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Po co badania wieloletnie?Po co badania wieloletnie?

StaStałły y monitoringmonitoring stanu wstanu wóód (Ramowa d (Ramowa 
Dyrektywa Wodna UE)Dyrektywa Wodna UE)
OkreOkreśślenie tempa i kierunku zmian lenie tempa i kierunku zmian 
ekosystemekosystemóóww
Ocena przyrodniczych skutkOcena przyrodniczych skutkóów w 
oddziaoddziałływaywańń antropogenicznychantropogenicznych
Badanie kierunkBadanie kierunkóów zagrow zagrożżeeńń i sposobi sposobóów w 
przeciwdziaprzeciwdziałłania imania im
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Przepisy prawnePrzepisy prawne
USTAWAUSTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r. z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrodyo ochronie przyrody

Dz.UDz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880Art. 112.. z 2004 r. Nr 92, poz. 880Art. 112.
RozdziaRozdziałł 88

Wykonywanie ochrony przyrodyWykonywanie ochrony przyrody
1. W ramach pa1. W ramach pańństwowego stwowego monitoringumonitoringu śśrodowiska rodowiska 

prowadzi siprowadzi sięę monitoringmonitoring przyrodniczy rprzyrodniczy róóżżnorodnonorodnośści ci 
biologicznej i krajobrazowej.biologicznej i krajobrazowej.

2. 2. MonitoringMonitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie 
stanu oraz zachodzstanu oraz zachodząących zmian w skcych zmian w skłładnikach adnikach 
rróóżżnorodnonorodnośści biologicznej i krajobrazowej na wybranych ci biologicznej i krajobrazowej na wybranych 
obszarach, a takobszarach, a takżże na ocenie skutecznoe na ocenie skutecznośści stosowanych ci stosowanych 
metod ochrony przyrody, w tym na obserwacji siedlisk metod ochrony przyrody, w tym na obserwacji siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunkprzyrodniczych oraz gatunkóów row rośślin i zwierzlin i zwierząąt, dla t, dla 
ktktóórych ochrony zostarych ochrony zostałł wyznaczony obszar Natura 2000.wyznaczony obszar Natura 2000.



StaStałły y monitoringmonitoring -- urzurząądzeniadzenia

limnigraflimnigraf
termometr termometr 
pHpH--metrmetr

Dzień Chruścika 2006



Metody Metody monitoringumonitoringu faunistycznegofaunistycznego
„„Wytyczne  do oceny stanu rzek na odstawie Wytyczne  do oceny stanu rzek na odstawie makrobezkrmakrobezkręęgowcgowcóóww

oraz do pobierania proraz do pobierania próób b makrozoobezkrmakrozoobezkręęgowcgowcóóww w jeziorachw jeziorach””

Okres przeprowadzenia badaOkres przeprowadzenia badańń makrofaunymakrofauny
Wyznaczenie stanowiska badawczegoWyznaczenie stanowiska badawczego
Przygotowanie poboru prPrzygotowanie poboru próóbb
WypeWypełłnienie protokonienie protokołłu terenowegou terenowego
SprzSprzęęt do poboru prt do poboru próóbb
SposSposóób poboru prb poboru próób w terenieb w terenie
Konserwacja prKonserwacja próóbb
Opis prOpis próób w terenieb w terenie
LabolatoryjneLabolatoryjne opracowanie propracowanie próóbb
Opracowanie wynikOpracowanie wynikóóww
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Metody Metody monitoringumonitoringu faunistycznegofaunistycznego

„„Wykorzystanie zespoWykorzystanie zespołłóów w makrozoobentosumakrozoobentosu
w ocenie stanu ekologicznego rzekw ocenie stanu ekologicznego rzek””

(poradnik dla prowadz(poradnik dla prowadząących ocencych ocenęę stanu stanu śśrodowiska)rodowiska)

