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Od redakcji
Po bardzo dlugim (obawiam się, że nazbyt dlugim) oczekiwaniu
członkorł.ie Sekcji BentologicaĘ PTH doczekali się nareszcie
kolejnego numenr DNA! Jako rędaltor naszego biuletynu (,,wżny
redaktor wźnego dziennika'', czy jakoś podobnie) na wśępie jestem
winierr wszystlriln kilka słólv rłyjaśnienia. Kolejny numer mógł się
Ńazać oczyrnriście dopiero po wydarriu slł,ego ostatriego llrurrąu przez
usĘujący Komitet Rqlakcyjny. Sam też ńe jestem tu bez winy - poza
lłrodzotrym lenistwem istnieje rłe rnnie obawa pned pierwsąłrr
krokiern w nieznane. No, ale udało mi się go w końcu wykonać, czego
skutki można właśnie obejrzeć (a narvet pzeczy,taó)! Oanacza to
rówrrocześnie, że kolejrre numery nrogą się juz ,gozpędern', o
ile,.. No i tu pojawia się problem o rviele powazniejszy, który zreszĘjuz
sygrralizowalan członkorrr Sekcji na zebraniu podczas ostatnich
Warsztatów nad Bachotkiem. Otóź DNO jest orgarrem Sekcji
Bentologiczrrej, a więc fa},1ycz-nie jej człorrków, a rrie nroim. Bcz
akĘwności nas wszystkich nie powstanie żaden kolejny numer. Do
obecnego udało mi się uzyskać dwa tekĘ od moich Kolególv, przy
czym jeden z nich był rriedawrro ruoim magistrantem, co chyba ulatwilo
mi wylvarcie Nan pewnej prcsji, Jednak Zaklad Hydrobiologii tIW nie
rrra berrtologów rv nadmiarzę, a wza tyrrr rrie byłoby dobrze, gdyby
każdy numer DNA był przez na§ zdominorvarry! Tylko Andrzej
Kownacki nadesłal, z własnej inicjatywy, tekst o ochotkach - złośliwie
zauwńę, że tń pned, Warsźatami, rra klórych mógł wobec tego z
otwańą przylbicą atakować rrulie za opóźnierrie w wydaniu nurrreru- A
przecież w§zyscy wierny, że w na§z}nr gronie jest wiele osób rnających
nie tylko duzą wiedzę, ale i lekliie pióro.,.Koleżanki, Koledzy, nie dajcie
się prosić! Ja naprawrlę nie gryzę, a jeżeli jrź, to tylko czasami...

Do pomocy rv redagorvaniu DNA udalo mi się namówić
Pauła Koperskiego. Tonrasz Brzezński zajnuje się obecrrie
organizrnami plrmktonowymi, mam jednak rradzieję, źe nie zaporrrni o
faurrie denrĘ, rvłŁaszcza, że Jego ponoc, wobec redagowania wersji
elekronicznej, jes1 nie do przecenienia.

Otlecny numer DNA zaczynuny od spraw smutnych. Odszedł
od rras ś.p. Prot'. Zdzislaw Kajak - pośmiertue wsponnrierria o Nim
nadesłali: Prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicanego, prof.
Andrzej GóntiaĘ oraz Przewodniczący Sekcji Berrtologicznej PTĘ dr
An&zej Korłnacki. Ten ostatni plzesłał mi też pryrvatny lis! jaki
otrąnnał od prof. Kajaka flż ptzed Jego śmiercią. Wobec determiłacji
Andrzeja list ten ostatecmie zarnięszgzam, chociaz osobiście uważam,
że rrie powinien być upublicaliarry, a rrawe! ze lepiej by było, gdyby w
ogóle nie powstał!

Trzy teksty merytorycme (T. Brzezński; P. Koperski; A.
Kowrracki) rrie wymagają clryba komerrtarza. Moje refleksje o spotkarriu
rrad Bachotkierrr ą krótliie, gdyz obszerniejsze sprawozdarrie Ńaże się
rriedługo w Wiadorrrościaclr Ekologiczrych. Zarrrieściłern też wstępne
zawiadomienie o XD( Zjeż,Jzie Flydrobiologów Polskich - tekst zostal
juZ we wrze§riu rozesłany do przewodniczącyclr Oddziałów PTH a
potem, drogą elektroniczną do kierorvników tych ins§tucji, }dóre są
unrieszczone w infornratorze PTH i do klóryclr adresy trdało się
odrraleźć w internecie. Jeśli jedrrak Ę drogą dotrze orr jeszcze do kogoś,
tyn lepiej.

Na zaliończenie tego przydługiego ,,slowa wstępnego" jeszcze
raz ponawiam apel o przesyłanie tekstów - naukowyclr, metodycznych,
recenzji, opinii, irrfornracyjnyclr etc. - tyl}io wtedy będzierrry mieli swój
biuletyn!

W irnierriu redakcj i,4nduej Kolodń ejczyk
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Pożegnanie Profesora Zdzisława Kajaka

ż3 lipca 2002 roku polscy hydrobiolodzy przybyli
licznie na Cmentarz Plłnocny w Warszawie, aby
oddac hołd i pozegnac w ostatniej drodze naszego
Mistrza - Profesora Zdzisława lfujaka - Wielkiego
Człowieka i przyjaciela rńodzieży, zńożyciela i
wieloletniego Prezesa Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologicznego, od kilku lat cźonka
honorowego PTĘ wyroznionego medalem
Towarzystwa im. Alfreda Lityńskiego.
Nagłe odejście Profesora było dla światowej i polskiej
ekologii wod oraz, naszego Towarzystwa wielką
stratą a pustki po Nim nikt nie będzie w stanie
zapełnic. Do ostatnich chwil, tak jŃ zawsze, Profesor
interesował się Towarzystwem, co i jak robimy, co
powinniśmy polepszyć i jakie przedsięwzięcia
winniśmy podjąó. Jego liczne rady i sugestie były
zawsze cenne i na czasie, bardzo pomagały w pfacy
Towarzystwa. O kazdej porue Nasz Mistrz miał czas
na spotkania, konsultacje z narni, ze wszystkich
ośrodków naukowych kraju. Nigdy i nikomu nie
odmowił pomocy, nawet w ostatnim czasie strudzony
chorobą.
Profesor Z. Kajak uczył nas nie tylko hydrobiologii,
ale także pokarywń funkcjonowanie całego
krajobrazu, jego tajniki i strategiczne obszary,
decydujące o bioroznorodności środowiska otaz
elementy stanowiące zagr ożenie dla człowieka.
Był zawsze §kfomnym, ale Wielkim Mistrzem - z
oryginalnymi ideami i pomysłami badawczymi,
których realizacja wielu z nas doprowadziła do
wysokich stanowisk i tytułow naukowych.

Uczył nas jak byó doskonalszymi niz jesteśmy. Iuż za
zycia stworzył Własną Legendę, wpizując się swoim
życiem w poczet najwybitniejszych polskich
hydrobiologów, obok takich postaci jak Dybowski
czy Lityński. W codziennych kontaktach kształtował
w kazdym z nas humanistyczne wzorce zachowań.
Interesovrał się nie tylko naszymi osiągnięciami
naukowymi, zawsze cieszył się z naszych"dqpowych
sukcesów, bo dla Profesora Zdzi§awa Kajaka rodzina
była równie ważna jak praca. Wielkość Profesora
wynikała nie tylko z wiedzy, ale z wielkiej kultury
osobistej, przejawiająoej się prostotą pokorą
szczerością i ojcowskim ciepłem, które wszy§cy
odczuwaliśmy podczas rozmów i dyskusji.
Odejście Naszego Mistrza na zawszę - jest także
wielką stratą dla uniwęrsyteckiej hydrobiologii w
Białymstoku, której był zńożycielem i tworcą. W
trakcie 14 lat pracy na obecnym Uniwersytecie w
Białymstoku, włożył wiele sił i energii w pracę
dydaktyczną ze studentami biologli oraz w kształcenie
kadry hydrobiologicznej obecnego Zal<ładv
Hydrobiologii. Stworzył bogaty księgozbiór, z
ktorego stale korzystamy. Po przejściu na emeryturę
dalej był z nami, stale interesował się, co u nas
słychać, na poddaszu przy ulicy Swierkowej. Zuxłsze
mieliśmy wrazenie, ze Jego duch był pośrod nas.
W zadumie chylimy nisko głowy przed Wielką
o§obowością ktorej wzór pozostanie na zawsze w
naszych sercach i umysłach.
Będziemy zawsze o Tobie pamiętali drogi Mistrzu,

