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...W roku bieżącym wpuszczono do Morskiego Oka i
Gąsienicowych Stawów narybek dwóch gatuŃów ryb
jeziornych t. j. Salmo lacustris i Salmo salvelinus. Jeżeli
się powiodą te próby zarybienia jezior tatzańskich,
poczynione przezTow. Tatrz. i Rybackie, natenczas po
upĘwie lat zmieni się ieh fauna bardzo znaeznie,
albowiem przybyłe gatunki ryb bęĄ tęplły pewne
gatunki zułierząt niższych, a z drugĘ strony zrryabione

isfirieniem ryb ptaki rybo-zerne wniosądo jezior zarodki
zwierząt niższych z innych wód. Przeto dokładne
poznanie obecnie zyjącychtam zwierząt jest dla historyi
przyszłej fauny jeziomej bardzo waźnem.

Zarybienie stawów tafizanskich ma przede
wszystkiem cel naukowy, o doniośĘszych bowiem
koreyściach praktycnych nie ma dla tego mowy, gdyż ani
jakość wody ani teź ilość pokarmu nie sprzyjają liczniejszemu
rozradzaniu się i należrytemu odzywianiu się i wrostowi ryb.
Świadcą o tem najlepiej żyjące obecnie w Rybiem pstr€1
które nie są zbyt liczne a wedle wyrażania się górali bardzo
"płone" (chude), jakkolwiek ich Ęwot zśaie się być
zazdrości godnym. ...

O faunie jezior tatrzanskich 
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ł LARWY CHRUSCIKOW (TRICIIOPTERA) JAKO
., wSKAźNIKI w MoNIToRINcu wóo pŁyNĄcycH
. stanisław czachorowski
, Instytut Biologii i Ochrony Środowiską UWM w Olsztynie

Wstęp

i W cĘu ostatrich lat opublikowano wiele prac
{ zawierających rvyniki badń nad roznnieszczeniem
I chruścików w ciekach w zależności od różrych czynników
{ środowiskowych jak i zanieczyszszeń znajdujących się w
; wodach(np.[l, 4,5,6,8,9, l0, 11, 12]).
i W niniejszej ptacy za biomonitoring (monitoring

przyrody) lwa:żana jest indykacja stanu środowiska
uzależrionego od naturalnych czynników, a nie tylko badanie

; jakości wody (bioindykacja zanieczyszrzsń nrajdujących się
i w wodach ruecanych). Zgodnie z definicją Pawlacąyka [7],
2 monitoringu pr4rrody rozumianego jako ,,regulamie
i powtarzane obserwacje wybranych elementów prąłody,
; dokonywanych w celu uzyskania informacji o zrrienności
; tych elementów w cza§ie". W tym macznnlu bioindykacja
,' rozumiana jest jako określanie stanu ekologicanego za
,,. pomocą organizrnów wskażrikowych (np. chruścików), jak
.] również określanie znian wynikających z ptzeksrtńceń w
1 krajobrazie i zlewni (melioracje, aniany charakterysĘk
ą zalesienia Ę.). Jest więc to §zer§ze pojmowanie bioindykacji
ł al}iżeli tylko o§ena czystości wody (ściślej - ilości
I dopuszczalnych zwigków chemicnych). Szerokie podejście

<( do uioinoykacji uważam za właściwe z dwóch powodów. po
( pierwsze jakość konsumpcyjna wody zaleĘ nie tylko od
', antropogennych zanieczyszczeń, tecz także od naturalnych
,1 proeesów przyrodniczych. Po drugie, użytkowanie reek i
. sffumieni nie sprowadza się tylko do zasobów wody pitrej, w

ostatnich latach coraz silniej akcentowane są także inne cele', przyrodnicze, np. ochrona bioróżnorodności, wańości
' rekreacyjne, Ę.). Sąd poszukiwane są dodatkowe inforrnacje

.], o stanie rzek,
i Zawartość substarrcji szkodliwych znacanie

i dokładniej można określić bezpośrednimi metodami pomiaru,
( Natomiast stan ekologiczry bardzo tudno mierzyć i

monitorować za pomocą pojedynczych wskażrików, np.
'. chemicznych, Konieczne są analizy kompleksowe"
-. Reakcja organizrrru na ńożmne warunki środowiskowe jest

., podobna - ma charakter komplekso!\y. W tym prąrpadku
j wykorzystanie organizrrrów do indykacji ńożonych
,i parametrów środowiskowych wydaje się byś bardziej

efekĘwna nŁ wykonywanie wielu analiz flzycmo-
chemicznych i ich kompleksowa analna. Różnorodność

] gatunkowa, obecność określonych strategii Ęcia, może
) przynosić wiele informacji o stanie ekologiczrym rzeki,

niezalężmię od stanu jej czystości pod względem
wykorzystania wody do celów komunalnych czy
nrzemvsłowvch.r,-"-,J,--,, Istobrym tendem są coraz powszechniejsze metody

; monitoringv przenraczone dla "amatorów', Wadą szeroko
j zakrojonych, "af,natot§kich" monitoringów jest stosunkowo
,:, mńa ich dokładność, a czasenn i mała wiarygodność. Dużą
i zaletą jest natomiast możliwość zebtania ogron"rnej ilości
( danych stosunkowo niewielkim kosztem finansowyrn.
.l Dodatkowo dane te mogą pochodzić z bardzo dużej: liczĘ
,, punktów kontolnych - co je§t prakycarie niemożliwe prz}
). stosowaniu tadycyjnych, profesjonalnych motod"

.^.,,"..''...',,,'..,ą!V..\,

Odpowiertnia statystyczna obróbka "amatorskich'' i.
danych umozliwia ograniczenie ich ułomności, co w .

konsekwencji umożliwia zwiększenie wiarygodności
i dokładności monitoringu. Makrobentos, w tym i
chruściki, nadaje się do szeroko zakrojonego
monitoringu ptzeprowadrartego z udziałem licarych ,

wolontariuszry. Dodatkowym efektem będzie l.

edukacja środowiskowa (ekologicara) szerokich,.
kręgów społeczeństwa. A jest to niezbędne dlat
skutecznej ochrony zasobów biologicznych wód ibieżących. 

