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OD REDAKCJI

hcąc wynagrodzić PANSTWU dfugie
oczekiwanie na Numer 7 naszego Biulei}nu
wysyłamy kolejny numer. Liczymy na szybką
reakcję i nadsyłanie materiałów.

Edycja poprzedniego numeru byŁa
mozliwa dzięki uprzejmości Pana Prof.
Zbigniewa Endlera, Kierownika Katedry
Ekologii Ewolucyjnej i Zakładu Ekologii i
Hydrobiologii IIWM w Olsztynie. Pan Profesor
umożliwił wydanie i kolpońaż 7 numeru DNA ze
środków własnych Zakładu. Dzięki temu możliwe

jest wydanie kolejnego numeru Dna w tak krótkim
czasie.

W następnym numerze między innym i

zaprezenfujem y nasząpl acówkę n a u k o w o - dy d akryczn ą
refleksje na tęmat ostatrrich Warsztatów w Ojcowie i
być może informacje na tem.l_t kolejnych, już VII
Warsfiatów (mając tyle lat rozpoczynamy edukację w
Szkole Podstawowej, w pierwszej klasiej).

Redakcja z Olsztyna

Od redakcji

3

Sledztwo w sprgwie polskiej...- K. Lałandowski

Wspomnienia. St. Wisłouch - G. Brzęk

4 Czym oznaczgć? - A. Kownacki

5

Proponuję śledztwo w sprawie polskiej nazłvy gatunkowej
Krrysztof Lewandowski

hodzi o nazwę zrranej rośliny brzegów wód
Calla palustris - po polsku czermień błotna.
Zawszę intrygowało mnie skąd się wzięła taka

nazwa polska, kto i kiedy wymyślił nic nie mówiące
słowo czermień.

Slowo to jest barCzo podobne do słowa
"czenĄ,ień", od którego rózri się zaledwie jedną literą a
"czerwień" według mnie idealnie pasowałaby na nazwę
rodzajową tego gatunku z racji krwistoczerwonych
owoców tej rośliny. Czyżmogło być tak, ze w czasach
kiedy autorry oddawali do druku rękopisy swoich dzieł,
nasĘliła pomyłka w składzie i zamiana "\ry" ,w um'-

litery te w piśmie odręczrym mogą być bardzo
pcdobne. Jeśli coś takiego zdarryło się w

W tym numerze

fundamentalnym dziele znanego autorytetu, to rlic
dziwnego, ź:e póaniejsi autorry bezkrytyczrrie powielać
mogli taką błędną nazwę.

Żeby to sprawdzić nalezałoby szukać Ę
nazwy w starych ksiązkach.

Mnie udało się anależć nazwę "czerwień" d}a

Calla polustris w ksiązce "Atlas pańslwa roślinnego"
wydanej w 1911 roku.

Na pewno nie jest to wystarczający dowód na
poparcie mojej hipotezy , ale zawsze jakaś poszlaka.
Proponuję więc śledztwo - możę komuś uda się doffzeć
do starych dzieł botanicznych, a moze o czym nie
wierą nazwa "czermień" w jakimś momencie została
jednoznzcznl,e ustalona przez komisję norrenklaturową.

Nowości wydawnic7,e - M. Tarkowska-Kukuryk
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WSPOMNIENIA
Stanisław Wisłorrch (1875 -\927)

Gabriel Brzęk

Dnia 10 lipca 1927 roku zmarł w Warszawtę w

wieku 55 lat jeden z najwybitniejszych polskich

hydrobiologów okresu przedwojennego - Stanisław

Wisłouch. Był wytrawnym znawcą glonów i bakterii

solanek Krymu, jeziora Bajkał, Bajchasz i Onega, a od

roku 1923 tzkże badaczem drobnoustrojów osadów

derrnych w jeziorach wigierskich i poleskich oraz

okrzemek dennych jeziora Wigierskiego.

Urodził się dnia 24 sĘczńa 1975 roku w
Sudkowie na Biołcrusi, Po ukończeniu w roku 1898

Instytutu Leśnego w Piotrogrodziebył w latach 1906-

l9l9 asystentem botaniki w tamĘszym InsĘrtucie

Medycyny dla Kobiet, a okresowo pracował takźe jako

asystent Ogrodu Botanicznego. W roku 1909 odbył

podróZ naukową do Niemiec, gdzie zapoutał się z
problematyką badan plaŃtonowych oraz ana|iz

biologiczrych wód ściekowych. Odbył też st^ż

naukowy w Morskiej Stacji Biologicaej w

Helgolandzie.

