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WSTÊP
Opracowanie dotyczy doros³ych samic s³odkowodnych oczlików1 Cyclopoida ¿yj¹cych w wodach naszego kraju. Sk³ada siê z czterech czêci, z których
pierwsza dotyczy ogólnych informacji o budowie i biologii tej grupy zwierz¹t,
a tak¿e technik laboratoryjnych pomocnych przy analizie zebranego materia³u
oraz sposobów ilociowego i jakociowego pozyskiwania materia³u do badañ.
Druga, stanowi klasyczny klucz dichotomiczny oparty na podstawowych, najczêciej pojedynczych, cechach morfologicznych doros³ych form samic wid³onogów. Oznaczenie gatunku polega przede wszystkim na porównaniu wskazanych na rysunku cech budowy morfologicznej z analizowanym okazem. Klucz
obejmuje wszystkie wystêpuj¹ce w wodach powierzchniowych w Polsce rodzaje i gatunki. W czêci trzeciej, w uk³adzie alfabetycznym, opisane zosta³y szczegó³owo gatunki tych skorupiaków, które uwzglêdniono w kluczu, bior¹c pod
uwagê najwa¿niejsze cechy morfologiczne, ich biologiê i ekologiê. W czêci
czwartej opracowania, podano wybrane pozycje literaturowe pomocne w dalszych studiach nad oczlikami i przy poszukiwaniu informacji niezbêdnych do
opisu nowych, nie notowanych w Polsce gatunków.
Gatunki opisane w kluczu:
Typ: Arthropoda
Podtyp: Crustacea Lamarck, 1801
Gromada: Maxillopoda Dahl, 1956
Podgromada: Copepoda Milne-Edwards, 1840
Infragromada: Neocopepoda Huys, Boxshall, 1991
Nadrz¹d Podoplea Giesbrecht, 1882
Rz¹d Cyclopoida Burmeister, 1835
Rodzina Cyclopidae Dana, 1853
Podrodzina Eucyclopinae Kiefer, 1927
Rodzaj Macrocyclops Claus, 1893
M. albidus (Jurine, 1820)
M. fuscus (Jurine, 1820)
M. distinctus Richard, 1887
Rodzaj Ectocyclops Brady, 1904
E. phaleratus (Koch, 1838)
Rodzaj Paracyclops Claus, 1893
P. affinis (Sars, 1863)
1

W jêzyku polskim przyjêto nazwê oczliki, chocia¿ niektórzy (np. Encyklopedia Biologiczna, wyd.
OKRES, Kraków, 19982000) twierdz¹, ¿e nazwa ta dotyczy wy³¹cznie wid³onogów z rodzaju
Cyclops.
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P. fimbriatus (Fischer, 1853)
P. poppei (Rehberg, 1880)
Rodzaj Eucyclops Claus, 1893
E. macrurus (Sars, 1863)
E. macruroides (Lilljeborg, 1901)
E. serrulatus (Fischer, 1851)
Rodzaj Tropocyclops Kiefer, 1927
T. prasinus (Fischer, 1860)
Podrodzina Cyclopinae Dana, 1853
Rodzaj Cyclops O. F. Müller, 1776
C. insignis Claus, 1857
C. scutifer Sars, 1863
C. vicinus Uljanin, 1875
C. tatricus Komiñski, 1927
C. bohater Komiñski, 1933
C. lacustris Sars, 1863
C. abyssorum Sars, 1863
C. furcifer (Claus, 1857)
C. kolensis Liljjeborg, 1901
C. strenuus Fischer, 1851
Rodzaj Graeteriella Brehm, 1926
G. unisetigera (Graeter, 1908)
Rodzaj Metacyclops Kiefer, 1927
M. planus (Gurney, 1909)
M. gracilis (Lilljeborg, 1853)
M. minutus (Claus, 1863)
Rodzaj Cryptocyclops G. O. Sars, 1927
C. bicolor (Sars, 1863)
Rodzaj Microcyclops Claus, 1893
M. varicans (Sars, 1863)
Rodzaj Mesocyclops G. O. Sars, 1914
M. leuckarti (Claus, 1857)
M. bodanicola Kiefer, 19292

2
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Kiefer (1929) opisa³ Mesocyclops leuckarti bodanicola jako podgatunek, który póniej podniós³
do rangi gatunku (Kiefer, 1938). Ho³yñska i inni (2003) uwa¿aj¹, ¿e morfologia, geograficzne
rozmieszczenie i hybrydyzacja pomiêdzy gatunkami bodanicola i leuckarti sugeruj¹, ¿e bodanicola jest ekotypem leuckarti. S¹ to jednak¿e argumenty nie podparte badaniami, a hybrydyzacja mo¿e wystêpowaæ pomiêdzy ró¿nymi gatunkami. Wyjaniæ to powinny badania DNA,
których jak dot¹d nie przeprowadzono, st¹d w niniejszym kluczu podtrzymujemy rozró¿nienie
tych dwóch gatunków.

Rodzaj Thermocyclops Kiefer, 1927
T. dybowskii (Landé, 1890)
T. oithonoides (Sars, 1863)
T. crassus (Fischer, 1853)
Rodzaj Megacyclops Kiefer, 1927
M. viridis (Jurine, 1820)
M. gigas (Claus, 1857)
M. latipes (Lowndes, 1927)
Rodzaj Diacyclops Kiefer, 1927
D. bisetosus (Rehberg, 1880)
D. bicuspidatus (Claus, 1857)
D. crassicaudis (Sars, 1863)
D. nanus (Sars, 1863)
D. abyssicola (Lilljeborg, 1901)
D. languidoides (Lilljeborg, 1901)
D. languidus (Sars, 1863)
Rodzaj Acanthocyclops Kiefer, 1927
A. vernalis (Fischer, 1853)
A. kieferi (Chappuis, 1925)
A. robustus (Sars, 1863)
A. venustus (Norman et Scott, 1906)
A. sensitivus (Graeter et Chappuis, 1914)
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1. CZÊÆ OGÓLNA
Podgromada Copepoda3, (wid³onogi) nale¿y do podtypu Crustacea (skorupiaki). Uporz¹dkowanie wy¿szych jednostek taksonomicznych w obrêbie bezkrêgowców jest od kilkudziesiêciu lat zmieniane i wci¹¿ niedopracowane. Z tego
wzglêdu taksonomiczne zaszeregowanie skorupiaków, co jaki czas ulega zmianie. Ostatecznie wyjaniæ to powinny badania filogenetyczne wykorzystuj¹ce porównawcze badania DNA do poprawnego opracowania wszystkich pokrewieñstw
i powi¹zañ.
W obrêbie Copepoda wyró¿nia siê 10 rzêdów, z tego najliczniej reprezentowane sa trzy rzêdy, obejmuj¹ce wolno¿yj¹ce formy, nale¿¹ce do: Calanoida, Cyclopoida i Harpacticoida (patrz str. 10). £¹cznie podgromada Copepoda obejmuje
oko³o 11 500 gatunków, zgrupowanych w 1 650 rodzajach i 200 rodzinach. Wid³onogi s¹ najliczniejsz¹ grup¹ wielokomórkowych organizmów na kuli ziemskiej.
Jest to grupa stara, siegaj¹ca Trzeciorzêdu, choæ szcz¹tki fosylne w osadach dennych jezior znajduje siê bardzo rzadko.
Literatura dotycz¹ca wid³onogów przekroczy³a ju¿ 20 000 pozycji. Bibliografia wid³onogów zosta³a opracowana przez Vervoorta (1986 a, b, 1988), który
zebra³ wszystkie dane bibliograficzne do roku 1980. Bogata bibliografia, wci¹¿
uzupe³niana zw³aszcza o najnowsze publikacje, jest te¿ dostêpna przez internet
(http://www.nmnh.si.edu/iz/copepod/), gdzie mo¿liwe jest przeszukiwanie zbiorów wg nazw gatunkowych i taksonów wy¿szego rzêdu, jak równie¿ wg nazwisk
autorów publikacji. Kopepodolodzy zorganizowali siê w towarzystwo naukowe
(WAC  World Association of Copepodologists) i spotykaj¹ siê na kongresach, oraz
wymieniaj¹ bie¿¹ce informacje w Copepoda List, serwer (http://www.copepoda.uconn.edu/board.htm). Szczegó³owe i aktualne informacje mo¿na znaleæ w internecie (http://www.copepoda.uconn.edu/) i w wydawanym kwartalnie bezp³atnym informatorze Monoculus (http://www.copepoda.uconn.edu/newsletter.htm).
Wid³onogi s³odkowodne maj¹ oko³o 1,5 mm d³ugoci, gatunki psammonowe
s¹ bardzo ma³e i na ogó³ nie przekraczaj¹ 0,3 mm, a dla porównania mo¿na przytoczyc, ¿e gatunki morskie przekraczaj¹ 10 mm d³ugoci.
Kopepodity (czyli starsze stadia larwalne) i doros³e Cyclopoida s¹ w zasadzie wszystko¿erne, niekiedy s¹ drapie¿cami od¿ywiaj¹cymi siê g³ównie wrotkami, pierwotniakami, sk¹poszczetami, wirkami, wiolarkami i ma³¿oraczkami.
Stwierdzono nawet atakowanie przez nie larw ryb. Nierzadko wystêpuje u nich
kanibalizm i stadia rozwojowe wid³onogów (naupliusy, kopepodity) padaj¹ czêsto

3

Nazwa Copepoda pochodzi z jêzyka greckiego, w którym copa oznacza wios³o, za podas  nogi.
Tak wiêc prawid³owa polska nazwa powinna brzmieæ wios³onogi, ale pod t¹ nazw¹ znane s¹
Pelecaniformes (pe³nop³etwe, wios³onogi), do których m.in. nale¿¹ kormorany. Przyjêto wiêc
polsk¹ nazwê wid³onogi.
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COPEPODA

Brak wyraŸnego podzia³u na
g³owotu³ów i odw³ok.

TAK

Harpacticoida

NIE

Czu³ki wyraŸnie krótsze
ni¿ tu³ów.

TAK

NIE

Cyclopoida

Calanoida
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³upem osobników doros³ych. Czêciej dotyczy to samic ni¿ samców. Obserwowano te¿ u niektórych gatunków po¿eranie samców przez samice po akcie kopulacji.
Wid³onogi od¿ywiaj¹ siê tak¿e drobnym fitoplanktonem, glonami peryfitonowymi
i bardzo czêsto naj³atwiej dostêpnym po¿ywieniem, jaki stanowi¹ cz¹stki detrytusu (rozk³adaj¹ca siê materia organiczna). Naupliusy (m³odsze stadia larwalne)
wszystkich Cyclopoida s¹ filtratorami, drapie¿ne staj¹ siê dopiero kopepodity
w stadium C III. Wid³onogi stanowi¹ jedno z najwa¿niejszych ogniw ³añcucha
troficznego. S¹ te¿ wa¿nym producentem detrytusu. Jeden osobnik mo¿e wyprodukowaæ 200 porcji fekalii (fekal pellets) dziennie, co stanowi wa¿ne ród³o
pokarmu dla detrytuso¿erców oraz ma du¿e znaczenie w procesach sedymentacji i kr¹¿enia substancji biogennych.
Wid³onogi s¹ porednimi ¿ywicielami dla wielu p³aziñców (Cestoda) i paso¿ytniczych obleñców (Nematoda), dla których ostatecznymi ¿ywicielami jest wiele
krêgowców, w tym cz³owiek. Wid³onogi maj¹ te¿ znaczenie w biologicznej walce
z malari¹, bêd¹c porednim ¿ywicielem paso¿ytów i grzybów, atakuj¹cych komary
przenosz¹ce zarodziec malarii.
Cyclopoida s¹ bogato reprezentowane w ródl¹dowych rodowiskach s³odkowodnych i s³onawych, w wodach stoj¹cych i w ciekach. W tych ostatnich wystêpuj¹ jednak gatunki charakterystyczne dla wód stoj¹cych, sk¹d mog¹ byæ wymywane do cieków, szczególnie licznie m³ode stadia rozwojowe, które ze wzglêdu na
niewielkie rozmiary nie s¹ w stanie przeciwstawiæ siê pr¹dowi wody. W strefach
przybrze¿nych wód p³yn¹cych na ogól nie spotyka siê gatunków planktonowych
(zamieszkuj¹cych otwarta ton wody), lecz przydenne lub fakultatywne gatunki
planktonowe charakterystyczne dla wód stoj¹cych. Do takich gatunków zaliczyæ
mo¿na Paracyclops fimbriatus znajdowany równie¿ strefie przydennej w nurcie
cieków. Cyclopoida wystêpuj¹ w ró¿nych typach i wielkoci zbiornikach wodnych (jeziora, zbiorniki zaporowe, stawy, zbiorniki astatyczne). Wystêpuj¹ zarówno w toni wodnej, od powierzchniowych do g³êbinowych warstw wody jezior (niektóre gatunki znajdowano w jeziorach na g³êbokoci 200 m), w osadach
dennych (meiobentos), jak te¿ wród rolinnoci  zanurzonych i wynurzonych
makrofitach oraz (zwykle w ogromnych zagêszczeniach) w matach glonów nitkowatych, oraz w psammonie  wilgotnym piasku. Oczliki wystêpuj¹ te¿ w podmok³ej warstwie mchu na torfowiskach i pomiêdzy wilgotnymi rozk³adaj¹cymi
siê lisæmi drzew, w dziuplach drzew i w kielichach utworzonych przez licie
rolin drapie¿nych zawieraj¹cych zaledwie ~100 ml wody (fauna ta jest okrelana jako phytotelmata).
W strefie pelagicznej jezior najczêciej wystêpuj¹ gatunki z rodzajów Cyclops (oczliki) i Mesocyclops, chocia¿ niektóre z nich spotkaæ mo¿na równie¿ czêsto i licznie w stawach i w drobnych zbiornikach wodnych. Bardzo liczna fauna
Cyclopoida wystêpuje w litoralu i sublitoralu jezior. S¹ to gatunki najczêciej zwi¹zane ze stref¹ makrofitów, wystêpuj¹ce tak¿e w niewielkich, najczêciej zaroniêtych drobnych zbiornikach wodnych. Niektóre z tych gatunków (Paracyclops fimbriatus, Megacyclops gigas, Diacyclops bisetosus czy Acanthocyclops vernalis)
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znaleziono niejednokrotnie w profundalu jeziornym na g³êbokociach kilkudziesiêciu lub nawet kilkuset metrów. Dostaj¹ siê one tam z regu³y ze strefy makrofitów. W pelagialu jeziornym Cyclopoida odbywaj¹ dobowe pionowe migracje. Noc¹
okupuj¹ powierzchniowe warstwy wody, w czasie dnia schodz¹ do warstw g³êbszych, niekiedy na doæ znaczne g³êbokoci, do hipolimnionu. Szczególnie du¿¹
amplitud¹ migracji pionowych odznaczaj¹ siê gatunki z rodzaju Cyclops (zw³aszcza w g³êbokich jeziorach oligotroficznych), podczas gdy gatunki z rodzaju Mesocyclops rzadko schodz¹ ni¿ej ni¿ do metalimnionu. Szereg gatunków (np. Paracyclops affinis, Ectocyclops phaleratus, Cryptocyclops bicolor, Microcyclops
varicans) spotykanych jest tak¿e w peryfitonie i w matach glonów nitkowatych.
W tych ostatnich z regu³y wystêpuj¹ w bardzo du¿ych liczebnociach. Nie ma
gatunków Cyclopoida charakterystycznych wy³¹cznie dla stawów. Spotykane tam
czêsto Cyclops insignis, Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops crassus czy T. dybowskii s¹ równie licznie stwierdzane w pelagialu jeziornym.
Drobne zbiorniki wodne, bogato zaroniête rolinnoci¹, a tak¿e zbiorniki astatyczne (sezonowe, nietrwa³e) s¹ równie¿ licznie zasiedlane przez Cyclopoida. Szczególnie czêsto spotkaæ tam mo¿na gatunki specyficzne dla innych zbiorników 
Cyclops furcifer, C. strenuus, Acanthocyclops vernalis, Diacyclops bicuspidatus,
D. bisetosus i D. crassicaudis, a tak¿e charakterystyczny szczególnie dla zbiorników astatycznych  Microcyclops minutus. Okres wysychania lub niekiedy i przemarzania zbiornika wid³onogi prze¿ywaj¹ jako stadia przetrwalne (znajduj¹ce siê
w diapauzie), w postaci jaj spoczynkowych lub stadiów kopepodialnych otoczonych wydzielin¹ gruczo³ów skórnych (najczêsciej jako C IV  czwarte stadium
kopepodita, wyj¹tkowo równie¿ jako C VI  dojrza³e samice).
Niektóre gatunki wid³onogów, zw³aszcza z rodzajów Acanthocyclops (A. vernalis, A. venustus) i Diacyclops (D. nanus) wystêpowaæ równie¿ mog¹ wród mchów
(np. Sphagnum) na torfowiskach. Wód dystroficznych (szczególnie zbiorników
o pH wody poni¿ej 5) Cyclopoida unikaj¹.
Wszystkie Cyclopoida s¹ rozdzielnop³ciowe. Odznaczaj¹ siê pod³u¿nym, silnie rozszerzaj¹cym siê w przedniej czêci, wyranie segmentowanym cia³em, sk³adaj¹cym siê z trzech czêci: g³owy, tu³owia i odw³oka, które ³¹cznie stanowi¹ na
ogó³ 16 segmentów. G³owa zroniêta jest z pierwszym segmentem tu³owia, tworz¹c g³owotu³ów (cephalothorax lub cephalosomit). Tu³ów (thorax lub metasomity)
sk³ada siê z czterech wyranie zaznaczonych segmentów. Odw³ok (abdomen lub
urosomity) tworzy piêæ segmentów. U doros³ych samic dwa pierwsze segmenty
odw³oka zlane s¹ w jeden  segment genitalny. Ostatni segment odw³oka zakoñczony jest wide³kami (ga³êziami)  furk¹ (furca) (rys. 1). Segmenty tu³owiowe
maj¹ czêsto ró¿ny kszta³t, ich zewnêtrzne brzegi mog¹ wystêpowaæ w postaci skrzyd³owatych wyrostków, skierowanych na boki lub ku ty³owi, co ma w niektórych
przypadkach znaczenie taksonomiczne. U samców odw³ok z³o¿ony jest z piêciu
dobrze widocznych segmentów.
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A2

O

A1

P1

Th1

P2

Th2

P3
P4
P5

Th3
Th4
Th5
Gs
Wj
Ur
Fr
FsII
FsIII
FsIV
FsV
FsVI

FsVII

Rys. 1
A1  czu³ki 1. pary (antennulae); A2  czu³ki 2. pary (antennae); Fr  wide³ki furki;
Gs  segment genitalny; P1P5  parzyste odnó¿a tu³owiowe. Szczecinki furki:
FsII  boczna; FsIII  zewnêtrzna szczytowa; FsIV  rodkowa zewnêtrzna szczytowa;
FsV  rodkowa wewnêtrzna szczytowa; FsVI  wewnêtrzna szczytowa; FsVII  grzbietowa.
O  oko; Th1  g³owotu³ów (cephalosom); Th2Th5  segmenty tu³owia;
Ur  odw³ok (abdomen, urosom); Wj  worek jajowy.

Wid³onogi maj¹ 12 par ró¿nego rodzaju przydatków (czu³ki, aparat gêbowy,
odnó¿a). Na g³owotu³owiu wystêpuj¹ czu³ki 1. i 2. pary, przydawki aparatu gêbowego, jedna para odnó¿y tu³owiowych i nieparzyste naupliusowe oko.
C z u ³ k i 1. pary (antennulae, A1) (rys. 1) jednoga³êziste, s¹ odmiennie
zbudowane u obu p³ci. U samic sk³adaj¹ siê z ró¿nej liczby (w zale¿noci od taksonu od 6 do 18) cylindrycznych cz³onów, pokrytych krótszymi lub d³u¿szymi szczecinkami (u form z 17 cz³onowymi czu³kami szczecinki nie wystêpuj¹ na 10. i 13.
cz³onie). Na koñcowych cz³onach czu³ków 1. pary u wielu form znajduj¹ siê równie¿ wyrostki czuciowe (najczêciej kolbowatego kszta³tu) (rys. 2). Pierwsza para
czu³ków samców przekszta³cona jest w organ chwytny (przy kopulacji).
C z u ³ k i 2. pary (antennae, A2) (rys. 1) s¹ tak¿e jednoga³êziste, najczêciej
czterocz³onowe, zwykle bardzo krótkie, pokryte nielicznymi szczecinkami i w³oskami (rys. 3).
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Rys. 2

Rys. 3

A p a r a t g ê b o w y sk³ada siê z wargi górnej (labrum) z chitynow¹,
zazêbion¹ p³ytk¹ i wargi dolnej (labium), które pe³ni¹ funkcjê rozdrabniania pokarmu, ze szczêki górnej (mandibulae) i dwóch par szczêk dolnych (maxillule,
maxilla) oraz z odnó¿y szczêkowych (maxillipedes), s³u¿¹cych do aktywnego chwytania pokarmu.
Na g³owotu³owiu, na stronie brzusznej, wystêpuj¹ odnó¿a tu³owiowe (odnó¿a
p³ywne) 1. pary. Kolejne trzy pary odnó¿y p³ywnych znajduj¹ siê na dalszych
segmentach tu³owia.
O d n ó ¿ a p³ywne zbudowane s¹ z dwóch cz³onów podstawowych  koksopoditu (coxopodit) i basipoditu (basipodit) i dwóch ga³êzi, zewnêtrznej  egzopodit (exopodit) i wewnêtrznej  endopodit (endopodit) (rys. 4).

