
WODNI DETEKTYWI



• Bioróżnorodność, obejmująca różnorodność ekosystemów, siedlisk, gatunków

wraz z ich pulą genową, to podstawowa cecha biosfery. Im bardziej zróżnicowane

jest środowisko przyrodnicze, tym lepiej funkcjonuje, jest bardziej stabilne i

odporne na zachodzące zmiany. Utrata bioróżnorodności jest więc największym

zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi. Istotny wpływ na

bioróżnorodność mają zmiany klimatu, zanikanie siedlisk i korytarzy

ekologicznych, napływ obcych gatunków inwazyjnych, zanieczyszczenie

środowiska oraz nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych.

BIORÓŻNORODNOŚĆ



EUROPEJSKA STRATEGIA 
BIORÓŻNORODNOŚCI 

Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”

została opublikowana przez Komisję Europejską w dniu 20 maja 2020 r. Strategia zapowiada odbudowę

różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety.

Główne cele nowej Strategii to:

•Ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądowej i 30% powierzchni

morskiej Europy,

•Odtworzenie zdegradowanych ekosystemów na lądzie i na morzu poprzez:

- Wzrost produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego i zwiększenie liczby elementów krajobrazu

rolniczego przyjaznych przyrodzie

-Zatrzymanie i odwrócenie trendu spadkowego populacji zapylaczy

- Zmniejszenie użycia i ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów o 50% do 2030 r.

- Odtworzenie co najmniej 25 000 km europejskich rzek poprzez przywrócenie do stanu swobodnego

przepływu

- Zasadzenie 3 miliardów drzew



RAMOWA DYREKTYWA WODNA 
(RDW)

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

• Głównym celem RDW jest takie zarządzanie gospodarowaniem wodami, by osiągnęły
one lub utrzymały dobry stan, czyli co najmniej dobry stan chemiczny i dobry stan
ekologiczny.

• Stan ekologiczny i chemiczny wód oceniany jest w oparciu o następujące kryteria:
✓ Stan (jakość) elementów biologicznych (ryby, makrozoobentos, fitobentos,

makrofity)
✓ Stan (jakość) elementów hydromorfologicznych takich jak np. wielkość przepływu,

rodzaj substratu dna i brzegów, ciągłość rzeki itp.
✓ Stan (jakość) elementów fizyko-chemicznych takich jak np. temperatura, pH,

natlenienie, stężenie związków azotu itp.

RDW nakładając obowiązek zapewnienia dobrego stanu wód chroni 
jednocześnie  bioróżnorodność ekosystemów wodnych.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060


W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ, W CELU OKREŚLENIA JAKOŚCI WÓD (ICH STANU 
EKOLOGICZNEGO), WYKORZYSTUJE SIĘ TAKIE SAME 

ZBIOROWISKA ORGANIZMÓW!!!

RYBY

MAKROZOOBENTOS

FITOBENTOS  
(FITOBENTOS OKRZEMKOWY)

MAKROFITY



Zmiany tych czynników mogą prowadzić do
zniszczenia biocenozy. Czasem zmiany takie mają
charakter naturalny, jednak obecnie najczęściej są
powodowane działaniem człowieka. Każdy
organizm reaguje specyficznie na czynniki
stresowe. Odpowiedź na ten stres może dotyczyć
reakcji niezauważalnych „gołym okiem” jak spadek
rozrodczości czy zmiany w procesach
fizjologicznych aż po reakcje ekstremalne takie jak
migracje całych populacji czy wymieranie
poszczególnych gatunków. Wszystkie ostatecznie
osłabiają strukturę ekosystemu i zmniejszają jego
bioróżnorodność.

Ekosystemy wód płynących charakteryzują się określonymi
właściwościami biologicznymi, hydromorfologicznymi i
fizykochemicznymi. Struktura tych ekosystemów determinowana
jest przez czynniki biotyczne (dostępność pokarmu, obecność
drapieżników) i abiotyczne (temperatura, dostępność światła,
prędkość przepływu, materiał dna i brzegów).

Bioróżnorodność = zdrowa rzeka

Potencjalne zagrożenia dla różnorodności 
makrobezkręgowców:
– Utrata siedlisk (przekształcenia hydromorfologiczne)
– Zanieczyszczenia wód



CO TO JEST MAKROZOOBENTOS?

Jednym z elementów biologicznej oceny wód jest makrozoobentos.
MAKROZOOBENTOS to nazwa używana na określenie zespołu bezkręgowców wodnych,
stale lub okresowo związanych z dnem cieku lub zbiornika, które dają się złapać w
siatkę o średnicy oczek 0,5 mm. W skład makrozoobentosu wchodzą między innymi
stadia larwalne i/lub formy dorosłe stawonogów (owady, pajęczaki, skorupiaki), mięczaki
(małże, ślimaki) czy pierścienice (pijawki, rureczniki).

Dlaczego makrobezkręgowce
wybrano jako organizmy 
wskaźnikowe?

✓ Mają stosunkowo długie cykle życiowe,
✓ Są dość liczne i stosunkowo duże,
✓ Są stosunkowo mało ruchliwe, 
✓ Są stosunkowo łatwe do zebrania, 
✓ Posiadają zdolność do bioakumulacji zanieczyszczeń,
✓ Ich wymagania środowiskowe oraz reakcje na różne 

formy czynników stresowych są dobrze poznane,
✓ Są źródłem pokarmu dla wielu gatunków ryb –

kolejnego elementu biologicznej oceny wód.

