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4 Mini klucz do rozpoznawania  wybranych przedstawicieli wodnych bezkręgowców bentosowych (makrozoobentos) 

WWSSTTĘĘPP  
Od zarania dziejów człowiek korzystał z dóbr Natury, która go otaczała. Przyroda dostarczała 

mu wszystkiego – pożywienia, wody, materiałów do ubrania, narzędzi, schronienia itd. Pierwotny 

człowiek nie rozumiał praw Natury, bał się jej i jednocześnie szanował ją… Z upływem wieków czerpał 

z niej co raz to więcej i więcej. Rewolucja przemysłowa z XIX wieku była krokiem milowym, który 

zapoczątkował wręcz rabunkową gospodarkę dobrami Natury. Rozwijający się przemysł potrzebował 

coraz więcej surowców naturalnych. Pochłaniał je i przetwarzał, produkując przy tym rozmaite 

zanieczyszczenia. Powstające wokół ośrodków przemysłowych miasta rozrastały się i również czerpały 

z zasobów naturalnych, wytwarzając przy tym liczne odpady. Zarówno miasta jak i przemysł nie 

mogłyby istnieć bez dostępu do świeżej i czystej wody. Przepływające w pobliżach miast i ośrodków 

przemysłowych rzeki dostarczały z jednej strony potrzebnej do życia i celów przemysłowych wody, a z 

drugiej stawały się dogodnymi odbiornikami ścieków bytowych i przemysłowych. Miasta rosły, a 

zanieczyszczeń przybywało. Rzeki powoli umierały… 

Dopiero w drugiej połowie XX wieku poważnie zajęto się problem zapewnienia odpowiedniej 

jakości wód. Zaczęto traktować rzeki nie tylko jako „wodociągi” dostarczające niezbędnego „surowca”, 

ale także jako miejsce życia bardzo wielu gatunków, reprezentujących wszystkie obecnie znane 

królestwa organizmów. Przyczyniło się to do rozwoju licznych hydrobiologicznych metod badawczych 

rzek i jezior. Przemiany w rzekach i jeziorach interesowały ludzi od wieków. Już sam wielki Arystoteles 

przedstawił swoje obserwacje hydrobiologiczne, opisując historię „gnijącego mułu”, z którego 

wystawały „czerwone, ruchome nici”. Dziś wiemy, że ów „gnijący muł” był wynikiem beztlenowego 

rozkładu materii organicznej, a wystające z mułu „czerwone nici” były prawdopodobnie niczym innym, 

jak larwami owadów z rodziny ochotkowatych lub małymi wodnymi skąposzczetami, które występują 

w takich beztlenowych warunkach.  

Dziś wiemy znacznie więcej i lepiej potrafimy to wykorzystać!  

Przełomowym wydarzeniem dotyczącym zapewnienia odpowiedniej jakości wód dla ich 

mieszkańców oraz ich użytkowników było uchwalenie Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej. Ramowa dyrektywa wodna, bo tak brzmi uproszczona nazwa tego 

dokumentu (w skrócie RDW lub dyrektywa 2000/60/WE) uporządkowała i ujednoliciła istniejące 

europejskie ustawodawstwo wodne. Głównym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest takie 

zarządzanie gospodarowaniem wodami, by osiągnęły one lub utrzymały dobry stan, czyli co najmniej 

dobry stan chemiczny i dobry stan ekologiczny. Czym jest dobry stan chemiczny? To taki skład 
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chemiczny wody, który wskazuje, że nie jest ona skażona zanieczyszczeniami. A dobry stan 

ekologiczny? W praktyce, to odpowiednie warunki życia dla mieszkańców wód. 

Gdy zadamy sobie pytanie „co żyje w wodzie?”, zazwyczaj  pierwsza, spontaniczna odpowiedź 

brzmi: ryby.  Oczywiście, to prawda. Ale czy tylko one? Na to pytanie odpowie nam ten mini klucz oraz 

warsztaty Wodni Detektywi - zestaw działań i materiałów przygotowanych na potrzeby projektu WIKT 

– Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym. 