:'.

Chruściki jako wskaźniki
Przebadano już wpĘw różrych czynników .

na wyĘpowanie chruścików w ciekach Europy,
(zutiryki chemiczne, ścieki, komunalne, rnetale
ciężkie) - takich prac będzie jeszcze wiele. Wpływ .

ten objawia się w obecności lub braku pewnych .

gatunków, lń bardziej subtelnie objawia się w]
zrnianach behawioru budowy sieci łownych u ,

Hydropsychidae, ię.
Podejmowano juź próby wykorzystania larw

chruścików do bioindykacji. Możra wyróżnić dwa
trendy. Pierwszy opiera się na wykorrysrywaniu .

konkretnych gatunków, Przykładem takiego
podejściajest popularny system saprobów lub ocena ,

stopnia nafuralności żódeł [3]. W drugim podejściu ,
chruścików nie onacza się do gatunku, a jedynie do '
rangi rzędu lub rodziny, nłracając uwagę na liczbę :

gatunków, Przykładem tego drugiego podejścia są
indeksy biotyczne (np, Belgijski Indeks Biotyczny). ],

Pora więc postawić pytanie "Cąy chruściki mogą być :

dohymi wskaźnikami w monitoringu wód.,
pĘnących?"

Prąydatność chruścików do monitoringu
rozpatrywane będzie w kontekście dobrego
wskaźnika, dobrego bioindykatora. A zatem .

chruściki jako grupa wykorzys§rwana do
bioindykacji rnuszącharakteryzować się: ':

1. ściśle określonym występowaniem,
2. relatywnie dfugim cyklem życiowym (co

najmniej póhocanym),
3. szerokim rozprzestzenieniem geograficznym

4. wskafuiki w wielu krajach europejskiĄ,
5. dużąliczebnościąwystępowania i ,'

6. łatwością rozp oanawania (oanaczania).

l. Ściśle określone występowanie
Larwy chruścików charakteryzują się .

stosunkowo ścisĘm zlłliązaniem z typami środowisk
(rzeki, jeziora, torfowiską drobne zbiomki, fuódła).
Dla każdego z wymienionych środowisk są gatunki
charakterystyczne. Jednakże obraz ten zaciemniają
gatunki eurytopowe, oporfunistyczne. Więcej
gafunków o wąskich pref,erencjach siedliskowych
występuje w źódłach i ciekach, mniej w wodach
§tojących. Ponadto występowanie chruścików ,
uzależrione jest od konkretnych siedlisk, zarówno .

odnoszących się do charakterystyki dna, :

bezpośredniego otocznia cieku (np. śródpolne, ,
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j śródleśne) jak i cech hydro-chemicznych wody (zawartość

1tlenu, temperatura, ilość sestonu, zułiązki toksyczre). W
i ciekach możrmy obserwować strefowe roanieszczenie

}rózrych gatunków zarówno w profrlu pionowym, jak i
I poprzeczrym.Ten obraz strefowości oraz uzależnienia od
I charakterystyk siedliskowych zacierurry jest przez gatunki
i,oportunisĘcme. Jakkolwiek do pewnych celów
i bioindykacyjnych gatunki oportuniĘ§me mogą stanowić
1zakŁócające "szumy" informacyjne, to same w sobie też są
i zrOOłem waźnych informacji. Wzrost udziafu gatunków

! oporfunistyczrych w stosunku do specjalistów (gatuŃi
I stenotopowe) świadcąy o występujących zaburzeniach,
J czynnikach stresujących. Brak wszakże informacji o
l charakterze zaburzenia, moze ono mieć chmakter
ł naturalnych procesów lub wynikać z antropopresji.
j Ponadto bardzo silne zńlxzenia eliminować mogą
I wszystkie gatunki chruścików. Obecność specjalistów i
I oportunistów wykorzrystana była w bioindykacji ż.ódęł
'1,171, Wydaje się celowym zastosowanie podobnych

] wskazników w bioindykacji cieków, zv.łłarizcza z
! uwzględnieniem fuŃcjonalnych grup fioficzrych.

iZ. nługi cykl ryciowy
l CtrruScit<i w strefie umiarkowanego klimatu mają
:jzazvyczajroczly cykl zyciowy. Jedynie w wodach bardzo
.izimnych, np. w niektórych źródłach czy potokach
,, górskich, nięktóre gatunki mogą mieć cykl dwuletni. Z
,, drugiej zaś strony, w ciepłych wodach (limnal, potamal),

i niektóre gatunki z rodzny Hydroptiiidae mogą mieć dwa

i pokolenia w roku. Czasami w roczrym cyklu życiowym
I obserwowana jest dfuga diapauza imaginalną wtedy okres

I przebywania larw w środowisku wodnym jest ograniczony

1do kilku miesięcy, co w konsekwencji znniejsza
I nrłdatnoSe bioindykacyjną danego gatunku. Na ogół

i zjawisko diapauzy imaginalnej występuje wśród gatunków

i, zasiedlających drobne zbiorniki okresowe, Gatunki
'zasiedlające strumienie i rzeki mają zarłtyczaj bardzo
. krótką fazę imaginalna - większą część roku spędzają w
. wodeię w stadium larwalnym lub poczwarki. Z tego
i względu chruściki mogą być dobrymi bioindykatorami
i wód płynących.