W Berlinie zapoanń się z badaniami sławnego fizjologa
roślin, znawcy higieny wód i współtwórcy "systemu

saprobów", R. Kolkwitza. Odąd jego

zainteresowaniami stały się badania sanitarno-

biologiczne wody. W latach l9l1-1913 pracował jako

rzęczoznrawęa w dziedzinie bilologicmej analizy wód

przy przeprowadzaniu sieci kanalŁacyjnej w

Piotrogrodzie. W latach 1913-19l7, będąc docentem w

InsĘrtucie Psychoneurobiologiczrrym, badał solniska i

gęnezę szlamów lecmicrych na Krymie. Wykazał,żew
procesie formowania się szlamów lecmicrych główną

rolę odgrywają bakterie siarkowe i sinice. W latach

1918-1922 był profesorem w Instyfucie

Agronomicmym w Petersburgu. Był
współorganizatorem Rosyjskiego Instyfutu

Hydrobiologicznego, a także założycielem i
kierownikiem Stacji Hydrobiologicznej w Carskim

Siole, a od roku 1920 przewodnicącym w Wydziału

Hydrobiologicznego w Instytucie Hydrobiologicznym,

a także współorganizatorem Kom itetu Sapropelowego

przy komisji do Badań Naturalnych Akademii Nauk
ZSRR. Przyjechawszy w roku 1922 do Polski. został

adiunktem, a następnie docęntem - rvykładowcą

botaniki farmaceuĘcznej i hydrobiologii są1|12pę.1 *
Uniwersytecie Warszawskim. W ciągu trzech lat (|924-
1926) spędzał każde wakacje na Stacji Wigierskiej,

prowadząc tu badania nad planktonem roślinnym i
drobnousbojami osadów dennych jezior Wigierskich i
Polesia. NiesteĘ, tylko część rezuliatórv rych badań

zdołał ogłosić drukiem. Był od pocątku członkiem

Redakcji "Archiwum i Rybactwa", Prowadził tęż

sanitarno-biologiczne badania wód WisĘ, wodociągów

warszawskich i studzien. Był odpowiedzialny za stan

wody pitrej w Warszawie i przycrynlł się do

unowocześnienia filtrów tego miasta. W okresie swego
pobyfu w ZSRR ogłosił ponad 30 prac dotycących
algologii, nlłaszcza, okrzemek, biologii wód
zalieczyszczonych, genęzy szlamów jeziomych oraz

ekologii i morfologii drobnoustrojów dennych. Odkrył i
opisał kilkanaście nowych gatunków i odmian glonów,

których la^,ły utrzymaĘ się w większości do dnia

dzisiejszego. Wprowadził do nauki nowy termin

"biopelu", d. wierzcbniej warstwy organicznej

pokrywajarj osady głębinowe w jeziorach i

odgrywających doniosłą rolę rv procesie przemiany

mateńi w wodzie. Dokonał tez uzupekrienia manego
systemu saprobów Kolkwitza i Marsona. Na cześć

algologów polskich nazwał nowy rodzaj Raciborskiella
Wisł. i jego nowy gatunek R. .salina Wisł., odmiany
okrzemek Cymbelia ehrenbergii var. Guhvński Wisł. I
Stenodiscus astrea f. |Yołosryńskie Wisł., a na cześć

Wigier:Hyalybryon wigrense Wisł., Epipyxis tłigrense
(Wisł.). Natomiast na cześc Wisłoucha nazwano rodzaj

|Yisłouchella. Zdaniem wybitnej specjalistki, aigologa

Prof. Jadwigi Siemińskiej, wyniki badań Wisłoucha
"pozostająutrwalone w dorobku nauki ślviatorvej".

Redakcja: dr Lucyna Koprowska, mgr Iza Jabłońska, mgr, Jacek Koszałka

Katedra Ekologii Ewoiucyjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazuiski, l0-95lOlsztyn-Końowo, ul. Oczapowskiego 5
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CZYMOZ|{ACZAC ?
WYKAZ KI-UCZY Do OZNACZANIA ZOOBENTOSU

Andrzej Kownacki
zym oznac7,ać? To pytanie przełvija się
często }v rozmowach " bentosiarzy".
Nicstety pomimo, że wł,dawana seria

"Fauna słodkolvodna Polski" ukazuje się już
prałvie od 70-1at to nadal brak polskich kluczy
do oznaczania ważniejszych grup zootlentosu.
Zmiany i rewizje w systemaĘce powodują, że
wiele starszych kluczy się zdezaktualizowało. W
tej sytuacji musimy sięgać po opracowania
zagraniczne, które albo nie ujmują calości
naszej fauny krajowej jak np. brytyjska seria
kluczy " Freshwater Biological Association.
Scientific publication" lub podają gatunki nie
spotykane }v Polsce np. "Fauna SSSR".
Kolejną sprawą jest unifikacja naszego
rvarsztatu. Co powinno znaleźć się w naszej
bibliotece, aby wykonane przez nas oznaczenia
byry porównywalne z wynikami innych
"bentosiarzy" w Polsce i Europie.

