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„Dziurka od klucza” do krajobrazu

Mały obiekt a dużo widać (hydrologia pod 
powierzchnią ziemi, procesy w zlewni, procesy 
w krajobrazie i ekosystemach)

2

Źródło przy Jeziorze Kielarskim 
k. Olsztyna

Niespójna terminologia

Terminologia krenologiczna nie pokrywa się 
w hydrologii, geografii i hydrobiologii: inne 
typologie, czasami te same słowa oznaczają 
zupełnie co innego (źródło, wysięk, źródlisko)p g ( , y ę , )
Potrzeba badań interdyscyplinarnych i 
kompleksowych – monitoring źródeł w UE? 
(dyrektywa wodna)
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Źródło jako obiekt badań

Gospodarczo mało ważne (w porównaniu do 
rzek i jezior) (ekologia na bazie jezior)
Powierzchniowo marginalne siedlisko życia 
hydrobiontów – brak wystarczających badań, 
brak uogólnień brak podsumowaćbrak uogólnień, brak podsumować 
całościowych
Wygodny obiekt badań ewolucyjnych i 
ekologicznych – bo małe! Testowanie teorii 
wysp ekologicznych (ku nowej syntezie w 
ekologii)
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Źródło jako siedlisko

Małe, niewielkie, marginalne dla gospodarki
Rzeki i jeziora ważne z gospodarczego 
punktu widzenia!
(nie wspominając o morzach i oceanach)
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( p ją )
Bagna i torfowiska – duże i ważne
Źródła – gdzieś na marginesie, jako 
ciekawostka (typu fitotelmy)
Widać to w podręcznikach
Ochrona bioróżnorodności!

Żródła w podręcznikach

Starmach i in. 1976 (specyficzne środowiska 
wodne: wody podziemne, źródła, cieplice, śniegi 
i lodowce, solniska)
Mikulski 1974 (początek cieku)
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Mikulski 1974 (początek cieku) 
Żmudziński 1997 (3 strony)
Allan 1998 (zdawkowo, river continuum)
Lampert i Sommer 2001 (j.w.)
Turoboyski 1979 (ujęcia wody pitnej)
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Publikacje, monografie
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Crunoecia

Crunoecia 1 (1992)
Crunoecia 2 (1993)
Crunoecia 3 (1994)
C i 4 (1995)
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Crunoecia 4 (1995)
Crunoecia 5 (1996)
Crunoecia 6 (1999)
Europejska dekada źródeł 
(1996-2006?)

Broszury (szkoda, że tylko niemieckie…)
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Newsletter Aretuza

1997 (1 numer)
1998 (1 numer)
1999 (3 numery)
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Potrzebna 
kontynuacja!

Źródła w strefowości cieków

Początkowy odcinek rzeki (krenal, rhitral, 
potamal)
Dominacja górskiego obrazu źródła:
Reokreny
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Reokreny
Helokreny
Limnokreny
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reokreny limnokreny helokreny
Prąd wody wartki słaby słaby
Dno Gruby piasek, 

kamienie
piasek, muł bagniste

Warunki 
pokarmowe

ubogie korzystne ubogie

roślinność uboga Często silnie Słabo rozwinięta 
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g ę
rozwinięta

ę
(głównie mchy)

temperatura równomierna, generalnie niska

Skład chemiczny Zależny od właściwości geologicznych podłoża

występowanie głównie w 
górach

Niziny, wyżyny, 
pogórze

Niziny, wyżyny, 
pogórze

fauna zbliżona do 
strumieniowej

Zbliżona do wód 
stojących

najbardziej 
specyficzna

w górach większy wpływ fauny rhitralu, na nizinach 
większy wpływ fauny drobnych zbiorników 
okresowych, torfowisk itp.