1

| 3, Szerokie roą)rzestrz€nienie geograficzre
i StosuŃowo szerokie geograficzne area§ występowania
; występują u gatunków jeziornych. Dominują tu gatunki o
. rozmieszczeniu palearktycznym, holarktycznylĄ
i, ewo§yberyj§kim, Brak prawie wcalę gatunków

|ograniczonych występowaniem tylko do jednej części

i Europy. Podobna §yfuacja występuje wśród chruścików
j zasiedlających drobne zbiorniki otazw mniejszym stopniu
j zasiedlających streĘ potamalu, Chruściki stre$ rhitralu

} oraz krenalu gd7naezłją się większym regionalimem
i występowania. Stosunkowo duże róźnice składu
I gatuŃowego obserwowane są między potokami górskimi

a strumieniami nżinnymi.
l, Dodatkowo fauna chruścików stosunkowo szybko zrrienia
; się w gradiencie wysokości nad poziom morca) czasami
) nawet co 200 m biegu górskiego potoku. Większe
! zróżnicowarrie gatl,rnkowe rniędzy różnymi regionami
r utudnia wykorzystanie konlaedrych gatunków jako
j uniwersalnych wskażrików dla caĘ Europy. Koniecane

jest ograniczanie się do taksonów wyższej rangi lubi
uwzględnianie różric regionalnych (dla każdego krajui
lub masywu górskiego). Konieczne jest ffięi
stosowanie innych wskaźników w potokach górskicĘ
jak i nżinnych. i
4.Dużaliczebność )

Duża liczebność organizrru wskafu ikowego przesądza,
o jego możliwości złowienia. Nawet doskonały pod..
innymi względami gatunek wskazrikowy będziei
beanĘtecmy dla biomonitoringu, jeśli będzie trudnyi
do źowienia (np. zp względu na rzadkość,
występowania i małą liczebnośĆ). Larwy chruścikówł
są liczrym i częsĘm elernentem makrobentosu,i
Mniejsze zagęszczenia spoĘkane są w jeziorach i 1

torfowiskach. Masowo larwy chruścików występują w|
strefie rhitalu. Liczebność chruścików uzależniona!
jest od charakteru dna - licariejsze sąna dnie nvardym.
lub z występującymi kłodami i gŃęziami. W wielui
strumieniach nizinnych z dominującym dnem|
piaszczysĘm chruściki są bardzo nieliczre, zarówno!
jeśli chodzi o gatunki jak i zagęszczenie. Liczebnośćl]
chruścików spada także w strefie potamalu, nie
utrzymująsię one w głębokich rzekach na niestabilnym_r
piaszczys$m rtnie.

Możliwość łatwego złowienia jest drugim1)
istotnym aspektem zllłiązanym z liczebnością. Wł
płytkich strumieniach i rzeczkach (do 70-100 cm.
głębokości) larwy chruścików możra łowić bardzo<]
łatwo ręcanym czerpakiem z uwzględnieniemi
wszystkich siedlisk. W głębszych rzekach możliwe jesti
złowienie jedynie w strefię przybrzeżnej. Konieczne)
jest zatem stosowanie sztucnych podłoźy, ,

S.Łatwe do rozpoanania i
I w końcu element być moZe najwazriejszy -,

łatwość rozpoanawan ia (omaczania). Chruściki bardzo:
łabłlo onacza się w randze rzędrr - w zasadzie trudno.
jest je pomylić z innymi rzędami owadów wodnych.ł
stosunkowo ła$llo onlaczńtakże w randze podrzędu -..
uprasr-czając do "chruściki bezdomkowe'' i ''z'
domkami". W wyniku stresu , rwięarlego zei.
złowieniem ptzez cńovlieką niektóre larwy porzucają ]

swoje domki, co może utrudniać powyższąf
identyfikację, jednakZe można się posfuĘć takżez
innyni cechami anatomicznymi (dobrze widocznymi), :1,

Trudniejsze staje się oznaczanję z 
_

uwzględnieniem rangi rodziny, Niektóre rodziny mogą
sprawiać bardzo duże kĘoty. Jednakże dla celówj
bioindykacyjnych trudniejsze do rozóznienia rodzinyi
możĘ łączyć w jeden wskaźrik. Rodziny|
najważriejsze z punkfu widzenia monitoringu są łatrłel
do rozpoznania i roaóżnienia. 

'Największą wańość jako wskazrik maj ąi
niższe jednostki systematycme, rodzaj oraz gatunek.;
Tu jednakZe pojawiają się dużo większe kłopoty..i
Rozpoznanie konkretnych rodzajów i gatuŃów
wymaga specjalisĘcznego pźygotowania i l,rpy:]
stereoskopowej. Teore$cznie prawie wszystkre larwy
chruścików występujących w eiekach sąjuż opisane - 

')
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i są więc moźliwe do identyfikacji. Brakuje jednakże

i klucry do omaczania w języku polskim oraz
I dostosowanych do naszego regionu. Przeszkodąjest nie
I tytko język. Znacanie większą barierą jest fakt, iżklucz
) opracowany np, dla fauny Wysp Brytyjskich uwzględnia
i1 tylko gatunki tam występujące, całkowicie pomiiając
|, niektóre gatrrnki obecnę na obszatze Polski.