Poniżej podany wykaz podstawowych
prac pozwala na mniej więcej poprawne i
zgodne z aktualną systematyką oznaczenie
zebranego materialu makrobezkręgowców
bentosowych. Naturalnie dokladniejsze
oznaczanie poszczególnych grup fauny wymaga
znaj om ości ba rdziej s pecj alistycznej literatu ry.
W tym miejscu apeluję do specjalistów
taksonomów aby się podzielili z nami swoją
wiedzą i opracowali zestaw kluczy i prac
taksonomicznych, potrzebnych do oznaczania
poszczególnych grup fauny.

Pragnę podziękować wszystkim
Koleżankom i Kolegom, którzy przejrzeli ten
rvykaz i zechcieli wnieść swoje cenne uwagi.

KLaCZE OGÓLNE
e Campaioli S., Ghetti P. F., Minelli A., Ruffo S.

(red.) l994, Manuale per il riconoscimento dei
macroinvertebrati delle aeque dolci ltaliane.
Vol. l. Provincia autonoma di Trónto: 357 str.

Bardzo poglądowy klucz z ciekawym ujęciem
graficznym do wyższych jednostek
taksonołnicznych.

. Croft P. S. 1986. Freshwater invertebrates. A
key to the major groups of British. Field
Studies 6: 53 1-579. 

---

Popularny klucz do oznaczania wyższycll

.jednostek !akrrlnotnicztt),r:lt z por!atlietll
niekt Óry,ch p os poli tyc h galunkow..

. Engelhard W., Jurging P., PladenlraLrer J ,

Rehfeld K. l988. (tłumaczenie z jęz_yka
niemieckiego S. Łukomski). Przewodrrik flora i

fauna rvód śródlądowych. Wyd. Multico,
Warszawa: 3l3 str.

Klucz do wyższych jednosłek taksonomicznych z
podaniem u,ybranych pospolitych galunkóv,. Są
w nim jednak ułnieszczone gatttnki, które w
Polsce nie wy.stęlltią ,p. Bythinela dltnkeri,
Theodoxus danubiaIis. |I/spaniałe ilusłracje,
jednak tlumaczenie pozostawia wiele do
życzenia.

. Fitter R., Manuel R. 1986. Collins field guide t

freshwater life of Britain and North-west
Europe. Collins, Grafton Street, London: 382
str.

Popularny klucz do oznaczania wyższych
jednostek talrsonomicznych z podanieln
niektórych pospolitych gatunków. Poglądowe
ilustracje.

. Kołodziejczyk A., Koperski P. Kamiński M.,
1998. Klucz do oznaczania słodkou,odnej
makrofauny bezkręgowej dla potrzeb
bioindykacji stanu środowiska. PIOŚ
Biblioteka Monitoringu Środowiska,
Warszawa, l36 str.

Populerny klucz przygotcwany, jak potiano w

Ętule, dla potrzeb bioindykacji środowiska jest
przede wszystkim prueznaczony dla
inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony
środowiska. pozwala on na oznaczenie
więl<szości bentosowych zwierząt do poziomu
rodzin w pewnych wypadkach do rodzaju a
nau,et gatunku. Biorąc jednak pod uwagę
adresata, to część kluczowa jest zbyt
skomplikowana. Chcąc się nią posługiwać
trzeba często przygotou,aĆ preparaĘ
milcroskopowe co wydłuża proces oznaczania.
Rysunki zebrąne v, tablice są
zsynchronizowane z telrstem klucza- Nieslety
czytelność ich w wielu wyparlkach pozostawia
wiele do życzenia.
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. Rozkośny R. (red.) i980. Klic vodnich lareV

lrmyzu. Ceskoslovenska Akademie Ved. Praha:
52l str.

Aktualnie jedyny nowoczesny klucz pozwalający
na oznaczenie larw owadów wszyslkich
rodzajów i większo,ści gatunków środkowo
europej,skich Trudny v, ttżycitt.

. Rybak J. I., 1911 Przewodnik do
rozpoznar-vania niektórych bezkręgowych
zwierząt słodkowodnych. PWN, Warsza,,va: 75.

Ponłala na szybkie zorientowanie się i zaliczenie
bezkręgowców do wyższych jednostek
tqksonomicznych. Dobre ryciny i ich układ
ułatwiają to zadanie. Może być punktem
wyjścia do dalszych oznaczeń.

. Rybak J. I., 1996, Przegląd słodkowodnych
ztvierząt bezkręgowych. Cz. V. Bezkręgowce
Bentosorve. Biblioteka Monitoringu
Srodowiska. Warszawa: 92 str.

Opis wybranych tal<sonów Oligochaeeta, MoIlusca
i Chironomidae. Nie najlepsze rysunki.
Systematyka Chironomidae nie aktualna.