Andrzej Górniak
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Profesor dr hab. Zdzisław Kajak
(1929 - ż002)

Nauka polska poniosła dotkliwa stratę. 16 lipca 2002 roku
zrnarł Profesor Zdzisław Kajak, jeden z najwybitniejszych
lrydrobiologów, którego działalność naukowa była- nlana
nie Ęlko w Polsce, ale miała zasięgogólnoeropejski.
Druga połowa )C( wieku to okres dynamiczrego rozwój
polskiej hydrobiologii. Tworzyli ją oprócz nielicanycń
profesorów tej miary, co Marian Gieysńor, Kazimierz
Pawłowski, Karol Starmach, Marian Stangenberg, którzy
prz-eżyli II Wojnę Swiatową nrłodzi hydrobiotodzy
kończący studia w latach 5O-tych. Jednym ;
najwybifiriejszych przedstawicieli tej grupy był Profesor
Zdzisław Kajak, który ukończył studia w roku 1954 na
Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ale
jeszcze jako student roąocz$pracę naukową w IŃytucie
Ekologii Polskiej Akademii Nauk, zlłorymbył związany
do końca źycia. Od początku działalności naukowej Jegó
zainteresowania koncentrowały się na ekologii dennyclr
bezĘgowców, najpierw w starorzeczach (klasyczny jlż
dziś cykl prac na temat zooberrtosu Łachy Konfederatka,
który jest cytowany w wielu podręcznikałr nyaroblologii
na caĘm świecie), potem w jeziorach, rzekach i
zbiomikach zaporowyclr. Nie poprzestawał jednak na
opisie zaobserwowanych zjawisk, przede wszystkim starał
się wyjaśnić ich mechanizm. Dlateg o też w Jego dorobku
naukowym jest tak wiele prac opartych na eksperynrerrtach
terenowyclr i laboratoryjnych, oraz prac metodycznych W
późniejszym okresie, gdy jako docent (1968) i piofesor
(l988), kierował dużymi zespołami naukowymi lub
ogolnopolskimi plogramami badawczymi, Jego
zainteresowania koncentrowĄ się na fimkcjonowaniu

Jednak w naszej pamięci pozostanie On przede wszystkim
jako założyciel Sekcji Berrtologicanej PTH, która powstała
z Jego inicjatywy na XV Zjeździe Hydrobiologów
Polskich w Gdyti w roku 1992 roku. Ponrinro, że
oficjalrrie nie brał rrdziafu w sprawaclr organizacyjnych
S9t<9jt, to jednak żlnvo interesował się jej Cziałalnóśóią.
Większość z nas wspóĘracowała bezpośrednio z
Profesorem lub prąmajmniej korzystała z-jego rad lub
licznych publikacji. Był Uczonym poszukuJąóym ciągle
nowych dróg w nauce, Mistrzenr życzliwym, it.
równ ocześnie wyna gającyn.
Cześc Jego pamięci.

Andrzej Kownacki
Przewodrricący Sekcji Bentologicalęj PTH

ekosystemów jeziomych, przepływie energii w tych
ekosystemach, wpływie zanieczyszczeń i
zagospodarowania zlewni na środowiska tzeclrle i
zbiomiki zaporowe. W wyriku tej działalrrości
opublikował ponad 250 prac naukowych, w tym wiele
podręczników, monografii i rozdziałów w ksiązkach.
Wielokrotnie był zapraszany do wspófudziafu w
opracowaniach mię{zylarodowych. Sam równiez był
irricjatorem takich przedsięwzięć rn in. był głównPn
organizatorem a potem wspóhedaktorem materiałów
IBP^INESCO Sympo5iym on the Productivity of Inland
Water w Kazimiernl Dolnym w roku 1970, które
zgromadziło najwybitniej szych hydrobiologów świata.
Prowadeił tęż działalnośc dydaktyczną. Był promotorem
lub recerrzerrtenr wielu prac nragisterskiclr i doktorskich,
wykładowcąna Uniwersytecie Warszawskim w jego filii w
Białymstoku, na Uniwersytecie Śląskim oraz rłUniversĘ
of Britislr columbia. Działał w wielu komitetaclr i
towarzystwach naukowych, zarówno krajowych jak i
zagraniczrtych. Był członkiem założycielem Polskiego
Towarzystwa Hydrobiologicarego i jego wieloletnim
Prezesem.

List ś.p. Prof. Kajaka do Dr. Kownackiego

Drogi Andrzeju,
Bardzo dziękuję zą tomik mąteriąłów z Bachatka, a jeszcze
bardziej miłe słowa ą nłłą.szcza podpisy, którn wyntuŚłeś ną
uczestnikąch, mu§alo nie byc łahuo !l Tomik zachwytu tlie budzi;
z ciekawszych Kakareko, Kownacki (choc za monitoringiem nie
przepadam) i egzoĘ (Spitzbergełl, Tatrzańskie). lte itaatiwy
nie jest i mam nadzieję, że santo spotkanie coś claje. Moie
pottyślec łla przyszłośc o referatach ,,programowych'' co
potrzeba i co warto robić w Chiron<lnńdae i w ogóle w
,,bentologii" - ze 2-3 konkurencyjlle wystqpienia z upizeclnint
rozesłaniem lub rozdaniem, a dyskusja nastęllnego tlnia po
przemyśleniach ?l A4ożę też ,,paruel" discusśolz między kilkoma
prowadzącytłti z włączeniem się chętnych ?? Ogólnie
spróbowac sĘtnulałuac !! podrzucac kollcepcje !! bŹrdzo to
chyba potrzebne ! ! - żeby czas i vysiłek wykorzystał iak najlepiej
!! A może caś ogóhokrajawego llłb przynajmniej poctląć'ciś
(badania) zespołowego !Jestem do clyspoą,lcji sdylym ntigł coS
skryĘkowac lub doradzic !! fuIoja kondycja niestety nie-ta co
drzewiej, pravlie się lłie ruszant, a to też niechęłnie. ]tlic to
dziwllega przy masie moich chorób. Ate w dómu pracuję
normalnie. Pozdrowienia clta Ciebie z rodzinq szefostwa- i
arujomych -

Zdzisłąw K.

I(omentarz

Ostatni list Profesora Kajaka co prarł,da był adresowany
bezpośrednio do mnie, uwazam jednaĘ Ze pośredrrió
był skierowarry do wszystkich członkórv Sekcji
Bentologicznej PTH. Dlatego zdecydorvałenr się fo
opublikować. W liścię tlłn ujawniają się wvysŃe
ceclry Jego clrarakteru, duze poczucie hurnoru przy
równoczesnym Ętyclzrrrie i ciągłym poszukiwiniu
nowych roz:więń w naucę? oraz bezkompromisowość
w wyrazaniu własnyclr sądów.

Andrzej Kownacki
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Czy ekspansja Potumopytgus ałrtipodurum
(Gray, 1843) ma znaczenie dla makrofauny
wód śródlądowych Polski?

Tomasz Brzezinski

Zjawisko zawlekarria i eksparlsji obcyclr gatunków odcisręło
wyrźne piętrro rn slodkowodrrej nralakofaurie Polski. Na 74
znan7e z terenu Polski gatunki nrięczaków słodkowodnyct,1,7, a
więc blisko 10%, to gatunki obce. Spośród rrrięczaków, którę w
ubieglyrn wieku skolonżowały nave wody śródlądowe jednyrrr

z bardziej rriedocerriarryclr i, w stosurrku do skali kolorrizacji,
słabiej rozpoznarryclr jest Potamopyrgus antipodarum. Mimo ź
ślimak ten zrłtacal uwagę badaczy ze łzględu rra szybkie
rozprzestrzenianie się i spektakularne, rnasowe pojauy,
porównywalne do Sch, z jakich znana jest Dreissetta
polyrłlorpha, nie doczekal się równie vczegółowej atnhzy
ekologiczrryclr uwarunkolvń występowania i oceny rłplywu
wl,wieranego na zasiedlane biocenozy. Nie jest dostatecznie
rozpoznany akUaĘ zasięg tego ślinraka, trwałość lokaĘch
ognisk jego występowania i dynamika zmranj9go liczębrrości.
Ślirrrak Potamopyrgus antipodarulz (Gnev i843) [: P. jenkinsi
(E.A Svuru 1889), Hydrobia jenkitłsi @.A StvnrH, 1889)]

tu|eży do rodzirry HyoRoeiluAE i jest jednlrrr z trzędn gaturrków

w rodzaju Patamopyrgus (SnIrłłso1-1, 1865), zrutrlynr z Nowej
Zęlaldti. P. antipodarum - wodożltka nowozelandzka jest

ślirrrakienr przodoskrzelrrynr o niewielkiej (5,8-8,0 rnnr

wysokości), stoźkowatej muszli z zaostuonym szcz1Ąem. Muszla
ma 5,5-6 skrętów, zaĘty dołek osiow1,, jest stosunkowo
gnrbościenna, bezowo-rogowa, delikatrrie pąźkowana, czasanf
posiada onramentacje w postaci kilu z kolcarni (P. antipodarum
f. aculeatą OwnroN); wieczko jest cierrkie, błoniaste.