Badacze wód – hydrobiolodzy dysponują obecnie licznymi metodami, umożliwiającymi ocenę 

jakości wód na podstawie obecności lub braku pewnych organizmów wskaźnikowych, czyli takich, 

które są wrażliwe na zanieczyszczenia oraz inne szkodliwe dla środowiska wodnego działania 

człowieka. Jedną z nich jest Trent Biotic Index (TBI). Oryginalna metoda została zaproponowana przez 

angielskiego naukowca F.S. Woodiwiss’a w latach sześćdziesiątych XX wieku. 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.  

W oryginalnej metodzie, po oznaczeniu (rozróżnieniu) poszczególnych rodzajów i zliczeniu 

wszystkich form organizmów (nie zliczamy sumy wszystkich organizmów!) uzyskany wynik odnosimy 

do tabeli punktowej indeksu TBI. Dla naszych celów posłużymy się nieco zmienioną wersją tej metody. 

Zamiast oznaczać poszczególne rodzaje (co dla niespecjalistów jest w zasadzie niewykonalne) z 

wybranych podczas przebierania próby grup „zbiorczych” skupimy się na rozróżnieniu form 

morfologicznych przedstawicieli tych grup. 

 

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! 

 

Jeśli braliście już udział w warsztatach Wodni Detektywi, to wiecie jak się pobiera próby 

makrozoobentosu. Zobaczmy więc teraz, na czym w praktyce polega ocena czystości wód wykonana 

na podstawie metody TBI: od samego przebrania próby przez oznaczenia aż do otrzymania wyniku.  
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 A więc do dzieła! 

Na początku - jak w ogóle wyglądają próby? Poniżej na fotografiach przedstawiono 

przykładowe zróżnicowanie prób w zależności od rodzaju dna z jakiego zostały pobrane. 

 

Kolejny etap prac, to podział próby na mniejsze porcje, dla ułatwienia wybierania organizmów 

spośród ziaren żwiru, piasku czy fragmentów roślin.  

Z porcji, na zasadzie podobieństwa, wybieramy przedstawicieli poszczególnych grup 

„zbiorczych” (widelnice, jętki, chruściki itd.). Wybrane podobne do siebie organizmy (grupy „zbiorcze”) 

umieszczamy na oddzielnych szalkach.  

 

Próby pobrane z dna żwirowego.

Próby pobrane z dna piaszczystego.

Próby pobrane z dna żwirowego.

Próby pobrane z dna piaszczystego.
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Następnie, w obrębie rozsortowanych grup „zbiorczych”, wybieramy formy bardzo podobne 

do siebie, a różniące się w jakiś sposób od innych organizmów zakwalifikowanych do danej grupy 

„zbiorczej”.  

 
Próba rozdzielona na grupy  zbiorcze .

Z niewielkich porcji łatwiej wybierać organizmy.

Próba rozdzielona na grupy „zbiorcze”.
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Przy pomocy lupy sprawdzamy czy wybrane organizmy są faktycznie do siebie podobne. Jeśli 

tak – zliczamy ilość wyodrębnionych grup w obrębie grupy „zbiorczej”. Jeśli nie - osobniki różniące się 

wyglądem staramy się przyporządkować do innych podgrup wybranych w obrębie danej grupy 

„zbiorczej”. 

Kontrolę taką powtarzamy dla wszystkich grup „zbiorczych”.  

Ostatecznie zliczamy liczbę form wyodrębnionych ze wszystkich grup „zbiorczych”. 

W przypadku, gdy nie możemy przyporządkować jakiegoś organizmu do żadnej z powyższych 

grup można wysłać zdjęcie na adres: michal.mazurek@imgw.pl 

PRZYKŁAD 

 

Na zdjęciu poniżej mamy 7 różnych form larw wyodrębnionych z grupy „zbiorczej” jętek.  

 

Następnie zliczamy liczbę form wyodrębnionych ze wszystkich grup „zbiorczych” i wynik 

odnosimy do tabeli punktowej indeksu TBI (Tabela 1). 

  

Różne formy morfologiczne jętek:
1 – formy grzebiące; 2, 5 – formy pełzające;

3, 4, 7 – formy biegające; 6 – formy pływające.
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Tabela 1. Tabela punktowa indeksu TBI (zmodyfikowana) 

 

Przykładowo, jeśli w naszej próbie mamy np. 7 form jętek, 3 formy chruścików, kiełże oraz 

ośliczki to łącznie mamy 12 form (7+3+1+1=12).  