A - główne kierunki 
migracji
B- eukrenal (obecne 
gatunki rhitralu i potamalu)
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C- eukrenal
D- hypocrenal
E- epitrhitral
F- mezorhitral
G- hyporhitral
H- epipotamal

Takson Liczba gatunków Liczba gatunków stwierdzonych 
w źródłach

Ptaki 135 0
Płazy i gady 48 9 (G=2)
Ryby 193 0
Diptera 3539 338 + 100 k (G=78)

Krenofauna Europy (k- krenobionty)

15

Trichoptera 895 170 + 40 k (G=96, P=97)
Coleoptera 1036 52 + 6 k (G=38, P=80)
Heteroptera 129 0 (G=1, P=31)
Odonata 127 4 (G=2, P=7)
Plecoptera 387 7 (G=35)
Ephemeroptera 217 3 (G=17)

Wg Illies’a 1978, G – Niemcy, za Fischerem 1996, P=Polska

c.d.
Takson Liczba gatunków Liczba gatunków 

stwierdzonych w 
źródłach

Amphipoda 356 82 + 3 k

Isopoda 173 41 + 6 k
Copepoda 467 5, (G=9)
Hydrachnidia 955 72 + 42 k
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Oligochaeta 168 2 k
Gastropoda 571 92 + 143 k (G=15)
Nematoda 605 1 + 15 k
Gastrotricha 151 0
Rotatoria 1330 6 + 6 k
Turbellaria 308 44 + 13 k (G=9)
Hydrozoa 17 0
Spongille 14 0

Źródliska Niemiec (Fischer 1996)
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Muchówki (Fischer 1996)

18
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Ile chruścików żyje w źródłach ?

Na 900 gatunków obecnych w Europie ok. 170 w 
spotykano w źródłach
40 krenobiontów
ok. 120 krenofili
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w źródłach Niemiec 96 gatunków chruścików
w Polsce - 97 (w tym 40% wspólnych ze źródłami 
Niemiec)
Włochy: reokreny – 95, w tym 31 stenobionty, 42 
endemity (helokreny i limnokreny – tylko kilka 
gatunków)

Historia badań (chruściki jako przykład)

Demel 1922 (jez. Wigierskie), Jakubisiakowa 1933 (jez. Kierskie)
Riedel 1962 (Tatry), 1966 (Bieszczady), 1972 (Złoty Potok), 1978 
(Pieniny)
Szczęsny 1968 (Ojców), 1986 (Karpaty), 1990 (Góry 
Świętokrzyskie)
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Świętokrzyskie)
Tomaszewski 1972 (Niebieskie Źródła)
Michejda 1954 (Sudety), Buczyński et al. 2003 (Lublin, Kazimierz 
Dolny) 
Badania własne (Poj. Mazurskie, Pomorskie, Karkonosze, Wyż. 
Krak.-Czestoch, Łomża)
Dane nowe (różni autorzy)

Ogólne prawidłowości

regionalny charakter fauny źródliskowej
regionalizm krenofili i krenobiontów
zróżnicowanie fauny różnych typów źródeł 
(zbyt mało danych z nizin!)
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(zbyt mało danych z nizin!)
w górach większy wpływ fauny rhitralu, na 
nizinach większy wpływ fauny limnalu 
(drobne wody stojące)

Stygofauna, fauna wód interstycjalnych i 
hyporeicznych

Gatunk rhitralu i wód sąsiadujących (potamal, limnal) 

Fauna hygropetrofilna

Miejsce styku
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Fauna glebowa, 

Gatunki wilgotnych siedlisk  (saproksylofile) 

Poligon do badań ewolucyjnych i ekologicznych!

Mieszkańcy źródeł

krenobionty – organizmy ściśle związane ze 
środowiskami źródłowymi (typowe)

krenofile – organizmy dobrze rozwijające się w 
źródłach

Źródła przy rzece Łynie, Rezerwat „Las Warmiński”
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źródłach

krenokseny – organizmy przypadkowo 
występujące w źródłach

- stygofauna, fauna hyporeiczna i interstycjalna
- fauna lądowa

Przystosowania do życia w źródłach

cienka warstewka wody (+ amfibionty)
stała i niska temperatura (relikty plodowcowe)

24
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Niemiecki prototyp (monitoring źródeł)

OWS –sumaryczny 
wskaźnik naturalności 
biocenozy (znaczenia 
ekologicznego), 
a – liczebność i-egos

∑

Pięć klas „naturalności” źródeł i 
rekomendacje dotyczące 
ochrony oraz renaturyzacji
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a liczebność i ego 
gatunku (pięć kategorii 
liczebności: od 1= rzadko, 
do 5 = bardzo licznie),
s – liczba wszystkich 
gatunków.

s

aWze
OWS i

∑
== 1

Wartość wskaźnika waha Wartość wskaźnika waha 
się w granicach 0się w granicach 0--80.80.