1. para

2. para

3. para

4. para

Koksopodit
Basipodit
Endopodit
Egzopodit
Rys. 4

Odnó¿a zawsze pokryte s¹ szczecinkami i kolcami. Ka¿da ga³¹ odnó¿y p³ywnych (egzopodit i endopodit) sk³ada siê z dwóch lub trzech cz³onów (w zale¿noci
od taksonu). Odnó¿a przyczepione s¹ do tu³owia przy pomocy nasadowego cz³onu
(koksopodit). Cz³ony obu par odnó¿y tu³owiowych (lewej i prawej), po³¹czone s¹
ze sob¹ cienk¹ p³ytk¹ (membran¹) (rys 5).
Z¹bki i w³oski na tej membranie i rozmieszczenie grup kolców i szczecinek
na koksopodicie 4. pary odnó¿y p³ywnych maj¹ diagnostyczne znaczenie dla
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Rys. 5

niektórych taksonów. Liczba kolców na ostatnim cz³onie egzopoditu odnó¿y p³ywnych okrela t. zw. formu³ê kolców. Na przyk³ad formu³a 2.3.3.3 (zwana Bini)
oznacza, ¿e na koñcowym cz³onie egzopoditu 1. i 2. pary odnó¿y p³ywnych
znajduj¹ siê odpowiednio dwa i trzy kolce, za na 3. i 4. parze  po trzy kolce,
a formu³a 3.4.3.3 (zwana Terni)  1. 3. i 4. pary trzy kolce, 2. pary cztery kolce
(rys. 6). Analogicznie do liczby kolców na tych cz³onach odnó¿y, okrela siê te¿
liczbê (formu³ê) szczecin.
Egzopodit
1. pary

2. pary

Bini

1. pary

2. pary

Terni

Rys. 6
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Wa¿n¹ cech¹ systematyczn¹ wielu grup Cyclopoida jest wielkoæ i kszta³t
ostatniego cz³onu endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych, a tak¿e liczba i wielkoæ
szczytowych kolców. Odnó¿a tu³owiowe pe³ni¹ przede wszystkim funkcjê lokomotoryczn¹. Dziêki synchronicznym, rytmicznym uderzeniom odnó¿y p³ywnych
skierowanym do ty³u, osobnik skokowo przesuwa siê ku przodowi (przy tym ruchu szczecinki wewnêtrznego brzegu egzopoditu uk³adaj¹ siê przed endopoditem
tworz¹c p³aszczyznê przypominaj¹c¹ wios³o, bêd¹ce etymologicznym ród³em
³aciñskiej nazwy wid³onogów). Wid³onogi u¿ywaj¹ dwóch sposobów p³ywania:
p³ywanie podtrzymuj¹ce i przemieszczaj¹ce. Pierwszy sposób, typowy g³ównie
dla grupy Calanoida i niektórych gatunków Cylopoida, polega na wykorzystaniu
ruchu czu³ków i przydatków gebowych. Podczas ich wibracji wytwarza siê pr¹d
wody napêdzaj¹cy cz¹stki pokarmowe do otworu gêbowego. Ruch ten wystarcza
do zrównowa¿enia ró¿nicy pomiêdzy gêstoci¹ cia³a i wody, zapobiegaj¹c opadaniu. Drugi sposób, charakterystyczny dla obu grup, polega na skoku i opadaniu.
Skok nastêpuje po gwa³townym uderzeniu czu³kami 1. pary i nastêpuj¹cym po
nim z 20 milisekundowym opónieniem uderzeniu odnó¿ami p³ywnymi. Opadanie nasteêpuje w czasie bezruchu, gdy czu³ki i odnó¿a powracaj¹ do pierwotnej
pozycji. Podczas skoku prêdkoæ wid³onoga dochodzi do 0,5 cm s-1, a w czasie
opadania wynosi 0,1 cm s-1. Wid³onogi wykazuj¹ du¿e przyspieszenie podczas
ucieczki, kiedy predkoæ mo¿e dochodziæ do 1200 cm s-1 (Stricker, 1975, 1998).
Na 5. segmencie tu³owia wystêpuje, silnie zredukowana, 5. para odnó¿y. Jest ona
zwykle s³abo widoczna, poniewa¿ pokrywaj¹ j¹ ga³êzie i szczecinki pozosta³ych odnó¿y. Zbudowana jest jednakowo u obu p³ci. Sk³ada siê z jednego, dwóch, wyj¹tkowo z trzech cz³onów, a niekiedy tylko z jednego cz³onu i wówczas wystêpuje w postaci
ma³ej, nieoddzielonej od 5. segmentu tu³owia p³ytki. Na zewnêtrznym koñcu podstawowego cz³onu dwucz³onowych odnó¿y 5. pary znajduje siê zwykle d³uga, czêsto
orzêsiona szczecinka. Na 2. cz³onie tych odnó¿y u s³odkowodnych Cyclopoida
wystêpuje od jednej do trzech szczecinek, niekiedy w kszta³cie kolców (rys. 7).
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Rys. 7

Na genitalnym segmencie odw³oka u obu p³ci jest silnie zredukowana 6. para
odnó¿y w postaci p³ytki z trzema przydatkami  kolcem i dwiema szczecinkami.
O d w ³ o k znajduje siê za tu³owiem i najczêciej zwê¿a siê ku ty³owi. U doros³ych osobników z³o¿ony jest z piêciu pozbawionych odnó¿y segmentów (wystêpuje tylko szcz¹tkowa 6. para). Dwa pierwsze segmenty odw³oka u samicy zroniête s¹ w segment genitalny, najczêciej w przedniej czêci rozszerzony. W przedniej czêci segmentu genitalnego dojrza³ych samic, jest dobrze widoczny zbiornik
nasienny (receptaculum seminis), zajmuj¹cy niekiedy znaczn¹ czêæ tego segmentu (rys. 8). Jego kszta³t jest cech¹ charakterystyczn¹ gatunku.

Rys. 8

Wyprodukowane przez samicê jaja, przechodz¹c przez receptaculum seminis
(wype³nione zmagazynowanymi po kopulacji plemnikami) s¹ zap³adniane i nastêpnie gromadzone w dwóch workach jajowych, przyczepionych do segmentu
genitalnego, le¿¹cych po obu stronach odw³oka (rys. 1). Niekiedy na segmencie
genitalnym samic widoczna jest, przyczepiona przez samca w procesie kopulacji,
para spermatoforów.
Ostatni segment  furka (furca) jest rozdwojony i zakoñczony dwiema, czêsto
równolegle u³o¿onymi, ró¿nej d³ugoci  u ró¿nych taksonów  wide³kami (ga³êziami), ze stosunkowo d³ugimi szczecinkami i kolcami (rys. 1). U nasady wide³ek
furki jest wciêcie, w którym znajduje siê przykryty p³ytk¹ odbyt.
Barwa wid³onogów jest zró¿nicowana, niektóre s¹ bezbarwne, inne maj¹ kolor czerwony, ¿ó³ty, zielony czy br¹zowy. Ubarwienie wid³onogów czêsto rzutowa³o na ich nazewnictwo. Jurine (1820) opisuj¹c wid³onogi z rejonu Genewy nazwa³ je jako viriwis (zielony), albidus (bia³y), fuscus (br¹zowy). Wid³onogi akumuluj¹ karotenoidy pochodz¹ce z po¿ywienia (glony) (Lotocka i in. 2004). Karotenoidy nadaj¹ im pomarañczowy, niekiedy niebieskawy kolor i stanowi¹ materia³
zapasowy, sk³adaj¹cy siê z lipidów (trójglicerydów) przydatnych w okresie rozrodczym i w kilkumiesiecznym okresie spoczynkowym (diapauzy), kiedy to wid³onogi nie prowadz¹ aktywnego trybu ¿ycia i nie od¿ywiaj¹ siê (istnieje te¿ diapauza aktywna, kiedy po wyczerpaniu materia³ów zapasowych wid³onogi musz¹
siê od¿ywiaæ). Wid³onogi znajduj¹ce siê w diapauzie ³atwo rozpoznaæ po charakterystycznym zgiêciu cia³a na granicy tu³owia i odw³oka, widoczne to jest jako
wid³onogi z³amane wpó³. Oznaczenia zapasów lipidów (indeksy lipidowe) s¹
stosowane do okrelenia diety wid³onogów i ich statusu od¿ywiania.
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Rozwój Cyclopoida ma charakter z³o¿ony. Z zap³odnionych jaj wykluwa siê
larwa  nauplius, która przechodzi piêæ stadiów rozwoju (szóste stadium  metanauplius jest porednim miêdzy stadiami nauplius i kopepodit). Drugie stadium
larwalne  kopepodit równie¿ ma piêæ stadiów rozwoju (szóste stadium jest osobnikiem doros³ym). Stadia te czesto sa oznaczane jako N I, N II, N VI w przypadku naupliusów, oraz C I, C II,...C V, C VI w przypadku kopepoditów. P³eæ wid³onogów mo¿na rozpoznaæ od stadium C III. Larwy nauplius s¹ niesegmentowane,
kszta³tu jajowatego lub owalnego z nieparzystym okiem i trzema parami odnó¿y,
zwykle wychodz¹cymi poza boki cia³a (rys. 9). Od bardzo podobnych larw rzêdu
Calanoida, nauplius Cyclopoida odró¿nia siê tym, ¿e ma cz³ony pierwszych odnó¿y jednakowej szerokoci, a tylny brzeg cia³a równy.

Rys. 9

Kopepodit przypomina zewnêtrznym wygl¹dem formê doros³¹. Jednak w odró¿nieniu od samic ostatnie stadium kopepodita ma piêæ wyranie widocznych
segmentów odw³oka. D³ugoæ rozwoju zale¿y czêsto od warunków ekologicznych
(zw³aszcza temperatury i d³ugoci sezonu wegetacyjnego). Osobniki, które nie
przechodz¹ okresu diapauzy, mog¹ przechodziæ rozwój od jaja do osobnika doros³ego w 11 dni przy temperaturze 22°, za w 38 dni w przy temperaturze 5°C
(Dussart, Defaye 2001). Osobniki przechodz¹ce diapauze mog¹ rozwój ukoñczyæ
w kilka, lub kilkanacie miesiêcy w jeziorach na dalekiej pó³nocy (o bardzo krótkim okresie wegetacyjnym) (Elgmork 1965, 1978).
Cia³o Cyclopoida pokryte jest chitynow¹ kutikul¹. W miejscach po³¹czenia
segmentów cia³a, kutikula jest w postaci cienkiej, elastycznej membrany. W ostatnich latach nabieraj¹ znaczenia badania ornamentacji kutikuli (pory i ich rozmieszczenie). Stwierdzono, ¿e ornamentacja jest charakterystyczna dla rodzaju. Pory
pe³ni¹ rolê przekaników i receptorów. Niektóre elementy ornamentacji s¹ charakterystyczne dla gatunku lub odzwierciedlaj¹ warunki ekologiczne. Badania ornamentacji s¹ stosunkowo now¹ dziedzin¹ kopepodologii.
Budowa 5. pary odnó¿y tu³owiowych jest podstawow¹ cech¹ w taksonomii
tej grupy zwierz¹t. W materiale konserwowanym, w celu ich ods³oniêcia (s¹ zwykle zakryte pozosta³ymi odnó¿ami) konieczne jest wypreparowanie 5. segmentu
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tu³owia wraz z odw³okiem. Przy pewnej wprawie mo¿na wypreparowaæ tylko odnó¿a 1.-4. pary i wówczas 5. para jest dobrze widoczna. Mo¿na te¿ ods³onic 5. parê
odnó¿y poprzez pochylenie par 1.-4. ku przodowi. Do preparowania najlepiej u¿yæ
bardzo cienkich igie³ entomologicznych  minucji, lub drutu wolframowego o rednicy 0,2 mm, zaostrzonego przez pod³¹czenie drutu do 6 voltowego ród³a pr¹du
i zanurzanie go w nasyconym roztworze wodorotlenku potasu (KOH). Przez stopniowe, powolne wyci¹ganie drutu z roztworu tak, ¿e jego koniec bêdzie zanurzony
najd³u¿ej, stanie siê on zaostrzony.
Proces oznaczania gatunku zaczynamy od przeniesienia okazu za pomoc¹ zaostrzonej pêsety, zakrzywionej ig³y lub sztywnego w³osa (np. koñskiego) do kropli gliceryny zmieszanej z alkoholem (10% gliceryny, 90% etanolu). Okaz powinien byæ pozostawiony w tym roztworze do czasu wyparowania etanolu. Czysta
gliceryna jest dobrym medium do preparowania wid³onogów. Nie nale¿y okazu
przykrywaæ szkie³kiem nakrywkowym, aby mo¿na by³o manipulowaæ okazem
i póniej preparowaæ odnó¿a. By wypreparowaæ odnó¿a nale¿y przygotowanego
wczeniej osobnika u³o¿yæ pod mikroskopem stereoskopowym (binokularem) na
szkie³ku przedmiotowym, w bardzo ma³ej iloci gliceryny-etanolu, stron¹ brzuszn¹ do góry. Przy pomocy ig³y preparacyjnej przytrzymaæ osobnika w rodkowej
czêci tu³owia, a drug¹ ig³¹ prze³o¿yæ ku przodowi cia³a u³o¿one w kierunku furki
odnó¿a tu³owiowe, ods³aniaj¹c w ten sposób 5. segment tu³owia. Nastêpnie oderwaæ odw³ok wraz z 5. segmentem tu³owia od reszty cia³a. Po przykryciu tak spreparowanego okazu szkie³kiem nakrywkowym, przenieæ preparat pod mikroskop.
Wówczas 5. para odnó¿y jest zwykle dobrze widoczna pod 20x i 40x powiêkszeniem obiektywu. Przy wiêkszej wprawie mo¿na umieciæ wid³onoga na boku
i cienk¹ ig³¹ oderwaæ po kolei odnó¿a p³ywne, u³o¿yæ je w kolejnoci obok i wówczas 5. para odnó¿y bêdzie doskonale widoczna bez odrywania odw³oka. Po przeniesieniu preparatu pod mikroskop nawet bez szkie³ka nakrywkowego, stosuj¹c
obiektywy 20x, 40x, mo¿na dok³adnie obejrzeæ odnó¿a. Do badañ oczlików najlepiej pos³u¿yæ siê mikroskopem z obiektywami o d³ugiej ogniskowej, co w anglojezycznej literaturze technicznej jest okrelane jako long working distance. Pozwoli to na swobodne operowanie ig³¹ preparacyjn¹ pod mikroskopem (nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e mamy wtedy do czynienia z obrazem odwróconym), bez potrzeby przenoszenia preparatu pod lupê (mikroskop stereoskopowy).
Proces oznaczania czêsto wymaga dokonywania pomiarów zarówno wielkoci cia³a, jak i poszczególnych jego czêci lub ich proporcji. Pomiary d³ugoci
i szerokoci (rys. 10) przeprowadza siê przy pomocy wycechowanej podzia³ki okularu mikroskopowego wed³ug przyjêtych w literaturze zasad. Obecnie stosowane
coraz powszechniej techniki cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego umo¿liwiaj¹ wszechstronne pomiary d³ugoci czy powierzchni, zwiêkszaj¹c mo¿liwoci
badañ biometrycznych. Nadaje siê do tego program komputerowy SigmaScan Pro.
Nale¿y jednak¿e pamiêtac, ze trójwymiarowy okaz nie mo¿e byæ zredukowany
wy³¹cznie do grzbietobrzusznej lub bocznej obserwacji.
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1 = d³ugoœæ g³owotu³owia (long. ceph.)
2+3+4 = d³ugoœæ pozosta³ych segmentów
tu³owia (long. th.)
5 = maksymalna szerokoœæ g³owotu³owia
(lat. max. ceph.)
6 = szerokoœæ 4. segmentu tu³owia
(lat. th. 4.)
7 = szerokoœæ 5. segmentu tu³owia
(lat. th. 5.)
8+9+10+11 = d³ugoœæ abdomenu (bez ga³êzi furki)
(long. abd.)
12 = d³ugoœæ ga³êzi furki (long. furc.)
13 = szerokoœæ furki (lat. furc.)
(1+2+3+4+)+(8+9+10+11) = d³ugoœæ cia³a (long.corp.)
d³ugoœæ cia³a +12 = d³ugoœæ ca³kowita (long. total)

wg KoŸmiñskiego (1936) zmienione
Rys. 10

Metody zbioru wid³onogów ró¿ni¹ siê w zale¿noci od biotopu. W nietypowych biotopach zbiór niekiedy dokonywany jest przy u¿yciu mokrego pêdzelka
lub przez przemywanie mchu lub lici. Z akwariów mo¿na pobieraæ wid³onogi
poprzez zasysanie pipet¹ lub rurk¹ szklan¹ o rednicy ok. 2 mm. Planktonowe
wid³onogi zebraæ mo¿na przez zaczerpniêcie siatk¹ planktonow¹, a w przypadku
badañ ilociowych czerpaczem wody wycinaj¹cym niezaburzony s³up wody
o znanej objêtoci. Najczêciej stosowane s¹ 5 litrowe czerpacze samozamykaj¹ce siê np. typu Patalasa (Patalas 1954), lub zamykane przy pomocy ciê¿arka
(pos³añca) opuszczanego po linie np. czerpacz typu Bernatowicza (Bernatowicz
1953). Ostatnio coraz powszechniej w u¿yciu jest czerpacz wody firmy Limnos, trwa³y, bardzo prosty i ³atwy w u¿yciu. Mniej znane s¹ u nas czerpacze
Van-Dorna i Schindlera-Patalasa. Do badañ ilociowych w pelagialu mo¿na stosowaæ równie¿ specjalnie skonstruowan¹ siatkê planktonow¹. Powinna ona mieæ
rednicê oczek ok. 70100 µm i ciêty sto¿ek z gêstego materia³u umocowany
przed szerokim otworem siatki. Otwór górny sto¿ka (wlotowy) musi mieæ mniejsz¹ rednicê ni¿ jego podstawa stanowi¹ca zarazem otwór wlotowy siatki. Siatkê
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nale¿y ci¹gn¹æ z prêdkoci¹ ok. 0,5 m na sekundê, pozwala to na z³apanie
szybko p³ywaj¹cych wid³onogów, a z drugiej strony zabezpiecza przed tworzeniem wa³u wodnego na wlocie do siatki i wyp³ukaniem z siatki na zewn¹trz materia³u ju¿ pobranego. W przypadku szybszego ci¹gniêcia siatki, woda
nie zd¹¿y siê przes¹czyæ przez gêst¹ gazê i bêdzie, wskutek zwiêkszaj¹cego
siê podcinienia, p³ynê³a ze rodka siatki do jej wlotu wyp³ukuj¹c zebrane ju¿
wid³onogi. Do zbioru wid³onogów nale¿y u¿yæ siatek o nieco wiêkszej rednicy obrêczy wlotowej ni¿ w przypadku Cladocera lub Rotifera. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wid³onogi w jeziorze nie s¹ rozmieszczone równomiernie, w okresie
zimowym du¿e skupiska wid³onogów, bêd¹ce czêsto w stanie diapauzy, znajduj¹ siê w 2030 cm warstwie przydennej (najczêciej pomijanej w czasie
zbioru próbek). Nieco inaczej pobiera siê próbki z otwartej wody (pelagialu),
a inaczej ze strefy przybrze¿nej (litoralu). W tym ostatnim przypadku, w strefach gêsto poroniêtych przez makrofity zanurzone, przy badaniach ilociowych u¿ycie czerpaczy wody nie zawsze jest mo¿liwe. Stosuje siê wiêc tutaj
inne metody po³owu (Kornijów 1987, Paterson 1993). Skuteczn¹ i ³atw¹ metod¹ jest wyciêcie s³upa wody przez rurê ze szk³a organicznego (plexi) o ró¿nej
d³ugoci w zale¿noci od g³êbokoci wody, o rednicy ok. 78 cm, zakoñczon¹
lejkiem z du¿¹ liczb¹ otworów, przez które ³atwo bêdzie przechodziæ woda
podczas opuszczania rury do wody. Lejek u³atwia przeciskanie siê rury miêdzy
gêstymi ³odygami makrofitów. Górny otwór rury po zanurzeniu zatyka siê pod
wod¹ korkiem. Stworzone w ten sposób podcinienie zapobiega wylewaniu siê
wody podczas wynurzania rury. W matach glonów nitkowatych, w których
najczêciej wystêpuj¹ Cyclopoida w ogromnych liczebnociach, stosuje siê
chwytacz sk³adaj¹cy siê z dwóch sprzêgniêtych podwójnych piercieni z siatk¹ planktonow¹, rozchylanych i zamykanych za pomoc¹ mechanizmu no¿ycowego (no¿yce norymberskie) (Czernik, Rybak 1995).
Ze rodowisk intersticjalnych w osadach dennych, na torfowiskach i w wilgotnym piasku próbki pobiera siê inaczej. W piasku nale¿y wykopaæ do³ek o
g³êbokoci 30  50 cm, lub wbiæ 50 cm d³ugoci rurê plastikow¹ o rednicy ok.
35 cm, zaczopowan¹ na dole i z nawierconymi otworkami (o rednicy 0,5 cm)
na ciankach. Przez te otworki do wnêtrza rurki wcieka woda wraz z organizmami. Nastêpnie wodê nale¿y wypompowaæ z rurki i przecedziæ przez siatkê planktonow¹. W celu wy³owienia wid³onogów z osadów dennych (mo¿na je pobraæ
np. rurowym chwytaczem dna typu Kajaka), które zawieraj¹ czêsto du¿¹ domieszkê detrytusu, zastosowaæ mo¿emy metodê flotacji. Polega ona na tym, ze
pobran¹ próbkê osadów dennych zalewamy roztworem cukru o du¿ym stê¿eniu,
co powoduje wyp³yniecie wid³onogów (i innych organizmów) na powierzchniê.
Aby wy³owiæ wid³onogi z rolinnoci, po umieszczeniu próbki na kuwecie
owietlamy j¹ z jednej strony lamp¹ i wykorzystuj¹c dodatni¹ fototaksjê uzyskamy koncentracjê ok. 95% wid³onogów.
W celu z³apania wid³onoga p³ywaj¹cego w szalce lub w porcelanowej kuwecie mo¿na wykorzystaæ szok elektryczny. U¿ywaj¹c s³abego ród³a pr¹du
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(np. zasilacza do kalkulatorów) neutralny, niezaizolowany przewód umieszczamy
w wodzie wokó³ wewnêtrznej cianki szalki, a przewód z faz¹ umieszczamy na
graficie z o³ówka. Gdy przewód z grafitem umiecimy ko³o osobnika, którego
chcemy wy³owiæ, zostanie on na kilka minut sparali¿owany. Wy³awiamy go
wówczas pipet¹ lub pêset¹. Na ogó³ pêsety s¹ lepsze, poniewa¿ podczas przenoszenia okazu pipet¹ przylepia siê on niekiedy do wewnêtrznej cianki pipety. Pêsetê mo¿na te¿ zaostrzyæ na ose³ce lub kamieniu do ostrzenia no¿y, tak by
koñce byly cieñsze, bardziej zaostrzone i lekko elastyczne, co zapobiega nadmiernemu ciniêciu lub uszkodzeniu przenoszonego wid³onoga. Aby pêseta
nie rdzewia³a po zaostrzeniu najlepiej rozgrzaæ zaostrzone koñcówki nad palnikiem i ostudziæ przez zanurzenie w oleju.
Po zbiorze dobrze jest podzieliæ próbki na dwie czêci. Jedn¹ próbkê opracowaæ nale¿y na ¿ywo. Drug¹ utrwalamy 2% roztworem formaliny z cukrem (40 g
cukru na dm3), co zabezpiecza przed utrat¹ worków jajowych i przed zdeformowaniem osobników. Gdy prowadzone badania wymagaj¹ narkotyzacji, to przed
utrwaleniem formalin¹ lub alkoholem, mo¿na dodaæ do próbki wodê nasycon¹
CO2 (woda sodowa) w proporcji 1:20. Na efekt nale¿y poczekaæ ok. 2 minut. Do
narkotyzacji mo¿na te¿ zastosowaæ rozkruszone tabletki Alka-Seltzer, chloroform lub alkohol metylowy. Narkotyzacja zabezpiecza przed utrat¹ worków jajowych, wypró¿nieniem przewodu pokarmowego, czy deformacj¹ cia³a. W celu d³u¿szego przechowywania próbek, po kilku dniach utrwalony materia³ powinno siê
umieciæ w roztworze etanolu, formaliny i gliceryny w proporcji 7:2:1. Gliceryna
zapobiega wyschniêciu próbki (gdyby pojemnik okaza³ siê nieszczelny), zachowuje kolor okazu oraz zapobiega stwardnieniu osobników powodowanym zazwyczaj przez formalinê. Innym rekomendowanym roztworem stosowanym do przechowywania wid³onogów jest mieszanina formaliny (1 czêæ), alkoholu absolutnego (2 czêci), gliceryny (1 czeæ), wody destylowanej (12 czêci) i lodowatego
kwasu octowego (ladowe iloci).
Wyschniête osobniki mo¿na regenerowaæ stosuj¹c roztwór 0,25O,5 % Na3PO4
·12 H2O (0,25  0,50 g na dm3 wody destylowanej). Wyschniête wid³onogi umieszczamy w tym roztworze, podgrzewamy do momentu wrzenia i pozostawiamy (stygn¹cy roztwór) na 1020 minut. Stosowanie kwasu mlekowego, KOH, Na2CO3
lub mieszaniny gliceryny z wod¹ równie¿ daje niez³e rezultaty, jednak¿e mo¿e
powodowaæ czasami uszkodzenia cia³a wid³onogów.
Przed przyst¹pieniem do preparowania lub przygotowania preparatu wid³onogi nale¿y oczyciæ. Mo¿na to zrobiæ wielokrotnie zasysaj¹c i wypompowuj¹c osobnika i wodê do i z pipety. Dobrze oczyszcza równie¿ glicerol lub
kwas mlekowy. Jednak¿e po d³u¿szym okresie kwas mlekowy zmiêkcza tkanki
i mo¿e spowodowaæ rozpad osobnika na czêci. Wiêkszoæ mediów czyszcz¹cych i przewietlaj¹cych jest hipertoniczna i mo¿e spowodowaæ zapadniêcie siê
osobnika do rodka po nag³ej utracie p³ynów wewnêtrznych. By tego unikn¹æ
nale¿y wczeniej nak³uæ preparowany okaz ig³¹ lub zanurzyæ go w 50% roztworze u¿ytego medium, zanim przeniesie siê okaz do medium nierozcieñczonego.
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By unikn¹æ przemieszczenia siê wypreparowanych elementów osobnika w czasie
przykrywania szkie³kiem nakrywkowym nale¿y odczekaæ, a¿ medium stanie
siê lepkie, kleiste. Nale¿y te¿ zaznaczyæ pozycje preparowanych elementów
na etykietce preparatu. Nakrywaj¹c preparat szkie³kiem nakrywkowym dobrze
jest umieciæ kawa³ki pokruszonego szkie³ka w naro¿nikach, co zabezpiecza
okaz przed zgnieceniem.
Je¿eli okazy wymagaj¹ barwienia, dobre rezultaty daje, w przypadku ju¿ utrwalonych próbek lub najlepiej w trakcie utrwalania, stosowanie 1% roztworu ró¿u
bengalskiego (10 g bnarwnika w 1 dm3 10% formaliny).
Preparaty trwa³e mo¿na wykonaæ stosuj¹c ró¿ne media. Dobrym medium jest
Euparal, daj¹cy mo¿liwoæ rozpuszczenia w 95% etanolu nawet po d³ugim okresie
przechowywania. Balsam kanadyjski mo¿e byæ rozpuszczany w ksylenie lub chloroformie, ale niekorzystnym zjawiskiem jest to, ¿e medium to z czasem mocno
ciemnieje. Laktofenol jest jak dot¹d najlepszym medium, nie ma du¿ej si³y przewietlaj¹cej i mo¿e byæ rozpuszczony po d³ugim okresie przechowywania umo¿liwiaj¹c zmianê po³o¿enia okazu. Medium to sk³ada siê z rozpuszczonych kryszta³ków fenolu (30 ml), kwasu octowego (10 ml), glycerolu (20 ml) i wody destylowanej (10 ml). Preparat musi byæ jednak zamkniêty przy zastosowaniu aralditu, murrayitu, biosealu, glyceelu lub innych podobnych rodków s³u¿¹cych do zamykania
preparatów. Inne media jak Hoyera, Faurea, Berlesea, Gurra, polyvinyl lactophenol, kwas mlekowy oraz ró¿ne wodne roztwory, nie s¹ polecane z uwagi na
silne w³aciwoci przewietlaj¹ce, co powoduje, ¿e okaz w ci¹gu kilku lat staje siê
przezroczysty. Prost¹ metod¹ przygotowania sta³ego preparatu jest utrwalenie okazu
w kropli wody z niewielkim dodatkiem formaliny. Kroplê wody z okazem znajduj¹c¹ siê na szkie³ku przedmiotowym przykrywamy szkie³kiem nakrywkowym,
na rogach którego umieszczamy niewielkie iloci plasteliny. Po przykryciu szkie³kiem nakrywkowym kropla nie powinna siê rozlaæ pod powierzchni¹ szkie³ka.
W wolne miejsca pomiêdzy kropl¹ wody z okazem a brzegiem szkie³ka nakrywkowego wpuszczamy rozpuszczon¹ (przez podgrzanie) parafinê. Po zakrzepniêciu
parafiny brzegi szkie³ka otaczamy balsamem kanadyjskim. Do kilkutygodniowego przechowywania okazu mo¿na u¿yæ 3050% roztwór gliceryny, co skutecznie
zapobiega wysuszeniu.
Najnowsze elektronowe mikroskopy skaningowe (SEM) nie wymagaj¹ specjalnego przygotowania okazu, umo¿liwiaj¹c nawet obserwacje unieruchomionego ¿ywego osobnika. Okaz jest owietlany wi¹zk¹ elektronów emitowan¹ ze
ród³a, która po odbiciu siê od okazu wêdruje do ekranu. Pozwala to na prowadzenie obserwacji ze znacznie wiêksz¹ rozdzielczoci¹ ni¿ umo¿liwia to wiat³o
w najlepszych nawet mikroskopach wietlnych. Starsze SEM wymagaj¹ przep³ukania okazu w roztworze detergentu (jedna kropla w 100 ml destylowanej
wody). Po 30 minutach okaz jest p³ukany trzykrotnie w wodzie destylowanej
przez 5 minut i przeprowadzany przez seriê roztworów acetonu o wzrastaj¹cym
stê¿eniu (30%, 50%, 70%, 80%, 95%, 100%) by okaz odwodniæ. Okaz mo¿e te¿
byæ oczyszczony 25% roztworem HCl przez podgrzanie do 93 °C.
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Nie s¹ jeszcze powszechne w taksonomii techniki molekularne. Polegaj¹ one
na analizie allozymów (izoenzymy), które s¹ postaciami tego samego enzymu, ale
maj¹ inn¹ strukturê. Ocenia siê prêdkoæ ich migracji na ¿elu (noniku) w czasie
elektroforezy. Na podstawie odleg³oci, jak¹ przeby³y izolowane z osobnika enzymy, mo¿na okreliæ genotyp. Ta metoda jest ju¿ jednak wypierana przez analizê
DNA i okrelanie porz¹dku zasad, co pozwala, na podstawie ró¿nic i podobieñstw,
wnioskowaæ o podobieñstwie gatunków.
Hodowla wid³onogów jest na ogó³ prosta. Hodujemy je w niewielkich naczyniach jak szalki, erlenmayerki, lub inne nie wiêksze ni¿ jednolitrowe pojemniki.
Jako pokarmu u¿yæ mo¿na glonów, pierwotniaków, karmy dla ryb. Przynajmniej
raz na tydzieñ powinna zostaæ zmieniona woda w naczyniu hodowlanym.
Gatunki uwa¿ane za rzadkie czy nowe powinny byæ skonsultowane ze specjalist¹, a okazy po ich opisaniu zdeponowane w muzeum przyrodniczym. Opis
nowych gatunków powinien byc zgodny z Miêdzynarodowa Nomenklatura Zoologiczna (International Commision on Zoological Nomenclature, The Natural
History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD, UK). Okazy mog¹ byæ
zdeponowane jako preparaty mikroskopowe lub okazy we fiolkach z p³ynem
konserwuj¹cym.
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2. KLUCZ DO OZNACZANIA DOROS£YCH SAMIC
CYCLOPOIDA