I Zauważa się pewien konflikh im wyższa mnga
i taksonomiczna tym łatwiejsze onaczenia,lecz mniejsza
j "dokładność" wskaźnika (mniejsza specyficzrość).
i Rozwiązaniem tego konfliktu może być próba
jwykorzystania grup synekologicarych. Przykładem
. mogą być pluskwiaki (Heteroptera) wodne, dla których
.1 analizowaś można gatunki drapiehe i roślinożeme [2].
:: Zważrywsry, że wśród chruścików występuje większośó
I konsumenckich grup toficznych, w tym także

| funkcjonalnych, możliwe byłoby wykorzystanie róhych
'. grup synekologicznych do bioindykacji. Koniecane jest

i j"anurz. sprawdzenie, czy aóżnicowane grupy

i synekologicme (np. drapieżcy, rozdrabniacze, gatunki
{ tlenolubne Ę.) możliwe są do łatwego roróżriania,bez
;, konieczności identyfikacji konkretnych gatunków.

i Wnioski
' Larwy chruścików wydają się być dobrym
, narzędziem wykorzystywanym w bioindykacji wód
l płynących. Mają one określone występowanie
i siedliskowe, stosunkowe szerokie roąlrzestrzenienie

i geograficzre, duże zagęszczenie i dfugi cykl Ęciowy.
Nie mogą być jednak wykorzrystywane jako wskażlik

.1 samodzielnie. Występują liczrie głównie w wodach

.1czystych i nieznacznię zeaieczyszczonych, rzadko w

., wodach bardziej zańeczyszczonych. Ponadto nię
,, zasiedlają wszystkich siedlisk rzecanych i potokowych,
l Dlatego też larwy chruścików mogą stanowić jedynie

! jeden z kilku elementów bioindykacyjnych (konieczne

I jest uwzględnienie innych grup makrobentosu).

} Oh poprawnego wykorąystania chruścików w
I biomonitoringu cieków konieczre są uzupehriające

I taaania nad poznąniem rozmieszczęńa w rzekach
,, nizinnych. O ile stosunkowo dobrze poanane są
, prawidłowości roznieszez-enla larw w ciekach Karpat

[l1], to dużo mniej wiadomo w odniesieniu do rzek
nizinnych. Poza róznicami gatunkowymi cieki nizinne

; charakteryzują się mniejszą strefowością w profilu
! podłużnym zaś większą mozaikowatością.
j NiemoZliwy jest skuteczry biomonitoring bez
} wcześniejszego dobrego rozenlaniaw charakterystykach
i ekologicznych. Myślę, że w ciągu najbliźsąych 3-5 lat
. badania takie zostaną przeprowadzone.
. Drugim ważnym krokiem umożliwiającym
. wykorzystanie chruścików w biomonitoringu jest
.1 opublikowanie polskojęzycnega klucza do ozraczania

l 1*. Tylko w ten sposób umożliwi się poprawną

i identyfikację gatunków lub wyższych rangą taksonów,
Celowyrn byłoby takze podjęcie prób nad sprawdzeniem

( możliwości opracowania uproszczone klucza

t uwzględniającego istotne dla bioindykacji grupy

J synekologiczne. Dokładna i poprawna identyfikacja
,] niezbędna jest w systemie saprobów i podobnych
,. metodach, zaś klucze uproszczone przydatae byĘby w

Dokładne klucze z mozliwością identyfikacji ł
konkretrychgatunkówbędąwykorzystywaneprzęz i
WIOS i podobne instytucje zajmujące się ł
profesjonalnie monitoringiem, zaś kłucze upros"czone,|1
mogą być wykorzystywane takżn w szeroko:,
zakrojonych monitoingacb z wykorzystaniem ,,

amatorów - woluntariuszy. Oczywiście w obu.
przypadkach wskazane będzie organżowanie krótkich i
kursów. i
Wskazana będzie także stała pomo§ i wspóĘraca kilku ,

specjalistów zajmujących się profesjonalnie I

chruścikami (obecnie są to osoby w Krakowie, Łodzi, ..

Warszawie i Olsztynie). :
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różrego typu indeksach biotycznych.
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i?oLEMIKr
Ghironomidae - wieża Babel?
Andrzej Kownacki

Minęło co najmniej 15

wejściaw powszechne lĘcia kluczy do oznaczenia
larw Chironomidae, napisanych ptz,ez

międzynarodowy zespół specjalistów pod redakcja
Wiederholm'a (1983). Zaproponowana tam
taksonomia stała się obowiąująca w całej Europie.
Klucze te bvły adresowane głównie do
hydrobiologów-ekologów, Edyż poziom
oznaczanią rodzaj §zasem grupa gatunków, był za
mało dokładny aby zadowolió taksonorna, Pozostał

i3eanat w Europie Środkowej kraj, w którym dla

isporej. grupy. hydrobologów yvĘyjacv.l, *
izakresie swoich zainteresowań Chironomidae,

lzmiany te ptzeszĘ niezauwźone i nadal w
ipowszecnym użyciu pozostały klucze
iChernovski'ego {1949) i Romaniszyna (1958)iUnernovst§ ego \Lr+r) t lśollrłuu§Zylró tl7Jo/
i sprzed połrviecza podsumowujące wiedzę, która

narastała w latach żO-Ęeh i 30-tych XX wieku.
Co ciekawsze w oparciu o te klucze

powstają pface, które są wysyłane do krajowych
czasopism hydrobiologicznych i ekologicarych,
ktoś je recenzuje pozytywnie, redakcje publikują i
autorzy zadowoleni z siebie zaliczają kolejną
publikację w swoim dorobku. Ptzy okĘi
odkrywają karty , czyli pokazują nam swój warszta|
który aktualnie w krajach na zachód od Odry i
Nysy Łuzyckiej nie wystarczyłĘ do napisania
pracy seminaryjnej, nie mówiąc już o druku
publikacji w czasopiśmie.