Rys. Potamopyrgus antipodarulz - rvidok zńęrzęcia

Wodożytka nowozelandzka jest organizmern eur},topow}m,
generalistą pokarmowynr i siedliskonrym, dobrze znosi wahania
temperatury i toleruje pH w zakresie 6,5-8,5. P. antipodarum na

rrowo zasiedlonych terenach występuje w róztrych §pach
zbiomików wodnych: jeziorach zarówno oligo- jak i
eutroficznyclr, stawacĘ zbiornikaclr arrlropogeniczrrych
(zbiorniki zaporowe, pokopalniane), źródliskach rzekacĘ
estuariacĘ słonawyclr zalewach. Jego pokarm stanolvi detr}tus,
peryfiton, drobrre glorry, bakterie z blonki powierzclutiowej,
rozkładające się szczątki orgatriczne pozyskiwarre glórłnie przez

filtrację oraz zeskrobywarrie (Winterbourne 1970, Piechocki
1979). W swej ojczyznie tworzy drł,ie forrny: rozrnnźającą się

plciowo i partenogerretyczną. Ta ostatnia w ciągu ostafuich 150
lat skolonŁowała Europę, Australię, Amerykę Północną
najprawdopodobniej zawleczorra z wodami balastorqrni statkórv
(Ponder 1988), W Polscę ślimak terr notowany jest od 1933 roku
i" występuje już w zbiornikach wodrryclr Pobrzeża BałĘku,
Pojezierza Pomorskiego, NŁiny Wielkopolsko-Kujarvskiej, Poj.
Iławskiego. Poj. Mazurskiego, Poj, Survalskiego, Górnego
Sląska, Więcej irrfonnacji o występowaniu P. antipodarum w
Polsce nrożna zna|eźć m. irr. rł pracaclr Urbańskiego (1962).
Wolnorniejskiego i Furyka (1970), Jackiewicz (1974), Strzelec i
Serafiriskiego (1996), Krodkięrvskic.i i inrrych (i998). Na sukces
ekspansji tego ślinraka sklada się jego wielka płodność, wiąąca
się z partenogenetyczlrym systemem rozrodu, plaĘczność
feno§powa i duza tolerancja ekologiczna.
Ekspansja P. antipodarunl mogłńy pozostać faurriĘczrrą
ciekawostką gdyby nie skala rozprzestrzęnienia i masowość
pojawów tego ślimaka. Maksymalne zagęszczeńa. w jakich
w}stępuje mogą przekraczać 0,5 rnlrr osobriikóilrn2 @rzeziński
i Kołodziejczyk 2001). Pod względem liczebności moze on
zdystansowac nawet D. polymorpha i zderydowanie dominować
Try malakofaunie, a na*ei w Ćałej makrofaunie OĆżrręgowej
zbiornika wodnego.
O ile konseknencje ekspansji racicznicy są szeroko i w wielu
aspektach dyskutowane, to niewiele wiadomo o
uwarunkowaniach, efektach i zrraczeniu ekspansji P.
alltipodarum.
Najbardziei Ęrvialną bo arytrnetycztą konsekweĘą tak
masolvego uystępowania byłoby, ceteris paribus, ńęznaczle
zwiększenie bogactwa gatunkowego opano§y}vanych biocerroz i
istotne często zmniejszenie ich zróżnicowania gatunkowego.
Zespół badaczy z Uniwers;,tetu Śtąskiego pod kierunkiem prof.

Strzelec zaobsęrwował wszalźe, że eksp:nsji P. antipodarum w
małych antropogenicznych zbiornikach Gónrego Sląska
towarzyszy ustępowanie niektórych rodzimych gatunków
mięczakórv. Autorzy ci sugero,tvali, że rvodoźl4ka możę
produkować związki toksyczne dla irurycli mięczaków.
Iężeli P. antipodarurn wlpiera rodzirne gatunki mięczŃów,
ttrożrra by się spodziewać negatywtrych zwią.zków ponriędzy
jego zagęszczerriern a liczbą gatunków i zagęszczeniem iruryclr
rrrięczaków na wspólzasiedlanynr starrowisk n.

Badarria występowarria P. antipodarun w Wigierskirrr Parku
Narodowynr, klóre prowadziliśnry z A. Kołodziejczykierrr,
rrrające rnirr. tra celu zweryfikowanie tych prrypuszczeń. rrie dĄ
jedrroznaczrych wyników. Nie stwierdziliśrrry istotrrych korelacji
między zagęszczeńem P, antipodąrum a zrózrricowaniem
nralakofaurry (z poprawĘ rra autokorelację). Stwierdziliśttty co
prawda zubozenie zróżnicowania gatunkowego rrralakofaurry
Wigier w roku 1998 w porównaniu do roku 1986, l(óremu
jednocześńe towarzyszyła ekspansja P.anipodarum z
pojedyrczyclr stanońsk rra nierrral całe.|ezioro i do zbionrików
okoliczrrych - wszystko to na tle szybkiej eutrofizacji jez. Wigry
w t}.m czasie. Trudrro w §Trr korrteKcie rozstrzygrrąć, czy
przyęzyluą pierwotrą ustępołania rodzimyclr gatunkórv

nięczakórv jest eutrofizacja czy też wlpierarrie ich przez P.
antipodarum. W świetle pracy Pieczyriskiej i innyclr (1998)

ckspansję P. antipodarum rozpaIrywać by nrozna raczej jako
poclrodną zmian siedliskotlyclr zwią3atrych z eutrofźacją i
ustępowarrienr rodzirrrych nięczakórv.
Stwierdziliśnry natomiast zmniejszanie zagęszczeńa Theodoxus

Jlaiatilis w siedliskach, w których śtimŃ ten wspólwystępował
wTaz z P. antipodarum, ca może wskazywać na konkurencyjne
wykluczanie tych dwóch gahnków. Na zwiąąki o charakterze
konkwencyjnym może również wskazywać obniżenie
przeżyrvalności osobników T. flmliatilis hodowanych w
alnłariaclr wespół z wodożytką nowozelarrdzĘ.
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- "frudrro określić, jakie ime konsekwencje lnoże mieć eksparrsja
wodoż},tki. Można się spodziewac, że takrnasowe uystęporł,arrie'Ędzie mialo znaczerrie dla obiegu nraterii w dalrynr
ekosystemie. Czy w związku ze swyrn sposobenr odżywiania
(filtracja) wodozltka n.rńę przyczyrriać się do oczyvczarria
wody? Czy, takjak racicznica, przez prodŃcję fekaliów nroże
przyspieszać obieg substarrcji biofilnych? Na ile
atrakcyjndwydajrrą bazę pokannową stanowić może dla ryb,
pijawek etc,? Z czego rłynikają tak znaczące fluktuacje
liczebności? Cry bogactwo gatunkorłe opanorływanei
biocenozy rna ztuczcrric dla sukccsu inwazji wodozytki?
Niniejszą rrotĘ clrciałbyrr zachęcić Państwa do zrvrócenia
baczńejuej uwagi na ów interesujący gafuneĘ jak i na innych
egzotycznych przybyszów, kolorrŁujących rrasze wody.
ZblŁający się szczlt fuo+10 zapewne ponownie zwróci uwagę
opinii publicznej na zagadnienia różnorodności biologiczrrej, a rv
§Ąn na problem ełspansji gafurrków. W naszych wodach trwa
wiele mniej lub barfuiej spontaniczrryclr eksperymeirtów
wynikających z intodŃcjilzawlęczęnia obcych gaturków
(Hillbricht-Ilkowska 1998). Daje to możliwość badarria interakcji
między przybyszenr a zasiedlanynr ekosystemenr, testowania
moórych ostatnimi czasy koncepcji metapopulacji etc. Wazne z
praktycznego punktu widzerria jest norritorowarrie
rozprzestrzerriania tyclr gaturrków
Poniewź noszę się z zarniarerrr opracowarria nuply
rozmieszczenia wodożytki rł, Polsce zwracam się z gorącym
apelenr do Cątslników DNA o pornoc w udokurrretrtowaniu
akfualnego łystępowania P. antipodarum i jego zrrrian (obecnie
w literaturze ą szczególowe irrformacje tylko z kilku regionów,
często rrie zaldualżowane), rv związku z czyrn proszę o
nadsyłanie spostrzezeń o wykryciu P.antipodarulz w badanych
przez Paristwo wodaclr.
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Eksploracj a Wielowymiaro}yych
Przestrzeni, czyli o wykorzystaniu metod
Analizy Wielowymiarowej w badaniach
hydrobiologicznych