Cyclopoida

Koñcowy cz³on 5. pary odnó¿y
z trzema przydatkami.

NIE

TAK

Eucyclopinae

1

Cyclopinae

2
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1

Eucyclopinae

Czu³ki 1. pary 17
cz³onowe.

TAK
Macrocyclops

NIE

Odnó¿a 5. pary w kszta³cie
szerokiej i krótkiej p³ytki nie
oddzielonej od segmentu
tu³owia. Na grzbietowej
.
stronie wide³ek furki rzêdy
z¹bków.

TAK

Ectocyclops phaleratus (Koch)

NIE

Odnó¿a 5. pary prostok¹tne w
widoku z góry, z 3 przydatkami
u³o¿onymi w jednej linii - z grubym
kolcem od strony wewnêtrznej i z
dwiema szczecinkami.
.

1.1

TAK

Paracyclops

1.2

NIE

Zewnêtrzna krawêdŸ wide³ek
furki z z¹bkami.

TAK

Eucyclops

NIE

Kolec i szczecinki na odnó¿ach 5.
pary podobnej szerokoœci. Na
wewnêtrznym brzegu grupa
drobnych z¹bków. Szczecinki
Fs II wide³ek furki w po³owie
d³ugoœci furki.

1.3

TAK

Tropocyclops prasinus (Fischer)
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1.1.

Macrocyclops

Wewnêtrzny brzeg
wide³ek furki bez
w³osków.

TAK

M. albidus (Jurine)
NIE

Na wewnêtrznym brzegu wide³ek
furki gêste w³oski. Na ostatnim
cz³onie czu³ków 1. pary b³onka z
pi³kowanym brzegiem.

TAK

NIE

Na wewnêtrznym
brzegu wide³ek furki
rzadkie w³oski.

M. fuscus (Jurine)

TAK
M. distinctus Richard
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1.2.

Paracyclops

Czu³ki 1.pary
11 cz³onowe.

TAK

. affinis (Sars)
P.
NIE

Wide³ki furki 5-6 razy
d³u¿sze ni¿ szersze.

TAK

NIE

P. fimbriatus (Fischer)
Na grzbietowej stronie
wide³ek furki rz¹d kolców
ci¹gnie siê od dolnego,
zewnêtrznego brzegu,
pó³kolem ku przodowi.

TAK

P. poppei (Rehberg)
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1.3.

Eucyclops

Na zewnêtrznych krawêdziach
bardzo d³ugich wide³ek furki
krótki rz¹d kolców w pobli¿u
bocznej szczecinki.

TAK

E. macrurus (Sars)

NIE

Wide³ki furki 6-9 razy d³u¿sze
ni¿ szersze. Na 10-12 cz³onie
czu³ków 1. pary b³onka z
pi³kowanym
brzegiem.
.

TAK

E. macruroides (Lilljeborg)

NIE

Wide³ki furki krótkie, oko³o
piêciokrotnie d³u¿sze ni¿
szersze. Na prawie ca³ym
ich zewnêtrznym brzegu
drobne z¹bki.

TAK

E. serrulatus (Fischer)

29

2

Cyclopinae

5. para odnó¿y z
rzêdem kolców przy
koñcu 2. cz³onu.

TAK

Cyclops

2.1.

NIE

5. para odnó¿y
jednocz³onowa .

TAK

Na furce tylko
jedna szczytowa
szczecinka.

TAK

NIE

Graeteriella unisetigera (Graeter)
NIE

Szczecinki Fs II wide³ek
furki w po³owie d³ugoœci
furki. 5. para odnó¿y
ze szczecink¹ i kolcem.

TAK

NIE

2
c. d.

Szczecinki Fs II wide³ek
furki w 2/3 d³ugoœci
furki. 5. para odnó¿y
tylko ze szczecink¹.

Metacyclops

TAK

Cryptocyclops i
Microcyclops
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2.2.

2.3.

2
c. d.

Cyclopinae

Boczna szczecinka 2. cz³onu
5. pary odnó¿y d³uga,
nie krótsza ni¿ po³owa
d³ugoœci szczecinki koñcowej.

TAK

Boczna szczecinka 2. cz³onu
5. pary odnó¿y umieszczona
po œrodku cz³onu.
NIE

2.4.

TAK
Mesocyclops

NIE

Boczna szczecinka 2. cz³onu
5. pary odnó¿y umieszczona
przy szczycie cz³onu.
Boczny kolec 2. cz³onu 5. pary
odnó¿y krótszy ni¿ szerokoœæ
cz³onu, nie siêga koñca cz³onu.
1. cz³on 5. pary odnó¿y szerszy
ni¿ d³u¿szy.

TAK

2.5.
Thermocyclops

TAK

NIE

Megacyclops
Kolec na 2. cz³onie 5. pary
odnó¿y umieszczony
szczytowo, znacznie d³u¿szy
ni¿ szerokoœæ cz³onu.

TAK

NIE

1. cz³on 5. pary odnó¿y
podobnej d³ugoœci i
szerokoœci. Przyszczytowy
kolec 2. cz³onu 5. pary
odnó¿y doœæ krótki.

2.6.

Diacyclops

2.7.

TAK
Acanthocyclops

2.8.
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Cyclops

2.1.

TAK

Czu³ki 1. pary 14 cz³onowe.

C. insignis Claus

NIE

Przedostatni segment tu³owia
rozszerza siê ku ty³owi, z
zaostrzonymi koñcami. Ostatni
segment wyci¹gniêty na boki.

TAK

TAK
Szczecinki Fs II wide³ek
furki w 2/3 d³ugoœci furki.

C. scutifer Sars

NIE

NIE

TAK
C. vicinus Uljanin

2. segment tu³owia
z silnie wyd³u¿onymi
tylnymi koñcami.
NIE

G³owotu³ów wyd³u¿ony,
równomiernie rozszerzaj¹cy
siê ku ty³owi, znacznie d³u¿szy
ni¿ jego najwiêksza szerokoœæ.

TAK

NIE

C. tatricus KoŸmiñski
2.1
c. d.
C. bohater KoŸmiñski
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2. 1.
c. d.

Cyclops

Wewnêtrzny kolec na koñcowym
cz³onie 5. pary odnó¿y bardzo krótki .

TAK

C. lacustris Sars

NIE

Segment genitalny równomiernie
zwê¿a siê ku ty³owi. Szczecinki Fs VI
wide³ek furki ponad dwukrotnie
d³u¿sze ni¿ Fs III.

TAK

C. abbysorum Sars

NIE

Tylne koñce 4. segmentu
tu³owia silnie wyci¹gniête
na boki i zagiête ku przodowi.
Furka w¹ska i d³uga.

TAK

C. furcifer Claus
NIE

Na 3 cz³onie exopoditu 1. pary
.
na , na
odnó¿y 2 kolce
pozosta³ych odnó¿ach - 3
(typ Bini).

TAK

C. kolensis Lilljeborg
NIE

Na 3 cz³onie exopoditu 1., 3. i 4.
pary odnó¿y 3 kolce
(typ Terni).

TAK

C. strenuus Fischer
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2.2.

Metacyclops

Czu³ki 1. pary
dziewiêciocz³onowe.

TAK
M. planus (Gurney)

NIE

Szczecinki Fs VI wide³ek
furki d³u¿sze ni¿ Fs III.

TAK

NIE

Szczecinki Fs VI wide³ek
furki krótsze ni¿ Fs III.

M. gracilis (Lilljeborg)

TAK

M. minutus (Claus)

34

2.3.

Cryptocyclops
Microcyclops

Zewnêtrzny szczytowy
kolec
ostatniego
cz³onu endopoditu
4. pary odnó¿y znacznie
krótszy ni¿ wewnêtrzny.

TAK

C. bicolor (Sars)
NIE

Zewnêtrzny szczytowy
kolec
ostatniego
cz³onu endopoditu
4. pary odnó¿y nieznacznie
krótszy ni¿ wewnêtrzny.

TAK

M. varicans (Sars).
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2.4.

Mesocyclops

Boczna szczecinka drugiego
cz³onu 5. pary odnó¿y
nieznacznie krótsza ni¿
szczecinka szczytowa.

TAK

M. leuckarti (Claus)

NIE

Boczna szczecinka drugiego
cz³onu 5. pary odnó¿y
oko³o dwukrotnie krótsza
ni¿ szczecinka szczytowa.

TAK

M. bodanicola Kiefer
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2.5.

Thermocyclops

Szczecinki Fs IV wide³ek furki
prawie trzykrotnie d³u¿sze ni¿.
Fs VI. Wewnêtrzny szczytowy
kolec endopoditu ostatniego
cz³onu 4. pary odnó¿y
krótszy ni¿ zewnêtrzny.

TAK

NIE

Wewnêtrzny szczytowy kolec
ostatniego cz³onu endopoditu
4. pary odnó¿y 4-5 razy
d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny i
charakterystycznie wygiêty.

T. dybowskii (Lande)

TAK

NIE

Wewnêtrzny szczytowy kolec
ostatniego cz³onu endopoditu
4. pary odnó¿y blisko
dwukrotnie d³u¿szy ni¿
zewnêtrzny.

T. oithonoides (Sars)

TAK

T. crassus (Fischer)
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2. 6.

Megacyclops

Szczecinki Fs VI wide³ek
furki d³u¿sze ni¿ d³ugoœæ
furki.

M. viridis Jurine
Ostatni cz³on endopoditu
4. pary odnó¿y ponad
dwukrotnie d³u¿szy
ni¿ szerszy.

TAK

NIE

M. gigas (Claus)
Ostatni cz³on endopoditu
4. pary odnó¿y mniej
ni¿ dwukrotnie d³u¿szy ni¿
szerszy. Boczne szczecinki
zachodz¹ za koñce
szczytowych kolców.

TAK

M. latipes (Lowndes)
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Diacyclops

2. 7.

Czu³ki 1. pary 17
cz³onowe.

TAK

Szczecinki Fs VI
wide³ek furki równe
lub krótsze ni¿ Fs III.

TAK

NIE
NIE

Tylna czêœæ receptaculum
seminis w kszta³cie
obszernego,
obwis³ego worka.

Czu³ki 1. pary 10-12 cz³onowe.

D. bisetosus (Rehberg)

TAK

TAK

NIE

D. bicuspidatus (Claus)

Czu³ki 1. pary 16 cz³onowe
(niekiedy 13-14 cz³onowe). Szczecinki
Fs VI wide³ek furki krótsze ni¿ Fs III.
TAK

Czu³ki 1. pary 12
cz³onowe. D³ugoœæ
ostatniego cz³onu
endopoditu 4. pary
odnó¿y równa szerokoœci.

TAK

NIE
D. crassicaudis (Sars)

2. 7

c. d.
D. languidus (Sars)
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2. 7.
c. d.

Diacyclops

Ostatni cz³on endopoditu 4.
pary odnó¿y dwa lub wiêcej
razy d³u¿szy ni¿ szerszy.
Szczecinki Fs II wide³ek furki
w po³owie d³ugoœci furki.

TAK

D. nanus (Sars)

NIE

Zewnêtrzny przydatek koñcowego
cz³onu endopoditu 4. pary odnó¿y
w postaci kolca.

TAK

D. abyssicola (Lilljeborg)

NIE

Zewnêtrzny przydatek koñcowego
cz³onu endopoditu 4. pary odnó¿y
w postaci szczecinki.

TAK

D. languidoides (Lilljeborg)
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Acanthocyclops

2. 8.

Czu³ki 1. pary 17
cz³onowe.

TAK

NIE
Czu³ki 1. pary 11 cz³onowe.
Szczecinki Fs VI wide³ek
furki krótsze ni¿ furka.

Szczecinki Fs VI
wide³ek furki wyraŸnie
krótsze ni¿ furka.

TAK

A. vernalis (Fischer)
TAK
NIE

NIE

TAK

A. kieferi (Chappuis)
Szczecinki Fs VI
wide³ek furki równe
TAK
lub nieznacznie
krótsze ni¿ furka.
Czu³ki 1. pary 12 cz³onowe.
A. robustus (Sars)
Szczecinki Fs VI wide³ek furki
NIE
równe lub d³u¿sze ni¿ furka.

Szczecinki Fs VI
wide³ek furki wyraŸnie
d³u¿sze ni¿ furka.
Segment genitalny
szerszy ni¿ d³u¿szy.

TAK

A.venustus (Norman et Scott)
A. sensitivus (Graeter et Chappuis)
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3. ALFABETYCZNY OPIS GATUNKÓW CYCLOPOIDA
Acanthocyclops kieferi (Chappuis, 1925)
Synonimy: Cyclops kieferi: Chappuis, 1925: Kiefer, 1926; C. (Acanthocyclops) kieferi: Kiefer, 1929; Acanthocyclops hispanicus Kiefer, 1937; Acanthocyclops sambugarae Kiefer, 1984.
D³ugoæ cia³a 0,600,84 mm. Bezbarwny, czêsto przezroczysty. Cia³o doæ
krêpe, grzbietobrzusznie sp³aszczone. Tylne koñce ostatnich segmentu tu³owia silnie zaokr¹glone.
Czu³ki 1. pary 11 cz³onowe, siêgaj¹ koñca g³owotu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3.
Cz³ony wszystkich odnó¿y p³ywnych krótkie. Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary
nieco d³u¿szy ni¿ szerszy. Wewnêtrzny szczytowy kolec d³u¿szy ni¿ d³ugoæ cz³onu, zewnêtrzny dwukrotnie krótszy ni¿ wewnêtrzny. Szczecinki tego cz³onu d³ugie (rys. 1).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
1. cz³on du¿y, 2. cz³on stosunkowo ma³y, w¹ski, dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy.
Boczny kolec krótki i cienki, szczecinki podobnej d³ugoci (rys. 2).
Segment genitalny szerszy ni¿ d³u¿szy, w przedniej czêci zaokr¹glony, silnie
rozszerzony, szerokoci 5. segmentu tu³owia. Receptaculum seminis szerokie,
owalne (rys. 3).
Wide³ki furki bardzo krótkie, 22,5 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e lub
prawie równoleg³e. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka
(Fs II) w okolicy po³owy d³ugoci furki. Szczecinka Fs VI zgiêta do wewn¹trz,
równa d³ugoci Fs III, krótsza ni¿ wide³ki furki. Szczecinka Fs V dwukrotnie d³u¿sza ni¿ Fs IV. Szczecinka Fs VII najczêciej d³u¿sza ni¿ Fs VI (rys. 4).
Wystêpuje w wodach podziemnych, interstycjalnych i w studniach.

Rys. 1
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Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Acanthocyclops robustus (Sars, 1863)
Synonimy: Cyclops robustus: Lilljeborg, 1901: Sars, 1914: Lindberg, 1953;
C. viridis var. brevispinosus Marsh, 1909; C. viridis var. americanus Marsh, 1909;
C. vernalis (czêæ) Sars, 1913; C. viridis var. dives Jungmayer, 1914; C. vernalis
var. robustus: Rylov, 1918: Gurney, 1933; C. vernalis var. tetracantha + tetracantha var. robusta Kiefer, 1926; C. americanus Lowndes, 1926; C. lucidulus Lowndes, 1926; C. vernalis americanus Gurney, 1933; Acanthocyclops vernalis robustus: Rylov, 1948; Acanthocyclops robustus americanus Šramek-Hušek, 1954.
D³ugoæ cia³a 1,11,9 mm. Cia³o doæ krêpe, d³ugoæ tu³owia prawie dwukrotnie przewy¿sza jego szerokoæ. Tylne koñce ostatniego segmentu tu³owia silnie wyci¹gniête na zewn¹trz.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ koñca g³owotu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3 lub
3.4.4.4. 1. cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y z wg³êbieniem na zewnêtrznym brzegu.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary ponad 2,5 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Na zewnêtrznym brzegu tego cz³onu kolec, kolce szczytowe doæ grube, krótkie (krótsze ni¿
cz³on), najczêciej zewnêtrzny nieznacznie d³u¿szy ni¿ wewnêtrzny (rzadziej równej
d³ugoci). Na p³ytce ³¹cz¹cej obie pary 4. pary odnó¿y u³o¿one liniowo, poprzecznie drobne kolce. Na cz³onie nasadowym (koksopodit) przy przednim i tylnym
brzegu rz¹d kolców. Na zewnêtrznej stronie dwa rzêdy niewielkich szczecinek.
Od strony bocznej  w³oski (rys. 1).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
1. cz³on szeroki, z krótk¹ szczecink¹. 2. cz³on stosunkowo ma³y, w¹ski, dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy. Boczny kolec krótki (niekiedy bardzo krótki) i gruby, szczytowa szczecinka stosunkowo krótka (rys. 2).

43

Rys. 1

Rys. 2

Segment genitalny prawie tak d³ugi jak szeroki, silnie rozszerzony w przedniej czêci, wê¿szy ni¿ 5. segment tu³owia. W przedniej czêci zaokr¹glony.
Receptaculum seminis w przedniej czêci owalne, tylna czêæ w¹ska, niekiedy
s³abo widoczna (rys. 3).
Wide³ki furki 46 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e lub prawie równoleg³e. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) w 2/3
d³ugoci furki. Szczecinka Fs VI krótsza ni¿ wide³ki furki i ponad dwukrotnie
d³u¿sza ni¿ Fs III. Szczecinka Fs V znacznie d³u¿sza ni¿ Fs IV (rys. 4).
Worki jajowe du¿e, wyd³u¿one, najczêciej przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z du¿¹ liczb¹ jaj.
Wystêpuje w ró¿nych typach zbiorników wodnych (jeziora, stawy, zbiorniki
zaporowe), a tak¿e w ciekach o wolnym pr¹dzie wody. Szczególnie czêsto spotykany w drobnych, b³otnistych, równie¿ w poroniêtych Sphagnum, zbiornikach
wodnych, a tak¿e wród mchów. Znajdowany równie¿ w górskich zbiornikach
wodnych. Gatunek drapie¿ny, atakuj¹cy larwy ryb.