. Stańczykowska A., Zwierzęta bezkręgowe
naszych wód. Wyd. Szk. i Pedag. , Warszawa:
34l str.

Daje dobrą orientację i pozwala na zaliczenie
bezkręgowców do wyższych jednoslek
t a ks o nqmiczny ch. D obr e ryciry,.

KLUCZE DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP
FAUNY

PORIFERA
o Simm K., l960. Gąbki słodkowodne.

Popularne monografie zoologiczłe. 9, PWN,
Warszawa: 68 str.

Popułarna monografia, zawierająca klucz do
oznaczania większości lcrajowych gatunków.
Nazewniclwo należy skorygować w oparciu o
"Wykaz zwierzq.t Polski Tom IV" (Razowski
1 997).

. Sim K., l953. Gąbki (Porifera). Fauna
Słodkorvodna Polski. 37:79 str.

Klttcz da y)szystkich gatunków znanych w tym
czasie w Polsce.

HYDRoZoA
r Sembrat K. .tqS:. Stułbia. Poputarne

monografie zoologiczne. 5. PIVN, Warszawa:
79 str.

Pomiłno upłyvu lat klucz ten nadal może być z
pov,odzeniem użlnvany i młzględnia łvszystkie

Biuletyn Sekcji Bentologicznej PTH
'galunki słodkoWodne wykazane z naszego
kraj u.

TURBIrLL^RIA
. Gieysztor M., 1952. Wirki. Popularne

Monografie zoologiczne. 3. PWN, Warszarva:
7] str

Krrjtki i ła!wy klttcz cto v,irków. 'l,rudno okre.śltć
jego uktttclltlo.ść ponieważ v.,irki nie b),ty
o-rlatnio opracowyvJane yv Prll.sce (Razov,ski
l997). |llależy pantię|ać, że łlie ma nlożlilvo.ść
oznaczenia konsen1,owałlego łnateriału nQ
pods tau,ie lego klucza.

. Reynolds T. B., 1978. A key to British species
od freshwater triclads. Freshwater Biological
Association, Scientific publication No 23:32
Str.

{Jwaga jak wyżej.

MoLLUSCA
o Piechocki A. lg19. Mięczaki (Mollusca).

ŚIimaki (Gastropoda). Fauna Słodkowodna
Polski. Zeszyt 7. PWN, Warszawa-Poznań: l87
sh.

Bardzo dobry i przystąlnie napisany klucz, z
dobrymi rycinami, pozwalający na oznaczenie
więIrszośct gatunków w Polsce. Od jego
napisania nastqlliĘ jednak pey)ne zniany w
syslematyce tej grupy i opisano nowe gatunki z
Polski.

o Piechocki A, l989. The Sphaeriidae of Poland
(Bivalvia, Eulamellibranchiata). Ann. Zoo|.
42,1ż:249 - 3ż0.

Monog,afia małzy z rodziny Spaeriidae
wyslęujących w Polsce. Dobre r|citt1l i klucz
ulatwiĘą oznaczanie . Podano mapy z
r oz mi esz cz e n ie m p o s z cz e g ó l ny ch ga tu n kóv,.

o Piechocki A., Dyduch-Falniowska A., l993.
Mięczaki (Mollusca). MałZe (Bivalvia). Fauna
Słodkowodna Polski. Zeszyt 7a. V/yd. Nauk.
PWN, Warszawa: 204 str.
Nołuoczesny, bardzo dobry i przy,stqlnie
naptsany klucz, z dobrymi rylęixąnli,
poavalający na oznaczenie wszystkich
gatunków w Polsce.

OLIGOCHAETA
. Brinkhurst R., 1963. A Guide for the

identification of british aquatic Oligochaeta.
Freshwater Biological Association. S_qi_entific
publication. No. 22: 52 str.
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Klucz burclzo prosly pozwala poprawnie oznaczyć

skąposzczety do rodzr!ów i pospolitszych
galŁtnków.

. Kasprzak K_, l98l. Skąposzczęty wodne, l.
Rodziny: Aeolosomatidae, Potamodrilidae,
Naididac, lubificidae, Dorydrilidae,
Lumbriculidae, L{aplotaxidae,

Glossoscolecidae, Branchiobdellidae. klucze
do oztraczania bezkręgowców Polski . Tom 4.

PWN, Warszawa:2ż6 stt.
Aktualnie najlepszy klucz do polskich wodnych

skqposzczetów, jednak zaszĘ jń pewne zmiany
w systematyce od czasu jego opublikowania-

. Kasprzak K., l98ó. SkąposzczeĘ wodne i

glebowe, II. Rodzina: Wazonkowce
(Enchytraeidae). Klucze do oznaczania
bezkręgowców Polski. Tom 5. PWN,
Warszawa: 366 str.