Wskaźniki naturalności

Wns - wskaźnik naturalności danej 
biocenozy w ujęciu jakościowym,
Wzei wskaźnik znaczenia 
ekologicznego i-tego gatunku w danej 
biocenozie,
s - liczna wszystkich gatunków

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1
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s liczna wszystkich gatunków 
obecnych w danej biocenozie.
Wni - wskaźnik naturalności danej 
biocenozy w ujęciu ilościowym,
ni  - liczebność i-tego gatunku,
N - suma liczebności gatunków 
obecnych w biocenozie (liczba 
wszystkich osobników).
Wartość wskaźnika waha się w 
granicach 0-16 

s

N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1

Liczba gatunków, różnorodność

60
70
80
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100

ga
tu

nk
ów stenotopy
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Zmiany w trakcie sukcesji ekologicznej

czas

Li
cz

ba
 g

eurytopy

• Parchatka – uboga i zmieniona fauna, silna antropopresja
(Wns=1, Wni=1); 

• Kazimierz Dolny – uboga fauna ale naturalna
(Wns=10, Wni=14); mało wydajne źródła.

• Rogów – sporo chrząszczy; (Wns=9, Wni=6,29); mała 
t j ś d i d j ść

Kazimierski P.K. (Buczyński et al. 2003) 
(wydajność, nadbrzeżne drzewa, antropopresja)
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antropopresja; średnia wydajność.
• Stary Stok – średnio dużo chruścików; (Wns=5, Wni=4,94); 

(strumień zanieczyszczony przez bydło; mała wydajność).
• Wąwolnica, Mareczki, Witoszyn, Rzeczyca – dużo 

chruścików, wodopójek: Wns=4,6, Wni=12,7 (stanowisko 1); 
Wns=7,38 Wni=4,98 (2); Wns=5,33 Wni=2,77 (4); Wns=2,14 
Wni=2,04 (5).

Ochrona, przykład: Crunoecia irrorata

Historia – metody ochrony, gatunki 
parasolowe (Czachorowski i in. 2000)
Inicjatywa PTOP „Salamandra”

29

Stan poznania fauny źródeł
ogólnie niezadowalający, dotyczy jedynie wybranych 
obszarów kraju
zinwentaryzowano nieliczne taksony: 
Odonata,  Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera, Hydrach
nidia, Crustacea, Mollusca
miejsca mało typowe dla występowania ważek i
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miejsca mało typowe dla występowania ważek i 
pluskwiaków (brak krenobiontów)
wyraźne różnice regionalne (liczba gatunków, skład 
gatunkowy)
wynikające z położenia, klimatu, czy bliskiego sąsiedztwa 
innych zbiorników wodnych, typu hydrologicznego 
źródła, bezpośredniego otoczenia (obecność lub brak 
drzew).
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czynniki decydujące o rozmieszczeniu 
w źródłach

Klimat, wysokość n.p.m.
typy źródeł (reokreny, helokreny, limnokreny itp.)
charakter roślinności, typ dna, temperatura wody
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wielkość i stałość przepływu 
charakter podłoża, temperatura wody, 
bezpośrednie otoczenie (drzewa, baza troficzna)
wpływ sąsiedztwa (migracje z pobliskich 
zbiorników), w tym regionalizm
Dawne i obecne bariery w migracji

czynniki
Istotność tych czynników może być inna dla 
różnych grup zwierząt. Np. bogactwo 
gatunkowe Trichoptera skorelowane jest z 
Ca, Mg, pH jak również z nasłoniecznieniem 
(Daks and Williams 1991, Erman and Erman 
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( ,
1990). 

czynniki
Zgrupowania źródliskowe zdominowane przez 
owady związane są z niskim pH i dnem 
piaszczystym, 
inne zgrupowania (w tym zdominowane przez 
skorupiaki) związane są z innymi czynnikami, np. 
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dnem mulistym, występowaniem glonów itp. 