WybWybóór stanowiskr stanowisk
PobPobóór i wstr i wstęępne opracowanie prpne opracowanie próóbb
SprzSprzęęt do pobierania prt do pobierania próóbb
BBłęłędy i metody ich minimalizacjidy i metody ich minimalizacji
Literatura pomocna przy Literatura pomocna przy 
opracowywaniu bentosuopracowywaniu bentosu
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Wady badaWady badańń wieloletnichwieloletnich

Niekompletne daneNiekompletne dane
RRóóżżne metody zbieraniane metody zbierania
Brak danych dot. siedliskaBrak danych dot. siedliska
KoniecznoKoniecznośćść stastałłego zbierania danychego zbierania danych
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Jak wykorzystaJak wykorzystaćć dane (czdane (częęsto kilkunastosto kilkunasto--, , 
lub kilkudziesilub kilkudziesięęcioletnie) ktcioletnie) któóre jure jużż ssąą
zebrane?zebrane?



PrzykPrzykłładad
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WynikiWyniki

Dane pochodzDane pochodząą z lat z lat 
1982 1982 –– 20022002
PrPróóby pobieraby pobierałło wiele o wiele 
ososóób (pracownicy i b (pracownicy i 
magistranci magistranci KEiOKEiOŚŚ UWM)UWM)
ChruChruśściki zbierane byciki zbierane byłły na y na 
33 stanowiskach33 stanowiskach
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WynikiWyniki
W materiale stwierdzono:W materiale stwierdzono:

1677 okaz1677 okazóów (1543 larw, 34 w (1543 larw, 34 imaginesimagines i 100 domki 100 domkóów)w)
22 22 taksonytaksony (13 gatunk(13 gatunkóów)w)
8 rodzin8 rodzin
((RhyacophilidaeRhyacophilidae,,
PolycentropodidaePolycentropodidae,,
GoeridaeGoeridae,,
LepidostomatidaeLepidostomatidae,,
LimnephilidaeLimnephilidae,,
SericostomatidaeSericostomatidae,,
BeraeidaeBeraeidae,,
LeptoceridaeLeptoceridae))
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InteresujInteresująące chruce chruśściki ciki źźrróódedełł ŁŁynyyny
PlectrocnemiaPlectrocnemia conspersaconspersa ((PolycentropodidaePolycentropodidae))

Larwy Larwy żżyjyjąą w w źźrróóddłłach oraz maach oraz małłych strumieniach, gych strumieniach, głłóównie wnie 
śśrróódledleśśnych. Snych. Sąą drapiedrapieżżne,ne,
zjadajzjadająą drobne organizmy drobne organizmy 
wodne, budujwodne, budująą lejkowate lejkowate 
sieci sieci łłowne, owne, popołąłączeneczene
z mieszkalnz mieszkalnąą norknorkąą..
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InteresujInteresująące chruce chruśściki ciki źźrróódedełł ŁŁynyyny
CrunoeciaCrunoecia irroratairrorata ((LepidostomatidaeLepidostomatidae))

Gatunek zwiGatunek zwiąązany ze zany ze źźrróódliskami (krenobiont). Larwy budujdliskami (krenobiont). Larwy budująą
charakterystyczne, charakterystyczne, czworoczworośściennecienne domki. Gatunek prawnie chroniony domki. Gatunek prawnie chroniony 
(jako jedyny chru(jako jedyny chruśścik w Polsce). Uznany za gatunek parasolowy dla cik w Polsce). Uznany za gatunek parasolowy dla 
ochrony ochrony źźrróódedełł. Wyst. Wystęępuje w capuje w całłym kraju ale na nielicznych ym kraju ale na nielicznych 
stanowiskach. Zasiedla stanowiskach. Zasiedla źźrróóddłła helokrenowe.a helokrenowe.
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InteresujInteresująące chruce chruśściki ciki źźrróódedełł ŁŁynyyny
ChaetopteryxChaetopteryx villosavillosa ((LimnephilidaeLimnephilidae))