W rozmowach podkreślają ,,my jesteśmy

ekologami, nas interesują szffsze problemy a nie
taksonomia". Zgoda, takie podejście jest

prawidłowe, Nikt im jednak nie każe pracowicie
oznaczać larw Chironomidae n& podstawie

zdezakała|izowanych kluczy i opieraó §ię na
nieistniejących taksonach. Wystarcry, że paliczą
zwńą spalą i obliczą kalorie lub podadzą grupy

troficzne Chironomidae jako całość. Wnioski z tak
uzyskanych materiałów mogą być bardzo ciekawe,

a na pelfilo bęĄ poprawniejsze niZ wyciąane na

podstawie lamusowych oznaczeh. Ci którzy chcą

iI

i zmuszęni do unowocześnienia swojego warsztatu,

aby był porównywaky z Ęm, jaki stosuje się

aktualnie w Europie.
Skąd młody hydrobiolog zachodnioeuropejski

uwzględniający w swych badaniach Chionomidae
ma wiedzieć co chciał powiedzieć jego szanowny

kolega z kraju nad Wisłą korzystający z klucza

ipozostaó p:ry dotychczasowe_i metodzie

!opracowywania zdobytego materiału, będą

Chernovski'ego (1949) pisząc np. EŃiefFerlla
bicolor (ZETT.), W katalogu (Ashe, Cranston
1990) tahego taksonu nie mą w nowoczesnych
opracowaniach Chironomidae równiez. Nie jest
taksonomem i ani mu w głowie śledzió zawiłe
moandry nomenklaturyczne, mając na biurku
najnowsze opracowania, które zalecili rnu stosować
uczeni o uznanych autor_vtetach światowych. Bo
gdyby ślędził to by wiedział, żę larwa
EŃiefferiella bicolor, została podana przez
Chemovski'ego (L949) (z baróza sugestywnym

rysunkiem) prawdopodobnie w oparciu o klucz
Goetghebuer'a (1932). Ale już w kolejnyrrr kluczu
Goetghebuer (194ż-50) w obrębie rodzaju
Eukieffęriella wydziela podrodzaj Microcricotopus
do którego zalięza gafunek bicolor, Pózniejsi
autorzy (Thienemann 1944, 1954, Fittkau,
Lęhmann 1970) podnoszą Microcricotopus do rangi
rodzaju. Wiedział o tym już Romaniszyn (1958), W
rcka 1977 Saether idąc za sugestią Freeman'a
(1956) uzlĄe, że Microcricotopus jest synonimem
Nanocladius. I od tej pory tananłła rodzajowa jest
obowiąująca i konsekwentnie stosowana ,we

wszystkich pracach zachodnioeuropejskich. O tych
wszys&ich zrnianach nie wie takżę jego
wschodnioęuropejski kolega. Nię wie też, żę
podany w stosowanyrrr ptzez niega kluczu opis i
cechy porwalają na oznaczenie rodzaju a nie
gatunku. Wieza Babel, możność ptzekazania
informacji zętowa.

NiesteĘ do chwili kiedy nle
unowoczęśnimy naszego warsńatu badawczego,
redakcje i recenzenci wnikliwiej i ierytyczniej nie
będą oceniać nadslanych prac, w tej dziedzinie
będziemy zaściankiem Europy i nasz wysiłek a
często ciekawe stwięrdzenia pozostaną nie
wykorzystane
UCZMY SIĘ POROZUMIEWAC Z EUROPĄ WE
WSZYSTKICH DZIEDZINACH
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DYsKusJA
Komentarz 2 do artykułu ,rEkologia bentosu wód
pĘnących".

Z uwagą przeczytałam komentarz Pana Frofesora
Kajaka do artykufu kolegi Andrzeja Kownackiego w
biuletynie DNO, podobnie nesńąjak i sam aĘkuł. Moje
uwagi dotyczą nie Ęlko zagadnień naukowych,

Na pocątek uwaga dotycząca terminologii. W
artykule kolegi Andrzeja Kownackiego malańa się
wanianka o Ęfie. Dryf czy dryft?, Kiedy wysłałam do
druku swój pierwsry polskojęryczry arłkuł o dryfie
(1990) uĘłam terminu dryf. Recenzent napisał mi
wówcza§, że termin taki jest nieprawidłowy - naleĘ
!rywać fauna unoszona, syrton lub, w ostatecaności,
dryft; pozostałam przry swoim. Kied} swo.je przemyślenia
na temat badań bentosu, w §lm także dryfu, napisałam do
DNA (nr 4, 1996r), koledzy redagujący ten biuletyn
poprawili mi w tekście ,,Ąlf' na ,,dryft". Ale z.