Rys. 3
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Rys. 4

Acanthocyclops sensitivus (Graeter et. Chappuis, 1914)
Synonimy: Cyclops sensitivus: Graeter et. Chappuis, 1914: Kiefer, 1929: Gurney, 1933: Kiefer, 1935; Cyclops (Acanthocyclops) sensitivus: Kiefer, 1921; Cyclops (Rhenoocyclops) sensitivus: Kiefer, 1957.
D³ugoæ cia³a 0,720,80 mm. Bezbarwny, czêsto przezroczysty. Cia³o doæ
krêpe. Tylne koñce ostatnich segmentów tu³owia silnie zaokr¹glone.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ koñca 2. cz³onu tu³owia, niekiedy krótsze. Na 12. cz³onie wyrostek czuciowy w postaci d³ugiej szczecinki.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary 2 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Wewnêtrzny szczytowy kolec krótszy ni¿ d³ugoæ cz³onu, zewnêtrzny o 2/3 d³u¿szy ni¿ wewnêtrzny.
Szczecinka na zewnêtrznym brzegu tego cz³onu doæ krótka, umieszczona w po³owie d³ugoci cz³onu, siêga po³owy d³ugoci zewnêtrznego szczytowego kolca, szczecinki na wewnêtrznym brzegu siêgaj¹ za koñce szczytowych kolców. Na cz³onie
nasadowym (koksopodit) przy tylnym brzegu rz¹d kolców. Na zewnêtrznej stronie
dwa rzêdy szczecinek (rys. 1).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
1. cz³on szeroki, 2. cz³on stosunkowo ma³y, w¹ski, dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy.
Boczny kolec krótki i gruby, szczytowa szczecinka stosunkowo krótka (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

Segment genitalny szerszy ni¿ d³u¿szy, w przedniej czêci zaokr¹glony, silnie
rozszerzony, szerszy ni¿ 5. segment tu³owia. Receptaculum seminis w kszta³cie
skrzyde³ motyla (rys. 3).
Wide³ki furki bardzo krótkie, 2,5 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e lub
prawie równoleg³e. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka
(Fs II) w okolicy po³owy d³ugoci furki. Szczecinka Fs VI ponad dwukrotnie d³u¿sza ni¿ Fs III, obie d³u¿sze ni¿ wide³ki furki. Szczecinka Fs V o 2/3 d³u¿sza ni¿ Fs
IV (rys. 4).
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Rys. 3

Rys. 4

Worki jajowe wyd³u¿one, nieprzylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z 48
jajami. Wystêpuje w wodach podziemnych i w studniach.
Acanthocyclops venustus (Norman et. Scott, 1906)
Synonimy: Cyclops venustus: Norman et. Scott, 1906: Gurney, 1923: Klie,
1928: Kiefer, 1929: Gurney, 1933; C. phreaticus Chappuis, 1928: Rylov, 1948.
D³ugoæ cia³a 1,01,3 mm. Cia³o w przedniej czêci szerokie. Powierzchnia
tu³owia i odw³oka pokryta rzêdami drobnych fa³dek.
Czu³ki 1. pary 12 cz³onowe, nie siêgaj¹ koñca g³owotu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.4.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy. Boczna wewnêtrzna szczecinka w formie kolca. Szczytowe kolce równej d³ugoci, krótsze
ni¿ d³ugoæ cz³onu (rys. 1).

Rys. 1

46

Rys. 2

5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
1. cz³on wyd³u¿ony z d³ug¹ szczecink¹, 2. cz³on stosunkowo ma³y. Boczny kolec
krótki (rys. 2).
Segment genitalny w przedniej czêci zaokr¹glony, silnie rozszerzony, nieco
wê¿szy ni¿ 5. segment tu³owia. Receptaculum seminis z przodu szerokie, w tylnej
czêci w¹skie, workowate (rys. 3).
Wide³ki furki bardzo krótkie, 34 razy d³u¿sze ni¿ szersze. Wewnêtrzny brzeg
wide³ek z 34 grupami ma³ych w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) w 2/3 d³ugoci
furki. Szczecinka Fs VI oko³o 23 razy d³u¿sza ni¿ Fs III, równa lub nieco d³u¿sza
ni¿ wide³ki furki. Szczecinka Fs V 1,5 raza d³u¿sza ni¿ Fs IV. Szczecinka Fs VII
d³u¿sza ni¿ Fs III (rys. 4).

Rys. 3

Rys. 4

Worki jajowe z niewielk¹ liczb¹ jaj, przylegaj¹ do odw³oka.
Wystêpuje w drobnych zbiornikach wodnych i w stawach, a tak¿e w wodach
podziemnych i studniach.
Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853)
Synonimy: Cyclops vernalis: (czêæ) Lilljeborg, 1901: Kiefer, 1929; Cyclops
robustus (czêæ) Lilljeborg, 1901; C. luciculus Sars, 1913; C. vernalis var. ornatus
Jungmayer, 1914; C. vernalis: (et. var.) Thallwitz, 1926.
D³ugoæ cia³a 1,22,0 mm. Ubarwienie ¿ó³tawe lub czerwonawe. Cia³o doæ
krêpe, d³ugoæ tu³owia prawie dwukrotnie przewy¿sza jego szerokoæ. Tylne koñce ostatniego segmentu tu³owia silnie wyci¹gniête na zewn¹trz.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ koñca g³owotu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3,
niektórzy autorzy podaj¹ równie¿ 3.4.4.4, jednak¿e nie ma pewnoci czy nie
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mieli raczej do czynienia ze zbli¿onym gatunkiem A. robustus wczeniej opisywanym jako forma nale¿¹ca do A. vernalis. 1. cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y z wg³êbieniem na zewnêtrznym brzegu. Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary
ponad dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy. Na zewnêtrznym brzegu tego cz³onu
krótka szczecinka, kolce szczytowe doæ grube, krótkie (krótsze ni¿ cz³on), najczêciej równej d³ugoci (rzadziej zewnêtrzny nieznacznie d³u¿szy ni¿ wewnêtrzny).
Na p³ytce ³¹cz¹cej obie pary 4. pary odnó¿y u³o¿one liniowo, poprzecznie drobne kolce. Na cz³onie nasadowym (koksopodit) przy przednim i tylnym brzegu
rz¹d kolców. Na zewnêtrznej stronie dwa rzêdy niewielkich szczecinek. Od strony bocznej  w³oski (rys. 1).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
1. cz³on szeroki, z krótk¹ szczecink¹. 2. cz³on stosunkowo ma³y, w¹ski, dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy. Boczny kolec krótki i gruby, szczytowa szczecinka stosunkowo krótka (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

Segment genitalny prawie tak d³ugi jak szeroki, silnie rozszerzony w przedniej czêci, wê¿szy ni¿ 5. segment tu³owia. Brzegi boczne, w przedniej czêci
z trójk¹tnym wybrzuszeniem. Receptaculum seminis w przedniej czêci owalne,
tylna czêæ w¹ska, niekiedy s³abo widoczna (rys. 3).
Wide³ki furki 5  6 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e lub prawie równoleg³e. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) w 2/3
d³ugoci furki. Szczecinka Fs VI wyranie krótsza ni¿ wide³ki furki i najczêciej
d³u¿sza ni¿ Fs III. Szczecinka Fs V znacznie d³u¿sza ni¿ Fs IV (rys. 4).
Worki jajowe du¿e, wyd³u¿one, najczêciej przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z du¿¹ liczb¹ jaj.
Wystêpuje w ró¿nych typach zbiorników wodnych, a tak¿e w ciekach o wolnym pr¹dzie wody. W jeziorach g³ównie w litoralu i sublitoralu. Szczególnie

48

Rys. 3

Rys. 4

czêsto spotykany w drobnych, b³otnistych, równie¿ w poroniêtych Sphagnum,
zbiornikach wodnych, a tak¿e wród mchów i w zbiornikach astatycznych. Znajdowany równie¿ w górskich zbiornikach wodnych. Jest gatunkiem policyklicznym, rozmna¿a siê równie¿ w okresie zimowym
Gatunek charakterystyczny dla wód β-mezosaprobowych.
Cryptocyclops bicolor (Sars, 1863)
Synonimy: Cyclops bicolor: Lilljeborg, 1901: Gurney, 1933; C. (Microcyclops) bicolor: Kiefer, 1929; Microcyclops bicolor: Rylov, 1948.
D³ugoæ cia³a 0,60,7 mm. G³owotu³ów najczêciej bezbarwny, niekiedy lekko niebieski, czu³ki 1. pary i odw³ok niekiedy ¿ó³tawoz³ote. Przedni odcinek cia³a
owalny, szeroki, grzbietowo-brzusznie sp³aszczony. Tylne koñce 4. segmentu tu³owia zaokr¹glone. Po bokach 5. segmentu pojedyncze, d³ugie szczecinki, tylne
koñce segmentu zaokr¹glone i wysuniête ku ty³owi (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 11 cz³onowe, bardzo krótkie, nie siêgaj¹ce rodka g³owotu³owia.
7. i 8. cz³on wyd³u¿ony, ostatni nieznacznie d³u¿szy ni¿ dwa poprzednie (rys. 2).
Odnó¿a p³ywne dwucz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3.
4. para odnó¿y nieznacznie wiêksza ni¿ pozosta³e pary. 2. cz³on endopoditu 4. pary
odnó¿y p³ywnych 22,5 raza d³u¿szy ni¿ szerszy, wewnêtrzny, szczytowy jego
kolec krótszy ni¿ d³ugoæ cz³onu, zewnêtrzny szczytowy kolec bardzo ma³y, nie
d³u¿szy ni¿ 1/31/5 d³ugoci wewnêtrznego kolca. 2. cz³on egzopoditu z dwoma
bocznymi kolcami i jednym na koñcu cz³onu (rys. 3).
5. para odnó¿y jednocz³onowa, cz³on cylindryczny, wyd³u¿ony, z d³ug¹ szczytow¹ szczecink¹ i bardzo krótkim kolcem, umieszczonym na wewnêtrznym brzegu cz³onu, niekiedy niewidocznym (rys. 4).
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Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Segment genitalny wyd³u¿ony, zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi. Receptaculum seminis doæ szerokie, zwykle przednia czêæ wiêksza ni¿ tylna, w czêci rodkowej,
z przodu i z ty³u wklêniête (rys. 5).
Wide³ki furki prawie równoleg³e, 45 krotnie d³u¿sze ni¿ szersze. Boczna
szczecinka (Fs II) blisko koñca d³ugoci wide³ek. Szczecinka Fs VI ponad dwukrotnie d³u¿sza ni¿ Fs III. Szczecinka Fs IV i Fs V stosunkowo grube i krótkie,
Fs V nieznacznie d³u¿sza ni¿ Fs IV i ni¿ wide³ki furki (rys. 6).

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Worki jajowe owalne, z niewielk¹ liczb¹ jaj (od 4 do 20), przylegaj¹ce do
odw³oka.
Gatunek kosmopolityczny, typowy dla drobnych zaroniêtych zbiorników
wodnych, równie¿ wystêpuj¹cy w zbiornikach astatycznych, a tak¿e wród makrofitów w litoralu jezior. Spotykany równie¿ w rzekach o s³abym pr¹dzie wody
wród makrofitów, a tak¿e wród skupisk glonów nitkowatych. Gatunek ciep³ostenotermiczny. Gatunek charakterystyczny dla wód oligo  β-mezosaprobowych.
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Cyclops abyssorum (Sars, 1863)4
Synonimy: Cyclops abyssorum laevis (Losito, 1902); C. strenuus var. gracilipes Sars, 1903; C. abyssorum vranae (Komiñski, 1927); C. abyssorum larianus
Stella, 1934; C. abyssorum divergens (Lindberg, 1936); C. abyssorum bohemicus
(ramek-Husek, 1937); C. abyssorum praealpinus (Kiefer, 1939); C. abyssorum
sevani (Meshkova, 1947); C. abyssorum sibiricus Lindberg, 1949; C. abyssorum
medianus (Lindberg, 1949); C. abyssorum mauretaniae (Lindberg, 1950); C. abyssorum bodanus Kiefer, 1954; C. abyssorum corsicanus Lindberg, 1955; C. abyssorum apenninae (Lindberg, 1956); C. abyssorum paternonis (Lindberg, 1956);
C. abyssorum divulsus Lindberg, 1956; C. abyssorum maiorus Lindberg, 1956;
C. abyssorum pyrenaicus Dussart, 1979.
D³ugoæ cia³a zale¿y od ekotypu i mo¿e wynosiæ najczêciej 1,52,2 mm,
niekiedy 1,21,4 mm, a w profundalu g³êbokich jezior 2,02,8 mm. Ubarwienie
cia³a najczêciej szarobia³e. Cia³o krêpe, krótkie, równomiernie zwê¿aj¹ce siê ku
ty³owi. Tylne koñce 2. segmentu tu³owia s³abo wyci¹gniête ku ty³owi, 4. segmentu
nie zaostrzone, wyci¹gniête ku ty³owi i na boki, 5. segmentu wyci¹gniête na boki,
czêsto zaostrzone (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ koñca 2. segmentu tu³owia, niekiedy nieznacznie d³u¿sze.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.3.3. Na
koñcowym cz³onie egzopoditu wszystkich odnó¿y p³ywnych piêæ szczecinek.

Rys. 1
4

Rys. 2

Wed³ug opinii Einsle (1996) gatunek ten tworzyæ mo¿e wiele form fenotypowych lub ekotypowych, które trudno zdefiniowaæ przy pomocy cech morfometrycznych lub morfologicznych.
Mo¿e tworzyæ szereg grup (populacji), z których w Europie rodkowej wystêpuje grupa C. a.
praealpinus  spotykana w du¿ych i g³êbokich jeziorach i grupa C. a. divulsus  w drobnych
nizinnych, ale trwa³ych zbiornikach wodnych. Grupa C. a. tatricus podawana przez Einsle (1996)
z wysokogórskich jezior, traktowana jest w niniejszej pracy, za Dussartrem (1969), jako osobny
gatunek Cyclops tatricus Komiñski, 1927.
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Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych wiêcej ni¿ dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy, z dwiema bocznymi szczecinkami, wewnêtrzny szczytowy kolec
d³u¿szy ni¿ cz³on i co najmniej dwukrotnie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 2).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia,
szczecinka na 1. cz³onie o po³owê krótsza ni¿ szczecinka szczytowa 2. cz³onu.
Boczny kolec tego cz³onu umieszczony w po³owie lub poni¿ej po³owy d³ugoci
cz³onu, siêga za jego koniec. Przy koñcu cz³onu rz¹d drobnych kolców (rys. 3).
Segment genitalny doæ krótki, równomiernie i w niewielkim stopniu zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi. Receptaculum seminis owalne.
Wide³ki furki d³ugie, w¹skie, 58 razy d³u¿sze ni¿ szersze, lekko rozchodz¹ce
siê. Na stronie grzbietowej, wzd³u¿ wide³ek, wyranie widoczna chitynowa fa³da.
Na wewnêtrznym brzegu wide³ek rz¹d w³osków. Boczna szczecinka ga³êzi furki
(Fs II) umieszczona blisko koñca furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki prawie tak
d³uga jak wide³ki furki i ponad dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III. Szczecinka
Fs V ponad dwa razy d³u¿sza ni¿ wide³ki furki. Szczecinka Fs VII krótsza ni¿
szczecinka Fs III (rys. 4).

Rys. 3

Rys. 4

Worki jajowe owalne, przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z niewielk¹
liczb¹ jaj.
Gatunek typowy dla strefy otwartej wód jezior ró¿nych typów troficznych.
Wystêpuje tak¿e wodach dystroficznych. Wykazuje sezonow¹ zmiennoæ d³ugoci i proporcji cia³a. Najwiêksze rozmiary ma wiosenna generacja osobników
doros³ych rozwijaj¹cych siê ze stadiów nauplii i kopepoditów, które przezimowa³y (przesz³y okres niskich temperatur). Populacja ¿yj¹ca w g³êbokich jeziorach w strefie profundalowej ma zazwyczaj wiêksze rozmiary cia³a i mo¿e mieæ
nieco odmienne proporcje. Wykazuje tez intensywne wêdrówki dobowe z g³êbszych warstw wody (4060 m) do warstw powierzchniowych ¿ywi¹c siê g³ównie
glonami, ale te¿ i wrotkami, i mniejszymi kopepoditami.
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Cyclops bohater (Komiñski, 1933)
D³ugoæ cia³a 2,22,6 mm (jest to najwiêkszy gatunek w rodzaju Cyclops).
Ubarwienie cia³a ciemnobr¹zowe. Cia³o masywne, umiarkowanie wyd³u¿one, g³owotu³ów szeroki. Tylne koñce 2. segmentu tu³owia silnie wyci¹gniête ku ty³owi,
zachodz¹ce na stronê brzuszn¹, dwóch kolejnych równie¿ wyci¹gniête ku ty³owi,
5. segment tu³owia z ostrymi, tylnymi koñcami wyci¹gniêtymi na boki, nie tworz¹cymi skrzyde³ek (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, rzadko 18 cz³onowe, siêgaj¹ koñca 2. segmentu
tu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.3.3,
wyj¹tkowo 2.4.3.3. Na koñcowym cz³onie egzopoditu wszystkich odnó¿y p³ywnych piêæ szczecinek. Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych ponad
2,5 do 3 razy d³u¿szy ni¿ szerszy, z dwiema bocznymi szczecinkami, wewnêtrzny
szczytowy kolec tak d³ugi, lub prawie tak d³ugi, jak cz³on i co najmniej dwukrotnie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 2).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
Szczecinka 1. cz³onu blisko o po³owê krótsza ni¿ szczecinka 2. cz³onu. 2. cz³on
wysmuk³y. Boczny kolec tego cz³onu umieszczony w po³owie jego d³ugoci siêga
poza jego koniec. Przy koñcu cz³onu rz¹d drobnych kolców (rys. 3).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Segment genitalny krótki, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi, nieznacznie d³u¿szy ni¿ szerszy (rys. 4).
Wide³ki furki stosunkowo d³ugie, w¹skie, oko³o 67 razy d³u¿sze ni¿ szersze,
rozchodz¹ce siê. Na stronie grzbietowej, wzd³u¿ wide³ek, wyranie widoczna chitynowa fa³da. Na wewnêtrznym brzegu wide³ek rz¹d w³osków. Szczecinka Fs V dwa
razy d³u¿sza ni¿ Fs VI, która jest ponad dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III
i trochê d³u¿sza ni¿ wide³ki furki. Szczecinka Fs VII najczêciej nieznacznie krótsza
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ni¿ Fs III (rys. 5), chocia¿ niektórzy autorzy (Einsle 1996) rysuj¹ j¹ nieco d³u¿sz¹
ni¿ Fs III.
Worki jajowe wyd³u¿one, ciasno przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z du¿¹
liczb¹ niewielkich jaj.
Gatunek charakterystyczny dla jezior o umiarkowanej trofii, spotykany
najczêciej w strefie przydennej. Zazwyczaj wystêpuje tylko jedna zimowa generacja osobników doros³ych od grudnia do marca w pelagicznej strefie jezior.
Po niej, w okresie lata, nastêpuje okres diapauzy w stadium C IV skupionym
w warstwach przydennych umiarkowanie eutroficznych i eutroficznych jezior i stawów. W okresie wiosennym (kwiecieñmaj) niektóre populacje wykazuj¹ mniejsze rozmiary osobników.

Rys. 4

Rys. 5

Cyclops furcifer (Claus, 1857)
Synonimy: Cyclops miniatus Lilljeborg, 1901: Kiefer, 1927; C. lacunae Lowndes, 1926; C. strenuus f. furcifer Komiñski, 1927.
D³ugoæ cia³a 1,42,1 mm. Ubarwienie cia³a ¿ó³tawe lub pomarañczowe. G³owotu³ów krótki, szeroki. Tylne koñce 2. i 3. segmentu tu³owia s³abo wyci¹gniête
ku ty³owi, w 4. segmencie silnie wyci¹gniête na boki i niekiedy skierowane ku
przodowi, 5. segmentu wyci¹gniête na boki. Segment zwykle nieco wê¿szy ni¿
poprzedni (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ do po³owy 2. segmentu tu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3, lub
3.4.3.3, albo typ mieszany. Na koñcowym cz³onie egzopoditu wszystkich odnó¿y
p³ywnych piêæ szczecinek. Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych
prawie dwa razy d³u¿szy ni¿ szerszy, z dwiema bocznymi szczecinkami, wewnêtrzny
szczytowy kolec d³u¿szy ni¿ cz³on i trzykrotnie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 2).
Na cz³onie nasadowym (koksopodit) 4. pary trzy grupy kolców (rys. 3).
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Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia, szczecinka na 1. cz³onie nie siêga do po³owy d³ugoci szczecinki szczytowej 2. cz³onu. Boczny kolec tego cz³onu umieszczony powy¿ej po³owy d³ugoci tego cz³onu siêga, daleko za jego koniec. Przy koñcu cz³onu rz¹d drobnych
kolców (rys. 4).
Segment genitalny silnie rozszerzony w przedniej czêci. Receptaculum seminis owalne, czêæ tylna wyd³u¿ona (rys. 5).
Wide³ki furki d³ugie, w¹skie, oko³o 711 razy d³u¿sze ni¿ szersze, lekko rozchodz¹ce siê. Na stronie grzbietowej, wzd³u¿ wide³ek, wyranie widoczna chitynowa fa³da. Na wewnêtrznym brzegu wide³ek rz¹d w³osków, u nasady wide³ek
kêpka trochê d³u¿szych w³osków. Boczna szczecinka wide³ek furki (Fs II) umieszczona blisko koñca furki. Szczecinka Fs VI nieznacznie d³u¿sza ni¿ szczecinka
Fs III. Szczecinka Fs V o 1/4 d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs IV i d³u¿sza ni¿ wide³ki
furki. Szczecinka Fs VII krótsza ni¿ szczecinka Fs III (rys. 6).

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6
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Worki jajowe z du¿¹ liczb¹ jaj.
Gatunek typowy dla drobnych zbiorników wodnych i zbiorników astatycznych, czêsto z bardzo d³ugimi okresami ca³kowitego wyschniêcia. Okres wysuszenia (nawet kilkuletni) mog¹ przetrwaæ zarówno jaja jak i osobniki doros³e. Diapauza wystêpuje w stadium C IV. Ró¿ne generacje wykazuj¹ zmiennoæ rozmiarów i proporcji cia³a. W ka¿dej generacji pojawiaj¹ siê osobniki przechodz¹ce
diapauzê i takie, które kontynuuj¹ rozwój dochodz¹c do ostatniego stadium, do
postaci doros³ej.
Gatunek charakterystyczny dla wód oligosaprobowych.
Cyclops insignis (Claus, 1857)
D³ugoæ cia³a 2,52,8 mm. Cia³o najczêciej bezbarwne, niekiedy zielonkawe
lub ¿ó³tawe, wysmuk³e, owalne, równomiernie zwê¿aj¹ce siê ku ty³owi. 4. segment tu³owia bocznie wybrzuszony na rodku segmentu, z wyci¹gniêtymi, zaostrzonymi tylnymi koñcami (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 14 cz³onowe, siêgaj¹ rodka 2. segmentu tu³owia, 8. cz³on
wyd³u¿ony (rys. 2).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3.
Na koñcowym cz³onie egzopoditu wszystkich odnó¿y p³ywnych piêæ szczecinek.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych dwa razy d³u¿szy ni¿ szerszy, z dwiema bocznymi szczecinkami, wewnêtrzny szczytowy kolec o 1/3 krótszy
ni¿ cz³on, lub o 2/3 d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny kolec (rys. 3).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia,
2. cz³on w¹ski, wyd³u¿ony. Boczny kolec tego cz³onu szeroki, siêgaj¹cy za koniec
cz³onu. Przy koñcu cz³onu rz¹d drobnych kolców (rys. 4).
Segment genitalny w czêci przedniej silnie rozszerzony, silnie zwê¿aj¹cy siê ku
ty³owi. Receptaculum seminis po³o¿one w przedniej czêci, szerokie, krótkie (rys. 1).
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Wide³ki furki w¹skie, d³ugie, 810 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e, lub
lekko rozchodz¹ce siê. Na stronie grzbietowej, wzd³u¿ wide³ek, wyranie widoczna chitynowa fa³da. Na wewnêtrznym brzegu wide³ek rz¹d drobnych w³osków. Boczna szczecinka wide³ek furki (Fs II) umieszczona w pewnej odleg³oci
od zewnêtrznego brzegu furki. Szczecinka Fs VI osi¹ga po³owê d³ugoci wide³ek furki i jest d³u¿sza ni¿ gruba szczecinka Fs III. Szczecinka Fs VII krótsza ni¿
Fs III (rys. 5).

