
Porady dla magistrantów wykonujących pracę magisterską lub licencjacką u 
Profesora Czachorowskiego 

 
Poniższe porady powstały po to, aby ułatwić Ci pracę i poprawić jej jakość. Zastosowanie się do 
nich powinno (takie było założenie) skrócić czas poświęcony na dane czynności, usystematyzować 
wyniki i uczynić Twoją pracę bardziej wartościową dla tych, którzy będą z niej korzystać w 
przyszłości. 
 
  
Pobieranie materiału: 
– na wyjazdy potrzebne Ci będą wodery lub gumaki (czasem wystarczą zwykłe trampki, ale 

raczej tylko jak jest ciepło) 
– radzimy, abyś wziął ze sobą coś, na czym mógłbyś usiąść lub uklęknąć (torba lub kawałek folii) 

bo dłuższe klęczenie na ziemi (często mokrej) nie należy do przyjemności 
– owady, które zostaną wybrane z próby będziesz umieszczać w probówkach lub fiolkach po 

kliszach filmowych (tzw. “kliszówkach”)  i zalewał skażonym alkoholem, aby je 
zakonserwować - probówki będą przydatne, gdy będziesz miał mało owadów w jednej próbie, a 
kliszówek gdy będzie go dużo  

– każda próba powinna być odpowiednio opisana tak, abyś potem przy oznaczaniu zebranego 
materiału wiedział skąd ją pobrałeś i kiedy to było, dlatego: 

– weź ze sobą kartki papieru, z których będziesz mógł wyciąć małe wycinki i wypisać 
dane jak w poniższym wzorze: 

Miejscowość, data 
nr stanowiska – opis 
stanowiska 

 oto przykład: 
Olsztyn, 12.04.2007 
st. 2 – strumień 
– do tego celu przydatne będą: nożyczki i ołówek oraz gumka (ołówek, a nie długopis, 

ponieważ alkohol rozpuści tusz) 
– w czasie pobierania prób Profesor będzie Ci podawał krótką charakterystykę stanowiska i tu 

znowu przyda się kartka papieru i ołówek do zapisania tych informacji 
– zapisuj na bieżąco głębokości, daty wyschnięcia zbiorników, rodzaj dna, oceń długość i 

szerokość (chociażby krokami lub zaznacz na mapie i potem policz powierzchnię) oraz 
występującą roślinność – zgromadzenie tych informacji będzie pomocne podczas pisania pracy 
(o wiele łatwiej po prostu spojrzeć do notatek niż starać się po kilku miesiącach przypominać 
sobie jak wyglądało stanowisko w danym czasie)  

– weź ze sobą aparat, aby porobić zdjęcia stanowiskom (dobrze jest brać aparat na co któryś 
wyjazd i robić zdjęcia zmieniającym się w czasie stanowiskom) 

– nie przejmuj się, że czasem nie będziesz miał żadnych owadów w próbach – to też jest istotne i 
wcale nie oznacza nic złego! Nie rezygnuj z pobierania prób z takich stanowisk! 

– wkładając owady do kliszówek lub probówek usuwaj wszelką materię organiczną, która 
mogłaby się do nich dostać, ponieważ będzie to sprzyjać procesom rozkładu 

– zalecana jest wymiana alkoholu po kilku dniach od pobrania prób 
– pobieraj próby tylko na jednym typie siedliska na danym stanowisku – nie mieszaj siedlisk, bo 

potem Twoich wyników nie można porównać w kolejnych pracach (jeśli oznaczasz próby jako 
pobrane z rzeki, to niech będzie to tylko rzeka, a nie koryto główne rzeki z zastoiskiem, boczną 
odnogą i częścią dopływającego strumyka) 

 
Oznaczanie materiału: 

• kiedy już przywieziesz pobrane próby do pracowni magisterskiej nadejdzie czas na ich 



oznaczanie; w tym celu niezbędne Ci będą: 
• klucze do oznaczania – spytaj Profesora do jakich rodzin jaki klucz będzi najlepszy 
• sprzęt: 

• wata – powinna być w pracowni 
• probówki – w pracowni na regale są duże szklane, a od Profesora weź małe 

plastikowe na pojedyncze okazy chruścików 
• szalki Petriego – są w pracowni – na nie wylewasz zawartość probówek z 

Twoimi próbami 
• skażony alkohol – stoi w dużym baniaku w pracowni  
• słoiki z nakrętkami – to musisz sobie zapewnić sam 
• żelpen (dobre są MonAmi SUPERGEL 0.5 – do kupienia w Księgarni Żak) 
• biała kalka – poproś od Profesora 

 
Kiedy już przygotujesz sobie takie stanowisko pracy możesz przystąpić do działania: 

2. wylewasz zawartość probówki na szalkę Petriego 
3. oznaczasz chruściki według kluczy i zapisujesz sobie na brudno gatunek i ilość: 

• “larw z domkami” 
• “domków” 
• “larw” 

Początki bywają trudne, ale nie zrażaj się! Nie Ty pierszy miałeś problemy z oznaczanie 
chruścików. Nie jest to jednak niemożliwe – o czym świadczą liczni magistranci Profesora.  