saĘsfakcją odnotowałam, że w polskojęrycmym
tfumaczeniu podręczrika Allana (1998) uzyto terminu
dryf. W,,Kosmosie" w zeszycie 1 w 2000 r ukaźe się mój
przeglądowy artykuł o dryfie - uźywałam ocrywiście
terminu Ęf, podając na początku tekstu, ż w
polskojęąycanych opracowaniach §za§€m spotyka się

termin dryft. I tu Recenzent napisał długą uwąę, z
uzasadnieniem, że Ęft jest terminern błędnym i
absolutnie nie należy go propagować (zgadzam się z
Nim), a nawet wymieniać. W angielskim nie ma
problemu - drift tub wateT borne tansport. W
zacytowanym podręcaniku Allan poświęcił dryfowi cĄ
rozdziń, co jest odzwierciedleniem zwiększorregó
zairrieresowania tym zjawiskiem wśród hydrobioiogów. A
przncież jeszszs nie tak dawno ąjawisko to w
podręcznikach było pomijane lub traktowane zupehie
marginalnie. Czy w Polsce również to zagadnienie jest
haktowane po macoszemu? Nie do końca zgadzam się z
kolegą Andrzejem Kownackim. Myślę, że tych prac
zebrałoby się jednak sporo, poczynając od publikacji
Tarwida i in. (1953). Naleź.y jednak podkreślić, iz
najnowsze publikacje w piśmiennictwie światowym
dotyczą nie tylko rejestracji tego zjawiska w rzekach o
rózrej rzędowości (i co naleĄl odnotować, coraz częściej
badanego t*żę w duzych rzekach), ale eksperymentów Ż
zakresu biotyczrych czynników determinujących cąlnne
lub bieme włączenie się osobników w dryf. A do tego celu
potrzebne są sztucale strumienie z kontrolowanym
przepływern (szybkością prądu) lub ekosystemy z
możliwością regulowania przepĘwu - wysokość tego
pafametru modyfikuje reakcje, zarówno drapieżcy jak i
ofiary, w układzie drapieżca-ofiara. Czy mamy tego
rodzaju strumienie w Polscę? Z tego co wiem jest taki
jeden sztucary strumień; moźe jest ich więcej, ale nie mam
na ten temat infonnacji. Myślę, że główna przyczyna &wiw kosaach urządzenia i eksploatacji tego rodzaju
ekosystemu.

Eksperymenty w teręnię? Czemu nie. Ale... O swoich
kłopotach z gromadzeniem materiału z odcinka rzęki
podlegającemu silnej presji wędkarskiej (Warta poniżej
zbiornika Jeziorsko) pisałam w biuleĘnie Dno-(nr Ą
1996r). Jest to odcinek nieĘpowy (eden z nielicznych w
pobliżu Łodzi ekosystemów nie zamarzających zimą na
skutek zrrriany reżimu termicznego, spowodowanigo
dolnym uwalnianiem wody przez turbńy
hydroelektrowni). Zimą wędkarzy jest tak dużo, że ich
liczbę przypńająca na 1 m. linii brzegowej można
porównać Ęlko do tej podczas zawodów wędkarskich.
Zostawienie jakiegokolwiek sprzętu w tych warunkach
(nawet sĘaka z butelkami do protlukcji pierwobrej) jest
ry4ykowne. Pan Profesor Kajak wspominił o moZliwości
badania rekolonżacji dna po katastroficznych
wydarzeniach. (powódź latem 1997 dawała taką okazję),
Wlkołystałam powódź, ale zracanie wcześniejszą 

-Uo

1985/86 roku. I rzeczywiście wykazała ona, że zas}panie
piaskiem pierwotnie kamienisto-żwirowego podłoża io raj
dla wszędobylskich ochotek - psammofilne fo.*i
Chironomidae zdecydowanię dominowały w rzece nawet
wiele miesięcy po powodzi.

ptzy okazji pytanie do kolegów ,,bentosioarzy''. W
literaturze przedmiotu coraz więcej jest danych, głównie z
fizech regionów świata (Floryda, Wenecja, Ęonia) o
ogromnych ilościach ochotek szybujących w powietral i
kłopotach z tego wynikających, także po iń śmierci
(gruba warstwa martwych ochotek utrudnia poruszanie się
samochodów, samolotów na pasach startowych, jest
kłopotliwa dla turystyki ię. Wszechświat, 1995 ) Te
problemy zostĄ nawet nagłośnione w naszych mędiach
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(dorrresienia z Wenecji). Czy i u nas obserwujemy to
zjawisko? Otóż koleżanka przeĘwając nad zbiomikiem
Wocławskim prrywiońa mi do identyfikacji owady, które
masowo pojawiały się w powietrzu, a rozkładające się
ciała wydzielaĘ zapach, który trudno umać za przyjemny.
Okazało się, iż były to ochotki z todzaju Chironomus,
których masowe wy§tępowanie naleĘ przypisać silnej
euh,ofrzacji zbiomika. Zatęn ta syfaacja zacvynńaby
przypominać stan jaki stwierdzono w trzech: wyżej
wymienionych rejonach świata. Czy ktoś z kolegów
,,bentosiarzy-' obserwuje to zjawisko nad Zbiornikiem
Włocławskim? Jeżeli tak to proszę o kontakt.

Oczywiście, ż€ możla zlwszp coś naleźś, gdzie
możla ,,manipulować" jednym z istotnych parametrów
abiotyczrych. Do takich naleĘ, o czym wspomina Pan
Profesor Kajak, badanie dna w okresowo zalewanych i
odsłanianych terenach zbiorników zaporowoch

ftotonizacja), Przymierzam się do realizacji projektu w
czwartorzędowym odcinku nizinnej rzeki o bardzo
nietypowym reźimie hydrologiczrym, poniżej

niewielkiego zbiornika. Na rzece tej, poniżej piętrzenia,
zbudowano tor kajakowy do treningu kajakarry górskich.