Rys. 4

Rys. 5

Worki jajowe du¿e, z du¿¹ liczb¹ jaj.
Gatunek typowy dla drobnych zbiorników wodnych, rzadziej spotykany w litoralu jezior wród skupisk makrofitów. Wystêpuje równie¿ w okresie zimowym
w zbiornikach astatycznych, przechodz¹c okres diapauzy podczas okresu suchego. Mo¿e wystêpowaæ w rodowiskach pozbawionych tlenu. Unika wód kwanych.
Gatunek stenotermiczny. Gatunek charakterystyczny dla wód oligo  β-mezosaprobowych.
Cyclops kolensis (Lilljeborg, 1901)
Synonimy: C. strenuus (czêæ) Rylov, 1928; C. silesicus Schäfer, 1934;
C. baicalensis Vassilieva, 1950; C. kolensis baicalensis Mazepova, 1960:
Kozhov, 1963.
D³ugoæ cia³a 1,01,8 mm. Ubarwienie cia³a jasno¿ó³te. Cia³o krêpe, krótkie.
G³owotu³ów krótki, szeroki. Tylne koñce 2. i 3. segmentu tu³owia s³abo wyci¹gniête
ku ty³owi, w 4. segmencie wyci¹gniête na boki, 5. tu³owiowy segment z dobrze
wykszta³conymi wyci¹gniêtymi na boki wyrostkami, zwykle nieco wê¿szy ni¿
poprzedni (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 17 (rzadziej 18) cz³onowe, d³ugie, mog¹ce siêgaæ do po³owy
d³ugoci 3. segmentu tu³owia.
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Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3.
Na koñcowym cz³onie egzopoditu wszystkich odnó¿y p³ywnych piêæ szczecinek.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych prawie dwa i pó³ razy d³u¿szy ni¿ szerszy, z dwiema bocznymi szczecinkami, wewnêtrzny szczytowy kolec
najczêciej tak d³ugi lub nieco krótszy ni¿ cz³on i trzykrotnie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny
(rys. 2). Na cz³onie nasadowym (koksopodit) 4. pary dwie grupy kolców, dolna
grupa z³o¿ona z kilku wyranie grubych kolców (rys. 3).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia,
szczecinka na 1. cz³onie krótka. Szczecinka szczytowa 2. cz³onu siêga rodka segmentu genitalnego. Boczny kolec tego cz³onu krótszy ni¿ d³ugoæ cz³onu. Przy
koñcu cz³onu rz¹d drobnych kolców (rys. 4).
Segment genitalny w¹ski, zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi, d³u¿szy ni¿ szerszy.
Receptaculum seminis owalne (rys. 5).
Wide³ki furki krótkie, oko³o 56 razy d³u¿sze ni¿ szersze, lekko rozchodz¹ce
siê. Na stronie grzbietowej, wzd³u¿ wide³ek, wyranie widoczna chitynowa fa³da.
Na wewnêtrznym brzegu wide³ek rz¹d w³osków. Boczna szczecinka wide³ek furki
(Fs II) umieszczona blisko koñca furki. Szczecinka Fs VI d³u¿sza ni¿ wide³ki furki, a Fs III o 1/22/3 krótsze ni¿ szczecinka Fs VI (rys. 6).
Worki jajowe ma³e, ciasno przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z niewielk¹ liczb¹ jaj.
Gatunek typowy dla pelagialu i litoralu eutroficznych jezior, spotykany
niekiedy w drobnych zbiornikach i w jeziorach oligotroficznych. W tych ostatnich w bardzo ma³ych liczebnociach. Latem przechodzi okres diapauzy w stadium C IV.

58

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Cyclops lacustris (Sars, 1863)
Synonim: Cyclops strenuus f. lacustris Lilljeborg, 1901.
D³ugoæ cia³a 1,52,3 mm. Ubarwienie cia³a niebieskawe lub zielonkawe. Cia³o
przezroczyste, doæ wysmuk³e. G³owotu³ów wyd³u¿ony, d³u¿szy ni¿ szerszy. Tylne
koñce segmentów tu³owia nieznacznie wyci¹gniête ku ty³owi, niezaostrzone. Maksymalna szerokoæ 4. segmentu tu³owia w czêci rodkowej. Tylne koñce 5. segmentu tu³owia wyci¹gniête na boki (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ do po³owy lub koñca 2. segmentu tu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.3.3.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych trzy razy d³u¿szy ni¿ szerszy, z dwiema bocznymi szczecinkami, wewnêtrzny szczytowy kolec krótszy ni¿
cz³on i znacznie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 2). Na cz³onie nasadowym (koksopodit) cztery grupy, grubych u nasady, rzêdów kolców (rys. 3).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3
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5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
2. cz³on dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy. Szczecinki doæ d³ugie, boczny kolec na
2. cz³onie bardzo krótki, nie siêga koñca cz³onu. Przy koñcu cz³onu rz¹d drobnych
kolców (rys. 4).
Segment genitalny doæ d³ugi, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi, d³u¿szy ni¿ szerszy. Receptaculum seminis owalne, wyd³u¿one, jego czêæ przednia
mniejsza ni¿ tylna (rys. 5).
Wide³ki furki niezbyt d³ugie, oko³o 45 razy d³u¿sze ni¿ szersze, rozchodz¹ce
siê. Na stronie grzbietowej, wzd³u¿ wide³ek, wyranie widoczna chitynowa fa³da.
Na wewnêtrznym brzegu wide³ek rz¹d w³osków. Szczecinka Fs VI ponad dwukrotnie d³u¿sza ni¿ Fs III i trochê d³u¿sza ni¿ wide³ki furki. Szczecinka Fs VII
d³u¿sza ni¿ Fs III (rys. 6).

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Worki jajowe owalne, ciasno przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z niewielk¹ liczb¹ jaj.
Gatunek charakterystyczny dla pelagialu jezior terenów pó³nocnych i o niskiej trofii.
Cyclops scutifer (Sars, 1863)
Synonim: Cyclops strenuus Marsh, 1920.
D³ugoæ cia³a 1,11,5 mm. Cia³o najczêciej bezbarwne, niekiedy zielonkawe
lub bladoszare, wysmuk³e. Tylne koñce 2. i 3. segmentu tu³owia nie wyci¹gniête
ku ty³owi. 4. segment tu³owia silnie rozszerzaj¹cy siê ku ty³owi, zakoñczony wyci¹gniêtymi ku ty³owi i na boki ostrymi koñcami, 5. tu³owiowy segment z ostrymi,
wyci¹gniêtymi na boki wyrostkami, zwykle nieco wê¿szy ni¿ poprzedni (rys. 1).
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Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ przynajmniej do koñca 2. segmentu tu³owia. £¹czna d³ugoæ ostatnich dwóch cz³onów jest wiêksza ni¿ ³¹czna d³ugoæ
poprzedzaj¹cych trzech cz³onów (rys. 2).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.3.3.
Na koñcowym cz³onie egzopoditu wszystkich odnó¿y p³ywnych piêæ szczecinek. Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych trzy razy d³u¿szy ni¿
szerszy, z dwoma bocznymi szczecinkami, wewnêtrzny szczytowy kolec równy
lub nieznacznie d³u¿szy ni¿ d³ugoæ cz³onu, oko³o czterokrotnie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 3).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Na cz³onie nasadowym (koksopodit) cztery grupy, grubych u nasady, rzêdów kolców (rys. 4).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia,
szczecinka na cz³onie podstawowym nie siêga do po³owy d³ugoci szczecinki szczytowej 2. cz³onu. Boczny kolec 2. cz³onu, siêga daleko za jego koniec. Przy koñcu
cz³onu rz¹d drobnych kolców (rys. 5).
Segment genitalny w czêci przedniej bardzo rozszerzony, silnie zwê¿aj¹cy
siê ku ty³owi. Nieznacznie szerszy ni¿ d³u¿szy. Receptaculum seminis owalne,
wyd³u¿one, zwê¿aj¹ce siê ku ty³owi (rys. 1).
Wide³ki furki krótkie, oko³o 45 razy d³u¿sze ni¿ szersze, rozchodz¹ce
siê. Na stronie grzbietowej, wzd³u¿ wide³ek, wyranie widoczna chitynowa
fa³da. Na wewnêtrznym brzegu wide³ek rz¹d w³osków. Boczna szczecinka ga³êzi furki (Fs II) umieszczona w odleg³oci 2/3 d³ugoci furki. Szczecinka Fs VI
ga³êzi furki dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III. Szczecinka Fs VII d³u¿sza ni¿ Fs III (rys. 6).
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Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Worki jajowe zwykle ciemno fioletowe, okr¹g³e, ciasno przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z niewielk¹ liczb¹ jaj.
Gatunek typowy dla pelagialu jezior, spotykany tak¿e w drobnych zbiornikach. Najczêciej wystêpuje w wodach oligotroficznych lub w wodach o s³abej
eutrofii. Unika wód kwanych. Wykazuje dobowe pionowe migracje. Gatunek stenotermiczny, preferuj¹cy wody ch³odne.
Gatunek charakterystyczny dla wód oligo  β-mezosaprobowych.
Cyclops scutifer var. wigrensis (Komiñski, 1927)
Od formy typowej odró¿nia siê nieco wiêksz¹ d³ugoci¹ cia³a (do 2,0 mm),
bardziej krêpym i mniej przezroczystym cia³em, bardziej ni¿ u formy typowej
rozszerzeniem przedniej czêci przedostatniego segmentu tu³owia, nieco d³u¿szymi ga³êziami furki. Szczytowa szczecinka 2. cz³onu 5. pary odnó¿y doæ
krótka.
Wystêpuje w s³abo eutroficznych jeziorach. W Polsce spotykany w jez.
Wigry i w niektórych jeziorach z nim s¹siaduj¹cych. W rocznym cyklu rozwoju
zachodzi diapauza lub przerwa w rozwoju, co mo¿e mieæ miejsce w ka¿dym
stadium kopepoditów za wyj¹tkiem pierwszego (C I). Zale¿y to od temperatury
wody. Na terenach pó³nocnych, w niskich temperaturach, pe³ny cykl rozwoju
mo¿e byæ ukoñczony nawet w okresie 23 lat, co mo¿e doprowadziæ do równoczesnego wyst¹pienia dwóch ró¿nych grup osobników doros³ych wykazuj¹cych dymorfizm.
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Indeksy poszczególnych czêci cia³a formy typowej i formy wigrensis
(Komiñski, 1927, 1936)
Porównywane elementy

Cyclops scutifer
(forma typowa)

Cyclops scutifer
var. wigrensis

Szerokoæ 5. segmentu tu³owia do d³ugoci cia³a
(w 0/00)

232 (209–255)

236 (220–252)

D³ugoæ szczytowej szczecinki 5. pary odnó¿y
do d³ugoci cia³a (w 0/00)

74 (61–88)

61 (50–73)

D³ugoæ ga³êzi furki do d³ugoci cia³a (w 0/00)

120 (111–129)

122 (114–130)

D³ugoæ Fs VII do d³ugoci cia³a (w /00)

93 (78–108)

77 (65–89)

D³ugoæ Fs IV do Fs V (w %)

68 (62–73)

71 (66–77)

0

Cyclops strenuus (Fischer, 1851)5
Synonimy: Cyclops strenuus strenuus: Komiñski, 1927; C. (s. str.) strenuus:
Kiefer, 1929: Gurney, 1933; C. (subs.) strenuus: Komiñski, 1933: Komiñski,
1936; C. rubens rubens Lindberg, 1957: Damian-Georgescu, 1963.
D³ugoæ cia³a 1,52,3 mm. Ubarwienie cia³a zmienne od ¿ó³tego po pomarañczowe. Cia³o krêpe. G³owotu³ów wyd³u¿ony. Tylne koñce 2. i 3. segmentu tu³owia
s³abo wyci¹gniête ku ty³owi. W 4. segmencie ró¿nie ukszta³towane. 4. segment
najszerszy w czêci rodkowej. 5. tu³owiowy segment z têpo zakoñczonymi bocznymi wyrostkami, nieco szerszy ni¿ segment genitalny (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, d³ugie, siêgaj¹ do po³owy d³ugoci 3. segmentu
tu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.3.3. Na
koñcowym cz³onie egzopoditu wszystkich odnó¿y p³ywnych piêæ szczecinek.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych prawie dwa i pó³ razy d³u¿szy ni¿ szerszy, z dwiema bocznymi szczecinkami, wewnêtrzny szczytowy kolec
tak d³ugi jak cz³on i 2,53 krotnie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 2). Na cz³onie
nasadowym (koksopodit) dwie grupy kolców, dolna grupa z³o¿ona z kilku wyranie grubych kolców (rys. 3).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia,
szczecinka na 1. cz³onie krótka. Szczecinka 2. cz³onu siêga rodka genitalnego
segmentu. Boczny kolec 2. cz³onu usytuowany po jego rodku, krótszy ni¿ d³ugoæ cz³onu. Przy koñcu cz³onu rz¹d drobnych kolców (rys. 4).
5

Oprócz typowej formy C. strenuus spotkaæ mo¿na bardzo zbli¿one do niej osobniki okrelane
jako C. strenuus var. landei (znaleziona m. in. na Suwalszczynie), C. strenuus var. vranae,
C. strenuus var. bodanus, C. strenuus var. bohemicus i in.
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Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Segment genitalny w¹ski, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi, szerszy ni¿
d³u¿szy. Receptaculum seminis owalne (rys. 5).
Wide³ki furki krótkie, oko³o 57 razy d³u¿sze ni¿ szersze, rozchodz¹ce siê.
Na stronie grzbietowej, wzd³u¿ wide³ek, wyranie widoczna chitynowa fa³da.
Na wewnêtrznym brzegu wide³ek rz¹d doæ gêstych w³osków. Boczna szczecinka
wide³ek furki (Fs II) umieszczona blisko koñca furki. Szczecinka Fs III o 2/3 krótsza ni¿ Fs VI. Szczecinka Fs IV nieznacznie krótsza ni¿ Fs V. Szczecinka Fs VI
krótsza ni¿ furka (rys. 6).
Worki jajowe lekko wyd³u¿one, ciasno przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z du¿¹ liczb¹ jaj.

Rys. 4
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Rys. 5

Rys. 6

Gatunek typowy dla drobnych zbiorników wodnych, równie¿ dla zbiorników astatycznych, spotykany tak¿e w stawach. Wytrzymuje d³ugie okresy
w wodzie pozbawionej rozpuszczonego tlenu. W cyklu ¿yciowym okres diapauzy w stadium C IV wystêpuje w okresie lata. Diapauza jest wyzwolona
przez krytyczn¹ d³ugoæ dnia w kwietniu, kiedy to ca³a populacja znika z otwartej toni wodnej. Jesieni¹ nastêpuje reaktywacja kopepoditów, przechodz¹cych w stadium osobników doros³ych, których czas reprodukcji przypada na
okres zimowy z zazwyczaj jedn¹ generacj¹, generacja nastêpna, wiosenna,
ma mniejsze rozmiary cia³a.
Gatunek charakterystyczny dla wód β-mezosaprobowych.
Cyclops tatricus (Komiñski, 1927)
Synonimy: Cyclops abyssorum tatricus (Komiñski, 1927); C. strenuus f. tatricus Komiñski, 1927; C. strenuus f. L Rzóska, 1930; C. strenuus Baldi, 1931;
C. strenuus tatricus Gurney, 1933.
D³ugoæ cia³a 1,22,2 mm. Cia³o jasne, masywne. G³owotu³ów silnie wyd³u¿ony, najszerszy w tylnej czêci, znacznie d³u¿szy ni¿ szerszy (rys. 1).
Tylne koñce 2. segmentu tu³owia wyci¹gniête ku ty³owi nie zaostrzone, dwóch
kolejnych równie¿ wyci¹gniête ku ty³owi. 5. segment tu³owia z ostrymi, wyci¹gniêtymi na boki tylnymi koñcami, nieco wê¿szy ni¿ poprzedni (rys. 2).
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, bardzo rzadko 16 cz³onowe, siêgaj¹ do po³owy
2. segmentu tu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.3.3.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych ponad trzykrotnie d³u¿szy
ni¿ szerszy, z dwiema bocznymi szczecinkami, wewnêtrzny szczytowy kolec tak
d³ugi jak cz³on i prawie dwukrotnie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 3).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3
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5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
Szczecinka szczytowa na 2. cz³onie dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka boczna
1. cz³onu. 2. cz³on ponad dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy. Boczny kolec tego
cz³onu siêga doæ daleko za jego koniec. Przy koñcu cz³onu rz¹d drobnych kolców (rys. 4).
Segment genitalny krótki, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi, szerszy ni¿
d³u¿szy. Receptaculum seminis owalne (rys. 2).
Wide³ki furki d³ugie, w¹skie, oko³o 68 razy d³u¿sze ni¿ szersze, rozchodz¹ce siê. Na stronie grzbietowej, wzd³u¿ wide³ek, wyranie widoczna chitynowa fa³da. Na wewnêtrznym brzegu wide³ek rz¹d w³osków. Szczecinka Fs VI
wide³ek furki prawie dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III i trochê d³u¿sza
ni¿ wide³ki furki. Szczecinka Fs VII tylko nieznacznie d³u¿sza ni¿ po³owa d³ugoci wide³ek furki (rys. 5).

Rys. 4

Rys. 5

Worki jajowe owalne, ciasno przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z niewielk¹ liczb¹ jaj.
Gatunek charakterystyczny dla jezior górskich, typowy dla pelagialu, wystêpuje tak¿e w litoralu jeziornym. Szczególnie licznie spotykany jesieni¹ i w zimie.
Gatunek charakterystyczny dla wód ksenosaprobowych.
Cyclops vicinus (Uljanin, 1875)
Synonimy: Cyclops v. brevicornis ramek-Husek, 1940; C. v. lobosus Kiefer, 1954.
D³ugoæ cia³a 1,52,3 mm. Ubarwienie cia³a najczêciej bia³awe, niekiedy
z brunatnymi lub czerwonymi plamkami. G³owotu³ów zajmuje mniej ni¿ 1/3
d³ugoci cia³a. Tylne koñce 2. i 3. segmentu tu³owia niewyci¹gniête ku ty³owi.
4. segment cia³a doæ du¿y, mocno rozszerzaj¹cy siê ku ty³owi, zakoñczony
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wyci¹gniêtymi na boki ostrymi koñcami, 5. segment tu³owia z ostrymi, wyci¹gniêtymi na boki koñcami, zwykle nieco wê¿szy ni¿ poprzedni (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 1517 cz³onowe, siêgaj¹ najwy¿ej do po³owy 2. segmentu tu³owia. Na trzech ostatnich cz³onach rzêdy drobnych kolców (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3,
wyj¹tkowo 2.4.3.3. Na koñcowym cz³onie egzopoditu wszystkich odnó¿y p³ywnych piêæ szczecinek. Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych trzy
razy d³u¿szy ni¿ szerszy, z dwiema bocznymi szczecinkami, wewnêtrzny szczytowy
kolec krótszy ni¿ cz³on i 23 krotnie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 3). Na cz³onie
nasadowym (koksopodit) piêæ grup kolców, przednia wewnêtrzna grupa z³o¿ona
z dwóch lub trzech rz¹dków (rys. 4).

Rys. 3

Rys. 4

5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia,
szczecinka na cz³onie podstawowym nie siêga do po³owy d³ugoci szczecinki szczytowej 2. cz³onu. Boczny kolec tego cz³onu, siêga za jego koniec. Przy koñcu cz³onu rz¹d drobnych kolców (rys. 5).
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Segment genitalny równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi, szerszy ni¿ d³u¿szy. Receptaculum seminis owalne, nieznacznie wyd³u¿one (rys. 1).
Wide³ki furki d³ugie i w¹skie, oko³o 510 razy d³u¿sze ni¿ szersze (proporcja
ta wykazuje zmiennoæ lokaln¹ i sezonow¹), lekko rozchodz¹ce siê. Na stronie
grzbietowej, wzd³u¿ wide³ek, wyranie widoczna chitynowa fa³da. Na wewnêtrznym brzegu wide³ek rz¹d w³osków. Boczna szczecinka wide³ek furki (Fs II)
umieszczona blisko koñca furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III. Szczecinka Fs V tylko nieznacznie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs IV. Szczecinka Fs VII równa d³ugoci szczecinki Fs III (rys. 6).