Odczytujemy wynik, który wynosi 8 (Rysunek 1).  

Rysunek 1. Sposób określenia wyniku 

 

 

Sposób określania wyniku.

Tabela 1. Tabela punktowa indeksu TBI (zmodyfikowana)

Rysunek 1. Sposób określenia wyniku
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Następnie uzyskany wynik porównujemy z tabelą klasyfikacji czystości wód (Tabela 2) – wynik 
ten charakterystyczny jest dla wód czystych. 

Tabela 2. Klasyfikacja czystości wód 

 

 

Jeśli w szkole posiadamy płyny konserwujące (alkohol 96%) możemy zachować zebrane próbki. 

Umieszczamy je w szczelnych pojemnikach i dolewamy wodę, tak żeby przykrywała wszystkie 

organizmy, a następnie dodajemy płyn konserwujący (alkohol 96%) – około 5-10 ml. Do pojemnika 

wkładamy również małą kartkę, na której ołówkiem zapisujemy, gdzie (w jakiej rzece) i kiedy (data) 

zostały pobrane próby, a także kto je pobierał. Warto takie same informacje umieścić na boku 

pojemnika przy pomocy wodoodpornego markera. 

 

 

Zakonserwowane oraz opisane próby.
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Zakonserwowane oraz opisane próby.
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CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  GGRRUUPP  OORRGGAANNIIZZMMÓÓWW  WWYYKKOORRZZYYSSTTYYWWAANNYYCCHH  WW  MMEETTOODDZZIIEE  
TTBBII  

 

WIDELNICE (PLECOPTERA) 
Na świecie występuje około 2000 gatunków widelnic (w Polsce około 110) . Larwy widelnic żyją 

głównie w szybko płynących ciekach (potoki, strumienie) o dnie kamienistym lub żwirowym, z czysta i 

dobrze natlenioną wodą. Ze względu na te wymagania wiele gatunków widelnic jest zagrożonych 

wyginięciem. Jednocześnie ich duża wrażliwość na zanieczyszczenia powoduje, że widelnice są bardzo 

dobrymi organizmami wskaźnikowymi, wykorzystywanymi do oceny jakości wód.  

Wielkość larw waha się od 4 do 30 mm. Ciało zazwyczaj smukłe, spłaszczone grzbieto-

brzusznie. Głowa w zarysie trójkątna, na jej bokach stosunkowo duże oczy, a na szczycie długie czułki. 

Silne, szeroko rozstawione na boki odnóża tułowiowe, ułatwiające utrzymanie się w silnym prądzie 

wody, pokryte są włoskami. Odwłok zakończony zawsze 2 długimi wyrostkami (cerci). Na tułowiu 

znajdują się 2 pary pochew skrzydłowych (zawiązków skrzydłowych) o różnym kącie rozwarcia w 

stosunku do osi ciała. Mniejsze gatunki oddychają całą powierzchnią ciała, natomiast większe mają 

dodatkowo nitkowate skrzelotchawki. Mogą być one pojedyncze lub rozgałęzione i zebrane w pęczki 

umieszczone przy odnóżach lub odwłoku, zawsze jednak na spodniej części ciała. Młode stadia 

larwalne żywią się detrytusem czyli materią organiczną zalegająca na dnie. Wraz z rozwojem 

preferencje żywieniowe się zmieniają: mniejsze gatunki preferują pokarm roślinny, średnie roślinny i 

zwierzęcy natomiast duże gatunki są bardzo sprawnymi i żarłocznymi drapieżnikami. 

 
Widelnice  ogólny pokrój ciała.
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UWAGA Widelnice, od stosunkowo podobnych do nich jętek, różnią się odwłokiem zakończonym 

zawsze 2 długimi wyrostkami (Cerci) oraz 2 parami pochew skrzydłowych.  

 

Wyjątek stanowią jętki z rodzaju Epeorus, które mają na odwłoku również 2 wyrostki!!! 

 

 

Dodatkowe cechy ułatwiające odróżnienie widelnic i jętek: widelnice mają długie czułki, a 

czułki jętek są zazwyczaj krótkie. Widelnice posiadają również 2 pazurki na końcu stopy a jętki 1 (cecha 

ta jednak widoczna jest dopiero przy powiększeniu). 