Źródło przy rzece Łynie, rez. Las 
Warmiński

czynniki
Większość zgrupowań uzależniona jest od 
specyficznych cech fizycznych i chemicznych 
środowiska oraz od roślinności (Danks and 
Williams 1991, Glazier and Gooch 1987). 
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Źródło helokrenowe przy ujściu 
rzeki Charstnicy do Łupawy 

(Pomorze)

czynniki
Większą liczbą gatunków charakteryzują się źródła 
bardziej zróżnicowanie siedliskowo (Danks i 
Williams 1991, Moretti et al. 1996). 
Siedliska stabilne mają więcej gatunków i są 
zdominowane przez skorupiaki, natomiast bardziej 
zmienne zdominowane są przez owady (Danks i 
Willi 1991)
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Williams 1991). 
W tym przypadku zdolność do dyspersji – większa 
u zdolnych do lotu owadów – może przesądzać o 
możliwości kolonizowania zaburzanych w różnych 
odcinkach czasowych  i izolowanych źródeł. 

Duży indywidualizm fauny źródliskowej
Wynika z dużej różnorodności warunków 
siedliskowych ?
Czy też wpływu czynników zewnętrznych? 
Badania dostarczają argumentów za oboma 
możliwościami.
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Wyschnięte w lecie źródło (Drozdowo 
k. Łomży, Dolina Narwi, rok 2005)
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Zróżnicowany wpływ warunków 
siedliskowych

związane z biologią gatunków (odżywianie: 
drapieżcy, detrytusożercy itp.) i wielkością
(duże, małe), jak też z możliwością dyspersji z 
siedlisk sąsiadujących ze źródłem.
Część organizmów migruje z hypokrenalu lub być
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Część organizmów migruje z hypokrenalu lub być 
może nawet epirhitralu, inne mogą drogą powietrzną 
migrować z okolicznych wód stojących. 
Istotna nie tylko zdolność do aktywnej dyspersji, ale 
także walencja ekologiczna kolonistów.

Indywidualizm fauny

Duży indywidualizm wynika bardziej ze 
zróżnicowanej mozaiki siedliskowej 
poszczególnych źródeł oraz walencji 
ekologicznej dostępnych gatunków, niż z 
silnych interakcji międzygatunkowych
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silnych interakcji międzygatunkowych
(Glazier and Gooch 1987). 
Istotną rolę może ona odgrywać w przypadku 
źródeł o historii dłuższej niż polodowcowa
(Myers and Resh 1996). 

A zatem ważne są zarówno cechy 
siedliska, jak i obecność potencjalnych 
kolonistów w krajobrazie otaczającym 
źródła. 
Dyspersja kolonistów byłaby istotniejsza w 
przypadku źródeł częściej zaburzanych (np. 
antropopresją, kolejnym zlodowaceniem).
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a t opop esją, o ej y odo ace e )

Źródliska „Kubek”, Wielkopolska

Różnice georaficzne

Polska - widoczne znaczne różnice między 
poszczególnymi regionami (Czachorowski 1999a).
Podobieństwo fauny źródliskowej Polski i Niemiec 
oszacowano na ok. 40%, przy podobnej liczbie 
gatunków (Czachorowski 1999b). 
Duże różnice obserwowano także między wschodnią i
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Duże różnice obserwowano także między wschodnią i 
zachodnią częścią Kanady (Williams 1991, Wiliams 
and Wiliams 1996), czy w gradiencie północ-południe 
w Ameryce Północnej (Danks and Williams 1991). 
Czynnik geograficzny istotny jest jednak tylko w dużej 
skali (Khmeleva et al. 1994).

o faunie źródeł decyduje:

Cechy źródła (siedlisko np. wydajność, dno 
itd.)
otoczenie (decydujące o bogactwie 
siedliskowym wewnątrz samych źródeł) i
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siedliskowym wewnątrz samych źródeł) i 
strefowe zróżnicowanie eukrenal-hypokrenal.
Ważnym czynnikiem okazują się także 
zaburzenia (antropopresja, zmienność 
przepływu, zaburzająca rola zlodowaceń) i 
możliwość rekolonizacji źródeł.