Posłttgiwanie się tym kluczem wymaga dobrej
znajomości grupy.

HIRUDINEA
. Pawłowski L. K., 1936. Pijawki (Hirudinea).

Fauna Słodkowodna Polski. Zeszyt 26. Wyd.
Kasy im. Mianowskiego lnstytutu Popierania
Nauki, Warszawa: 178 str.

Pomimo upłyłu lat klucz ten nadal może być z
połłodzeniem ńywany i dlg polskich
łyarunków jest pełniejszy niż klucz angie|ski
(Elliott, Mann l979). Od jego napisania fauna
pijawek zwiękzyła się o cztery nowe gatunki:
Casiobdellą fadejewi, Acipenserobdella
volgensis, Piscicolą pojmanskae, Dina
slschegolewi. Pewne zmiany jakie zaszĘ w
naze,łynictwie można skorygować w oparciu o
"Wykaz nvierząt Polski Tom IY" (Razowski
l 997).

. Lukin E. I. 1976. Pijavki. Tom I. Fauna SSSR.
Izd. "Nauka", Leningrad: 484 str.

Klucz ten może być uzupełnieniem klucza
Pnvłowskiego I936.

MALACOSTRACA
. JażdżewskiK., l975. Morfologia, taksonomia i

występowanie w Polsce kiełży z rodzaju
Gammarus Fabr. i Chaetogammaru§ Mań.
(Crustacea, Amphipoda). Acta Univ. Lodz.,
Lódź: l85 str.

Monografia rodzaju Gammarus i
Chaetogantmarus, z rycinami pozwalającymi
tn oznaczenie..

Biulęłn Sekcji Bentologicznej PTH
. Micherdziński W. l959. Kiełże :rodzaju

Gammarus Fabricius (Amphipoda) w wodach
Polski. Acta Zool. Cracov., 4: 5ż7 -631 .

M ono gr afi a r o dzaj u Gam m a rus.

EPHEMEROPTERA
. MUller-Liębenau J., 1969. Revision der

europżischen Artęn der Gattung Baetis Leach,
l8l5. Gewżsser und Abwósser, 48149:214 str.

Pomimo upĘwu czasu klucz ten nie stracił
aktualności i nadąl jest podstawą oznaczania
rodzaju Baetis. Część kluczowa podana jest w
języku niemieckim i angielskim.

. Studemann D., Landolt P., Sańori M., Hefti D.,
Tomka I., |992- Ephemeroptera (version
francaise). Insecta Helvetica Fauna 9. Fribourg:
l74 str.
Najnowocześniejszy klucz z dobrymi rycinatni,
pozwalający na oznaczenie europejskich
rodzajów i większości gatunków, które spotyka
się w Polsce. Podobno jesl również wersja
angielska.

PLECOPTERA
o Aubert J., Plecoptera. Insecta Helvetica, Fauna

l. Lausanne: l40 str.

Klucz stary, nie obejmuje jń nowo opisanych w
ostatnich latach gatunków. Poałala na
poprawne oznaczenie rodzajów w pewnych
wypadkach galunków. Posiada bardzo dobre

ryciny i jesl prosĘ w użyciu.
o Hynes H. B. N., 1977. A key to the adults and

nymphs of British Stoneflies (Plecoptera).
Freshtvater Biological Association. Scientific
publication, No l7: 9l str.

Klucz ponłala na oznaczenie rodzajów, ale
podany w nim wykaz gatunkowy nie wyczerpuje
l is ty gatunkowe.j widelnic Po ls ki.

. Rauśer J. 1980. Ród Pośvatky - Plecoptera. V/:
Rozkośny R. (red.). Klic vodnich larev hmyzu.
Ceskoslovenska Akademie Ved. Praha: 86-132

Najlepszy obecnie klucz do środkowo europejskich
widelnic, dużo rysunków poałala ną
pewniejsze oznaczenie. Posługiwanie się nim
nie jest łatwe.

TRICrIOPTERA
o Edington J. M., Hildrew A. G., Caseless caddis

larvae of the British Islęs. A key with
e cological notes. Freshwater Biological
Association. Scientific publication, No 53: l34
str.



Klucz łrltwy ,lv użyciu, plnvala na oznaczenie
bezcton*ołuych chrńcików do rodzaju ale nie
do gatunkt (rp. w Polsce jesl znanych 15
gatttnków Rhacophilu, w Anglii 4).

. Sedlak E., 1980. _Ród Chrostici - Trichoptera.
W: Ilozkośny I{. (red.). Klrc vodnioh 1arev

ilnlyzu. Ceskoslovenska Akadcmie Ved. Praha:
163_ 220.