  

Różnice pomiędzy widelnicami i jętkami.

Widelnice  2 pary pochew (zawiązków)
skrzydłowych i 2 wyrostki (cerci)
odwłokowe.

Jętki   para pochew (zawiązków)skrzydłowych
i 3 wyrostki (cerci) odwłokowe.

Różnice pomiędzy widelnicami i jętkami.

Jętki z rodzaju Epeorus z dobrze widocznymi 2 wyrostkami (cerci) na odwłoku.
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 Formy morfologiczne widelnic 

 

 

 

 

 

Widelnice  formy morfologiczne.

Widelnice  formy morfologiczne.
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Widelnice  formy morfologiczne.

Widelnice  formy morfologiczne.

Widelnice – formy morfologiczne.
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Widelnice  formy morfologiczne.
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Widelnice  formy morfologiczne.

Widelnice  formy morfologiczne.
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Widelnice formy morfologiczne.
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Widelnice  formy morfologiczne.
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JĘTKI (EPHEMEROPTERA) 
Na świecie występuje około 2000 gatunków jętek (w Polsce około 120). Jętki to bardzo stara 

rodzina owadów, swoje początki ma w erze paleozoicznej, a dokładnie w jej ostatnim okresie, permie, 

trwającym między 298 a 251 milionów lat temu! Długość ciała larw wynosi od 3 do 35 mm. Zasiedlają 

zarówno wody płynące (szybko i wolno), jak i stojące. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w budowie 

ciała i trybie życia. Pod tym względem wyróżnić można 4 formy morfologiczne jętek: 

1. Formy grzebiące – preferują wody wolno płynące z miękkim substratem dna, w którym dzięki 

dużym żuwaczkom drążą tunele, ciało takich form jest zazwyczaj wydłużone, np. larwy z 

rodziny jętkowatych Ephemeridae; 

2. Formy pływające – najczęściej występują w wodach stojących z bujną roślinnością, ciało takich 

form jest zazwyczaj krótkie, niektóre gatunki potrafią nabierać wodę do jelita tylnego i w razie 

potrzeby „wystrzeliwać” ją, co działa jak ruch odrzutowy. Należą tu np. przedstawiciele rodziny 

murzyłkowatych Baëtidae; 

3. Formy biegające – zamieszkują w wodach szybko płynących, na spodnich stronach kamieni lub 

innych zanurzonych przedmiotów, ciało zazwyczaj krótkie i spłaszczone, np. larwy z rodziny 

sześcielowatych Leptophlebiidae; 

4. Formy pełzające – występują na dnie różnych typów wód, ich ciało jest zazwyczaj krótkie, może 

być spłaszczone. Formy te czasem pokryte są mułem, co może utrudniać ich wypatrzenie. 

Należą tu np. przedstawiciele rodziny zmarwlocikowatych Heptageniidae (w tym rodzaj 

Epeorus posiadający tylko 2 wyrostki odwłokowe). 

 

 
Jętki  ogólny pokrój ciała.

Jętki – ogólny pokrój ciała.
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Mimo różnych kształtów ciała, wszystkie gatunki jętek (z wyjątkiem rodzaju Epeorus) posiadają 

na końcu odwłoka 3 wyrostki (cerci), które mogą być w różnym stopniu pokryte włoskami. Wszystkie 

gatunki posiadają również różnego kształtu (listkowate – pojedyncze lub złożone, nitkowate, 

krzaczkowate) wyrostki skrzelowe (skrzelotchawki). Umieszczone są one na bocznej lub grzbietowej 

stronie tułowia. Głowa jętek zazwyczaj jest okrągła z krótkimi czułkami. Odnóża w różnym stopniu 

pokryte są szczecinami. Larwy jętek odżywiają się głównie glonami, szczątkami roślin, drobną materią 

organiczną ale są też formy mięsożerne (drapieżne). Interesujący jest fakt, że okres życia większości 

form larwalnych wynosi od kilku tygodni do około 2- 3 lat, podczas którego przechodzą 20-30 linień, a 

form dorosłych czasem tylko kilka godzin! Stąd też nazwa jednej z rodzin – jedniodniówki oraz nazwa 

tego rzędu owadów w języku niemieckim Eintagsfliege! Zazwyczaj jednak okres życia dorosłych jętek 

wynosi 2-3 dni, sporadycznie u samic pewnych gatunków 2-3 tygodnie. 