Rys. 5

Rys. 6

Worki jajowe owalne, bardziej lub mniej ciasno przylegaj¹ce do segmentu
genitalnego, z niewielk¹ liczb¹ jaj.
Gatunek typowy dla pelagialu, najczêciej eutroficznych jezior, wystêpuje tak¿e
w drobnych zbiornikach i w rzekach o leniwym pr¹dzie wody. Zamieszkuje g³ównie powierzchniowe warstwy wody (do g³êbokoci 1015 m) wykazuj¹c wêdrówki dobowe. Spotykany w wodach lekko kwanych i w s³onawych. Sezonowe wystêpowanie zwi¹zane jest z ca³kowit¹ lub czêciow¹ diapauz¹, z okresem spoczynkowym w czasie lata. Zazwyczaj obserwowana jest jedna generacja zimowa wchodz¹ca w okres diapauzy w stadium C IV w majuczerwcu. W niektórych jeziorach
generacja zimowa przechodzi ca³y cykl rozwojowy nie wchodz¹c w okres diapauzy, jednak¿e te osobniki maj¹ mniejsze rozmiary. Znane s¹ te¿ populacje wykazuj¹ce okresy reprodukcyjne w ci¹gu ca³ego roku. Jest efektywnym drapie¿nikiem
atakuj¹cym larwy ryb.
Gatunek charakterystyczny dla wód β-mezosaprobowych.
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Diacyclops abyssicola (Lilljeborg, 1901)
Synonimy: Cyclops abyssicola: Lilljeborg, 1901: Sars, 1913: Kiefer, 1926;
C. (Diacyclops) abyssicola: Kiefer, 1929; Acanthocyclops abyssicola: Rylov, 1948.
D³ugoæ cia³a 0,750,90 mm. Ubarwienie bia³awe z czerwonawym odcieniem.
Cia³o krêpe, krótkie. Tylne koñce ostatnich segmentów tu³owia zaokr¹glone.
Czu³ki 1. pary 10 cz³onowe (u starszych osobników mog¹ byæ 11 cz³onowe),
bardzo krótkie, siêgaj¹ zaledwie do po³owy g³owotu³owia, z du¿¹ liczb¹ szczecinek.
Odnó¿a 1. pary i endopodit 2. pary dwucz³onowe, pozosta³e odnó¿a trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.3.3.3. Na zewnêtrznym brzegu
ostatniego cz³onu endopoditu odnó¿y p³ywnych jeden kolec (zamiast szczecinki).
Ostatni cz³on endopoditu 4. pary krótki, 1,5 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Szczytowy
wewnêtrzny kolec tego cz³onu d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny i nieznacznie d³u¿szy ni¿
3. cz³on (rys. 1).
5. para odnó¿y cz³onowa, ale niekiedy niewyranie dwucz³onowa, wtedy cz³on
podstawowy zlany z 5. segmentem tu³owia. Cz³on wyd³u¿ony, w¹ski. Boczny kolec tego cz³onu umieszczony bardzo blisko koñca cz³onu, prawie tak d³ugi jak
cz³on, szczecinka szczytowa d³uga, 23 krotnie d³u¿sza ni¿ kolec (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

Segment genitalny w przedniej czêci silnie rozszerzony, szerszy ni¿ ostatni
segment tu³owia, tak d³ugi jak szeroki. W przedniej czêci receptaculum seminis
szerokie, owalne, w tylnej czêci niewielkie, workowate (rys. 3).
Wide³ki furki krótkie, 2,53,0 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona w tylnej
czêci wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki krótsza ni¿ szczecinka Fs III.
Szczecinki szczytowe stosunkowo krótkie. Szczecinka Fs V, dwukrotnie d³u¿sza
ni¿ Fs IV (rys. 4).
Worki jajowe ma³e o bia³awym odcieniu.
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Rys. 3

Rys. 4

Gatunek s³abo poznany, znajdowany w oligotroficznych jeziorach, typowy
dla strefy przydennej g³êbokich partii zbiorników, ale spotykany te¿ w litoralu,
wystêpuj¹cy raczej na terenach pó³nocnych.
Diacyclops bicuspidatus (Claus, 1857)6
Synonimy: Cyclops bicuspidatus: Lilljeborg, 1901: Sars, 1903: Kiefer, 1929:
Gurney, 1933; C. pulchellus Sars, 1913; C. (Diacyclops) bicuspidatus: Lindberg,
1941; Acanthocyclops bicuspidatus: Rylov, 1948.
D³ugoæ cia³a 0,951,57 mm. Ubarwienie najczêciej ¿ó³tawe, niekiedy szarobia³e, z ró¿owym lub br¹zowym odcieniem, na powierzchni cia³a czêsto drobne
punkty. Cia³o wyd³u¿one, lekko grzbietobrzusznie sp³aszczone. Tylne koñce ostatniego segmentu tu³owia zaokr¹glone, nieznacznie wyci¹gniête ku ty³owi.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ 2. segmentu tu³owia. Na 12. cz³onie d³ugi, cienki przydatek czuciowy siêgaj¹cy 15 cz³onu. Ostatni cz³on nieznacznie d³u¿szy ni¿ przedostatni (rys. 1).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3.
Ostatni cz³on endopoditu 4. pary 23 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Wewnêtrzny szczytowy kolec tego cz³onu znacznie krótszy ni¿ zewnêtrzny. Niekiedy jednak oba
kolce mog¹ byæ tej samej d³ugoci (rys. 2).
6

D. bicuspidatus obejmuje kilka ró¿nych form (bicuspidatis, odessanus, limnobius, thomasi  ta
ostatnia forma czêsto jest wymieniana te¿ jako odrêbny gatunek). Jest on wiêc najprawdopodobniej gatunkiem kompleksowym, co wyjaniæ powinny przysz³e badania morfometryczne i badania porównawcze DNA. W niniejszym kluczu opisano formê typow¹ bicuspidatus.
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Rys. 1

Rys. 2

5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
Cz³on podstawowy równej szerokoci i d³ugoci, 2. cz³on wyd³u¿ony, w¹ski mniej
wiêcej trzykrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy. Boczny kolec tego cz³onu umieszczony
bardzo blisko koñca cz³onu, najczêciej nieznacznie d³u¿szy ni¿ cz³on, szczecinka
szczytowa doæ d³uga i w¹ska (rys. 3).
Segment genitalny d³u¿szy ni¿ szerszy, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi.
Tylna czêæ receptaculum seminis znacznie d³u¿sza ni¿ przednia, w kszta³cie obszernego, obwis³ego worka, siêgaj¹ca poni¿ej po³owy d³ugoci segmentu (rys. 4).
Wide³ki furki stosunkowo d³ugie, 67 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e.
Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona
nieznacznie poni¿ej po³owy d³ugoci wide³ek furki. W przedniej czêci wide³ek
furki, przy zewnêtrznym brzegu od jednego do trzech bardzo drobnych kolców.
Szczecinka Fs VI wide³ek furki nieznacznie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III. Szczecinka Fs V bardzo d³uga (blisko ½ d³ugoci cia³a), znacznie d³u¿sza ni¿ Fs IV (rys. 5).

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5
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Worki jajowe wyd³u¿one, nieprzylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z du¿¹
liczb¹ jaj.
Gatunek typowy dla drobnych astatycznych zbiorników wodnych (czêsty
w wiosennych niewielkich zbiornikach powsta³ych po wytopionym niegu),
jak równie¿ dla stawów i litoralu jezior. W jeziorach z regu³y nie schodzi poni¿ej
10 m g³êbokoci. Rzadziej spotykany w wodach p³yn¹cych o leniwym pr¹dzie,
oraz w jaskiniach i studniach. Jest gatunkiem policyklicznym.
Diacyclops bisetosus (Rehberg, 1880)
Synonimy: Cyclops bisetosus: Sars, 1913: Gurney, 1933; C. (Diacyclops) bisetosus: Kiefer, 1929; Acanthocyclops bisetosus: Rylov, 1948: Margalef, 1953.
D³ugoæ cia³a 1,01,5 mm. Ubarwienie szarobia³e, niekiedy z czerwonym,
ró¿owym lub br¹zowym odcieniem, na powierzchni cia³a czêsto drobne punkty.
Cia³o wyd³u¿one, lekko grzbietobrzusznie sp³aszczone. Tylne koñce ostatniego
segmentu tu³owia zaokr¹glone, niewyci¹gniête na boki.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ pocz¹tku 2. segmentu tu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3.
Ostatni cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych 1,5 razy d³u¿szy ni¿ szerszy.
Wewnêtrzny szczytowy kolec tego cz³onu znacznie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny.
Zewnêtrzna szczecinka koñcowego cz³onu endopoditu siêga co najmniej koñca
wewnêtrznego szczytowego kolca (rys. 1).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
Cz³on podstawowy nieznacznie szerszy ni¿ d³u¿szy, 2. cz³on wyd³u¿ony, mniej
wiêcej dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy. Boczny kolec tego cz³onu umieszczony
niedaleko koñca cz³onu, równy d³ugoci tego cz³onu, szczecinka szczytowa doæ
d³uga i w¹ska (rys. 2).

Rys. 1
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Rys. 2

Segment genitalny o d³ugoci równej szerokoci, równomiernie zwê¿aj¹cy
siê ku ty³owi. Tylna czêæ receptaculum seminis d³u¿sza ni¿ przednia, w kszta³cie
niezbyt d³ugiego worka, w przedniej czêci ró¿nej wielkoci i kszta³tu wyrostki
(niekiedy w kszta³cie rogów) (rys. 3).
Wide³ki furki stosunkowo d³ugie, 57 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e.
Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona
blisko koñca wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki równa lub krótsza ni¿
szczecinka Fs III. Szczecinki Fs IV i Fs V d³ugie, ta ostatnia o 1/4 d³u¿sza ni¿ Fs
IV (rys. 4).

Rys. 3

Rys. 4

Worki jajowe, du¿e, owalne, s³abo przylegaj¹ce do segmentu genitalnego,
z du¿¹ liczb¹ jaj, do oko³o 30 w jednym worku.
Gatunek typowy dla drobnych zbiorników wodnych, równie¿ dla astatycznych Spotykany równie¿ w stawach, a tak¿e rzadziej w jeziorach, gdzie mo¿e jednak wystêpowaæ nawet do g³êbokoci 100 m. Rzadko notowany w wodach p³yn¹cych, czêsto wystêpuje w jaskiniach i studniach, znosi znaczne zasolenie.
Diacyclops crassicaudis (Sars, 1863)
Synonimy: Cyclops crassicaudis: Lilljeborg, 1901: Van Douwe, 1903: Sars,
1913: Kiefer, 1923: Wagler, 1944; C. bissextilis Villey, 1929; C. (Diacyclops) crassicaudis: Kiefer, 1929; C. (Acanthocyclops) crassicaudis: Gurney, 1933; Acanthocyclops crassicaudis: Rylov, 1948.
D³ugoæ cia³a 0,721,12 mm. Ubarwienie szarobia³e, niekiedy mlecznobia³e,
odnó¿a ró¿owawe. Cia³o wyd³u¿one. Tylne koñce ostatniego segmentu tu³owia
zaokr¹glone, wyci¹gniête na boki.
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Czu³ki 1. pary 12 cz³onowe, siêgaj¹ koñca g³owotu³owia. Na 9. cz³onie, cienki przydatek czuciowy (rys. 1).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Wewnêtrzny brzeg basipoditu 24 par odnó¿y
p³ywnych pokryty grup¹ drobnych kolców. Ostatni cz³on endopoditu 4. pary tak
d³ugi jak szeroki. Wewnêtrzny szczytowy kolec tego cz³onu d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny i nieznacznie d³u¿szy ni¿ cz³on (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
Cz³on podstawowy doæ szeroki. 2. cz³on wyd³u¿ony, w¹ski. Boczny kolec tego
cz³onu umieszczony bardzo blisko koñca cz³onu, prawie tak d³ugi jak cz³on, szczecinka szczytowa doæ d³uga i w¹ska (rys. 3).
Segment genitalny doæ du¿y, tak d³ugi jak szeroki, zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi.
W przedniej czêci po bokach z wg³êbieniami. Receptaculum seminis szerokie
i krótkie, w przedniej czêci wklês³e. Nad receptaculum seminis przezroczysta
hyalinowa obwódka (rys. 4).
Wide³ki furki stosunkowo krótkie, 45 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e
lub prawie równoleg³e. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona w tylnej czêci wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek
furki krótsza ni¿ szczecinka Fs III. Szczecinka Fs V bardzo d³uga, d³u¿sza ni¿
Fs IV (rys. 5).
Worki jajowe wyd³u¿one, nieprzylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z du¿¹
liczb¹ jaj.
Gatunek typowy dla drobnych astatycznych zbiorników wodnych (czêsty
w wiosennych niewielkich zbiornikach, powsta³ych po wytopionym niegu lub
po opadach deszczu). Typowy równie¿ dla fauny psammonu. Rzadziej spotykany
w stawach i w litoralu niewielkich jezior.
Gatunek charakterystyczny dla wód β-mezosaprobowych.
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Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Diacyclops languidoides (Lilljeborg, 1901)7
Synonimy: Cyclops languidoides: Lilljeborg, 1901: Kiefer, 1926; C. nanus
Chappuis, 1922; C. (Diacyclops) languidoides: Kiefer, 1929: Kiefer, 1931;
C. (Acanthocyclops) languidoides: Gurney, 1933; Acanthocyclops languidoides:
Rylov, 1948; Diacyclops balearicus Gourbault et Lescher-Moutoué, 1979.
D³ugoæ cia³a formy typowej 0,720,75 mm. Ubarwienie szarobia³e. Cia³o
wyd³u¿one, sp³aszczone grzbietobrzusznie. Tylne koñce ostatniego segmentu tu³owia zaokr¹glone, lekko wyci¹gniête na boki. Czu³ki 1. pary 11 cz³onowe.
Egzopodit odnó¿y 1. pary i endopodit 1. i 2. pary dwucz³onowe, pozosta³e
trójcz³onowe, rzadziej wszystkie odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców
odnó¿y p³ywnych 3.3.3.3. Ostatni cz³on endopoditu 4. pary u formy typowej stosunkowo krótki, 1,21,4 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Szczytowe kolce tego cz³onu
grube, wewnêtrzny nieznacznie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny. Na zewnêtrznym brzegu
tego cz³onu pojedyncza szczecinka (rys. 1).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
Cz³on podstawowy krótki i doæ szeroki. 2. cz³on wyd³u¿ony, w¹ski. Boczny kolec
tego cz³onu umieszczony bardzo blisko koñca cz³onu, prawie tak d³ugi jak cz³on,
szczecinka szczytowa doæ d³uga i w¹ska (rys. 2).
7

Gatunek (prawdopodobnie kompleksowy) tworzy 12 form lokalnych (jak dot¹d notowanych g³ównie w Europie zachodniej i po³udniowej), ró¿ni¹cych siê, niekiedy doæ znacznie, poszczególnymi cechami morfologicznymi (g³ównie d³ugoci¹ cia³a oraz stosunkiem d³ugoci do szerokoci
wide³ek furki i ostatniego cz³onu endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych).
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Rys. 1

Rys. 2

Segment genitalny w przedniej czêci rozszerzony, po bokach z niewielkimi
wg³êbieniami, nieznacznie szerszy ni¿ d³u¿szy, zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi. Receptaculum seminis w przedniej czêci szerokie i krótkie, w tylnej niewielkie, przedni
brzeg wypuk³y, tylny wklês³y (rys. 3).
Wide³ki furki u formy typowej stosunkowo krótkie, 5 (u pozosta³ych form
2,38) razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e lub prawie równoleg³e. Wewnêtrzny
brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona w 2/3 d³ugoci wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki krótsza ni¿ szczecinka Fs III.
Szczecinka Fs V d³uga, d³u¿sza ni¿ Fs IV (rys. 4).
Worki jajowe zawieraj¹ kilkanacie jaj.

Rys. 3
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Rys. 4

Forma typowa wystêpuje przewa¿nie w drobnych zbiornikach wodnych
silnie zaroniêtych, czêsto wród mchów, równie¿ w wodach z du¿¹ zawartoci¹
zwi¹zków humusowych. Odmiany formy typowej spotykane s¹ w wodach podziemnych (grotach, jaskiniach).
Diacyclops languidus (Sars, 1863)8
Synonimy: Cyclops languidus: Lilljeborg, 1901: Sars, 1913: Kiefer, 1926;
C. languidus f. atava Thallwitz, 1922; C. (Diacyclops) languidus: Kiefer, 1929;
C. (Acanthocyclops) languidus: Gurney, 1933; Acanthocyclops languidus: Rylov,
1948: Kiefer, 1960.
D³ugoæ cia³a 0,701,0 mm. Ubarwienie szarobia³e. Cia³o wyd³u¿one, sp³aszczone grzbietobrzusznie. Tylne koñce ostatniego segmentu tu³owia zaokr¹glone,
wyci¹gniête na boki.
Czu³ki 1. pary 16 cz³onowe, siêgaj¹ koñca g³owotu³owia, niekiedy krótsze.
Trzeci cz³on czêciowo podzielony. Na 11. cz³onie przydatek czuciowy (rys. 1).
Egzopodit odnó¿y 1. pary i endopodit 1. i 2. pary dwucz³onowe, pozosta³e
trójcz³onowe, rzadziej wszystkie odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców
odnó¿y p³ywnych 3.3.3.3. Wewnêtrzny brzeg basipoditu 24 par odnó¿y p³ywnych pokryty grup¹ drobnych kolców, na tylnym brzegu od strony wewnêtrznej
haczyk (rys. 2). Ostatni cz³on endopoditu 4. pary 1,52 razy d³u¿szy ni¿ szerszy.
Szczytowe kolce tego cz³onu grube, podobnej d³ugoci, niekiedy wewnêtrzny nieznacznie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 3).

Rys. 1

8

Rys. 2

Rys. 3

Poza form¹ typowa mo¿na spotkaæ formê disiunctus (o krótszej, ni¿ u formy typowej, furce,
2,52,7 razy d³u¿szej od szerokoci) i formê belgicus (czu³ki 1. pary 16 lub 1314 cz³onowe,
ostatni cz³on endopoditu 4. pary krótszy ni¿ u formy typowej, 1,25 raza d³u¿szy ni¿ szerszy).
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5. para odnó¿y dwucz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia.
Cz³on podstawowy krótki i doæ szeroki. 2. cz³on wyd³u¿ony, w¹ski. Boczny kolec
tego cz³onu umieszczony bardzo blisko koñca cz³onu, prawie tak d³ugi jak cz³on,
szczecinka szczytowa doæ d³uga i w¹ska (rys. 4).
Segment genitalny w przedniej czêci rozszerzony, po bokach z niewielkimi wg³êbieniami, nieznacznie szerszy ni¿ d³u¿szy, zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi.
Receptaculum seminis w przedniej czêci szerokie i krótkie, w tylnej niewielkie (rys. 5).
Wide³ki furki stosunkowo krótkie, 45 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona w tylnej czêci wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki bardzo ma³a,
krótsza ni¿ szczecinka Fs III. Szczecinka Fs V d³uga, d³u¿sza ni¿ Fs IV (rys. 6).
Worki jajowe bardzo du¿e, nieprzylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z du¿¹
liczb¹ jaj.

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Gatunek typowy dla humusowych (dystroficznych) zbiorników wodnych,
w tym równie¿ dla zbiorników astatycznych tego typu. Wystêpuje równie¿ w bagnistych rodowiskach litoralu jeziornego, zw³aszcza tam gdzie wystêpuje mech
(Sphagnum). Rzadziej spotykany równie¿ w wodach podziemnych, szczególnie
wiosn¹. Zamieszkuje wody o stosunkowo niskim pH (3,07,2). Jest gatunkiem
policyklicznym wystêpuj¹cym przez ca³y rok.
Gatunek charakterystyczny dla wód oligosaprobowych.
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Diacyclops nanus (Sars, 1863)
Synonimy: Cyclops diaphanus Lilljeborg, 1901: Sars, 1913: Rylov, 1918;
C. nagus Scoursfield, 1903: Kleiber, 1911: Kiefer, 1925; C. diaphanus var. diaphanoides Graeter, 1903; C. languidoides Klie, 1913; C. languidus var. intermedia Kiefer, 1923; C. (Diacyclops) nanus: Kiefer, 1929; C. (Acanthocyclops) nanus: Gurney, 1933; Acanthocyclops nanus: Rylov, 1948.
D³ugoæ cia³a 0,660,90 mm. Cia³o przezroczyste, bezbarwne, niekiedy ubarwienie ¿ó³tawe lub ró¿owawe. Cia³o wyd³u¿one, sp³aszczone grzbietobrzusznie.
Tylne koñce ostatniego segmentu tu³owia zaokr¹glone.
Czu³ki 1. pary 11 cz³onowe, nie siêgaj¹ koñca g³owotu³owia. Na 8. cz³onie
bardzo d³ugi przydatek czuciowy (rys. 1).
Egzopodit odnó¿y 1. pary i endopodit 1. i 2. pary dwucz³onowe, pozosta³e
trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.3.3.3. Na wewnêtrznym brzegu 2. cz³onu endopoditu 3. pary odnó¿y tylko jedna d³uga szczecinka, na 2. cz³onie
endopoditu 4. pary równie¿ jedna d³uga szczecinka i bli¿ej rodka cz³onu druga
bardzo krótka. Ostatni cz³on endopoditu 4. pary 2 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Szczytowy wewnêtrzny kolec tego cz³onu d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny i nieznacznie d³u¿szy
ni¿ 3. cz³on (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

5. para odnó¿y dwucz³onowa, oddzielona od 5. segmentu tu³owia, rzadziej
zlana z tu³owiem. Cz³on podstawowy krótki i doæ szeroki. 2. cz³on wyd³u¿ony,
w¹ski. Boczny kolec tego cz³onu umieszczony bardzo blisko koñca cz³onu, prawie
tak d³ugi jak cz³on, szczecinka szczytowa d³uga (rys. 3).
Segment genitalny w przedniej czêci rozszerzony, tak d³ugi jak szeroki, zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi. W przedniej czêci receptaculum seminis szerokie i krótkie,
w tylnej czêci niewielkie (rys. 4).
Wide³ki furki stosunkowo krótkie, 44,5 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e.
Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona
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w rodkowej czêci wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki krótsza ni¿
szczecinka Fs III. Szczecinka Fs V d³uga, dwukrotnie d³u¿sza ni¿ Fs IV (rys. 5).
Worki jajowe bardzo du¿e, s³abo przylegaj¹ce do segmentu genitalnego,
z du¿¹ liczb¹ jaj.

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Gatunek typowy dla humusowych (dystroficznych) zbiorników wodnych,
w tym równie¿ dla zbiorników astatycznych tego typu. Wystêpuje równie¿ w bagnistych rodowiskach litoralu jeziornego na torfowiskach, wród mchów (Sphagnum). Forma fakultatywnie planktonowa.
Gatunek charakterystyczny dla wód oligosaprobowych.
Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838)
Synonimy: Ectocyclops rubescens Brady, 1904; Cyclops quinquepartitus
Marsh, 1913;, Platycyclops phaleratus: Sars, 1914; Cyclops phaleroides Labbé,
1927; Ectocyclops medius Kiefer, 1930; Cyclops (Ectocyclops) phaleratus: Koch,
1838: Gurney, 1933.
D³ugoæ cia³a 0,91,2 mm. Ubarwienie ¿ó³te lub czerwonobr¹zowe. Cia³o
krêpe, sp³aszczone w czêci przedniej, najszersze w czêci rodkowej. Odw³ok
niewyranie oddzielony od tu³owia (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 10 cz³onowe, rzadko 9 lub 11 cz³onowe, krótkie, nie siêgaj¹
koñca g³owotu³owia. Czu³ki 2. pary krótkie, grube. Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe.
Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3. Na koñcowym cz³onie endopoditu
4. pary odnó¿y p³ywnych wewnêtrzny szczytowy kolec dwukrotnie d³u¿szy ni¿
zewnêtrzny (rys. 2).
5. para odnó¿y w postaci szerokiej p³ytki z trzema przydatkami (dwa kolce
i szczecinka) (rys. 3). Na tylnym brzegu strony brzusznej ostatniego segmentu
tu³owia poprzeczny rz¹d kolców.

80

Rys. 1

Rys. 2

Segment genitalny szerszy ni¿ d³u¿szy, receptaculum seminis szerokie (rys. 4).
Odw³ok szeroki, s³abo zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi.
Wide³ki furki krótkie, zwê¿aj¹ce siê ku ty³owi, ich najwiêksza szerokoæ
równa po³owie d³ugoci. Na stronie grzbietowej kilka (zwykle trzy) poprzecznych rzêdów drobnych kolców, niekiedy zachodz¹cych na stronê brzuszn¹. Przy
bocznej szczecince wide³ek furki (Fs II) niewielkie kolce (35). Szczecinka Fs III
ga³êzi furki nieznacznie krótsza lub równa Fs VI, obie krótkie. Fs IV zwykle
dwukrotnie krótsza ni¿ Fs V (rys. 5). Worki jajowe przylegaj¹ do odw³oka i zawieraj¹ od 5 do 20 jaj.

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5
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Gatunek typowo naddenny (niekiedy osobniki pe³zaj¹ po powierzchni
mu³u), najczêciej wystêpuj¹cy wród makrofitów, lub w rodowiskach b³otnych, chocia¿ niekiedy podawany ze rodowisk piaszczystych. Charakterystyczny
dla litoralu jezior i drobnych zbiorników wodnych, preferuje wody obojêtne
lub zasadowe.
Eurytermiczny. Niezbyt liczny, wystêpuje g³ównie latem. Gatunek typowy dla
wód oligo- i mezosaprobowych.
Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901)9
Synonimy: Cyclops macruroides: Lilljeborg, 1901; Cyclops serrulatus var.
denticulata Graeter, 1903; Leptocyclops macruroides: Sars, 1914; Cyclops (Leptocyclops) lilljeborgi Sars, 1914; C. denticulatus Thallwitz, 1927; Leptocyclops
macruroides: Sars, 1914: Lowndes, 1932; Cyclops (Eucyclops) macruroides: Gurney, 1933; C. (E.) macruroides denticulatus Gurney, 1933; Eucyclops lilljeborgi
Dussart, 1969.
D³ugoæ cia³a 1,21,5 mm. Ubarwienie ró¿norodne, najczêciej jasno¿ó³te,
niekiedy br¹zowawe. Cia³o wysmuk³e, w przedniej czêci owalne, grzbietobrzusznie nieznacznie sp³aszczone, najszersze w czêci rodkowej.
Czu³ki 1. pary 12 cz³onowe, siêgaj¹ rodka 1. segmentu tu³owia. Na wewnêtrznym brzegu 10., 11. i 12. cz³onu b³onka z drobno pi³kowanym brzegiem. Z¹bki
b³onki s¹ szczególnie dobrze widoczne w przedniej czêci 12. cz³onu (rys. 1).
D³ugoæ koñcowego cz³onu endopoditu 4. pary odnó¿y ponad trzykrotnie przewy¿sza jego szerokoæ, wewnêtrzny szczytowy kolec oko³o 1,5 raza d³u¿szy ni¿
zewnêtrzny (rys. 2).