Jedytty r,lbecnie calościowy klucz cJo środkowo
europejskich chruścików, duzo rysunkow
ptlzlvula na pewniejsze oznaczenie.
Posługiwanie się nim nie jest łatwe.

. Wallace I. D., Wallace B., Fhilipson G. N.,
1990. A key to the case-bęaring caddis larvae
of Britain and lreland. Freshwater Biological
Association. Scientific publication No 51: 237
Str.

Pr,lpularny klucz do oznącząnia domkowych
chrtścików. NaleĄ pamiętać, że ilość
podanych w tynl Huczu gatunków jes! mniejsza
niż w polsce

NEUROPTERA
r Elliott J. M., 1996. British freshwater

Megaloptera and Neuroptera. A key with
ecological notes. Freshwater Biological
Association. Scientific publication. No 54: 68
Str.

Najnowszy klucz do larw i imago sieciarek, prosĘ
w użyciu.

. Mikulski J. S. 195l. Sieciarki (Neuroptera s.

l.). Fauna Słodkowodna Polski, Z;eszyt i4: 55
str.

Napi.sany bareJzo popularnie, może być
wykorzystany wstęllnie do zapoznania się z
budową sieciarek.

HETEROPTERA
. Jaczewski T., Wróblewski A., 197B. Klucze do

oznaczania owadów Polski. Część XVIII.
Pluskwiaki różnoskrzydłe . Heteroptera. Zeszyt
2. Corixidae, Notonectidae, Pleidae, Nepidae,
Neurocoridae i Aphelocheridae. PWN,
Warszawa - Wrocław: 68 str.

P r ofesj o n a l ny kl uc z do oz n acz an i a for m do r o s Ęc h
,łvodnych pluskwiaków. Ujnułje prawie
wszystkie gatunki wykazane z Polski.

. Macan T. T., 1976. A key {o Britisch water
bugs. Freshwater Biologicał Association.
Scientific publication, No l6: 78 str.

Klucz pozwala na oznaczenie rodzajów i
v, i ększośc i galunków_ P ros Ę, łv u,źyc itl.

DNo BiuleĘn Sekcji Bentologicznej PTH
. Wróblewski A., l95B. The Polish species of the

genus Micronecta Kirk. (Heteroptera,
Corixidag). Ann. Zool. |1 : 241 -3B2.

Monografa rodzaju Micronecla z kłuczełn do
oznaczania gatunków.

. Wróblewski A., l980. Pluskwiaki ilctcroptcra,
Fauna Słodkowodna Polski. 8. PWN,
Warszawa - Poznań: l57 str.

Klttcz nadal aktttalny, obejmuje v,szy.stkie
plushviaki Polski.

COLEOPTERA
. Friday L. E., 1988. A key to the adults of

British water beetles. field studies 7: 15 l str.
Popularny klucz do oznaczanią dorosłych

chrząszczy nie obejmuje wszystkich gatuilkó\v
środkowoeropejskich.

. Galewski K., l990. Chrząszcze (Coleoptera).
Rodzina kałużnicowate (Hydrophylidae).
Fauna słodkowodna Polski. Zeszyt l0 A. PWN,
Warszawa: 26l str.

Klucz do imago i larw, z dobrymi rysunkami,
uwagamiorozmieszczeniuiekologii
poszczególnych galunków. Trudny dla nie
specjalisĘ.

o Galewski K. 1990. Klucze do oznaczania
owadów Polski. częśó XIX. Chrząszcze
Coleoptera. Zeszyt 7e PĘwakowate -

Dytiscidae. Larwy z podrodziny Colymbetinae.
PWN, Warszawa. l44 str.

Bardzo specjalisĘczny klucz do larw.
. Galewski K., Tranda E., l978. Chrząszczę

(Coleoptera). Rodziny pływakowate
(Dytiscidae), flisakowate (Haliplidae),
mokrzelicowate (Hygrobiidae), krętakowate
(Gyrinidae). Fauna Słodkowodna Polski.
Zeszyt l0. PWN, Warszawa - Poznań: 396 str.

Klucz do imago i części larlł, z dobrymi
rysunkami, uwagami o rozmieszczenitt i
ekologii poszczególnych gatunków. Trudny dla
nie specjaIistv.

. Holland D. G., 1972. A key to the larvae, pupae
and adults od the Britisch species of
Elmintidae. Freshwater Biological Association.
Scientific publication, No 26: 58 sk.

Klucz ten jest uzupelnieniem polskich kluczy, ktore
nie uwzględniają tej rodziny, bardzo vłażnej w
wodach pĘnących.

. Tranda E., l969. Klucze do oznaczania
owadów Polski. Część XlX. Chrząszcze
Coleoptera. Zeszyt 8 Krętakoivate - Gl,rinidae.
PWN, Warszawa: l8 str.
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Klucz do dorosłych chrząszczy, trudny dla nie
specjalisly.