Formy morfologiczne jętek 
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Jętki – formy morfologiczne.

Jętki – formy morfologiczne: larwy biegające.
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 Formy morfologiczne jętek 

 

 

 

Jętki  formy morfologiczne: larwy biegające.
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Jętki  formy morfologiczne: larwy biegające.

Jętki – formy morfologiczne: larwy biegające.

Jętki – formy morfologiczne: larwy grzebiące.
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 Formy morfologiczne jętek 

 

 

 

  

Jętki – formy morfologiczne: larwy pełzające.
Wyjątkowa larwa jętek z rodzaju Epeorus (po lewej) posiadająca na końcu odwłoka

dwa wyrostki (cerci) jak widelnice!

Jętki – formy morfologiczne: larwy pływające.
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CHRUŚCIKI (TRICHOPTERA) 
Na świecie występuje około 14 000 gatunków, w Europie około 900, a w Polsce około 300 

gatunków. Chruściki są owadami najbliżej spokrewnionymi z … motylami! W odróżnieniu od nich 

dorosłe chruściki nie reprezentują się tak okazale: brak im wspaniałych motylich barw - są zazwyczaj 

szare lub brązowe. Nie mają też takich dużych, rozłożystych skrzydeł.  

Larwy chruścików to zróżnicowane morfologicznie organizmy zamieszkujące wszystkie typy 

wód śródlądowych oraz wszystkie typy substratu dna: od kamieni po piasek czy muł. Niektóre gatunki 

ściśle związane są z danymi typami wód np. górskimi strumieniami i nie występują po za nimi. Wielkości 

ciała larw waha się od 0,5 mm do 50 mm.  

 

Generalnie larwy możemy podzielić na dwie grupy:  

Chruściki bezdomkowe 
 

 - larwy smukłe, wydłużone i lekko spłaszczone, gdzie oś podłużna głowy i ciała tworzy w 

przybliżeniu linię prostą. Gatunki te nie tworzą przenośnych domków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chruściki bezdomkowe – ogólny pokrój ciała.
Oś podłużna głowy i ciała tworzy w przybliżeniu linię prostą.
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 Formy morfologiczne chruścików bezdomkowych 

 

 

Chruściki bezdomkowe  formy morfologiczne.

Chruściki bezdomkowe  formy morfologiczne.
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Chruściki bezdomkowe – formy morfologiczne.
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Chruściki domkowe 
 

- larwy „gąsienicowate” w tym przypadku oś podłużna głowy tworzy z osią ciała w przybliżeniu 

kąt prosty. Larwy te najczęściej posiadają przenośne domki. 
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Chruściki domkowe – ogólny pokrój ciała.
Oś podłużna głowy i ciała tworzy w przybliżeniu kąt prosty.
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Cechą charakterystyczną larw typu gąsienicowatego jest posiadanie „domków” 

zapewniających ochronę dla miękkiego odwłoka. Domki te larwy robią sobie same! Chruściki posiadają 

gruczoły przędne. Są więc pod tym względem podobne do pająków, które tkają swoje sieci. Wydzielina 

gruczołów przędnych chruścików zamienia się w wodzie w elastyczną nić. Przy użyciu narządów 

gębowych i przednich nóg larwy przędą te nici i robią z nich elastyczną „rurkę” będącą zaczątkiem 

domku. Następnie do tej elastycznej osnowy dodają różny materiał: ziarna piasku, małe kamyki, 

szczątki roślin, nasiona, świerkowe igły, małe muszelki lub ich fragmenty. Generalnie wszystko co 

znajdzie się pod „ręką” (w zasięgu) chruścika i jest wystarczająco lekkie, by to wykorzystać - nadaje się 

do budowy domku. Zdarza się, że wbudowują w swoje domki nawet grudki złota! Generalnie larwy 

żyjące w szybko płynących wodach używają do budowy domków „cięższego” materiału jak kamyki i 

piasek, co chroni je przed zmyciem przez prąd wody. Larwa, w miarę wzrostu, dobudowuje swój domek 

od przodu, tak więc na dole zawsze jest część najstarsza. Niektóre gatunki wytwarzają „wieczka” 

którymi zamykają swoje domki. Jeszcze inne potrafią prząść „sieci łowne” tuż przy górnym otworze 

domku, w które wpadają niesione z prądem cząstki pokarmowe. Chruściki zawsze noszą ze sobą swoje 

domki i dobrowolnie nigdy ich nie opuszczają! W razie zagrożenia mogą całe się w nich schować, jak 

ślimak w swojej muszli.  
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Formy morfologiczne chruścików domkowych 

 

 

 

Chruściki domkowe  formy morfologiczne.
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Formy morfologiczne chruścików domkowych 

 

 

 

Chruściki domkowe  formy morfologiczne.