Rys. 1

9

Rys. 2

Wród odmian tego gatunku (E. macruroides var. denticulatus (Graeter, 1903), E. (E.) macruroides
macruroides (Lilljeborg, 1901), niektórzy autorzy wyró¿niaj¹ E. lilljeborgi (Sars, 1914) jako osobny gatunek, ró¿ni¹cy siê morfologicznie od E. macruroides kilkoma drobnymi cechami (nieco d³u¿szymi wide³kami furki, wiêksz¹ d³ugoci¹ szczecinki Fs VI, bardziej cienkim i lekko zakrzywionym
wewnêtrznym kolcem na cz³onie 5. pary odnó¿y). Status tego gatunku jest wci¹¿ niejasny, wymagaj¹cy dalszych badañ. Prawdopodobnie powinien zostaæ rozdzielony na dwa gatunki: E. macruroides
i E denticulatus (ten ostatni obejmowa³by dotychczasowe formy denticulatus i lilljeborgi).
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5. para odnó¿y jednocz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia,
w kszta³cie trójk¹tnej p³ytki z trzema przydatkami  z doæ krótkim i szerokim
wewnêtrznym kolcem i z dwiema szczecinkami, z których zewnêtrzna jest krótsza
ni¿ szczytowa (rys. 3).
Po bokach 5. segmentu tu³owia grupa drobnych szczecinek.
Odw³ok w¹ski, segment genitalny w czêci przedniej silnie rozszerzony, jego
d³ugoæ w przybli¿eniu równa szerokoci. Receptaculum seminis z³o¿one z dwóch
krótkich i szerokich czêci, z wg³êbieniem od przodu i od ty³u. Obie czêci po³¹czone w rodku w¹skim kana³em (rys. 4).
Wide³ki furki prawie równoleg³e, bardzo d³ugie, 69 razy d³u¿sze ni¿ szersze,
ich d³ugoæ nie mniejsza ni¿ d³ugoæ trzech tylnych segmentów odw³oka. Zewnêtrzne krawêdzie z rzêdem doæ d³ugich kolców. Szczecinka Fs VI oko³o 1,5 raza
d³u¿sza ni¿ Fs III (rys. 5).

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Worki jajowe nie przylegaj¹ do odw³oka i zawieraj¹ du¿¹ liczbê jaj.
Gatunek typowy dla skupisk makrofitów. Wystêpuje g³ównie w litoralu jezior, w stawach i w drobnych zbiornikach wodnych, a tak¿e w strefie przybrze¿nej
rzek. Spotykany niekiedy w zbiornikach okresowych i w wodach podziemnych.
Gatunek eurytermiczny, ze sk³onnociami do wystêpowania w cieplejszych wodach. Mo¿e byæ spotykany w wodach silnie zmineralizowanych.
Gatunek charakterystyczny dla wód oligosaprobowych.
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Eucyclops macrurus (Sars, 1863)
Synonimy: Leptocyclops macrurus: Sars, 1914; Eucyclops (s. str.) macrurus
var. caucasicus ikleev, 1931; Cyclops (Eucyclops) macrurus: (Sars, 1863): Gurney, 1933.
D³ugoæ cia³a 1,11,4 mm. Ubarwienie zwykle ¿ó³tawe do br¹zowego. Cia³o
wysmuk³e, tylne koñce segmentów tu³owia zaokr¹glone.
Czu³ki 1. pary 12 cz³onowe, nie siêgaj¹ koñca g³owotu³owia. Ostatni cz³on
niewyd³u¿ony, na wewnêtrznym brzegu w¹ska, g³adka b³onka (rys. 1).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3.
D³ugoæ koñcowego cz³onu endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych ponad trzykrotnie przewy¿sza jego szerokoæ, wewnêtrzny szczytowy kolec nieznacznie d³u¿szy
ni¿ zewnêtrzny (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

5. para odnó¿y jednocz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia,
w kszta³cie trójk¹tnej p³ytki z trzema przydatkami  z doæ w¹skim i krótkim wewnêtrznym kolcem i z dwiema szczecinkami, z których zewnêtrzna jest krótsza
ni¿ szczytowa (rys. 3).
Po bokach 5. segmentu tu³owia grupa drobnych szczecinek.
Odw³ok w¹ski, segment genitalny w czêci przedniej silnie rozszerzony, jego
d³ugoæ w przybli¿eniu równa szerokoci. Receptaculum seminis z³o¿one z dwóch
krótkich i szerokich czêci, z wg³êbieniem od przodu i od ty³u. Obie czêci po³¹czone w rodku w¹skim kana³em (rys. 4).
Wide³ki furki równoleg³e, bardzo d³ugie, ich d³ugoæ co najmniej dziesiêciokrotnie przewy¿sza ich szerokoæ. Na zewnêtrznych krawêdziach, w odleg³oci ¾
d³ugoci furki grupa 46 kolców. Szczecinka Fs VI oko³o dwukrotnie d³u¿sza ni¿
Fs III (rys. 5)
Worki jajowe niewielkie, cile przylegaj¹ do odw³oka.

84

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Gatunek typowy dla skupisk makrofitów. Wystêpuje g³ównie w litoralu jezior, w stawach i w drobnych zbiornikach wodnych, szczególnie w wodach p³ytkich, a tak¿e w strefie przybrze¿nej rzek w miejscach o s³abym nurcie. Pospolity
w czêci zalewowej rzek, niekiedy w wodzie stagnuj¹cej. Spotykany równie¿
w zbiornikach okresowych i w wodach podziemnych. Gatunek eurytermiczny, ze
sk³onnociami do wystêpowania w cieplejszych wodach. Gatunek charakterystyczny
dla wód oligo  β-mezosaprobowych.
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
Synonimy: Cyclops varius var. proximus Lilljeborg, 1901; C. agiloides Sars,
1909; Leptocyclops agilis Sars, 1914; Cyclops serrulatoides Labbé, 1927; Eucyclops (s. str.) serrulatus: (Fischer, 1851): Rylov, 1933, 1948; Cyclops (Eucyclops)
agilis Gurney, 1933.
D³ugoæ cia³a 0,81,5 mm. Ubarwienie ró¿norodne, najczêciej jasno¿ó³te,
br¹zowawe, lub zaró¿owione. Cia³o wysmuk³e, najszersze w czêci rodkowej.
Czu³ki 1. pary 12 cz³onowe siêgaj¹ rodka lub koñca 2. segmentu tu³owia.
Trzy ostatnie cz³ony czu³ków (10, 11 i 12) bardzo d³ugie i w¹skie. Na ich wewnêtrznym brzegu w¹ska, g³adka b³onka (rys. 1).

Rys. 1
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Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3.
D³ugoæ koñcowego cz³onu endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych ponad trzykrotnie przewy¿sza jego szerokoæ, wewnêtrzny szczytowy kolec 1,21,5 raza d³u¿szy
ni¿ zewnêtrzny, niekiedy wygiêty (rys. 2).
5. para odnó¿y jednocz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia,
w kszta³cie trójk¹tnej p³ytki z trzema przydatkami  z d³ugim i szerokim wewnêtrznym kolcem, o d³ugoci przekraczaj¹cej po³owê d³ugoci szczytowej szczecinki
i z dwiema szczecinkami, z których zewnêtrzna krótsza ni¿ szczytowa (rys. 3).
Po bokach 5. segmentu tu³owia grupa drobnych szczecinek.

Rys. 2

Rys. 3

Odw³ok w¹ski, segment genitalny w czêci przedniej silnie rozszerzony, jego
d³ugoæ w przybli¿eniu równa szerokoci. Receptaculum seminis z³o¿one z dwóch
krótkich i szerokich czêci, z wg³êbieniem od przodu i od ty³u. Obie czêci po³¹czone w rodku w¹skim kana³em (rys. 4).
Wide³ki furki ró¿nej d³ugoci, najczêciej ok. 5 razy d³u¿sze ni¿ szersze, nierównoleg³e, lub prawie równoleg³e. Zewnêtrzne krawêdzie z d³ugim rzêdem wyranych kolców. Szczecinka Fs II umieszczona na grzbietowej stronie blisko koñca
furki. Szczecinka Fs III zwykle krótsza ni¿ Fs VI. Szczecinka Fs IV blisko 2/3
d³ugoci Fs V (rys. 5).
Worki jajowe pod³u¿no  owalne, nie przylegaj¹ do odw³oka i zawieraj¹ du¿¹
liczbê jaj.
Gatunek kosmopolityczny, jeden z najpospolitszych wid³onogów, typowy dla
skupisk makrofitów. Wystêpuje g³ównie w litoralu jezior, w wodach p³ytkich, ale
pojedyncze okazy spotykano równie¿ w przydennych strefach g³êbokich jezior.
Notowany w stawach i w drobnych zbiornikach wodnych a tak¿e w strefie przybrze¿nej rzek w miejscach o s³abym nurcie. Spotykany w zbiornikach okresowych
i w wodach podziemnych. Gatunek eurytermiczny, ze sk³onnociami do wystêpowania w cieplejszych wodach. Mo¿e wystêpowaæ w wodach silnie zmineralizowanych. Gatunek charakterystyczny dla wód β-mezosaprobowych.
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Rys. 4

Rys. 5

Graeteriella unisetigera (Graeter, 1908)
Synonimy: Cyclops unisetiger Graeter, 1908: Chappuis, 1923: Gurney, 1933:
Kiefer, 1937; C. unisetiger f. biarticulata Kiefer, 1928; C. (Diacyclops) unisetiger
Kiefer, 1929; Graeteriella (s. str.) unisetigera: Rylov, 1948/63: Dussart, 1963;
G. unisetiger Margalef, 1953.
D³ugoæ cia³a 0,40,6 mm. Cia³o bezbarwne, czêsto przezroczyste, grzbietobrzusznie sp³aszczone, segmenty wyranie rozdzielone, nieznacznie zwê¿aj¹ce siê
ku ty³owi, tu³ów niewyranie oddzielony od odw³oka (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 11 cz³onowe, krótkie, siêgaj¹ce do po³owy g³owotu³owia.
Odnó¿a p³ywne dwucz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.4.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych z jednym szczytowym kolcem i dwiema bocznymi, szczytowymi szczecinkami. Koñcowy cz³on egzopoditu
tej pary z omioma przydatkami  czterema kolcami na zewnêtrznym brzegu, trzema szczecinkami na koñcu cz³onu i jedn¹ na wewnêtrznym brzegu (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

87

5. para odnó¿y jednocz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia,
bardzo ma³a, prostok¹tna, z dwiema szczecinkami, wewnêtrzna znacznie krótsza
ni¿ zewnêtrzna (rys. 3).
Segment genitalny szerszy ni¿ d³u¿szy, w rodkowej czêci nieco rozszerzony, prawie tak szeroki jak 4. i 5. segment tu³owia (rys. 1). Receptaculum seminis
ró¿nego kszta³tu.
Na stronie grzbietowej ostatniego segmentu odw³oka du¿a trójk¹tna p³ytka
analna, zachodz¹ca za podstawê wide³ek furki. Wide³ki furki bardzo krótkie, oko³o 1,52 razy d³u¿sze ni¿ szersze. Ze rodkowych, szczytowych szczecinek (Fs IV
i V) wystêpuje tylko jedna, d³uga, siêgaj¹ca ok. 1/3 d³ugoci cia³a. Szczecinka Fs
II krótka, umieszczona w po³owie d³ugoci wide³ek. Fs VI krótka i gruba, znacznie
krótsza ni¿ Fs III. Szczecinka Fs VII d³u¿sza ni¿ Fs III (rys. 4).
Worki jajowe z jednym jajem.
Wystêpuje w ró¿nego rodzaju wodach podziemnych, najczêciej w jaskiniach,
studniach i w wodach interstycjalnych.
Gatunek charakterystyczny dla wód ksenosaprobowych.

Rys. 3

Rys. 4

Macrocyclops albidus (Jurine, 1820)
Synonimy: Cyclops albidus: Van Douwe, 1909; C. signatus var. annulicornis
Byrnes, 1909; Cyclops viridio-signatus Byrnes, 1909; Cyclops hyalinus Stebbing,
1910; Pachycyclops annulicornis Koch, 1857: Sars, 1914; Macrocyclops albidus:
Kiefer, 1929; Cyclops (Macrocyclops) albidus: (Jurine, 1820): Gurney, 1933:
Rylov 1948: Dussart, 1969.
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Dlugoæ cia³a 1,52,5 mm. Ubarwienie jasnoszare, niekiedy ciemnobr¹zowe.
G³owotulów nieznacznie rozszerzony, stosunek dlugoci do szerokoci tu³owia
wynosi 1,8.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ koñca 2. segmentu, niektóre ród³a podaj¹, ¿e do koñca tu³owia. Na 8., 10., 12. i 14. cz³onie czu³ków, na stronie tylnej
rzêdy bardzo drobnych kolców. Na 12. cz³onie 1. pary czu³ków d³ugi wyrostek,
siegaja¹cy podstawy 14. cz³onu (rys.1). Na wewnêtrznym brzegu 15., 16. i 17.
cz³onu b³onka (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

Czu³ki 2. pary bardzo krótkie. Cz³on przedostatni znacznie krótszy ni¿ ostatni
i nieznacznie krótszy ni¿ poprzedni (rys. 3).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3. 4. 4. 3.
P³ytka ³¹cz¹ca odnó¿a 4. pary z trzema rzêdami kolców, z których skrajne cienkie
w kszta³cie w³osków. Ostatni cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y mniej ni¿ trzykrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy. Koñcowe kolce ostatniego cz³onu endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych doæ krótkie, zewnêtrzny nieznacznie d³u¿szy ni¿ wewnêtrzny (rys. 4).
5. para odnó¿y d³uga. Na wewnêtrznej stronie 1. cz³onu drobne w³oski, przy
koñcu cz³onu poprzeczny rz¹d drobnych z¹bków. Zewnêtrzna szczecinka ostatniego cz³onu krótsza ni¿ po³owa d³ugoci szczecinki rodkowej (rys. 5).

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5
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Segment genitalny wyd³u¿ony, z przodu rozszerzony, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi. Receptaculum seminis krótkie, w przedniej czêci owalne, szerokie, w tylnej z³o¿one z dwóch pó³okr¹g³ych woreczków (rys. 6).
Wide³ki furki doæ krótkie, ich d³ugoæ 2,53 razy wiêksza ni¿ szerokoæ.
Wewnêtrzny brzeg bez w³osków. Szczecinka Fs II bardzo blisko koñca furki. Szczytowe szczecinki furki d³ugie. Szczecinka Fs VI przesz³o dwukrotnie d³u¿sza ni¿ Fs
III. Szczecinka Fs V wyranie d³u¿sza ni¿ Fs IV (rys. 7).
Worki jajowe nie przylegaj¹ do odw³oka i zawieraj¹ do 50 jaj.

Rys. 6

Rys. 7

Gatunek typowy dla skupisk makrofitów. Liczny, wystêpuje przez ca³y rok
w litoralu jezior a tak¿e w drobnych zbiornikach wodnych. Spotykany równie¿
w zbiornikach astatycznych. W ciekach stwierdzany wród rolin strefy przybrze¿nej.
Sporadycznie spotykany w pelagialu i w strefie profundalu jezior oraz w wodach
podziemnych. Eurytermiczny, policykliczny spotykany przez caly rok, rozmna¿aj¹cy siê latem, jesieni¹ i zim¹. Gatunek typowy dla wód β-mezosaprobowych.
Macrocyclops distinctus (Richard, 1887)
Synonimy: Cyclops distinctus: Lilljeborg, 1901; Cyclops bistriatus Scourfield,
1903; Pachycyclops bistriatus Sars, 1914; Cyclops (Macrocyclops) distinctus:
Gurney, 1933.
D³ugoæ cia³a 1,52,25 mm. Ubarwienie b³êkitnawe lub ciemnoniebieskie,
niekiedy z zielonymi punktami. Odw³ok i czu³ki 1. pary niekiedy czerwonawe.
Przednia czêæ g³owotu³owia równomiernie owalna, stosunek d³ugoci do szerokoci tu³owia wynosi 1,7.
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Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe siêgaj¹ce koñca tu³owia. Na 8., 10., 12. i 14.
cz³onie czu³ków nie ma kolców. Na 12. cz³onie 1. pary czu³ków wyrostek siêgaj¹cy powy¿ej po³owy d³ugoci 13. cz³onu (rys. 1). Na wewnêtrznym brzegu 17. cz³onu
czu³ków b³onka (patrz rys. 2 M. albidus). Czu³ki 2. pary jak u M. albidus.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3. P³ytka ³¹cz¹ca odnó¿a 4. pary z wypuk³ym brzegiem i z rzêdem gêstych, drobnych
w³osków. Na powierzchni p³ytki dwa rzêdy w³osków. Ostatni cz³on endopoditu
4. pary odnó¿y mniej ni¿ trzykrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy. Koñcowy, zewnêtrzny
szczytowy kolec endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych nieznacznie krótszy ni¿
koñcowy cz³on i d³u¿szy ni¿ wewnêtrzny kolec (rys. 2).
5. para odnó¿y d³uga. Na wewnêtrznej stronie 1. cz³onu drobne w³oski, przy
koñcu cz³onu poprzeczny rz¹d drobnych w³osków. Zewnêtrzna szczecinka ostatniego cz³onu d³u¿sza ni¿ po³owa d³ugoci szczecinki rodkowej (rys. 3).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Szerokoæ segmentu genitalnego w przybli¿eniu równa d³ugoci. Receptaculum seminis w przedniej czêci krótkie i w¹skie, w tylnej czêci w kszta³cie dwóch
w¹skich woreczków (rys. 4).
Wide³ki furki krótkie, ich d³ugoæ 2,53 razy wiêksza ni¿ szerokoæ. Wewnêtrzny brzeg z rzadkimi w³oskami. Szczecinka Fs II przy koñcu furki. Szczecinka
Fs IV o 1/3 krótsza ni¿ szczecinka Fs V, która czêsto przy koñcu jest ³ukowato
wygiêta w stronê wewnêtrzn¹ (rys. 5).
Worki jajowe du¿e, s³abo przylegaj¹ do odw³oka.
Gatunek typowy dla skupisk makrofitów. Niezbyt liczny. Wystêpuje przez
ca³y rok w litoralu jezior, a tak¿e w drobnych zbiornikach wodnych. Spotykany
równie¿ w drobnych ciekach i ród³ach. Eurytermiczny, bicykliczny, wystêpuj¹cy
przez ca³y rok. Preferuje wody zasadowe. Gatunek charakterystyczny dla wód
oligosaprobowych.
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Rys. 4

Rys. 5

Macrocyclops fuscus (Jurine 1820)
Synonimy: Cyclops fuscus: Sars, 1903; Pachycyclops signatus Sars, 1914;
Cyclops (Macrocyclops) fuscus: Gurney, 1933; Macrocyclops signatus Wilson, 1929.
D³ugoæ cia³a 1,82,4 mm. Ubarwienia najczêciej ciemnozielone do lekko
czerwonofioletowego. Przednia czêæ g³owotu³owia owalna, stosunek d³ugoci do
szerokoci tu³owia wynosi 1,75. Ostatni segment tu³owia podobnej szerokoci jak
przednia czêæ segmentu genitalnego.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe siêgaj¹ce prawie do koñca tu³owia. Na 8., 11., 12.
i 14. cz³onie 1. pary czu³ków poprzeczne, pojedyncze rzêdy drobnych kolców.
Na 12. cz³onie 1. pary czu³ków ma³y, kolbowaty wyrostek (rys. 1). Na 15., 16. i 17.
cz³onie hyalinowa membrana, na 17. cz³onie z¹bkowana (rys. 2).

Rys. 1
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Rys. 2

Czu³ki 2. pary doæ du¿e. Dwa koñcowe cz³ony czu³ków wyd³u¿one, podobnej d³ugoci, trzeci od koñca krótki, gruby (rys. 3).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3. P³ytka ³¹cz¹ca odnó¿a 4. pary z wypuk³ym brzegiem z rzêdem gêstych drobnych w³osków. Na powierzchni p³ytki dwa rzêdy kolców. Ostatni cz³on endopoditu 4. pary
odnó¿y ponad trzykrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy. Koñcowy szczytowy, zewnêtrzny
kolec endopoditu 4. pary tego cz³onu nieznacznie d³u¿szy ni¿ koñcowy cz³on i znacznie d³u¿szy ni¿ wewnêtrzny kolec (rys. 4).
5. para odnó¿y d³uga. Na wewnêtrznej stronie 1. cz³onu drobne w³oski, przy
koñcu cz³onu poprzeczny rz¹d drobnych z¹bków. Zewnêtrzna szczecinka ostatniego
cz³onu krótsza ni¿ po³owa d³ugoci szczecinki rodkowej (rys. 5).

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Segment genitalny szeroki w przedniej czêci, równomiernie zwê¿aj¹cy siê
ku ty³owi, nieznacznie d³u¿szy ni¿ szerszy. Receptaculum seminis w przedniej czêci
owalne, niekiedy po rodku z niewielkim wklêniêciem, w tylnej czêci w kszta³cie dwóch obwis³ych woreczków (rys. 6).
Wide³ki furki nierównoleg³e, krótkie, ich d³ugoæ dwukrotnie wiêksza ni¿ szerokoæ. Wewnêtrzny brzeg z gêstymi w³oskami. Szczecinka Fs II blisko koñca
furki. Szczytowe szczecinki furki d³ugie. Szczecinka Fs VI o 1/3 d³u¿sza ni¿ Fs III.
Szczecinka Fs V nieznacznie d³u¿sza ni¿ Fs IV i prawie dwukrotnie d³u¿sza ni¿ Fs
VI (rys. 7).
Worki jajowe du¿e, owalne, ciasno przylegaj¹ce do odw³oka, niekiedy zachodz¹ na jego stronê grzbietow¹.
Gatunek najczêciej wystêpuje w ró¿nych typach wód, zarówno w du¿ych
g³êbokich jak i p³ytkich jeziorach, poza zbiornikami astatycznymi wród makrofitów, spotykany niekiedy w strefie pelagicznej. Równie¿ w ciekach o s³abym
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Rys. 6

Rys. 7

pr¹dzie wody w strefie przybrze¿nej wród makrofitów. Pojedyncze osobniki
stwierdzano w wodach podziemnych. Eurytermiczny, policykliczny spotykany
przez caly rok. Gatunek charakterystyczny dla wód β-mezo  oligosaprobowych.
Megacyclops gigas (Claus, 1857)10
Synonimy: Cyclops gigas: Lilljeborg, 1900: Sars, 1913: Rylov, 1918; C. magnus Marsh, 1920; C. viridis var. pelagica De Lint, 1922; C. (Megacyclops) viridis
Pesta, 1928, C. viridis var. gigas Rylov, 1928; C. (Megacyclops) gigas: Kiefer,
1929: Yeatman, 1944; C. (Acanthocyclops) gigas: Gurney, 1933; Acanthocyclops
gigas: Rylov, 1948/63; Acanthocyclops (Megacyclops) gigas: Dussart, 1969: Monchenko 1974.
D³ugoæ cia³a 2,04,0 mm (zwykle powy¿ej 3,5 mm). Ubarwienie ¿ó³tawe lub
¿ó³tobr¹zowe. Cia³o krêpe, najszersze w czêci rodkowej tu³owia.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, nie siêgaj¹ koñca g³owotu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3. P³ytka ³¹cz¹ca obie pary 4. odnó¿y p³ywnych z pojedynczym rzêdem kolców. Koksopodit z dwoma rzêdami kolców, na stronie bocznej 23 rzêdy szczecinek (rys. 1).
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych oko³o 22,5 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Szczytowe kolce równej d³ugoci, tak d³ugie jak cz³on (rys. 2).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, du¿a, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia. 1. cz³on szeroki, z d³ug¹ szczytow¹ szczecink¹, 2. cz³on wyd³u¿ony. Boczny kolec tego cz³onu zwykle bardzo krótki, umieszczony najczêciej niedaleko
koñca cz³onu, szczecinka szczytowa doæ d³uga (rys. 3).
10

Gatunek morfologicznie zbli¿ony do M. latipes.
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Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Segment genitalny szerszy ni¿ d³u¿szy, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi. Receptaculum seminis krótkie, czêæ tylna szersza ni¿ przednia (rys. 4).
Wide³ki furki w¹skie i d³ugie, oko³o 58 razy d³u¿sze ni¿ szersze, s³abo rozchodz¹ce siê. Wewnêtrzny brzeg wide³ek z w³oskami. Boczna szczecinka (Fs II)
umieszczona w tylnej czêci wide³ek furki. Szczecinka Fs VI dwukrotnie d³u¿sza
ni¿ szczecinka Fs III. Szczecinka Fs IV i Fs V podobnej d³ugoci (rys. 5).
Worki jajowe bardzo du¿e, przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z du¿¹
liczb¹ jaj.
Gatunek wystêpuj¹cy we wszystkich rodzajach wód. Czêsty w litoralu jezior,
wród makrofitów, w sublitoralu i w profundalu. Gatunek traktowany jako charakterystyczny komponent przydennej fauny na du¿ych g³êbokociach (ponad 100 m).