DIPTERA
culicidae

. Skierska B. 197lr. Klucze do aznaczania
owadólv Polski. Część XXVIII. Muchówki -

Diptera. Zeszyt 9 a. Komary - Culicidae.
Larwy i poczwarki (z uwzględnieniem jaj
niektórych gatunków). PWN, Warszawa: l38
str,

Pozwala na poprawne oznaczenie wszystkich
rodzajów i większości gatunków komarów
znalezionych w Polsce. Klucz specjalisĘczny.

chironomidae
r Cranston P. S., 1982. A key to the larvae of the

Brithish Orthocladiinae (Chironomidae).
Freshwater Biological Association. Scientific
Publikation No. 45: l52 str.

Przyslqlny klucz do oznaczania larw podrodziny
Orlhocladiinae. Nie obejmuje wszystkich
gatunków śr o dkow o eur op ej s kich.

o Langton P. H. 199l. A key to pupal exuviae of
the West Palearctic Chironomidae. @ P. H.
Langton: 386 str.

Klucz do wylinek poczwarkowych pozwalający na
oznaczenie większości europejskich gatunków
chironomidae.

r Pinder L. C. V., 1978. A key to adult males of
British Chironomidae, Freshwater Biological
Association. Scientific publication, 37. Vol l.
The key: 169 str. Vol. 2. Illustration of thę
hypopygia (Figures 77 -l89).

Klucz bardzo prosly pozwalo poprawnie oznaczyć
imago Chironomidae do rodzajów i części
gatunków. Nie obejmuje wszyslkich galunków
ś rodkow o europ ej s kic h.

. Wiederholm T. (red.) l983. Chironomidae of
the Holarctic region. Keys and diagnoses. Part
1 - Larvae. Ent. scand. Suppl. 19:

r Cranston P. S. Reiss F. 2. The larvae of
Chironomidae (Diptera) of the Holarctic

, region - Keys to subfamilies: l15-138.
e Cranston P, S. 3. The larvae of

Telmatogeton inae (Diptera:
Chironomidae) of the Holarctic region -

Keys and diagnoses: |7-2ż.
. Fittkau E. J., Roback S. S. 5. The larvae

of Tanypodinae (Diptera: Chironomidae)
of the Holarctic region - Keys and
diagnoses:33-1 l0.

Biuletyn Sekcji Bentologicznej PTH
l Saether O. A. 6. The larvae of

Buchonomyiinae (Diptera:
Chironomidae) of the Holarctic region -
Keys and diagnoses: 1 l3,

. Oliver D. R. 7. Thę larvae of Diamesinae
(Diptera: Chironomidae) of the Holarctic
region - Keys and diagnoses: l l5-138.

o Saether O. A, 8. The ]arvae of
Prodiamesinae (Diptera: Chironomidae)
of the Holarctic region - Keys and
diagnoses: 14l.-|47.

o Cranston P. S. Oliver D. R., Saether O..

A. 9. The larvae of Orthocladiinae
(Diptera: Chironomidae) of the Holarctic
region - Keys and diagnoses: l49-29l,

. Pinder L. C. V., Reiss F. l0. The larvae
of chironominae (Diptera:
Chironomidae) of the Holarctic region -
Keus and diagnoses: ż93-435.

Podstawowy, obowięujący w całej Europie, klucz
do oznacząnia larw Chironomidae do rodzaju,
W pewnych wypadkach podano grupy w
obrębie rodzaju.

. Wiederholm T. 1986. Chironomidae of the
Holarctic region. Keys and diagnoses. Part 2 -
Pupae. Ent. scand. Suppl. 28:482 sb.

Podstawowy, obowięujący w całej Europie, klucz
do oznaczania poczwarek Chironomidae do
rodzaju.

. Wiederholm T. (red.)l989, Chironomidae of
the Holarctic region. Keys and diagnoses. Part
2 - Adult males. Ent. scand. Suppl. 28:- 48ż str.

Podstawowy, obowiązujący w całej Europie, klucz
do oznaczania imagc Chironomidae do
rodzaju.

Empididae
. Niesiołowski S., 1992. Empididae aquatica.

Wodne wujkowate (Insecta: Diptera). Fauna
Polski. Tom 14. Inst. Zool., PAN, Warszawa:
l28 str.

Monografa rodziny Empidiae, zawiera krótki
klucz do larw pozwalający na oznaczenie
rodzajów.

KATALOGI I WYKAZY
. Foechler F., Lindner S., Burmeister E. G,,

1996. Compilation of dętęrmination-literature
for aquatic macroinvertebrate of Central
Europe. Int. Revue ges Hydrobiol., 8l, l: ż5-
6l.