KIEDY POBIERAĆ PRÓBY?

Najlepszą porą na pobór prób makrozoobentosu jest wiosna lub wczesna jesień. Wynika
to z długości cykli życiowych organizmów wodnych. W innych porach roku wynik może
być niekompletny.



NIEZBĘDNY SPRZĘT

Kuwety, pojemniki

Wodery, 
butospodnie, 
kalosze

Siatka (sitko)

Pęsety
BinokularLupa

Wiadro 

Szalki

Badania makrozoobentosu (pobór prób, segregacja pobranego materiału, oznaczanie) 
wymagają odpowiedniego sprzętu.



NIEZBĘDNY SPRZĘT - ZESTAWY



POBÓR PRÓBY- METODA „KICK SAMPLING” 

4. Przyłóż siatkę (sitko) do dna. Pod prąd!!!

1. Z brzegu obserwuj 
rzekę 3. Ostrożnie wejdź do 

wody.
Pamiętaj: wszelkie badania w 

rzece muszą wykonywać 
przynajmniej 2 osoby!

2. Wybierz miejsce

Uważaj na bobry☺

5. „Kop” nogą dno. Ustawiamy stopę przed 
siatką i kopiąc po dnie płoszymy organizmy*. 
W płytkich ciekach możemy robić to ręką. 

*Staramy się pobrać próbę ze wszystkich typów podłoża w 
rzece: kamienie, żwir, piasek, rośliny itd.



POBÓR PRÓBY- METODA „KICK SAMPLING” 

Pamiętajmy, że podczas poboru prób, staramy się pobrać próbę ze wszystkich typów 
podłoża w rzece (kamienie, żwir, piasek, rośliny itp). Należy przy tym stosować „metodę 
proporcjonalności” tzn. z tego rodzaju substratu dennego, który dominuje na danym 
stanowisku, pobieramy najwięcej podpróbek.

Dno piaszczyste

Dno porośnięte roślinnością

Dno z dominacją dużych kamieni 
i głazów

Dno z dominacją kamieni i żwiru



PRZEBIERANIE PRÓB

Dokładny sposób postępowania z próbą opisano w „Mini kluczu do
rozpoznawania wybranych przedstawicieli wodnych bezkręgowców
bentosowych (makrozoobentos)” (Link poniżej).

Generalnie, staramy się wybrać z próby podobne do siebie
organizmy.

Pamiętajmy, że mamy do czynienia z żywymi
organizmami! Jeśli jest to możliwe, zaraz po pobraniu próby,
starajmy się rozłożyć zebrany materiał na kuwecie.
Następnie rozpoznać/oszacować wzrokowo i wybrać
organizmy, co do których przynależności systematycznej
(przynależności do omawianych grup „zbiorczych”) nie
mamy wątpliwości. Obserwacje należy zapisać i następnie
wypuścić wybrane zwierzęta do rzeki!

http://wikt.info/prospekt-mini-klucz-org-wodne.html

http://wikt.info/prospekt-mini-klucz-org-wodne.html


OZNACZANIE
Oznaczanie/rozpoznawanie organizmów jest procesem wymagającym dużej wiedzy, 
czasu oraz cierpliwości.



OCENA JAKOŚCI/CZYSTOŚCI WÓD  - ZMODYFIKOWANY WSKAŹNIK TBI

Oznaczanie makrozoobentosu jest procesem trudnym i wymagającym dużej wiedzy
fachowej. Istnieją jednak metody oceny czystości wód bazujące na mkrozoobentosie,
które nie są aż tak skomplikowane. Jedną z nich jest Trent Biotic Index (TBI). Metoda ta
została opracowana przez angielskiego naukowca F.S. Woodiwiss’a w latach
sześćdziesiątych XX wieku.

Metoda ta, w swojej zmodyfikowanej wersji, została dokładnie przedstawiona w „Mini
kluczu do rozpoznawania wybranych przedstawicieli wodnych bezkręgowców
bentosowych (makrozoobentos)”.

Bazuje ona na obecności lub braku 6 grup organizmów
wodnych, uszeregowanych od najbardziej wrażliwych do
najmniej wrażliwych na zanieczyszczenia (najbardziej
tolerancyjnych). W kolejności od najbardziej wrażliwych są
to: larwy widelnic, larwy jętek, larwy chruścików, kiełże,
ośliczka wodna, larwy ochotkowatych i rureczniki. W
skrajnym przypadku najbardziej zdegradowanych wód,
żadnej z wymienionych grup nie znajdziemy w rzece.

Zaletą tej metody, umożliwiającą jej wykorzystanie w
szkole, jest to, że wymaga ona rozpoznawania tylko 6
grup organizmów, a nie kilkudziesięciu jak to jest w
przypadku standardowych badań monitoringowych!



OCENA JAKOŚCI/CZYSTOŚCI WÓD  - ZMODYFIKOWANY WSKAŹNIK TBI

W przypadku, gdy nie możemy przyporządkować jakiegoś organizmu do żadnej z grup można wysłać
zdjęcie na adres: michal.mazurek@imgw.pl

Po wybraniu i przypisaniu do grup „zbiorczych” wszystkich podobnych do siebie
organizmów dokonujemy sprawdzenia przy pomocy lupy. Następnie zliczamy całkowitą
liczbę form i odczytujemy wyniki ze zmodyfikowanej tabeli punktowej indeksu TBI.

Odczytany wynik porównujemy z
tabelą klasyfikacji czystości wód.
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