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Co to jest monitoringCo to jest monitoring……

ŚŚledzenie zmian w ledzenie zmian w 
ekosystemachekosystemach

Testowanie reakcji na Testowanie reakcji na 
zmianzmianęę okreokreśślonego lonego 
czynnikaczynnika

BioindykacjaBioindykacja

Wykorzystywanie Wykorzystywanie 
podstawowych technik podstawowych technik 
badawczychbadawczych



3

Cechy udanego monitoringuCechy udanego monitoringu

Oparcie siOparcie sięę na przejrzystych skalach na przejrzystych skalach 
przestrzennych i czasowychprzestrzennych i czasowych

Ustalenie konkretnych ram czasowychUstalenie konkretnych ram czasowych

Pobieranie prPobieranie próób dotyczb dotycząących odpowiednich cych odpowiednich 
grup org., tak aby uzyskagrup org., tak aby uzyskaćć niezbniezbęędne informacjedne informacje

UUżżycie odpowiedniej metodologii do testowania ycie odpowiedniej metodologii do testowania 
hipotez, hipotez, łąłącznie z analizcznie z analiząą statystycznstatystycznąą
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Cechy udanego monitoringu c.d.Cechy udanego monitoringu c.d.

Standaryzacja zbierania i analizy danychStandaryzacja zbierania i analizy danych

Utrzymanie zbioru dokumentacyjnego badanych Utrzymanie zbioru dokumentacyjnego badanych 
organizmorganizmóóww

Zadbanie o to, by wszystkie istotne zmienne Zadbanie o to, by wszystkie istotne zmienne 
śśrodowiskowe byrodowiskowe byłły monitorowane i testowane y monitorowane i testowane 
jako mojako możżliwe przyczyny zmianliwe przyczyny zmian
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Bioindykatory Bioindykatory 

Gatunki wyspecjalizowane do okreGatunki wyspecjalizowane do okreśślonego typu lonego typu 
śśrodowiskarodowiska

Stosunkowo liczne i Stosunkowo liczne i łłatwe do odnalezieniaatwe do odnalezienia

Efektowne wizualnie lub Efektowne wizualnie lub łłatwe do oznaczeniaatwe do oznaczenia

Stosunkowo dStosunkowo dłługo obecne w ugo obecne w śśrodowiskurodowisku

http://www.fishing.pl

http://www.aaa.dk/aaa/cruirr.jpg
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Predyspozycje chruPredyspozycje chruśścikcikóów do w do 
bioindykacjibioindykacji

DuDużże rozprzestrzenienie geograficznee rozprzestrzenienie geograficzne

ŚŚciciśśle okrele okreśślone wystlone wystęępowaniepowanie

Relatywnie dRelatywnie dłługi cykl ugi cykl żżyciowyyciowy

DuDużża liczebnoa liczebnośćść wystwystęępowaniapowania

ŁŁatwoatwośćść oznaczaniaoznaczania

http://www.biol.uni.pl/
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Gatunki osGatunki osłłonowe (parasolowe)onowe (parasolowe)

Ochrona gatunku i jego siedliska pozwala Ochrona gatunku i jego siedliska pozwala 
chronichronićć taktakżże inne gatunki zasiedlaje inne gatunki zasiedlająące dany ce dany 
biotopbiotop

MoMożżliwoliwośćść wykorzystywania w monitoringu taka wykorzystywania w monitoringu taka 
jak grup organizmjak grup organizmóów wskaw wskaźźnikowychnikowych

Grupy parasolowe jako uzupeGrupy parasolowe jako uzupełłniajniająące sice sięę grupy grupy 
stawonogstawonogóóww
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CrunoeciaCrunoecia irroratairrorata

ChruChruśścik z rodziny cik z rodziny 
LepidostomatidaeLepidostomatidae
Typowy Typowy krenobiontkrenobiont
Zasiedla Zasiedla śśrróódledleśśne ne 
źźrróóddłła a helokrenowehelokrenowe
Buduje Buduje 
charakterystyczne charakterystyczne 
czteroczterośścienne domkicienne domki

http://www.xfaweb.baden-wuerttemberg.de
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Monitoring WIOMonitoring WIOŚŚ

Indeks Indeks saprobsaprobóóww
Monitoring wMonitoring wóód: d: 

BMWPBMWP--PLPL (chru(chruśściki w ciki w 
randze rodziny)randze rodziny)
indeksy biotyczne (ocena indeksy biotyczne (ocena 
stanu ekologicznego), stanu ekologicznego), 

Monitoring jeziorMonitoring jezior
Brak informacji o Brak informacji o 
rozmieszczeniu organizmrozmieszczeniu organizmóów w 
(wyj(wyjąątek tek TrichopteraTrichoptera))
Potrzeba wypracowania Potrzeba wypracowania 
metodymetody
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WskaWskaźźnikiniki

WskaWskaźźniki naturalnoniki naturalnośści biocenoz w ujci biocenoz w ujęęciu jakociu jakośściowym i ciowym i 
iloilośściowym (Czachorowski & Buczyciowym (Czachorowski & Buczyńński 1999)ski 1999)
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Gdzie:
Wns – wskaźnik naturalności danej biocenozy w ujęciu jakościowym
Wni – wskaźnik naturalności danej biocenozy w ujęciu ilościowym
Wzei – wskaźnik znaczenia ekologicznego gatunku w danej biocenozie
s – liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie
ni – liczebność gatunku
N – suma liczebności gatunków w danej biocenozie (liczba wszystkich osobników)
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Badania Badania źźrróódliskdlisk

Perspektywa badaPerspektywa badańń

UzupeUzupełłnienie luki panienie luki pańństwowego monitoringustwowego monitoringu

Wypracowanie odpowiednich metodWypracowanie odpowiednich metod

Inwentaryzacja i monitoring Inwentaryzacja i monitoring źźrróódedełł
helokrenowychhelokrenowych

WybWybóór r źźrróódlisk na podstawie gatunku dlisk na podstawie gatunku gatunkugatunku
ososłłonowego onowego CrunoeciaCrunoecia irroratairrorata
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Perspektywy i wyzwaniaPerspektywy i wyzwania

Konieczna dalsza inwentaryzacja regionalna Konieczna dalsza inwentaryzacja regionalna 
(Pomorze, Wielkopolska)(Pomorze, Wielkopolska)
Konieczne dalsze badania siedliskowego Konieczne dalsze badania siedliskowego 
rozmieszczenia w rzekach rozmieszczenia w rzekach 
WspWspóółłpraca europejska (jedna metoda dla praca europejska (jedna metoda dla 
Europy)Europy)
Poszukiwanie metody dla jezior i Poszukiwanie metody dla jezior i źźrróódedełł
Nowe wskaNowe wskaźźniki, nowe metodyniki, nowe metody
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DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

Fot.: Elena Dyatlova