Jak zapisywać? Jednym z proponowanych systemów jest zapisywanie piątkami: piszesz nazwę 
gatunku i przy nim – w zależności od ilości owadów wypełniasz kreskami  kolejne ścianki i 
przekątną kwadracików na zwykłej kartce w kratkę.  

 
Rysunek 1 
 

      

         oznacza 5 sztuk, a 
 
Rysunek 2 
 

 
         3 sztuki 
        Oddzielnie wpisujesz larwy, domki, larwy z domkami. 
        Może to wyglądać np. w ten sposób: 
 

 
                    larwy z domkami 
 

 
                    larwy 
 

 
 
                    domki 
a następnie sumujesz -  “larwy z domkami” + pary powstałe z połączenia “domków” z “larwami 
bez domków” w pary. Pozostałe niesparowane domki lub larwy zapisujesz oddzielnie. 
Otrzymujemy wtedy: 
 



 
                    larwy z domkami 
 

 
                    larwy 
  
System kwadratów ma taki plus, że czasem będziesz mieć 2-3 probówki z jednego stanowiska i nie 
musisz skreślać zapisywanych przez siebie liczb arabkich aby dopisać kolejne osobniki czy domki. 
Gdy będziesz potem wprowadzać dane do komputera wystarczy, że policzysz całkowicie 
wypełniony kwadrat jako pięć sztuk (rysunek 1 – powyżej) i dodasz do nich liczbę kresek w 
niezupełnie wypełnionych kwadratach (rysunek 2).   
     

4. zanosisz  szalki z oznaczonymi chruścikami do Profesora i prosisz o sprawdzenie  
5. po zatwierdszeniu oznaczeń i ich ewentualnej korekcie przez Profesora możesz zapisać je na 

czysto w zeszycie  
6. teraz możesz wypisać na kalce wg wzoru: 

Nazwa gatunku 
Miejscowość, Data 
nr stanowiska i opis 
nazwa zbiornika, rzeki z której/go lub okolicy pobierasz próby 
Imię Nazwisko 

            np. tak: 
Limnephilus auricula 
Olsztyn, 12.04.2007 
st. 2 – zbiornik okresowy 
rzeka Łyna 
Kasia Nowak 

 
oznaczone chruściki jednego gatunku umieszczasz w jednej probówce i zalewasz skażonym 
alkoholem, a potem wkładasz do niej wypisaną na kalce kartkę 

7. probówkę zatykasz ściśniętą kulką waty i umieszczasz w słoiku (dno słoika należy wyłożyć 
watą i zalać do połowy alkoholem) 

8. słoik zamknij nakrętką 
9. kiedy słoik wypełni się już całkowicie probówkami zalej go do końca alkoholem i odnieś 

Profesorowi 
 

Pisanie pracy: 
– dokładne informacje o tym jak pisać pracę znajdziesz w poradniku Profesora (jest na jego www) 
– bardzo przydatne dla przejrzystości Twojej pracy i jej przydatności w razie chęci powtórzenia 

badań w przyszłości przez Ciebie lub kogoś innego są dobre, dokładne mapy, na których 
możesz zaznaczyć, w których miejscach dokładnie znajdują się stanowiska (możesz zajrzeć do 
niektórych prac, w których brak mapy, a opis stanowisk zajmuje jedno zdanie. Spróbuj 
powtórzyć takie badania. Na pewno nie będzie łatwo ustalić Ci gdzie były pobierane próby); w 
tym celu załatw mapy lotnicze z Katedry Geodezji i Kartografii lub inne dokładne mapy 
Twojego terenu 
Tabela: 

– pierwszym etapem obróbki wyników jest wprowadzenie informacji o zebranym materiale do 
tabeli znajdującej się w pliku “Pol-Trichop-wzór” (poproś od Profesora); otwórz ten plik i (w 
lewym dolnym rogu) wejdź do arkusza “wzór”; pierwsze dwie kolumny (Gatunek i 
Miejscowość) nie stanowią problemu; w Stanowisku wpisujemy dane wg. wzoru: “1 - rzeka” 



lub “7 - zbiornik okresowy” (czyli najpierw numer stanowiska, spacja, myślnik, spacja i typ 
stanowiska (spytaj Profesora, czy Twój typ stanowiska, którym chcesz takowe opisać zgadza się 
z jego poglądem na tę sprawę); kolejne kolumny: Larwy, Imagines, Domki – wpisujemy 
znalezione osobniki i domki; w kolumnie Razem wpisujemy sumę trzech poprzednich (uwaga: 
tutaj nie “dopasowujemy” osobników, które nie miały domków z pustymi domkami i nie 
pomniejszamy tym samym liczby pustych domków); w kolumnie Środowisko powtarzasz samą 
nazwę typu stanowiska (bez numeru, spacji i myślnika) i ewentualnie ją rozszerz (np.  Do 
“rozlewisko” dodaj “okresowe”) 