Chruściki domkowe – formy morfologiczne.

Chruściki domkowe – formy morfologiczne: domki z materiału roślinnego.
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Formy morfologiczne chruścików domkowych 

 

 

 

 

 

Chruściki domkowe  formy morfologiczne: domki z materiału mineralnego.

Chruściki domkowe  formy morfologiczne: domki z materiału mineralnego.
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Chruściki domkowe  formy morfologiczne: domki z materiału mineralnego.

Chruściki domkowe – formy morfologiczne: domki z materiału mineralnego.
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 Formy morfologiczne chruścików domkowych 

 

 

 

 

 

  

Chruściki domkowe – formy morfologiczne:
domki z materiału roślinnego (większa część domku) i mineralnego.

Chruściki domkowe – formy morfologiczne: 
domki z materiału mineralnego (większa część domku) i roślinnego.
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KIEŁŻE (GAMMARIDAE) 
W Polsce żyje około 6 gatunków tych słodkowodnych skorupiaków. Występują we wszystkich 

rodzajach wód płynących i stojących. Kiełże widziane w wodzie mogą w pierwszym momencie 

wydawać się maleńkimi rybkami. Natomiast po wyciągnięciu z wody na pierwszy rzut oka przypominają 

nieco krewetki i „podskakują” dość energicznie wyginając i prostując swoje ciało. Charakteryzują się 

bocznie spłaszczonym, łukowato wygiętym i podzielonym na segmenty ciałem. Na głowie posiadają 

duże oczy złożone oraz 2 pary czułków. Tułów, zrośnięty z głową, zaopatrzony w różnie ustawione 

odnóża: 5 par przednich krótszych i silnych skierowanych ku przodowi oraz 3 pary tylnych, znacznie 

dłuższych, skierowanych ku tyłowi. Ciało przeźroczyste lub jasno zabarwione. Osiągają wielkość do 20 

mm. Po dnie przemieszczają się pełzając bokiem. Odżywiają się detrytusem, szczątkami roślinnymi i 

zwierzęcymi. Występują w rzekach o różnym substracie dna. Gatunek średnio wrażliwy na 

zanieczyszczenia, czasem bardzo liczny.  

W górach nad strumieniami i rzeczkami z czystą wodą o szybkim nurcie można zauważyć 

niewielkiego ptaka o brązowym ubarwieniu, jaśniejszej głowie i białym podgardlu i piersi, który raz za 

razem nurkuje w wodzie. To pluszcz zwyczajny, dla którego kiełże są wielkim przysmakiem.  

Dla chętnych: https://www.youtube.com/watch?v=Q2KuiYONpV8 

 

 
Kiełże  ogólny pokrój ciała.

Kiełże – ogólny pokrój ciała.
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Kiełże – możemy się ich spodziewać w rzekach bogatych w materię organiczną.

Kiełże – nie należy sugerować się kolorem osobników (na zdjęciu po lewej osobniki „białawe”, 
a po prawej osobniki pomarańczowo-żółte) – odmienne zabarwienie jest wynikiem 

różnego sposobu przechowywania i konserwacji prób.
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OŚLICZKA (ASELLIDAE) 
Ośliczka wodna/pospolita (Asellus aquaticus) to gatunek skorupiaka wodnego, żyjącego w 

wodach wolno płynących i stojących. Długość ciała 8 – 12 mm. Ciało spłaszczone grzbietobrzusznie. Na 

głowie małe, złożone oczy oraz 2 pary czułków, z których jedne są bardzo długie. Na segmentowanym 

tułowiu znajduje się 7 par odnóży – ostatnia para dłuższa i skierowana ku tyłowi. Gatunek średnio 

wrażliwy na zanieczyszczenia. Duża liczebność wskazuje na obecność dużych ilości materii organicznej. 