Indywidualizm jako efekt migracji

Obecność imagines wielu owadów nie przesądza o 
podejmowaniu rozrodu: mogą one w źródłach szukać 
tylko schronienia lub pokarmu (Crema et 
al.1996, Erman 1986). Nie każda próba rozrodu 
kończy się sukcesem reprodukcyjnym (np. ważki)
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W odniesieniu do wielu krenoksenów lub 
krenofilów, nawet sukces rozrodczy nie przesądza o 
stabilności populacji. 
W skali krajobrazowej źródła funkcjonują więc jako 
„wyspy inhibitorowe”, zintegrowane w ramach 
metapopulacji z „wyspami donorowymi” –
populacjami w sąsiednich zbiornikach.
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Dla krenobiontów źródła stanowią swoiste 
wyspy, stąd zauważalna jest rola odległości między 
źródłami (możliwości dyspersji i rekolonizacji). 
Dla eurytopowych (w tym krenokseny) siedliska 

j j t j li i t kż ź ódł i A
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sprzyjające występują licznie także poza źródłami. A 
więc jest znacznie więcej „wysp”, w których mogą 
się z sukcesem rozwijać. W takich przypadkach 
model wysp siedliskowych należy rozpatrywać z 
uwzględnieniem wszystkich zbiorników wodnych a 
nie tylko samych źródlisk (skala krajobrazu).

Perspektywy

Konieczna inwentaryzacja, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów nizinnych.
Typologia faunistyczna źródeł.
Potrzebna współpraca hydrobiologów z
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Potrzebna współpraca hydrobiologów z 
hydrologami i geografami!
Pogrzebni wolontariusze (nie tylko 
pracownicy uniwersytetów – publikacje 
„niefiladelfijskie”).

Co dalej?

Ciekawe problemy ekologiczne 
Ekologia dyspersji i kolonizacji
Skutki fragmentacji krajobrazu
Źródła jako modele dla ekologii wysp
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Źródła jako modele dla ekologii wysp
Ochrona i monitoring bioróżnorodności oraz 
procesów ekologicznych.

Potrzebny interdyscyplinarny 
zespół, pismo, konferencje i strona www ?

Uporządkować słownictwo

Pojęcia są elementem teorii (paradygmatu)
Nie da się uporządkować terminologii pochodzącej 
z różnych paradygmatów (reokren, młaka, źródło 
podzboczowe, ascensyjne itd.)
P t b t i ( t i d tPotrzebna nowa teoria (system wiedzy, system 
powiązanych ze sobą pojęć) 
Ujednolicić i uporządkować terminologię –
„słownik krenologiczny”?

Słownik krenologiczny?

Krok pierwszy - dostrzec różnorodność 
zjawisk (desygnatów)
Krok drugi – nadać nazwy różnym bytom
Do wykorzystania zastana różnorodność y y
słownictwa, w tym synonimów: 
źródło, źródlisko, krynica („specjacja” pól 
semantycznych, tworzenie nowych)

Przykład 

Krenobiont
Krenofile
krenokseny

Krenofity obligatoryjne
Krenofity facultatywne
Krenofity indyferentne
Krenofity akcydentne

Krenofile I stopnia
Krenofile II stopnia

Lub
Krenolife facultatywne
Krenofile indyferentne

Krenofity akcydentne

3 klasy
(zwiększyć 
liczbę las?)

4 klasy 
(zmniejszyć 
liczbę klas?)

Inne rozwiązanie: liczbowy 
stopień związania ze 
źródłami, tak jak we wskaźniku 
naturalności: 1, 2, 4, 8, 16)
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Uporządkowana terminologia 
to nowy paradygmat (teoria)

Świadczyłoby o jakościowym rozwoju krenologii.
Do tej pory na rozwój ekologii wpłynęły 
badania jezior i rzek. Pora na źródła.

Dziękuję za uwagę

Stanisław Czachorowski

Źródła rz. Łyny, fot. W. Szczepańskiwww.uwm.edu.pl/czachor