Codzienne, godzinne uwalnianię nacznej masy wody
kreuje bardzo surowe warunki dla bentofauny (czy dla
wszystkich grup?). Jednakże ze względu na czę§te

wyjazdy kajakmzy w inne rejony kraju i świata możliwa
jest stabilizacja przepływów na pewnym pońomie przez
dłuższy okres czasu i te nnanipulacje wodą (oraz okresowy
ich brak) zatrlierzarly wykorzystać do naszych badan.

Lle.,. Za|eżeć to będzie od stanu naszych fmansów. Czy
dostaniemy pieniądze na ten cel zs środków KBN
przyszłość pokaże.

No i a propos pieniędzry. Nie wiem, czy istrrieje jakaś
cicha umowa między bentosiarzami, ale na łamach
biuletynu nię malrańall na ten temat wymiany informacji,
a wydaje mi się, że go uważtie czytan. A prz.ecieżjest to
bardzo ważne. Środki pr zy ze:raw arłe prznz IJ czelnię są tak
niskie, że jeżeli nie 1realizuje się grantu finansowanego
przez KBN to właściwie ....... I tu pytanie, Jak radzą sobie
koledzy i innych ośrodków, zvłłaszpza uniwersyteckich, z
problemami finansowymi?. Początkowo sądziłam, że
Instytuty Naukowe rządzą się innymi prawami, alę tgaz
już wiem, że i tam takZe nie jest z finansami za dobrze.

kzymam, że moje zaskoczenie spowodowało zdanie
w komentarzu Pana Profesora Kajaka, a zakończone
anakiem zapytania, czemu zajmować się Ęlko jedna
grupą a nie kilkoma najważniejszymi w badaniach
bentosu rzek. $/ydaje mi się, że da takich badań
predyĘnowane sązespoły (ZakJady, KateĘ), w których
arajdują się specjaliści od najważniejszych grup

zoobentosu. Wiem, że nawet i w tych przypadkach
mlalęzjer,ię fundusz,y (i nie rylko) na badania ,,integrujące"
nie zawszę ma miejsce i ten potencjał badawczy nie jest

wykorzysĘwany. W mojej macierzystej Katefuze, która
jest bardzo eklektyczra pod względem realizowanej
tematyki badawczej Srzez wiele lat byłam jedyną osobą
od ubiegłego roku jest nas dwie, zajnnującą się bentosem, a

właściwie jedną z grup - Chironomidae. Myślę, żekańy
hydrobiolog wie, jak ogromne możliwości daje ta grupą

ale i jak bardzojest trudna, Obok zbierania i żrnudnego
procesu przygotoyałia do dalszej analizy konieczne jest
prowadzónie hodowli, aby na podstawie samców

imagines omactyć do gatunku, Jeżeli dołącz,yć do tego
inforrracjo, że do badń taksonomiczrrych Chironomidąe
vłkacza generyka (np. do rodzajów Chironomus cz!
Glyptotendipes), to samo śledzenie znian w taksonomii
wymaga znacztego nakładu czasu i opanowania nowyeh
technik. Waściwie poza oszacowaniern podstawowyc|r
parametrów populacyjnych dla innych grup zoobentosu na
pożomie jednostek taksonomicaych wyższej ra:rgi, nic
próbowałam zająć się jeszcze innymi grupami. Oczywiście,
z.darzyŁo się, że zebrwry przeze mnie materiał (np, chruściki)
został przekazaly ko|edze specjaliście; na jego podstawie
oszacowano podstawowe parametry populacyjne, także
produkcję Brachycentrus (Majecki i in., Hydrobiologia,
1997). Takich ,,ptzakazń" moze być więcej, jeżeli znajĘ się
chętri do ich opracowania. Najczęściej przy pobieraniu prób
korzystam z pomocy ichtiologów (silna grupa w mojej
macierrysĘ Katedrze), którym rewanżuję się opraeowaniem
np. diety ryb, ale na szczegołowe zajęcie się innymi grupami
zoobentosu (opanowanie chociazby ogromnego
piśmiennictwa) nie starcza po prosfu czasu i energii.

Maria Grzyblrowska

Odpowiedź na
Nawiąpując do uwag krytyczrych naszego Misffza

Zdzisława Kajaka na temat mojego affykułu "Ekologia
bentosu wód płynącycU' ąadzam się w pehi z jego zdaniem,
że był to przegląd wybranych kierunków badawc4ych i
zagadlień, bo takie było założenie. Natomiast nasz Mistrz
zadałbuózo istotne pytanie "co robić ?", I na to pytanie w
tym aĘkule nie było odpowiedzi i być nie mogło. Sadzę, że
na poziomie badań zoobentosu na takie pytanie nie da się
odpowiedzieć. Jest to pytanie skierowane do wsrystkich
ekoiogów, hydrobiologów a zawężając do badaczy
ekosystemów rzecnych. Od czasów badań produktywności w
latach 60 i 70 nie powstał frIac7Ąęy nowatorski kierunek,
skierowujący hydrobiologię na nowe tory. Bioróżnorodność to
rozwinięcie i unowocześnienie pomysłu XIX wiecznych
uczonych róiących wykazy gatunkowe, biomonitoring to
kontynuacja spostzeżeń Kolkwitzą Marssona z pocątku XX
wieku, a sĘnne "river continuum concept" ma swoje korzenie
w XIX wiecznych badaniach Fritsha oraz Nowickiego na
temat sfiefowego roznieszczenia ryb w rzekach. Tak więc w
moim odczuciu ciąle poruszamy się po utartych szlakach
coraz lepiej utrzymanych i Ęiej oświetlonych dzięki
gromadzącej się przez lata wiedzy. I równocześnie czekamy
na "Darwina" hydrobiologii, który wskaźe nam nowy
kierunek badan i będzie miał taką siłę przebicia, źe jego
^Al,^,^i^ ń i- _^.^śńła L,,,-^_ lrilrlinłaamrrmvWJvrw lrrw FvlvJrrrw vlvuv}vvorJul.