Występują w rzekach o różnym substracie dna. 
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Ośliczka – ogólny pokrój ciała.

Ośliczka – widok od grzbietowej strony ciała (zdjęcie po lewej)
oraz widok od strony bocznej (zdjęcie po prawej)
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Ośliczki mogą być mylone z kiełżami – u kiełży występują dobrze widoczne czułki oraz oczy 

złożone. Należy zwrócić także uwagą na pokrój ciała: ciało ośliczki jest spłaszczone grzbietobrzusznie, 

natomiast u kiełża jest bocznie spłaszczone i łukowato wygięte. 

 

  

Porównanie kiełża (dojrzałe osobniki) z ośliczką (mniejsza; forma młodociana). 
Nie należy sugerować się wielkością osobników na zdjęciu – dorosłe kiełże 

i ośliczki są porównywalnych rozmiarów.
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OCHOTKOWATE (CHIRONOMIDAE) 
Larwy tych muchówek reprezentowane są w Polsce przez około 450 gatunków. Długość ciała 

od 0,1 mm do 20 mm. Ciało wydłużone, rurkowate, lekko wygięte. Barwa ciała zróżnicowana od jasnej, 

białawej, żółtawej, zielonkawej po czerwoną lub brązową. Barwa czerwona charakterystyczna jest dla 

gatunków żyjących w mule, w warunkach deficytów tlenu i wynika z obecności hemoglobiny. Pokryta 

chityną puszka głowowa często innego koloru niż reszta ciała. Ciało z zauważalną segmentacją, z przodu 

i z tyłu posiada po parze krótkich przydatków, ułatwiających poruszanie się. Na końcu odwłoka krótkie, 

nitkowate wyrostki skrzelowe. Występują na dnie o rożnym substracie, zarówno w wodach płynących 

i stojących. Charakterystyczne dla wód zanieczyszczonych, często z deficytami tlenu.  
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Larwa ochotkowatych – ogólnych pokrój ciała.

Larwa ochotkowatych – na zdjęciu po lewej charakterystyczne czerwone zabarwienie, 
na zdjęciu po prawej larwy o zabarwieniu zielono-żółtym.
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białawej, żółtawej, zielonkawej po czerwoną lub brązową. Barwa czerwona charakterystyczna jest dla 

gatunków żyjących w mule, w warunkach deficytów tlenu i wynika z obecności hemoglobiny. Pokryta 

chityną puszka głowowa często innego koloru niż reszta ciała. Ciało z zauważalną segmentacją, z przodu 

i z tyłu posiada po parze krótkich przydatków, ułatwiających poruszanie się. Na końcu odwłoka krótkie, 

nitkowate wyrostki skrzelowe. Występują na dnie o rożnym substracie, zarówno w wodach płynących 

i stojących. Charakterystyczne dla wód zanieczyszczonych, często z deficytami tlenu.  
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RURECZNIKI (TUBIFICIDAE) 
Rureczniki to organizmy podobne na pierwszy rzut oka do cienkich dżdżownic, i tak jak one 

należące do pierścienic. Rureczniki żyją zagrzebane w mulistych osadach dna. Występują we wszystkich 

typach wód śródlądowych. Ciało ich jest cienkie, nitkowate, obłe, o długości do 85 mm. Rureczniki 

posiadają liczne szczecinki i wyraźny podział na segmenty. Brak wyodrębnionej głowy. W wodzie 

przednia część ciała zwierzęcia ukryta jest w pionowej rurce utworzonej z mułu i śluzu, a cześć tylna 

swobodnie wystaje ponad dno wykonując wahadłowe ruchy. Barwa ciała w różnych odcieniach 

czerwonego. Charakterystyczne dla wód zanieczyszczonych, często z deficytami tlenu. W 

doświadczeniach laboratoryjnych potrafią przetrwać w zimnej wodzie bez dostępu tlenu ponad 40 dni.  

 

 

 

 

Rurecznik  ogólny pokrój ciała.
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Rurecznik  ogólny pokrój ciała.

Rurecznik – ogólny pokrój ciała.