– jak korzystać z tej tabeli?  Co robisz, jeśli chcesz znaleźć konkretny gatunek, z danego dnia i 
stanowiska? To proste :) Z rozwijalnego menu (aby je zobaczyć wciśnij strzałkę w prawym 
dolnym rogu komórki A1) wybierz interesujący Cię takson. Tę samą czynność powtórz w 
innych kolumnach wybierając taką opcję, która Cię interesuje (strzałki wyboru mają teraz kolor 
niebieski). Teraz widzisz już interesujące Cię wyniki. Jeśli jest mało osobników możesz je 
szybko i bez problemu policzyć, ale będzie to czasem trudne i czasochłonne dlatego powróć 
teraz do stanu początkowego, czyli powtórz czynności wybierania interesujących Cię opcji z 
rozwijalnego menu z tym, że teraz wybierz “-wszystko-” w każdej strzałce, która ma kolor 
niebieski (przy stanie początkowym wszystkie strzałki będą czarne). Zejdź teraz na sam koniec 
Twojej tabeli, ustaw się na komórce w kolumnie Razem i dwa wiersze poniżej ostatniego 
wpisu. Teraz wciśnij znak sumy (Σ) na Pasku Narzędzi i zatwierdź Enterem. Teraz niezależnie 
od tego jakie opcje wybierzesz w rozwijalnych menu zawsze na dole zobaczysz sumę 
wszystkich osobników   

      Wskaźniki naturalności, dominacja i frekwencja: 
– Najpierw zalecam zrobienie wskaźników naturalności (Wns i Wni) korzystając z szablonu w 

pliku “Wze1” przygotowanego przez Profesora, a potem podobieństwa stanowisk i 
współwystępowanie w programie BioDiversity, bo ten drugi wstawia zera, a do wyliczenia 
frekwencji w “Wze1” pola muszą być puste 
Współwystępowanie gatunków oraz podobieństwa stanowisk w programie Biodiversity:  

– dokumenty w BioDiversity zapisuj bez wolnych wierszy (wszystkie wiersze i kolumny muszą 
być wypełnione), bo potem będziesz mieć problemy z otworzeniem tych dokumentów 

– kopiujesz komórki z pliku “Wze1” zawierające nazwy gatunków, numery stanowisk oraz ilość 
osobników i wklejasz do pustego pliku w BioDiversity 

– aby przygotować ustawienia w BioDiversity do obliczenia współwystępowania gatunków i 
podobieństwa stanowisk wybierasz na pasku narzędzi “Tools” a potem na dole menu “Options”; 
pokaże się małe okno, w którym należy wybrać “Cluster Analysis”; tutaj w kategorii “Distance” 
wybierz “Similarities”:  

– współwystępowanie gatunków wyliczasz z formuły Bray-Curtis'a; w tym celu wybierz 
opcję “Species”, a w kategorii “Equation” wybierz opcję: Bray-Curtis i potwierdź 
(wciśnij “OK”) 

– podobieństwo stanowisk według formuły Bray-Curtis'a; w tym celu wybierz opcję 
“Samples”, a w kategorii “Equation” wybierz opcję: Bray-Curtis i potwierdź (wciśnij 
“OK”) 

–  podobieństwo stanowisk według formuły Jaccard'a; w tym celu wybierz opcję 
“Samples”, a w kategorii “Equation” wybierz opcję: Jaccard  i potwierdź (wciśnij “OK”) 

 
– dla porówania uzyskanych przez siebie wyników warto użyć danych WIOŚ – analiz fizyko-

chemicznych i biologicznych – dostępne są na ich stronie www lub bezpośrednio w siedzibach 
(jeśli się tam wybierzecie dostaniesz interesujący Cię raport do przejrzenia lub płytę CD) 

 
Istotne jest abyś wiedział, że Profesor daje dużą swobodę działania i nie będzie  
Cię przymuszał do pracy. Ma to swój duży plus, ale musisz pamiętać, że to wymaga od Ciebie 
samodzielności i zaangażowania w tworzeniu Twojej pracy magisterskiej. Profesor jest 
człowiekiem uczynnym i chętnie odpowie na Twoje pytania, ale to Ty muszisz trzymać rękę na 



pulsie! 
Poradnik ten jest dokumentem otwartym i czeka na Twoje uwagi dotyczące pobierania 
materiału. To jest zapis moich doświadczeń i przymyśleń. Pamiętaj, że każdy ma inny 
system pracy i ten opisany powyżej nie koniecznie musi Ci odpowiadać. Śmiało dopisuj tu 
swoje pomysły na usprawnienie pracy i pomóż tym, którzy podejmą ją po Tobie :)  

 
 
 