Paweł Koperski

Od dawna wiadorrro, że klaqyczna analiza statystyczna,
s§vorzolul do testowania hipotez o wpĘ-u,ie jedrrego lub kilku
czyurików na jeden lub kilka parametrów badanyclr obiektów w
kontrolowanyclr rvarunkach, za.,voCzi rv pewnych szczególrrych
rytuacjaclr. Początkowo stwierdzili to specjaliści od ilościowego
opisu osobowości człowieka i zawiłości ekononrii. a poźniej do
podobrrych wniosków doszli specjaliści od zbiorowisk
roślirurych. Do takiclr szczególnych rytuacji luleżąw ogólrrości
próby analżowarria zbiorów liczrryclr i różnorodrryclr obiektów
(np. jeziora i cięki jakiegoś regionu geograficznego) i
opislrvatrych przez wiele odmienrrych parametrów (np. skład
taksonorniczrry biocęnoz i pararneĘ abiotyczne ekosystemów).
Badanie istotnoŚci i sily zwiąków pomiędzy występowaniern
poszczególnyclr taksorrów, wclrodzącyclr w skład biocerroz a
wybranymi 1nranretrarni fizyczno-clrernicznlrni, a więc
wnioskowanię stojące u pdstawy bioirrdykacji i biologicznej
oceny jakości wody to właśrrie klasyczny wręcz przykład
lakiego, rodzącego kłopoty metodologiczne, podejścia do badań
środońskowych. Inrrymi tęgo §pu ukladami badawczymi w
ekologii są np, porówrrywarrie składu zespolórv badanych
odmięnn}rrri nretodanri; porównanie składu ofiar różnych
drapieżrrików albo anałŁowarrię odmierrności morfologicznej
osobników wywołarrej roznraitymi czyrurikarrri.
Badaczę clrcący z:l;nlreżć u_Ę.|y porządek i slrŃturę w badanych
układach ekologicznych lub określić rrajwżrriejsze czyruriki w
nich działające nrrugęrri ą wobec iclr ogrornnej z reguĘ,
komplikacji. do daleko iĄcyclr uproszczeir i gerreralizacji.
Potrzeba ta stoi np. u podstaw modelowania nratęnratycznego,
próbującego przedstawiać rraturalrre procęsy w forrrrie układów
równń 1rń poprzez symulowanie tyclr procesów prĄ, pornocy
sieci rreuronowyclr.
Drugin sposobenr rra analŁę bardzo złozonyclr, opisyvanyclr
więlonra pa.rarnetranri baz danyclr jest stosowarrie grupy
procedur rrazywanej ,,furalŁą Wielowyrniarową'' lub
,,Wielowymiarowymi Metodanri S{atys§czqłni'', stanowiących
właściwy tenrat nirriejszego artykułu. Moźna bez wielkiego
naduzycia umieścić nieklóre metody ńelowymiarowe w pół
drogr @ys. 1) między modęlowaniem matematyczn7,m (zlcór5nrr
łączy je tworzenie ńożonego modelu zalezności) a klasyczną
stasstyką (z którą łapzy je testołvanie istotności modelu).
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l?.ls. 1. Ideov,y §clremd przedstańający wzajemne relacje
pomiędzy różnymi sposobami analizy danych

Gwoli ścisłości dodac naleiry, że o ile tworzenię nodelu
nratematycznego wiąZe się z poszukiwaniem przyczynowo-
skutkowych zwią,zków pomiędzy zjawiskami to anńua
wielowymiarowa w przeciwieństwie do rriclr operuje kategoriarrri
zależności korelaryjnych, Wszystkie z onrawianych ponżej
sposobów analĘ danych włączane są czasem do kategorii
rnetod,,eksploracyjnych", dających możliwość wstępnego
uporządkowania czy znńezieńa strŃtuy w złożonych i
skompllkowanych zbiorach darr_vch. Wiele z omawianych w
dalszej części artykulu mętod od lat z powodzeniem
stosowanych jest w światowych badaniach hydrobiologiczrrych,
zwlaszcza w odniesieniu'do zwierząt dennych i kwestii oceny
jakości wody. Niestety w Polsce ich zastosowarria w ekologii
wód policzyć rnożna na palcach jednej rękil (Kube i inni, 1996,
Grabowska 1998, Bis i inrri, 2000;). Metody te wbrew pozorom
nie są trudrre, a w dobie powszechnej dostępności komputerów i
oprogramowania ich zastosowanie nie jest dażo bardziej
kłopotliwe niz stosowanie klasycznyclr rrretod strtystyczlrych.
Zańm spróbuję zachęać Cię czytelniku do zastanowienia się
md korzyściarrri i kosztarni pllnącyrni z iclr zastosowania
znruvony jestern wtrącic uwagę natury językowo-serrranĘlczrrej,
aby chociż w części ponróc Ci w rozplątarriu straszliwego
mętliku jaki palĘe w polskirrr nazewnictwie dotyczącyrrr
ornawiarryclr metod. Powoduje on, że lożdy właściwie
podręcznik bardziej zaawansowanej statystyki oferuje
cz}telnikowi zestaw właslryclr, przewaznie inrryclr nsiz w
pozostałych podręczrrikacl1 tenninów, opisujących metody
wielowynriarowe. NaleĄ dodać, że tylko niektóre z niclr, rrp.
regresję wieloraĘ2 i wielowyrrriarową arralżę wariarrcji3 nroZń,

w zgodzie z definicją tuzwać nretodarrri statystycznynń. W
stosunku do pozostałych zaleca się często stosowanie innych
tenrrirrów np. wielowymiarowe rrretody amlĄ numerycznej.
Nalezy takze pamiętaĄ że rriektóre bardzo wyrafniowane nretody
nruneryczĘ anallzy darryclr, dopiero od rriedawrra powszechnie
§tosowane w badaniaclr środowiskowych, zaczynają skutecznie
konkurować z klasyczrą i wielowymiarową analizą statystyczĘ
(nretody bootsłrap i zastosowania mętod oparfyclr na logice
rozmltej).
Rozwiązmy na początek frapującą zapdkę - dlaczego omawiane
metody są,,wielorłlmiarowe"?4 Wvystkie omawiane tecluriki
analżują mianowicie dane, ldórę najleprej uporządkołvać
poprzęz umieszczęnię ich w wielowymiarowej przestrzeń, gdzie
każdej ze zmiet:"r'rych opisującyclr odpowiada jeden wymiar.
Prąrzwyczajcrri jcstcśrny do traktowarria zmienności badarrych
obiektów jeórowyrniarowo, np. przedstawiając rozkład wartości
jakiejś cechy na wykresie - wiele cecĘ zwłaszcza mierzalnyclr i
o ciągĘłn rczl,f,adzię (rrp. długość ciała wielu osobników
węgorĄ,) przybiera wówczas kształt lozyłgej rozkładu
rronrralnego. Tę sama operację możemy przeprowa.{,_ić opisująe
obieĘ przy pomocy dwóch parametrów (np. oprócz dlugości
węgorzy mierząc le.kżę ich rnaksynralny obwód) lul
trójwymiarowyrrr wykresie rozklad normalny obu ceclr
prrybierze wówczas k§ztałt dzwonu. Nav rrłonury urrrysł rrra
jednak kłopoty z przedstawieniem sobie w ten sposób
zmierurości równocześnie trzech, pięciu czy więcej pararnetrów
(np. szerokości glowy węgorzy, masy ciała, liczby promień rł,
płetwach, objętości i rnasy pokarmu w żolądku). Ideę stojącą rr
podstaw wszystkich właściwie metod anaiĘ wielorłyniarowej
sprowadzić mozna zatein do problemu ,,redukcji wymiarórv", a
rvięc w gruncie rzęczy do l§ryestii: .jak zrnienność w obrębie
rvielu cech (wynriarów) badanych obiektów vyrazić w fonnie
dostępnej ludzkiej percepcji i r.ły-obrźni, zachorłując przy t}m
większość istourych informacji. Pier,wsza grupa sposobów na
rozłł,iązanie tej lsłestii to:
Met_ody ord}ryrac},i rrg

w których łvyniki analtry przedstawia się z reguĘ na wykresach
ordynacyjrryclr, klóryclr osic to dwa lub trzy wyrniary do których
zredukowaliśmy (stozując bardziej lub mrriej złożonę vtuczki
matematyczne) znrienność rv obrębie populacji arralizorvanyclr
obiektów, Podstawowym wyrnogienr jest aby analizowane
znrienne Ęły uzajemnie ńęzależne'. Zmienność porniędzy
rłartościami poszczególnych zmiennych, które opisują badane
przez nas obiekty wyrazana jest w postaci wielu funkcji,
uporządkowanyclr pod względem wartości własnych
(eigenvalues) i udziafu ogólnej zmienności (wariarĘi)
wyjaśnianej przez daną finkcje. W prak§ce najłatwiejsze do
interpretacji ą wyniki, które przedstawić można na rłykresie
orgłurżowanym przęz dwie takie funkcje o rrajwyższyclr
wartościach własnych i vyjaśniająrych w sumie znacznie ponad
połowę ogólnej wariancji. Na wykresie ordynacyjrym można
uporządkou,ać zarówno obiekty jak i zmienrre, z reguły w postaci