Odnośnie'oeksperymentów" to nadal twierdzę, że w
rzęce nie uda się ich przeprowadzić. Ptrytoczone ptzez
na§zego Guru przykłady: odbudowa biocenoz po

wezbraniach, tworzenie się biocenoz na terenach zalewowycki
to jest opis naturalnych zjawisk pzyrodniczych a nię
eksperyment (elaperyment - celowe wlułołanie jakiegoś
zjawislu Qub jegc zmian) w sztucznych warunlmch w celu
zbadania i wyjaśnienia jego przebiegu ,Słownik Języka
Polskiego). Natomiast zasiedlanie §zhrczxych podłory, rnoźe

być eksperymentem ale nie w polskich warunkach. Sztucme
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podłoLża zostawione przez Szwedów (naród naiwny jak
dzieci) w Przemszy koło Oświęcimia zostały wyjęte 

" 
wóOy

przez okoliczrych mieszkańców natychrniast po odjeźńzie
samochodu. Prowadzone ptzez zespół krakowski
eksperymenty zE sńvczlrymi potokarri w MĄch Pieninach
czy pojemnikami z liśćrni (rola makrobezkręgowców w
razkłaózię materii organicarej) w potokach tatrzańskich
przerwał pierwszy przybór wody po ulewnych deszczach
mńataląc wszystko.

KoĘua spIawa ponr§zona plzęz nas7§go Misfiza
dotyczy oznaczania zoobentosu. Sfwierdzenie .tlozostaje
więc zajęcie się jedną grupą ...'' budzi jego zastrzeżęnię i
pyta ",,czemu jedną może kilkoma najwazriejszymi ?'',
§ądzę, że na to pytanie odpowiedząlepiej koledąy zajmujący
się jednąwybranągrupąsystematyeną. A moze i ci, ktbrzy
opracowują całość fauny lub zajmują się kilkoma grupami
systematycznymi.

W nawiąaniu do artykułu dyskusyjnego Koleżanki
Barbary Grzybkowskiej muszę wtrącić swoje trzy grosze na
temat poprawności użycia pojęć ,,dryf'czy ,,Ęft''. Dobrym
obyczajem }v naukach biologicznych jest ufuąrmanie
priorytettr nazewnictwa. Zaevłyczaj przyjmuje się nazwy
zasto§owane w podręczrikach, których zasięg jest szersz,y
niż specjalistycznej pracy. Profesor Józef Mikulski (1974) w
podręczriku ,,Biologia wód śródlądowych'' uĘwa pojęcia
seston, który dzieli na bioseston -, składający się z
organizrnów rywych i abioseston (: Ępton) - obejmujący
martwe czą,stki, Dopiero pojęcie ,,drift" zostało uĄĄe pa ruz
pierwszy w podręczniku ,,Hydrobiologia'' (Starmach,
Wróbel, Pasternak, 1978). W młiązku a tym określenie to
pow inno by ć obow iąuj ące w po lskoj ęzy cany ch pracach.

Andrzej Kovwacki

POZEGNAIYIE.

Jacek Koszałka & Imbela Jabłońska

V.
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|Ą)YDĄu}NICTuA
Jorma Keskitalo, Pertri Elorelta (led.) 1999

Limnology of humic waters
Backhuys Publishers, Leiden, 284 str.
ISBN 90-5782-a29-3

Jest to pierwszy podręczrik
poświęcony wyłączrie wodom
h,łmusovrym. Co prawda już od począŁku )O( wieku w
ogólnych podręcznikach hydrobiologii, mówiąc o
typologii jezior uwzględniano jeziora humusowe, był to
jednak zazwyczaj rozdziń \il ramach szerszego
opracowania. W recenzowanym podręcmiku bardzo wiele
uwagi poświęcono omówieniu i opisowi substancji
humusowych, tarutieszczeniu wód humuscwych i ioh
charakterystyce fizyko-chemicznej. Ostatni rozdział "Sieci
troficzre w wodach humusowych" jest poświęcony
biocenozom. Bardzo dokładnie jest omówiony
fitoplankton, zooplankton i ichtiofauna oraz
plocęsy dekompozycji w jeziorach hurnusowych.

Nalomiast zespoły bentosowę są roąpatrywane wyłączrie
w humusowych potokach i brak jest powiąpania tego
rozdziałl z poprzednio omawianymi, Pomńo tej
krytycznej uwagi, rozdzińten jest batdzo interesujący i
wnosi bardzo wiele istotnych inforrrracji na temat wód
płynących. Z podręcmikiem tym powinni się konieczrie
zapozrtać w§ryscy zajmujący się wodami hurnusowymi.
NaleĘ go również polecić wykładowcom prowadzącym
zajęcia z hydrobiologii ogólnej.

A.K,

Poniewaz jest to ostafid numer
wyprodukowany pr?śz Naszą Redakcj ę

pora się pożegnaĆ...

i udać się na 7asłużony odpoczynek...

...Łn. wakacje

V.

DNa Birnftyłl kh$i Bataldelej 8