łVykaz kluczy do oznaczania europejskich
w odnyc h m a kr o b e z kr ęgow c ów.
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o},1/o§ u WYDAWNI CZT
Erik Jeppesen, Mańin S{ndergaard,

o Illies J. |978. Limnofauna Europea. A
checklist of the animals inhabiting europęan
inland waters, with accounts of their
distribution and ecology (except Protozoa).
Gustav Fischer Verlag, Sfuttgart, New York,
Srvcts & Zett|inger B.V., Amsterdam: 532 str.

II,'l,kąz i rrlzmie,yzczenie ełu,opejskiclt gatuttkr)v,

.słrlclkełuodnych (Polska ohejmuje lrrainv 9, ]0,
11, l5, l(l). Częściov,o wykaz ten się 1uz
zdeząkłualizował (w t20 %ą.

. Jazdżewski K., Konopacka A., 1995.
Pancerzowce prócz równonogów lądowych.
Malacos|rac a prócz Oniscoidae. Ka|alog fauny
Polski. Część XIII, tom 1, DziŃ Wydawnicrw
Muzeum i InsĘtutu Zoologii PAN, Warszawa:
165 str.

Pełny wykctz Malacostraca z Polski, z dokładnym
podaniem stanowisk, bardzo obszerna
literatura.

Morten Sf,ndergaard, Kristen
Christofer§en, 1998,
The structuring role of submerged
macrophytes in lakes

Springer-Verlag, New York, Berlin,
Heidelberg,
str.423
ISBN 0-387-98284-1

Praca ta powstała jako rezultat
sympozjum, które odbyło się we Freshwater
Center w Silkeborg w Danii. Zgromadziło one
wybitnych specjalistów zajmujących się ekologią
jezior, a w szczególności sfiefą litoralu (m.in. S.
Carpenter, R. Wetzel, B. Moss i E. Jeppesen).

Konstrukcja ksigki jest dosyć nietypowa.
Rozpoczyna ją dziesięć obszernych rozdziałów,
zawierających prace przeglądowe, analizujące
interakcje pomiędzy makrofitami zanurzonymi a
innymi komponentami łancucha troficznego -
peryfitonem, fitoplanktonem, zooplanktonem,
zoobentosem, i rybami. Wszystkie rozdziały
charakteryzuje bogac§vo literatury i głębokie..
analityczne podejście do problemu.

Na uwagę zasługuje równieź druga część
książki - studia szczegółorve (case studies).

Di§o BiuleĘn Sekcji Bentologicznej PTH
. Razowski J. (red.), l990. Wykaz zwierząt

Polski. Tom I. Ossolineum. Wrocław
Warszawa - Kraków: 188 sk-

. Razowski J. (red.), l99l. Wykaz zwierząt
Polski. Tom II. Ossolineum. Wrocław
Warszawa - Kraków: 342 str.

. [{azorvski J. (red.), l99l . Wykaz zrvicl-z;rI
Polski. Tom III. Krakowskie Wydawrlrctrvtl
Zoologlczne. Kraków: 2I7 str.

. Razowski J. (red.), 1991. Wykaz zwierząt
Polski. Tom IV. Wydawniclwa InsĘtutu
SystemaĘki i Ewolucji Zwierząt PAN,
Kraków: 303 str

. Razowski J. (red.), l990. Wykaz zwierząt
Polski. Tom V. Wydawnictwa InsĘtutu
Systemafyki i Ewolucji ZwierząI PAN,
Kraków: 260 str

Pełrty wykaz ałierząt lądowych i wodnych,
podanych do roku I997 z Polski.

Szczególnie interesująco zostĄ opracowane
zagadnienia dotyczące peryfitonu i zoobentosu
(np.R- Komijów i B. Moss "Vertical distribution
of in-benthos in relation to fish and floating lived
macrophytes populations", a także L. Crowder i

in. " Changing perespectives on food web
interactions in lakes littoral zonesl').

Za istotną i bardzo ciekawą naleĘ uznać
także część trzecią pracy, podejmującą próbę
interdyscyplinarnej dyskusji, co do
strukturotworczej roli makrofitów, w tym rórvniez
w kontekście dynamiki biogenów w jeziorach.

Ksią7ka ta stanowi cenną pozycję,
przedstawiająca zarówno dotychczasowy stan
wiedzy dotyczącej funkcjonowania pĘtkich
jezior,jak i wytyczająca nowe kierunki badawcze.
Jest to obecnie jeden z bestsellerów wśród
opracowań ekologicznych na zagranicznym rynku
księgarskim.

Publikację można nabyć pod adresem:
Springer-Verlag Berlin
P. O. Box 31 13 40
D-10643 Berlin
Germany
Tel : (49) 30 82787-0
FAX: +49 30 8ż787-301
Email : orders@springer.de

Monika T'ar kox,s ka- Ku ku ry I;