' Około dziesięciu proc€nt oryginalnyclr prac z dziedziny hydrobiologii
ukaaljąrych się w ostalrich pięciu latach w kilku dobryc*r czrsopismach
hydrobiologiczrych lub ekologicanych, przeglądarrych przezs nnrie podtynr
kątem zawierało elemerrty Analizy Wielorvymiarowęi. Wśród publikacji
autorstwa badaczy z takiclr krajów jak USĄ Kanada, 'Wielka 

Bry,tania, Frallcja
prac takich było ponad 207o. §zczególnym rvaźnym dla bentologów przykładem
powinno być czasopisrno Joumal ofthe Nońlr Americarr Boltlrological Society w
lrćóryrn udział prac ś,osujących te nrdody sięga w poszczególnych latach 50_
70olo. W pracach polskidl autorów odsetek takich pracjest ponad 2-krotnie
rrrniejszy niż pracadr autorów z państrv zbliżonych do Polski pod względelrr
liczby publika{i hydrobiologiczryclr w czasopisllraclr indeksowanydr (HolaIldia,
§zwecja, Australia, wg. Komijów i Błędzki 1999).

' Multiple regressiołl - w nielitórydr polskojęzyczryclr publikacjadr zwana jest
regresją rvielokrotną

' MANOVA (łfu ltivariąte Anąlysis of lłariance) -nie mylić zwielocąmnikową
arralią wariancj i (ź,illriil,c/ ANOVA)
aWielowynriarowe - polski odpowiednik angielskiego ,,nrultivariate" (czyli
działający na wielu zmiennych), choć nie całkiem wierny a raczę| mdatbryczny i
tak wydaje się nieco lęszy, bo ,,poręczriejszy" od dawniej stosowarregotenninu
- tecllliki wielu zniennyr*r. A na perłno jest o klasę lęszy od urągającego
polszczyźlie słowotworu -techniki wieloaniqmowe (Ferguson & Takarre 2000)
a także niepoprawnego językowo i merytoryczrieterminu -tedrniki
wielowariantowe,
5 Poniewaą jak wiadomo, wlaściwie wszystkie anriełrne w przlnodzie są rv
jakinlś stoplriu ze sobą ałiązane (ak w zranej dykt*yjce o wpĘwietrzęotu
skrzydel motyla na klimal w odleglej części świata) óodzi tu racz{ o
rł,ykluczanie silnego zwiążru -np, wykluczerrie oddzia§rłań o współczyruriku
korela{i większym od 0,5.
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ivektorów. Polozerrie czubka takiego wektora wskazuje na siłę
korelacji datrej znrierurejzl<erżĄz frnkcji opisującej oś; a więc

- im dluzszy jest wektor darrej zmielurej §rrr wźrriejsza jest ona .n,

wyjaśnianiu znrienności w obrębie populacji. Minro, żę Arulliza
Głównyclt Skladowyclr to Ęstarsza i stosunkowo najprostsza
rnatenratyczrrie z rrretod ordynaqjrryclr, jest ona w dalszyrrr
ciągu porvszeclrrrie rłykorzyst}Ąyana rv badaniaclr pr4tody - rv
ekologii roślĄ w biocenotogii alę także w hydrobiologli -
Ę częście_j do olcreślarria naj ważniej szyclr zmieruty clt ftzy czny clt
i chernicznych odpowiedzialnych zl róznice pomiędzy
stanorviskanri (Cao i rvspóĘrac. 1999). Do poszukiwania
zńęków pomiędzy dwoma grupami zmierurych np.
zagęuczeńem lub udziałem poszczególnyclr elementórv
biocenozy i wartościami zmiennych fizyczno-chemicznych wody
z powodzenienr stosuje się furalŁę Kanoniczną6. Batfuo dńę
możliwości tego typu poszukiwań daje stosunkowo nowoczesna
i skomplikorvana matenatyczrrie metoda z\yana Arralizą
Korespondencji?, szeroko rozpowszechniona w krajach
zachodrrich zńagcza w udoskorralonej formie,,software'owej"
jako Decorana8. Wańo wsponrnieć tałźe o szeroko stosowatĘ
metodzie ordynaryjrrej zwaĘ ArralŁą Ęskrylrrirncyjną9,
slworzoĘ do szukania nieciągłości w populacjaclr (w sensie
§taty§tycznFn a rrie genetyczno-ekologicznynr) opisywanych
wielonra zrrrieruryrrri. Przy pomocy tej nretody rrrożerrry dzielić
na grupy (dyskrynrinować) obieĘ opislwane przy pornocy
wielu różnorodnycli zmierurych. Otrzynrujerny
prawdopodobieństwo właściwego przyporządkowania
poszczególnyclr obiektów do odpowiedniej ktasy oraz rozklad
odpolł,iadających irrr punl(ów na wykresie ordyrracyjrryrrr. W terr
sposób nrożenry wyrńać lv kategoriach prawdopodobieństrva
przyporządkowanie każdego ze środorvisĘ opisywarryclr przy
pomocy wielu pararnetrów do kategorii: np. naturalne, zaburzone
i zdegradowane albo oligo-, u-lllęzo-, P-mezo-, eutroficzne. Iruą
próĘ zastosowania takiej.analży przedstawiono na rys. 2.

. E (7 10ń)

a C (5Ąalo)

o A (67%)

+ o (85%)

X N (71%)

ł/* 2. Iłyniki Anclizy Dyskryminccji pokazujrące
rozłnieszczenie na vykłesie ordynucyjnym nałoślinnych
rlrapieinihów należąqch do 5 gatunkotp, opańe n.a analizie
skłatlu ich pokarm,u., wraz z praudopodobieńsh,wm poprcnnej
klasyjikucji dla kaklego grnunku (wg Koperski 20a2)

Drugim sposobem podejścia do problernu redŃcji uynriarów
jest:

Ó W}aścilvie Katlorricalą Analizę Korelacj i - Canonical Correlation Analysis
' Nlrń,oda ta przez pewien czas tozrł,ijana była niezalefuie w róalych krajadr, stąd
natknąć się nrożemy w różrych zródładr na odmierrne terminologie -
franolskojęzycme Analyse de Cotespondence to t o sano co arrglojęzyczre
Reci procal Aleragirg (M*,oda Współuśredniania)
8 Detrendecl Correspondence AnaĘsis - Analiza ńorespondor§i z eliminacją
trerrdu,
9 DiscriminantAnaly,sl,s,a właściwteAnalysis ofDiscri,llindnt Fllnction * Analiza
Fttnkclii DysĘminacyjnej