KrenofilKrenofil zwizwiąązany ze zany ze źźrróóddłłami ami helokrenowymihelokrenowymi, licznie , licznie 
wystepujacywystepujacy w maw małłych, ych, śśrróódledleśśnych strumieniach. Zaliczany nych strumieniach. Zaliczany 
do gatunkdo gatunkóów reliktowych. w reliktowych. 
Larwy dochodzLarwy dochodząące do ce do 
wielkowielkośści 1,5 cm budujci 1,5 cm budująą
domki z ziaren piasku domki z ziaren piasku 
oraz fragmentoraz fragmentóów w detrytusudetrytusu
lub rolub rośślin zielonych. lin zielonych. 
Pospolity, wystPospolity, wystęępuje puje 
we wszystkich czwe wszystkich częśęściach ciach 
kraju, licznie w gkraju, licznie w góórach, rach, 
wywyżżynach i pojezierzach.ynach i pojezierzach.
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WynikiWyniki
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Lp. Gatunek 1982-83 1984-91 1996-2002 
- Anabolia sp. laevis? 15 9 5 
1. Athripsodes aterrimus   1 
2. Beraea maurus   2 
3. Beraeodes minutus 37 23  
- Chaetopteryx sp.   7 
4. Chaetopteryx villosa 800 51 159 
5. Crunoecia irrorata 1  2 
- Goeride   6 
- Halesus sp. 2   
6. Halesus tesselatus   1 
- Limnephilus ingavus-auricula 4   
- Limnephilus spp. 6 11  
- Micropterna sp.   1 
7. Parachiona picicornis  2  
8. Plectrocnemia conspersa 16 1 14 
9. Potamophylax nigricornis 48 14 84 
- Potamophylax sp.   8 

10. Rhyacophila fasciata 3 2 11 
- Rhyacophila sp. 1  3 

11. Sericostoma personatum 155 7 102 
12. Silo pallipes 8  53 
13. Triaenodes bicolor   2 

 razem 1044 120 459 
 



WynikiWyniki
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Lata 1983-83

4%
6%

3%

87%

Lata 1996-2002 87%

8%
5%

0%

Eudominanci Dominanci Subdominanci Recedenci

Lata 1984-91

4%
0%

23%

73%



WnioskiWnioski
obserwowana zmiennoobserwowana zmiennośści skci skłładu gatunkowego i struktury adu gatunkowego i struktury 
dominacji w dominacji w źźrróóddłłach rzeki ach rzeki ŁŁynyyny..

przyczyny: przyczyny: 
naturalna fluktuacja liczebnonaturalna fluktuacja liczebnośści populacji chruci populacji chruśścikcikóów, w, 
lub wplub wpłływ zmieniajyw zmieniająących sicych sięę warunkwarunkóów klimatycznychw klimatycznych

a moa możże dlatego, e dlatego, żże dane zbierane bye dane zbierane byłły na przestrzeni wielu y na przestrzeni wielu 
lat  przez rlat  przez róóżżnych badaczy?nych badaczy?
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PrPróóba standaryzacjiba standaryzacji metod badawczychmetod badawczych

Warsztaty terenowe: "Ocena bWarsztaty terenowe: "Ocena błęłędu du 
w badaniach w badaniach faunistycznofaunistyczno -- ekologicznychekologicznych„„
4 4 -- 8 czerwca 2002r.8 czerwca 2002r.

GGłęłęboczekboczek kokołło o ZZłłocieocieńńcaca
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Propozycje rozwiPropozycje rozwiąązania problemuzania problemu

WskaWskażżnikiniki: RED, REB, : RED, REB, WnsWns, , WniWni
Wyeliminowanie liczebnoWyeliminowanie liczebnośści!ci!
MoMożżliwoliwośćść porporóównania wynikwnania wynikóów!w!

Systematyczne gromadzenie wszelkich Systematyczne gromadzenie wszelkich 
danych dot. chrudanych dot. chruśścikcikóów w bazie danychw w bazie danych
Standaryzacja metod pobierania prStandaryzacja metod pobierania próóbb
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DziDzięękujkujęę
za za 

uwaguwagęę
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