZYJNE GATUNKI OBCE
Ryby

Gady

Babka bycza Neogobius melanostomus1**

Żółw jaszczurowaty Chelydra serpentina1

Babka łysa (babka gołogłowa) Neogobius gymnotrachelus1**

Żółw ostrogrzbiety Grapthemys pseudogeographica1

Babka marmurkowata Proterorhinus marmoratus1

Żółw malowany Chrysemys picta1***

Babka szczupła (babka rzeczna) Neogobius fluviatilis1**

Żółw ozdobny Trachemys scripta (wszystkie podgatunki)1,2***

Bass słoneczny Lepomis gibbosus2
Czebaczek amurski Pseudorasbora parva1,2

Płazy

Pirapitinga (pirania paku) Piaractus brachypomus1

Żaba rycząca (żaba byk, żaba wół) Lithobates catesbeianus1,2

Sumik karłowaty Ameiurus nebulosus1
Sumik koralowy (sumik węgorzowaty) Plotosus lineatus2

Rośliny

Trawianka Percottus glenii1,2

Alternatera krokodylowa Alternanthera philoxeroides2
Azolla karolińska (azolla drobna) Azolla filiculoides1*

Skorupiaki
Krab wełnistoręki (krab wełnistoszczypcy) Eriocheir sinensis1,2**
Rak pręgowaty Faxonius (Orconectes) limosus1,2**

Grubosz Helmsa Crassula helmsii1
Gymnokoronis dębolistny Gymnocoronis spilanthoides2
Hiacynt wodny (eichornia gruboogonkowa) Eichhornia crassipes2

Rak luizjański Procambarus clarkii1,2**

Kabomba karolińska Cabomba caroliniana2

Rak marmurkowy Procambarus virginalis2

Lagarosyfon wielki Lagarosiphon major2

Rak sygnałowy (rak kalifornijski) Pacifastacus leniusculus1,2**

Moczarka delikatna Elodea nuttallii1,2

Faxonius (Orconectes) virilis2

Salwinia uciążliwa Salvinia molesta2
Wąkrotka jaskrowata Hydrocotyle ranunculoides2

Mięczaki

Wywłócznik brazylijski Myriophyllum aquaticum2

Ostryga pacyficzna Crassostrea gigas1**

Wywłócznik różnolistny Myriophyllum heterophyllum2

Szczeżuja chińska Sinanodonta woodiana1

Ludwigia grandiflora2

Corbicula fluminea1

Ludwigia peploides2

Corbicula fluminalis1
ORGANIZMY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE

AGROFAGI KWARANTANNOWE DLA UNII

Brzanka sumatrzańska Puntigrus tetrazona (odmiany fluo)3

Ampularia – Pomacea (wszystkie gatunki)4

Danio pręgowany Danio rerio (odmiany fluo)3

*Nie

Grubowarg dwubarwny Epalzeorhynchos bicolor (odmiany fluo)3
Żałobniczka zwyczajna Gymnocorymbus ternetzi (odmiany
Podstawy prawne
1Rozporządzenie

fluo)3

dotyczy dalszego przetrzymywania bez zmiany lokalizacji, okazów przetrzymywanych

w dniu wejścia w życie rozporządzenia (2011 r.).
**Nie

dotyczy okazów przetrzymywanych poza akwenami w celach spożywczych.

***Nie

dotyczy okazów wpisanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia do rejestru

starosty na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku

uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
2Rozporządzenie

wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za

stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014
3Ustawa

z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia

4a

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie
Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019.
4bUstawa

z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami

1,2,3,4Ustawa z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
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