Analża Podobie/rstwa1 0

obejtĘąca wiele nretod, zarówro tych dobrze zrrarrych i szeroko
stosowalrych od lat (tworzenie drzew klasfrkacyjnych) jak i
nmiej populanrych, przynajrruriej u polskiclr ekologów
(skalorłarrie rł,ielowyrrriarowe). Wspolną ceclrą wszystkich z
mch jest porówrrywanie nriędzy sobą obiektów, z których kazdy
określon1 został wartościarrri łvielu zrrrierrrrych, przy poll1oc}
wartości funkcji podobieństrva. Sposobów matenatycznego
wyrazania podobicristwa (lub nicpodobieristrva) _iesl bardzo
wiele, w zalezności od §pu darrycti użyrvarre są do tego celu
różne finrkcje (nriary), rrp.: Jaccarda, Steirrlrausą Sorenseną
odległość euklidesowa, Bray'a-Curtisą Malralanobisa (Kowal
1998). Naipopularniejszyn sposobem przedstawiarria
względnego podobierrstwa pomiędzy obiektami jest tworzerrie
drzew klasl,fikacyjnych (klasterów). Poszczegótne metody
tworzenia klasterów róznią się ponadto sposobami, w jaki
określane są Ęteria łączeńa lub dzielania obiektów na grupy.
Podkreślić tneba. że pewne metody ,,klasterJzacji'', ffaktowane
są jako ulubione i clrętrrie zalńęaczule w pracac"l1 rrie zawsze
zgodnie z przeznaczetielrr, Efektem jest publikowałie bardzo
obszernyclr dzew klaryfrkacyjnyclr poszczególrryclr stanorł,isk
badawczyclr, rrp. na podstawie składu zamieszkujących je
organżrnów, gdzie chaotycznie wyrrieszarre dzure,pyjściowe''
nadal rriepodatrre są rra jŃąkolńek sensowrrą interpretację.
Odnrierure sposoby prezerrtowarńa darrych na temat wzajernnego
podobieństwa badarryclr obiektów, wspólne z onrawianymi
wcześniej nretodami ordynacyjnynri lq,korzystuje metoda
Skalowania Wielowyrrriarowego". Podobieństwo ponriędzy
obiektanri vryrźarre jest jako odległość pomiędzy punktami,
zutorvanyrni na dwuwyrrriarorłry uykres ordynacyjny a więc
tworzony jest rodzaj mapy''. Poszczególne punkty są
umieszczane tarn na podstawie wańości dwóclr funkcji
(zwyczajowo nazywanyclr wlrrriaranri Ditnensiotl I i
Dimension 2) pelniąrych role osi rzędrrych i odciętyclr wykresu.
Tcgo typu mapy, sporządzotlc przęz oprograrrrorvarric
dokonujące Skalorvarria Wielorłyrrriarowego świetnie rradają się
do wżualnego przedstawiania łr.zajemnego podobieństwa
pomiędzy analżowarryrrri wielowyrrriarowo obiektami @ys. 3).
Zarówno metody ordynaryjne jak i analŁa podobienstwa to
metody jeszcze do niedawna ,,mało podatne" na testowarrie
istotrrości uzyskanych pzy iclr ponlocy uyrrików, Większość z
tych metoą z tych właśnie powodów propagowano rlczej ze
względu na iclr wartości ,,eksploracyjne" a więc na zdolność do
tworzenia lripotez, wyjaśniającyclr badarre zjawiska a nie na
mozliwości odtzucatria hipotez już istrriejących. Dopiero
niedawno, wraz z pojawienierrr się powszechrrie dostępnych
konrputerów osobistyclr o duzej nocy obliczeniowej, łatwe stalo
się stosowanie procedur statyĘczq,clr, skutecznie testujących

l0 Gwoli ścisłości - Alraliza podotliarstrva, rriepodotlioistwa i odteglości. NaleĘ
tu rozróżrić miary podobieństwa @nnilariĘ) i niqodobieństwa (dissimilariĘ,
przeciwieństwo podobierrstwa) przyjmujące wańości w skali 0_I od miar
odleglości (cJlslłnce) o rł,ańościaclr w skali 0-,ł,
I | 

]i,,I u lt i d i nrcn s i onal Sc a li n g-
l? Operacjętakąmożla porównać do procedury sporądzenia rnapy Polski, z
zaalaczon}.mi na niej rniastami, na podśawie tabelki unriesz:zanej cĘsto w
mapach sarnoclrodowych, w któĘ podane są odległości ponriędzy
poszczególrrylrri trliastanri. Z problenren tynr bez trudu poradzió sobie nrożla
nawet bez konrpńera,przy uĘciu ołówka, e}iierki i cyrkla, lro odległości
porrriędzy poszczegófurymi punktanri w tabeli i na tworzorrej mapie podatre są w
tydl samych jednostkaclr (mdrach). Niestdy, wiele innydr miar odległości
stosorvanydr jako kryteriurn podobiąrstwa opisuje położerrie purld.ów rra
powierzchniaclr nie-euklidesowych, co czlni tę operację trudniejsą. Np. jeśli
odleg,łość w md,rach z pmldu A do B wlłlosi X, a z punld,u A do C wyrosi Y, to
odleglość z B do C nie może pnęhłaczaćX+Y, ąle podobiństlł,o pomiędzy A i
C },rryraźolle wartościami np. odleglości Malralanobisa moze w takinl prąpadku
macmie przekroczyć wańość X+Y.
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modele tworzorre podczas Aro,lĘ Wielowymiarowej, a
przede rłszystkinr testy pemutacyjne.

Dimension1

R/s. 3. Wyniki Skalowunia Wtelot+ymiarowego (ńązanie
mdoelą Warda, odległość Manhatan) pokazujące wzajemne
podobień.sttuo 6 stanowisk (S) i 3 ześmNhu sducznych podłoży
(A) u, kamienis$m litorala jeziora Huńcza na podsttwie
podobieństwa wynikającego ze składu (a - udział płoceńołuy,
b. - zagęszczenie na nł) zebranych na nich pijmuek(lug
Koperski, w druku)

Ptzeprowadzeńe przez hydrobiologa Analży Wielowyrrriarowej
na podstarłłe zebranych danyclr nie rłrymaga od niego właściwie
ża&lej wyrafirrowarrej wiedzyl3 poza znajonrością podstaw
klasycznej statystyki i urrriejętrrości korzystarria z progranu
statystycznego zawierającego te metody wraz z ,,marrualenr"'.
Najwięcej kłopotów niewprawĘ osobie przysporzyć rnoze
konieczność przetworzenia darrych w sposób nroźliwy do
odczytatia przęz program statystyczny. Z reguły większość
programów wymaga darrych w formacie macięrzy. Wartości
zmienrrych o rozkładzię inn)m :niz rozkJń norrrrałny powinny
być, przed użyciem rnetody ordynacyl'nej znormalŁowane i
zestandaryzowane. Metody analay podobieństwa są duzo nuiej
wrżliwe na format zmiennej nż rnetody ordpracyjne,
AnalŁa Wielorvymiarowa stosowana jest z powodzerrienr od

kilkunastu lat w wielu łrajach do waloryzacji środowisk
słodkowodnych, często jako obołviązujący standard w
monitoringu biologicznym. Dotyczy to przede wszystkim rvód
szybko płytącycĘ rzadziej dużych rzek nizinnyclr i wód
stojących. Na Regresji Wielorakiej oparte zostaly podstarły
brytyjskich irrdeksów BMWP i ASPT. AnaiŁa Koresporrderrcji
wykorzystarra została do stworzerria zllćmego br;,tyjskiego
systenu oceny jakości rzęk Rivpacs. Wiele metod
wielowymiarowych słuzy za podstawę sporządzania szeroko
stosowanyclr regionalnych irrdeksów biotycznych. Poniżej
przedstawiam chętrrynr kilka źródeł, które porrrogą być moze na
wzbogacenie wiedzy i ułatwią wykorzystanie rv prakry,ce nretod
Alnl ży Wielowyrria rowcj.

piślrrierurictwo:

Liczba aĘkułów z dziedziny hydrobiologii wykorzysĘących
wielowynriarowe rnetody statystyczne nrożliwa do znalezienia w
światonynr piśrrrielurictwie jest prawdziwie niezrnierzona.
Polecam zwłaucza lekturę artykutów polskiclr autorów:
Bis B., Zdanowicz A. i Zalewski M. 2000 -Effect of

catchment properties on lrydroclrernistry, habitat
contplexity and irrvertebrate conrmrurity structure in a
lowlarrd rivęr - Hydrobiolo ga, 4221423: 369-3S7 .

Grabowska M. 1999 - PĘoplarrkton assemblages ilr tlre
eutrophic low,land Siernianówka Reservoir (NE Polarid)
- Acta Hydrobiologica, 41 (suppl. 6): 145-154.

Grzybowski M. i Errdler Z. 1999 - Agglomerative lrierarclrical
rnethods of cluster analysis in phyosociological
ręsearch oflakes - Acta Hydrobiologica, 41 (suppl. 6):
l85-I90,

Koperski P.2002 - Factors detenninirrg diversity irr diet
composition: a multivariate ana|y5i5 of the guild of
epiphytic predators - Arch, Hydrobiol. 155(2);291-314.