Rureczniki – pojedynczy osobnik oraz kolonia.
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KKLLUUCCZZ  DDOO  OOZZNNAACCZZAANNIIAA  WWYYBBRRAANNYYCCHH  OORRGGAANNIIZZMMÓÓWW  WWOODDNNYYCCHH  
 

 

Zaczynamy - obejrzyj dokładnie wybrany okaz i przeczytaj punkt pierwszy - następnie kieruj się 

podpowiedzią - cyframi kierującymi do opisów uszczegóławiających.  

Powodzenia! 

 

 

1 

Organizmy o ciele lekko spłaszczonym lub wyraźnie spłaszczonym 
grzbieto-brzusznie. Głowa zazwyczaj wyraźnie wyodrębniona. Oczy 
złożone, dobrze widoczne. Często obecne czułki 

2 

Organizmy o ciele długim, cienkim, nitkowatym. Głowa słabo 
wyodrębniona. Brak oczu, czułków oraz odnóży lub są one trudno 
zauważalne bez powiększenia. U niektórych widoczny podział ciała 
na segmenty. Barwa w różnych odcieniach czerwieni (czasem jednak 
przezroczysta lub zielonkawa). 

9 

2 
Na tułowiu 3 pary odnóży różnie wykształconych 3 

Na tułowiu więcej niż 3 pary odnóży 8 

3 
Na grzbiecie widoczne pochwy skrzydłowe (zawiązki skrzydeł) 4 

Brak widocznych pochew skrzydłowych 7 

4 
Na grzbiecie 1 para pochew skrzydłowych 5 

Na grzbiecie 2 pary pochew skrzydłowych 6 

5 Na końcu odwłoka 3 wyrostki (cerci), o różnym stopniu orzęsienia 
(„włoski”). (Wyjątek rodzaj Epeorus posiadający 2 wyrostki) JĘTKI 

6 Na końcu odwłoka 2 wyrostki (cerci)  WIDELNICE 

7 

Larwy smukłe, wydłużone i lekko spłaszczone, gdzie oś podłużna 
głowy i ciała tworzy w przybliżeniu linię prostą 

CHRUŚCIKI 
(bezdomkowe) 

Larwy „gąsienicowate”, oś podłużna głowy tworzy z osią ciała w 
przybliżeniu kąt prosty. Obecne domki utworzone z różnych 
materiałów 

CHRUŚCIKI 
(domkowe) 
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8 

Ciało bocznie spłaszczone, łukowato wygięte i podzielone na 
segmenty. Na głowie duże oczy złożone oraz 2 pary czułków. Tułów, 
zrośnięty z głową, zaopatrzony w różnie ustawione odnóża: 5 par 
przednich krótszych i silnych skierowanych ku przodowi i 3 pary 
tylnych, znacznie dłuższych, skierowanych ku tyłowi. Ciało 
przeźroczyste lub jasno zabarwione (żółte, pomarańczowe) 

KIEŁŻE 

Ciało spłaszczone grzbietobrzusznie. Na głowie małe, złożone oczy 
oraz 2 pary czułków, z których jedne są bardzo długie. Na 
segmentowanym tułowiu znajduje się 7 par odnóży – ostatnia para 
dłuższa i skierowana ku tyłowi 

OŚLICZKI 

9 

Ciało cienkie, segmentowane. Długość 2 – 20 mm. Głowa obecna, 
czasem słabo wyodrębniona. Brak oczu, czułków. Odnóża 
zauważalne (czasem trudne bez powiększenia) na segmencie tułowia 
za głową. Na końcowych segmentach ciała nitkowate wyrostki. 
Barwa w różnych odcieniach czerwieni (czasem jednak przezroczysta 
lub zielonkawa) 

OCHOTKOWATE 

10 

Ciało długie, nitkowate, mocno oszczecinione. Barwa od czerwonej 
(ceglastej) do czerwono-żółtej. Głowa i odnóża niezauważalne. 
Wyglądem przypomina cienkie dżdżownice. Długość do 85 mm. Żyje 
w dużych koloniach 

RURECZNIKI 

 

 

UWAGA! 

Ze względu na pozorne podobieństwo w budowie ciała, trudności w oznaczaniu bez odpowiedniego 

powiększenia, jak również podobną tolerancję na zanieczyszczenia ochotkowate i rureczniki w tabeli 

TBI połączone są w jedną grupę. 
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