Kube J., Powilleit M. i Warzoclra J. 1996 - Tlre irrrportance of
hydrodynamic processes and food availability for tlre
structrue of rrracrofauna assenńlages in tlre Ponrerarrian
Bay (Soutlrenr Baltic Sea) - Arclr. Hydrobiol. 138(2):
2l3-228.

oraz całe tomy poświęcone tyrn zagadrrieniom:
J. N. Am. Bęnthol. Soc, 2000, 19(3),
Hydrobiologia 2000, 4221 4ż3

Wiele ciekawych aĄ,kułów dyskusyjnych na temat stosowania
rrretod wielowymiarowych w nronitoritrgu biologiczrrynr zmleźć
możrra na łanraclr J. N. Am. Benthol. Soc. w dziale .,Bridges''.
Warto wymienić podręczrriki obejmujące tematykę
wielowynriarowych metod statystycznych:
Aczel, A., 2000 - Statystyka w zarządzańu. Rozdział 16

- PWN, Warszawa.
Dobosz, M., 2001 - Wspomagana konrputerowo statystyczna

analża wyników badair - AOW Exit, Warszawa
Fergusoą G. Ą i Takane Y.,1999 - Analaa statystyczna

w psyclrologii i pedagogice. RozdziaĘ 26-28. - PWN,
Warszawa.

Kowal, J., 1998 - Metody starysryczne rv badaniach
sondażowych rynku. Rozdział 6. - PWN, Warvałva.

Manly, B. F. J. 1994 - ]tfullivariate statistical nrcthods. A printer
- Chaprnarr & Hall, Lorrdon.

Morrisor1 D. F., 1990 - Wielowyrrriarorva arraliza statysryczna -
PWN, Warvawa

§taniv, A. 2000 - Przystępny kurs statystyki z wykorzystanieirr
programu Stłrnncł rl na przykładach z medycyny.
Tom II. RozdziaĘ 2-4,6,7. StatSoft, Kraków.

Oprócz wyrnienionych ksiąek bardzo cefilynr źródłem wiedzy
na temat wielowymiarowyclr nretod statyĘcznyclr i
nurnerycznych są obszenrę ,"nanuale" (elektroniczne
podręczŃki) zavłartę w statystycznym oprogranrowaniu
konrputerowynr: Statistica 51pl (po polslar), Statistica 6. SAS,
Community Analysis Package PISCES (po arrgielsku) i
zawierające również źródłowe pi§rriennictwo.
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Dimension1

13 Ąe oczywiście anajomość po<lstaw np. algebry macimzy może tylko pomóc,
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Ochotek ciąg dalszy,
- czyli pułapki hydrobiologiczne

Andrzej Kownacki

Mam przed sobą pracę na temat muchówęk
Bieszczadów (Klasa i in. 2000), Jeórynr z autorów jest rrrój
dobry kolega dr Andrzej Palaczyk, obecnie jeden z
Ęłybitniejvych dipterologów Polski, poruszająry się
swobodnie w obrębie tego rzędu owadów. Ponrinro to i on wpadł
w sidla zastawiorre przez lrydrobiologów zajrrrujących się
CHIRONOMIDAE w latach 3O_tych i 40-tych XX wieku.
Przygotowując wykaz CHIRONOMIDAE Bieszczadów oparl się
na pracy ś. p. dr Krystyny Zaćwllichowskiej z 1970. W tynr
czasie przyjnrowarro jeucze za pewnik, że §ystenatyka
CHIRONOMIDAE oparta na stadiaclr larwalrrych opracowatra
przez tej miary hydrobiologów jak prof. August Tlrierurerrrarrn
(Niemcy), prof. Jan Zavrel (Czeclry) czy prof, A, A.
TschenrowsĘ (Rosja) jest poprawna. W oparciu o wyriki
stworzoĘ pzez rriclr szkoły prof. Wo.izirrrierz Ronrarriszyrr
opublikowal w roku 1958 Ęnowocześlriejszy ówcześnie i łatwy
w użyciu klucz do oznaczańa lanv CHIRONOMIDAE. Tym
kluczęm posługirłali się przez lata rv dobrej rvierze polscy
bentolodzy, a niektórzy nawet uĄrłają go do dnia dzisiejszego,
co widać przeglądając iclr prace. Ale juz w latach 60-§ch,
zgodńe z Kodeksem Nomerrklatury Zoologtrcznej, zaczęla
obowiązywaĆ zasada prior5łetu nazw gatunkorłyclr. Stare opisy i
nazry gafunkóą oparte na stadiach imaginalrryclr, zrobione
głównie przez )ilX wieczrryclr enlorrrologów zaczęĘ rrrieć rrroc
obowiązującą. Jako niedopuvczałne uznano oznaczęnia
lrydrobiologiczrre §pu Chironomus fomla larvalis plumosus,
Tendipedinae,,genuine Nr 9", a liczne reńzje spowodowały, ze
slyure ,,ex grege" albo staly się rrowynri rodzajarni j:rk to rrrialo
miejsce w przlpadku np. Ablabesmyia, Cryptochironomus,
Tanytarsus, lub podzial w obrębie rodzaju na grup5, uległ
kontpletnej zmiurie.

Pani dr Krystyrra Zaćwilichowska była jedrryrn z
pionierów badań zoobentosu ruek i zbiorników zaporowyclr w
Polsce. W Sarrie i jego bieszczadzhclt doplywaclr zbierała i
opracowlwała materiaĘ zooberrtosu na początku lat 60 Ęclr.
Wykorrlrłana przęz rrią praca rniala aspekt użl,tkowy, clrodziło o
ocenę hydrobiologiczną Sanu pzed wybrrdowanienr zbiornika w
Solinie. Dr KryĘna Zaćwilichowska nie posiadała wtedy tej
wiedzy na teilrat CHIRONOMIDAE, jaka narastała od lat 60-
rycĘ zapoczątkowana monograficznlłrr opracorvaniem
podrodziny TANIYPODINAE (Fittkau 1962). Wykonując
oznaczęnia CHIRONOMIDAE oparła się na ówcześrrie
dostępnych kluczaclr do lanv Romaniszyna (i958) i
Tschemowski'ego (1949). Jej oztaczeńa dzisiaj tnożna
odczl,tywać przewżńe jako rodzaje, wiedząc jak ewoluorvalo
rrazewrrictwo CHIRONOMIDAE rv ciągu ostatrriclr 40-tu lat.
Tego nie uzięli pod ułvagę koledzy przygotonujący monografię
bieszczadzĄ Klasa i in. (2000) z 35 taksonórv
CHIRONOMIDAE podanych przez ZaćwilichowsĘ (1970) z
Sanu i potokówbieszczadzkich uiłzględrrili §lko 12. przlpisu.iąc
imrangę gatunkową. Cztery z nicĘ Brillia longfurca KIEFFER,
Brillia modesta (MEIGEN), Diploclaclus culiger KIEFFER i
Synorthocladius senivirens (KIEFFER) nie budzą zastrzeżeń.
Rodzaje Synorthocladitts i Diplocladius w Europie Ę
reprezentowane przez L gatrrneĘ Brillia przez dwa. Larw1. tych

są bardzo charakterystyczne i ich oznaczenie nie
lustręcza większych problenów. Ale już oznaczerrie
Paracricoptopus łliger (KIEFFER) budzi pewne obawy. Jest to,

co prawda, rodzajzłożolry z 2 gatunków, ale oznaczerrie rodzaju
na podstawie ceclr podarryclr w klrrczu Ronrarriszyna (1958) jest
bardzo trudne. Wiele gatuŃów z innyclr rodzajów posiada
podobne ceclry. Podobnie jest z Paraląuterboniella
ni groha lte ralis (MALLOCH) [syn. Lauterb oni el l a b rachylabi s
€DWARDS)]. Jest to rodzaj jednogatunkowy, jednak jego
określenie na podstańe cech podarrych w kluczaclr
Ronarriszyrra (1958) i Tsclremowski'ego (1949) jest niepewrre.
Kolejne cztery gatunki : Zavrelimyia melaneura (MEIGEN) (syn.
,Ąblabesmyia tetrastica KIEFFER), Diatnesa insignipes
KIEFFER (syn. Diamesa prolongata KIEFFER ), Corynoneura
celeripes (WINNERTZ) i Polypedilwn bicrenąlłllr KIEFFER
powinny miec rarrgę rodzaju, Romanisz}rr (1958) podaje nzy
gatunki larw z rodzaju Diamesa (drva dalsze podarre przez ńego
to obecnie rcdzaj Pothasttic). Obecnie łv Palearktyce sązrrane 53
gatunki z rodzaju Diamesa (Ashe, Cranstorr I99a), z tego w
Polsce 14 (Kowrracki i99t). Jest duźe prawdopodobieństwo, że
rv Bieszczadaclr Diamesa in§glipes KIEFFER \łystępqje,
podobnie jak w iruryclr Ęekach karpackiclr w Polsce §ownacki
1987), nie zostało to jeóiak w wystarczając5r. sposób
udokurrrerrtowane. Podobnie jest w obrębie rodzaju
Corynoneura, z ldórego zrratryclr jest 20 gatunków; Ronraniszyrr
(1958) podaje 7 rra podstawie larw. Nawet obecnie rra podstawie
fonn dorosłycłr poprawne określenie gatunkó\il z tego rodzaju
jest bardzo trudne. Opis Ronraniszyrra (i958) larw Ablabesłtyia
tetrąstica KIEFFER pozwala oznaczyć tylko rodzaj Zavrelimyia,
a Polypedilum bicrenatun KIEFFER wskazuje rra podrodzaj
Polypedilułł (Tripodura), rrie na gaturrek Iruryrr problemern jest
podarry w pracy Klasy i in, (2000) takson Eukjefferielta cfr.
similis ZAVREL. Larły tak opisarre nńńą obecrrie do
Eukiefferiella gr. devonica, do klórej nńeżą: E. devonica
(EDWARDS) - spotykarre wysoko rv góracĘ rrp. rv potokaclr
tatrzńskich i E. ilkleyensls @DWARDS) - rozwijające się
masowo w rzekaclr podgórskiclr o drrie kłurrierris§łn. Rozróżrric
te dwa gatunki rrrożrra dopiero na podstawie poczwarek.
Natonriast blędnym było oznaczeńe pnez ZaćńlclrowsĘ
Zallttschia tatrica (PAGAST). Jest to gatunek zyjący główrrie na
1ńłnocy, za laęgierrr polarnyrr w malych, p§,tkicĘ silnie
zalsvaszonych, lrumusorłych stawkach (Saether 1976). W
Tatraclr ma charakter relildu polodo.tvcowego i żlje w rrrałyclr
stawkach (m.in. Stawki Mnichowe) powyżej górnej graniry lasu.
Występowarrie tego gatun}u rv Sanie i potokaclr bieszczadzkich
jest nieprawdopodobrre.

Jaki $yplpa rnoral z powyższych rozwńań?
Oznaczeńa hydrobiologiczne oparte tla stadiaclr larwalrrych
CHIRONOMIDAE rrie rnogą starrowić podstawy plac
taksonomiczltyclt. Odpowiadając na pytania lrydrobiologiczrro-
ekologiczrre rrie jest celowe zbyt uczegółowe zaglębianie się w
taksonomii larw CHIRONOMIDAE, bo rrawet rra obecrryrrr
etapie wiedzy poprawne oznaczęńa calego nraterialu jest
rrienroźliwe. Gdy zachadzi konieczność dokładniejszego
określelria skladu taksorromiczrrego CHIRONOMIDAE jakiegoś
terenu, np. w parkach narodowyclr, należy uwzględniać również
poczwarki i ich wylittk| oraz łowić lorrrry dojrzale.
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IX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne

|. ólach 16-18 nraja tego roku spotkaliśmy się, juz po raz
dziewiąty (co oznacza, że za kllka miesięcy okrągfy jubiieuszl)w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczyrrkowyrrr -Uniwersytętu

Mikołaja Kopernika w Torurriu nud3e"iore* bachotek. Zarówno
nriejsce, jak i sarn Ośrodek bardzo ,rri się podobaly, strona
organżacyjna Warsztatów była bz ,*"ń, a jedrlocześrrie
panowała tarrl bardzo nrila i niefornu]na atnrosfera-
przlponrinająca nasze pierwsze spotkania, w wilti ,,Snrigło.' rra
Antalórrycę i rrad jezioren piaseczrro. połrrimo oficjilnegó hasła
Warvtatów, ,,Faurra pĘtkiclr jeziof', zrnieściły "ę tamwysląpienia dotyczące bardzo różrryclr śrołowisk
słodkowodnycĘ od Zalewu Szczeciriskiego po Tatry. Sądzę, że
bardzo dobrze jest, gdy lraslo wiodące ń o$anicri ***jl i
clręci prezentacji uczestrrików - ostaticznie pledstawi ono ń 22
wystą)ienia ustne i il plakatów.
Organaator, dr Janusz Zbikowski, zaproponował opublikowanie
streszczęń (łub pehryclr tekstów wysĘlień - nie zostalo toostatecznię ustalone) w specjalnym zeszycie Limnological
|apers. Jak doĘd jedrrak rrię dotarła do uczęstnikórv zidrra
ba rdziej konkrehra i rrformacja.

§ottc3ca Warsztaty autokarowa nycieczka po Pojezierzu
Iławskim pozwoliła na zawzflanie się z kiikoma bardzo
interesujący zbiornikanri wodnlłrri. Nawęt dla kogoś, tto, tat jut
ja,. pracuje, prawie wyłącznie na jezioraclr, ńektóre , t|ch
zbiorników byĘ zupełnym novll!?t,
Januszowi za zotganizowanie tyclr Warsztatów należą się slowa
pjĘzszego uznatria. Oczekujerny wszyscy na irrforrrlację o
kolejnyclr.

Atldrzej Koło dzi ej cąvk
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XIX Zjazdu Hydrobiologów Polskich
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szanowni państwo,
Mito llam zawiadorrric, że ukorrs§tuował się Korrritet
Prgaluzl_cy1ny XX ZjazduHydrobiologów Polskiolr w składzie:
Joanna Pijarrowska -_ ZH UW (przeu,odrricząca},- Ard-;j
Kołodziejczyk - ZH UW (sekretan), }adwiga ługuSclk - Wydr.Biologii UW (skarbnik) oraz Tońsz Briezińj<i - ZH tIW,
Ryszard Chróst - Z-d Ekologii MikroorgarrŁrnów UW, ńotiDańdowicz ZH UĘ Małgońta Godlewsta
MięĘnrarodowe Cenffum Ekologii PAN, Bartosz Kiersztan -ZEM UW, Paweł Koperski - Zg UW. Lech Kufel -it".;uHydrobiologiczna IE, P§, Zarząd Główny rorsr<ieg;
J9y9.ry.tr"u Hydrob1o|oslczllego, nwi Rygietsń - ZH Ń.
Waldemar Siuda - ZEY !ry, Krystyna Szóńczyńska - IrcĘ.tui
Nauk Geologicznych PAN, Rajrrrurrd lViśrriewsń - ZH E PŃ
??o1a Główny Polskiego Towarzys§ya Hydrobiologi.rn.go.
Zjaz!, odĘdzie się w Warszawie, w drriactr oł S Oo tł-wrześiia
?99_3 

,, PbraĄ toczyc się.Ędą w gmachu Wydzialu Bioi;$;
UW, ul. Miecznikorła l, w łlórego poutizu, na terenie xarnpń
Oclrota, wszyscy Uczestrricy zĘdą zatavaterowanie.
P_rz9widujemy istotną znrianę w forrrrule Zjazda miarrowicie
obok sesji plakatowych c_hcenry przywrócić ustrą rorrni
prezentacji (pny czyn podstawą zakrryalifikow"*u bo ."§i
,,referatowych" Ędzie ocena abstraktów dokonana przez zespńł
recetrzerrtów),

!:z teraz przyjnrujerny propozycje telrratów dla grup
dyskusyjttyclr i spotkair roboczych. -

Ię,,*..1ę.p"+_11!ornracjg kieruje_mł rra ręce Przewodniczącyclr
Oddziałórv PTH oraz TierorłńikOw irrsłtucji, za;mującycil"Ę
szeroko. pojętą lrydrobiologią . p.oŚbą 

- o zawiiaómlenie
wszystkich potencjalnie zainteresorvarrycli Osób, rv tynr ń
Emerltów i strrdentów. Pierwszy szczegółowy komunilrat 1wrazz 

^ 
lrrfornracją do$czącą propozycji przebiegu ses.ii

,,referatowych" i plakatowyclr, konńŚu PiTt rra-ĘĘ;ł
plakat rnlodego naukowca, wysokości wpisołvego, cen rrocląówi posiłkórv, propozycji wycieczek itd.) r,lyślemy rvkrótce. 

-Dla
Osób, z lc9rrnri nramy łączność elektroniózną Óostęprra Ędzi;stale nowelŁowana inf9rmacja zjazdotva nu nusrój strorrie i
możliwa Ędzie rejestra{a on-line.
Batdzo |ięry na Parutwa udziat i przesyłamy serdeczne
pozdrowienią
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