Rys. 4

Rys. 5
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Stwierdzany równie¿ w zbiornikach s³onawych. Czêsty w ch³odnych porach roku.
Gatunek monocykliczny z okresem reprodukcyjnym w okresie zimowym, diapauz¹ w okresie lata, gdzie jako stadium C V ¿yje aktywnie w bentosie jezior. Jest
drapie¿nikiem ¿eruj¹cym m. in. na jajeczkach ryb.
Gatunek charakterystyczny dla wód oligo  β-mezosaprobowych.
Megacyclops latipes (Lowndes, 1927)11
Synonimy: Cyclops latipes: Lowndes, 1927; Cyclops (Megacyclops) latipes:
Kiefer, 1929; C. (Acanthocyclops) gigas latipes Gurney, 1933: Kiefer, 1939: Yeatman, 1944: Rylov, 1948/63; Acanthocyclops (Megacyclops) latipes: Dussart, 1969,
Monchenko, 1974.
D³ugoæ cia³a 1,52,0 mm. Ubarwienie szarobia³e. Cia³o krêpe, najszersze
w czêci rodkowej tu³owia.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, nie siêgaj¹ koñca g³owotu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3. P³ytka ³¹cz¹ca obie pary 4. odnó¿y p³ywnych z pojedynczym rzêdem kolców lub niewielkich szczecinek. Koksopodit z dwoma rzêdami kolców w przedniej i jednych
rzêdem w tylnej czêci cz³onu, na stronie bocznej 23 rzêdy szczecinek (rys. 1).
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych mniej ni¿ dwukrotnie
d³u¿szy ni¿ szerszy. Szczytowe kolce równej d³ugoci, tak d³ugie jak cz³on. Boczna szczecinka siêga poza koñce szczytowych kolców (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

5. para odnó¿y dwucz³onowa, du¿a, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia. 1. cz³on szeroki, z d³ug¹ szczytow¹ szczecink¹, 2. cz³on wyd³u¿ony. Boczny kolec tego cz³onu zwykle bardzo krótki, umieszczony najczêciej niedaleko
koñca cz³onu, szczecinka szczytowa doæ d³uga (rys. 3).
11

Gatunek morfologicznie zbli¿ony do M. gigas.
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Segment genitalny szerszy ni¿ d³u¿szy, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi. Receptaculum seminis krótkie, czêæ tylna szersza ni¿ przednia (rys. 4).
Wide³ki furki w¹skie i d³ugie, 56 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e.
Wewnêtrzny brzeg wide³ek z w³oskami tylko w tylnej czêci. Boczna szczecinka
(Fs II) umieszczona w tylnej czêci wide³ek furki. Szczecinka Fs VI mniej ni¿
dwukrotnie d³u¿sza ni¿ Fs III i nieznacznie krótsza ni¿ wid³ki furki. Szczecinka
Fs IV krótsza ni¿ Fs V. Ta ostatnia 3,54,0 razy d³u¿sza ni¿ wide³ki furki. Szczecinka Fs VII krótsza ni¿ Fs III (rys. 5).

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Worki jajowe bardzo du¿e, przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z du¿¹
liczb¹ jaj.
Gatunek wystêpuj¹cy w drobnych zbiornikach wodnych, równie¿ w litoralu
jezior i zbiornikach astatycznych.
Gatunek charakterystyczny dla wód oligo  β-mezosaprobowych.
Megacyclops viridis (Jurine, 1820)12
Synonimy: Cyclops viridis: Lilljeborg, 1901: Rylov, 1917; C. vulgaris Sars,
1913; C. teres Wilson, 1925; C. (Megacyclops) viridis: Kiefer, 1929; C. (Acanthocyclops) viridis: Gurney, 1933; Acanthocyclops viridis: Rylov, 1948; Acanthocyclops (Megacyclops) viridis viridis Dussart, 1969.
D³ugoæ cia³a 1,52,5 mm. Ubarwienie zró¿nicowane ¿ó³tawe, zielonkawe
lub bia³oszare. Cia³o krêpe, najszersze w czêci rodkowej tu³owia.
12

Znane podgatunki: M. v. acutulus (Kiefer, 1930); M. v. deserticola (Lindberg, 1936); M. v. takebuensis Ito, 1954; M. v. ochridanus (Herbst, 1957); M. v. elgonensis Löffler, 1968).
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Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ koñca g³owotu³owia.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3. P³ytka ³¹cz¹ca obie pary 4. odnó¿y p³ywnych z d³ugimi w³oskami. Koksopodit z dwoma rzêdami kolców, na stronie bocznej 2  3 rzêdy szczecinek (rys. 1).
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych oko³o 22,5 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Szczytowe kolce krótsze ni¿ cz³on. Wewnêtrzny szczytowy kolec
tego cz³onu nieznacznie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

5. para odnó¿y dwucz³onowa, du¿a, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia. 1. cz³on szeroki, z d³ug¹ szczytow¹ szczecink¹, 2. cz³on wyd³u¿ony. Boczny kolec tego cz³onu zwykle bardzo krótki umieszczony najczêciej niedaleko koñca
cz³onu, szczecinka szczytowa doæ d³uga (rys. 3).
Segment genitalny szerszy ni¿ d³u¿szy, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi. Receptaculum seminis krótkie, czêæ tylna szersza ni¿ przednia (rys. 4).
Wide³ki furki stosunkowo krótkie, s³abo rozchodz¹ce siê, ze zmienn¹ proporcj¹ d³ugoci do szerokoci, 2,55,5 razy d³u¿sze ni¿ szersze (osobniki ma³e najczêciej 3,5, a du¿e 5,5, latem rednio poni¿ej, a zim¹ powy¿ej 4,0). Wewnêtrzny
brzeg wide³ek z w³oskami. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona w tylnej czêci
wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki ponad dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III. Szczecinka Fs IV trochê krótsza ni¿ Fs V. Szczecinka Fs VII prawie
dwukrotnie krótsza ni¿ szczecinka Fs III (rys. 5). Szczecinki Fs VI 1,52,0, Fs V
3,54,0, Fs IV 3 razy d³u¿sze od wide³ek furki.
Worki jajowe du¿e, wyd³u¿one, nieprzylegaj¹ce do segmentu genitalnego,
z du¿¹ liczb¹ jaj.
Gatunek wystêpuj¹cy we wszystkich rodzajach wód. Czêsty w litoralu jezior,
wród makrofitów, spotykany w sublitoralu i na wiêkszych g³êbokociach (2040 m).
W jeziorach M. viridis tworzy dwie populacje. Jedn¹ w litoralu, drug¹ w sublitoralu,
miêdzy którymi istnieje wymiana osobników. Typowy dla drobnych zbiorników wodnych, spotykany równie¿ w zbiornikach astatycznych, równie¿ przy
dnie w strefie brzegowej rzek. W zbiornikach astatycznych, podczas gdy zbiornik
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jest suchy (latojesieñ) przechodzi okres diapauzy w stadium C IV. Doros³e osobniki wystêpuj¹ce w stawach i litoralu jezior osi¹gaj¹ znacznie wiêksze rozmiary
zim¹ ni¿ latem. Intensywny okres reprodukcyjny wystêpuje wiosn¹ i jesieni¹,
kiedy to te¿ obecna jest wiêksza liczba samców.
Gatunek charakterystyczny dla wód β-mezo  oligosaprobowych.
Mesocyclops bodanicola (Kiefer, 1929)13
Synonim: Mesocyclops leuckarti bodanicola Kiefer, 1929; Cyclops leuckarti
bodanicola Gurney, 1933.
D³ugoæ cia³a 0,91,0 mm. Cia³o najczêciej bezbarwne i przezroczyste, doæ
silnie wyd³u¿one, najszersze w czêci rodkowej tu³owia.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ koñca, 2. segmentu tu³owia, niekiedy
nieznacznie d³u¿sze. Na wewnêtrznym brzegu dwóch ostatnich cz³onów, na stronie wewnêtrznej hyalinowa membrana z bardzo ma³ym wyciêciem na ostatnim
cz³onie, lub niekiedy wyciêcia brak (rys. 1).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych 3,75 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Wewnêtrzny szczytowy kolec (niekiedy jest to szczecinka) tego cz³onu zwykle nieznacznie krótszy ni¿ zewnêtrzny (rys. 2).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, du¿a, wyranie oddzielona od 5. segmentu
tu³owia. Boczna szczecinka 2. cz³onu umieszczona po rodku cz³onu, o dwukrotnie krótsza ni¿ szczecinka koñcowa (rys. 3).
13

Patrz uwaga (2) podana we wstêpie przy licie gatunków dotycz¹c¹ M. bodanicola.
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Segment genitalny 1,61,7 razy d³u¿szy ni¿ szerszy, równomiernie i w niewielkim stopniu zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi. Receptaculum seminis w przedniej czêci krótkie, w tylnej wyd³u¿one, workowate (rys. 4).
Wide³ki furki stosunkowo krótkie, 4,14,6 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e lub nieznacznie rozchodz¹ce siê. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków.
Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona nieznacznie poni¿ej po³owy d³ugoci wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki ponad dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III. Szczecinki Fs IV i Fs V d³ugie. Szczecinka Fs VII d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III (rys. 5).
Worki jajowe du¿e, nieprzylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z niewielk¹
liczb¹ jaj. Gatunek rzadki, spotykany w pelagialu i litoralu jezior.

Rys. 3
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Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)
Synonimy: Cyclops leuckarti var. australiensis Sars, 1908; Cyclops pulchellus Byrnes, 1909; Mesocyclops obsoletus Sars, 1914; Cyclops monardi Perret, 1925;
Mesocyclops major Sars, 1927; C. (Mesocyclops) leuckarti: Gurney, 1933.
D³ugoæ cia³a 0,91,3 mm. Ubarwienie najczêciej szare, samice niekiedy bezbarwne i przezroczyste. Cia³o wyd³u¿one, najszersze w czêci rodkowej tu³owia.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ koñca 2. segmentu tu³owia, niekiedy nieznacznie d³u¿sze. Na wewnêtrznym brzegu dwóch ostatnich cz³onów, na stronie
wewnêtrznej hyalinowa membrana z g³êbokim wyciêciem i niekiedy z drobnymi
z¹bkami na ostatnim cz³onie (rys. 1).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych 33,5 raza d³u¿szy ni¿
szerszy. Wewnêtrzny szczytowy kolec tego cz³onu zwykle trochê krótszy ni¿
zewnêtrzny (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

5. para odnó¿y dwucz³onowa, du¿a, wyranie oddzielona od 5. segmentu
tu³owia. Boczna szczecinka 2. cz³onu umieszczona po rodku cz³onu, d³uga, nie
krótsza ni¿ po³owa d³ugoci szczecinki koñcowej. Boczna szczecinka cz³onu podstawowego o po³owê krótsza ni¿ szczecinka szczytowa (rys. 3).
Segment genitalny 1,21,5 razy d³u¿szy ni¿ szerszy, równomiernie i w niewielkim stopniu zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi. Receptaculum seminis w przedniej czêci krótkie, w tylnej wyd³u¿one, workowate (rys. 4).
Wide³ki furki stosunkowo krótkie, 3,04,0 razy d³u¿sze ni¿ szersze, równoleg³e lub nieznacznie rozchodz¹ce siê. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków.
Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona w po³owie lub nieznacznie poni¿ej rodka
wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki ponad dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III. Szczecinki Fs IV i Fs V d³ugie. Szczecinka Fs VII krótsza ni¿ szczecinka Fs III (rys. 5).
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Worki jajowe du¿e, nieprzylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z ró¿n¹ liczb¹ jaj.
Gatunek powszechny i niekiedy bardzo liczny we wszystkich rodzajach wód,
zarówno w strefie otwartej wody jak i wród rolin, ciep³owodny. W pelagialu
g³êbokich jezior stwierdzono dobowe pionowe migracje, z amplitud¹ dochodz¹c¹
do 40 m. Stosunkowo rzadziej spotykany w zbiornikach ma³ych i astatycznych,
preferuje du¿e stawy i jeziora. M. leuckarti prowadzi aktywny tryb ¿ycia w ci¹gu
sezonu wegetacyjnego, od wiosny do pocz¹tku jesieni, z okresem spoczynkowym
w stadium rozwojowym C V od pónej jesieni i zim¹.
Gatunek charakterystyczny dla wód β-mezosaprobowych, wystêpuje te¿
w wodach oligo- i mezohalinowych.
Metacyclops gracilis (Lilljeborg, 1853)
Synonimy: Cyclops gracilis: Lilljeborg, 1901: Mrazek, 1901; Mesocyclops
gracilis: Sars, 1913; Metacyclops (Metacyclops) gracilis: Kiefer,1927; Cyclops
(Metacyclops) gracilis: Kiefer, 1928; Mesocyclops (Metacyclops) gracilis: Pesta,
1928; C. unisetiger f. biarticulata Kiefer, 1928; Cyclops (Microcyclops) gracilis:
Gurney, 1933: Microcyclops gracilis: Rylov, 1948.
D³ugoæ cia³a 0,780,82 mm. Ubarwienie cia³a ró¿owawoczerwone lub
brunatne. G³owotu³ów najszerszy nieznacznie z przodu od jego rodka, w tylnej
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czêci silnie zwê¿aj¹cy siê. 5. segment tu³owia równy lub nieznacznie szerszy ni¿
segment genitalny. Tylne koñce 5. segmentu tu³owia zaokr¹glone (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 11 cz³onowe (rzadko 12 cz³onowe), siêgaj¹ce do 2. lub. 3.
segmentu tu³owia. Cz³ony 7. i 8. d³u¿sze ni¿ pozosta³e, 6. równie¿ nieco wyd³u¿ony14 (rys. 2).
Odnó¿a p³ywne dwucz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3.
1. cz³on egz opoditu 4. pary odnó¿y tu³owiowych ma tylko jeden kolec od strony
zewnêtrznej. 2. cz³on endopoditu bardzo d³ugi, trzykrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy,
wewnêtrzny szczytowy kolec bardzo d³ugi, czêsto d³u¿szy ni¿ cz³on. Zewnêtrzny
kolec bardzo krótki (rys. 3).

Rys. 1

Rys. 2
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5. para odnó¿y jednocz³onowa, cz³on wyd³u¿ony, prostok¹tny, z d³ug¹ szczytow¹ szczecink¹ i krótkim kolcem (rys. 4).
Segment genitalny wyd³u¿ony, cienki, prawie dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy.
Receptaculum seminis kszta³tu m³otkowatego, tylna czêæ wyd³u¿ona, niekiedy
lekko kulista (rys. 5).
Wide³ki furki bardzo s³abo rozchodz¹ce siê, 2,5  3 d³u¿sze ni¿ szersze. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona w po³owie d³ugoci wide³ek. Szczecinka Fs VI
prawie dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III i nieznacznie krótsza ni¿ d³ugoæ
wide³ek. Szczecinki Fs IV i Fs V stosunkowo krótkie, doæ grube u nasady (rys. 6).
Worki jajowe ma³e, przylegaj¹ce cile do segmentu genitalnego, z niewielk¹
liczb¹ jaj, zazwyczaj 45.
Gatunek typowy dla litoralu i pelagialu bardzo drobnych zbiorników wodnych
i stawów, zazwyczaj mniej lub bardziej zaroniêtych. Spotykany równie¿ w strefie
litoralu jezior. Wystêpuje w ciep³ej porze roku, jest gatunkiem bicyklicznym,
ciep³owodnym stenotermicznym, zimuj¹c w stadium C IV. Gatunek charakterystyczny dla wód oligo  β-mezosaprobowych.
14

Niektórzy autorzy (Gurney, 1933, Rylov, 1948) b³êdnie podaj¹ jako najd³u¿sze cz³ony 6. i 7.
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Metacyclops minutus (Claus, 1863)
Synonimy: Cyclops minutus: Thallwitz, 1922: Kiefer, 1926, 1929: Gurney, 1927, 1933; C. diaphanus Marsh, 1926; Cryptocyclops inopinatus Sars
1927; Metacyclops unacanthus Lindberg, 1936; Cyclops (Metacyclops) communis Lindberg, 1938; Metacyclops concavus Kiefer, 1937; Microcyclops minutus: Rylov, 1948.
D³ugoæ cia³a 0,71,0 mm. Ubarwienie cia³a szarawe. Cia³o grube, szerokie.
Tylne koñce 4. i 5. segmentu tu³owia zaokr¹glone. Po bokach 5. segmentu zagiête
ku ty³owi, pojedyncze, d³ugie szczecinki (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 11 cz³onowe, krótkie, nie siêgaj¹ce koñca g³owotu³owia.
Odnó¿a p³ywne dwucz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3.
Odnó¿a 4. pary nieco krótsze ni¿ 3. pary. Endopodit 4. pary krótszy ni¿ egzopodit.
2. cz³on endopoditu 2  2,5 raza d³u¿szy ni¿ szerszy. Na koñcu tego cz³onu tylko
jeden kolec, o d³ugoci przewy¿szaj¹cej d³ugoæ cz³onu (rys. 2).
5. para odnó¿y jednocz³onowa, cz³on niewielki, d³u¿szy ni¿ szerszy, z d³ug¹
szczytow¹ szczecink¹ i ró¿nej d³ugoci doæ grubym kolcem, umieszczonym blisko koñca cz³onu (rys. 3).
Segment genitalny w niewielkim stopniu zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi, jego d³ugoæ nieznacznie wiêksza ni¿ szerokoæ, po bokach z niewielkimi wciêciami. Receptaculum seminis stosunkowo du¿e, w przedniej czêci w¹skie i krótkie, w tylnej w kszta³cie du¿ego, pod³u¿nego worka (rys. 4).
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Wide³ki furki równoleg³e, 45 krotnie d³u¿sze ni¿ szersze. Boczna szczecinka
(Fs II) umieszczona w po³owie d³ugoci wide³ek. Szczecinka Fs VI 1/2 d³ugoci
wide³ek furki i nieznacznie krótsza ni¿ Fs III. Szczecinki Fs IV i Fs V stosunkowo
krótkie, Fs V nieznacznie d³u¿sza ni¿ Fs IV i mniej ni¿ trzykrotnie d³u¿sza ni¿
wide³ki furki (rys. 5).
Worki jajowe du¿e, nieprzylegaj¹ce do odw³oka.
Gatunek typowy dla p³ytkich drobnych astatycznych zbiorników wodnych,
czêsty wród makrofitów, równie¿ spotykany w b³otnistych, wysychaj¹cych ka³u¿ach i w studniach. Gatunek eurytermiczny. Suche okresy przechodzi w postaci
otorbionego kopepodita w ostatnim stadium.

Rys. 4

Rys. 5

105

Metacyclops planus (Gurney, 1909)
Synonimy: Cyclops planus: Gurney, 1909: Kiefer, 1924; C. halepensis Chappuis, 1922; C. croaticus Krmpotiè, 1924; C. (Microcyclops) planus: Kiefer, 1928;
Microcyclops planus: Rylov, 1948: Stéphanidès, 1948.
D³ugoæ cia³a 0,650,85 mm. Cia³o grzbietobrzusznie sp³aszczone. Tylne koñce
segmentów tu³owia zaokr¹glone. Po bokach 5. segmentu zagiête ku ty³owi, pojedyncze, d³ugie szczecinki (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 9 cz³onowe, krótkie, siêgaj¹ce po³owy d³ugoci g³owotu³owia.
Na 3. cz³onie wystêpuje czasami fragment przewê¿enia dziel¹cego cz³on i wtedy
liczba cz³onów wynosi 10 (rys. 2).
Odnó¿a p³ywne dwucz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3.
2. cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy
z jednym d³ugim kolcem na koñcu cz³onu. 2. cz³on egzopoditu z dwoma bocznymi
kolcami i jednym na koñcu cz³onu. (rys. 3).
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5. para odnó¿y jednocz³onowa, cz³on bardzo ma³y, z d³ug¹ szczytow¹ szczecink¹ i bardzo krótkim kolcem, umieszczonym blisko koñca cz³onu (rys. 4).
Segment genitalny krótki i szeroki, prawie niezwê¿aj¹cy siê ku ty³owi.
Receptaculum seminis du¿e, w przedniej czêci w¹skie i krótkie, w tylnej w kszta³cie
du¿ego, silnie rozszerzaj¹cego siê worka, zajmuj¹cego znaczn¹ czêæ segmentu
(rys. 5).
Wide³ki furki nieznacznie rozchodz¹ce siê, czterokrotnie d³u¿sze ni¿ szersze,
ich d³ugoæ równa lub nieznacznie wiêksza ni¿ dwóch ostatnich segmentów odw³oka. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona w po³owie d³ugoci wide³ek. Szczecinka Fs VI znacznie krótsza ni¿ Fs III. Szczecinka Fs V ponad dwukrotnie d³u¿sza ni¿ Fs IV (rys. 6).
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Worki jajowe owalne, cile przylegaj¹ce do odw³oka.
Gatunek typowy dla drobnych astatycznych zbiorników wodnych, spotykany
te¿ w studniach.
Microcyclops varicans (Sars, 1863)
Synonimy: Cyclops varicans: Lilljeborg, 1901: Kiefer, 1929; C. subaequalis
Kiefer, 1927: Kiefer, 1929; C. (Microcyclops) varicans: (czêæ) Kiefer, 1929, 1932:
Gurney, 1933: Rylov, 1933.
D³ugoæ cia³a 0,600,90 mm. Ubarwienie cia³a szarobia³e, niekiedy z ¿ó³tym
odcieniem. Przedni odcinek cia³a owalny, szeroki. Tylne koñce 4. segmentu tu³owia zaokr¹glone. Po bokach 5. segmentu pojedyncze, d³ugie szczecinki (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 12 cz³onowe, niekiedy ze wzglêdu na niepe³ny podzia³ 3. cz³onu 11 cz³onowe, krótkie, nie siêgaj¹ce koñca g³owotu³owia. Przedostatni cz³on
d³u¿szy ni¿ poprzedni i nieznacznie krótszy ni¿ ostatni (rys. 2).
Odnó¿a p³ywne dwucz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3.
4. para odnó¿y nieznacznie mniejsza ni¿ 3. para. 2. cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych 22,5 raza d³u¿szy ni¿ szerszy, wewnêtrzny, szczytowy jego kolec
ró¿nej d³ugoci, zwykle nie siêgaj¹cy po³owy d³ugoci cz³onu, zewnêtrzny szczytowy kolec krótszy ni¿ wewnêtrzny, ale d³u¿szy ni¿ po³owa jego d³ugoci. 2. cz³on
egzopoditu z dwoma bocznymi kolcami i jednym na koñcu cz³onu (rys. 3).
5. para odnó¿y jednocz³onowa, cz³on cylindryczny, wyd³u¿ony, z d³ug¹ szczytow¹ szczecink¹ i bardzo krótkim kolcem, umieszczonym na wewnêtrznym brzegu
cz³onu, niekiedy niewidocznym (rys. 4).
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Segment genitalny wyd³u¿ony, nieznacznie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi. Receptaculum seminis w ró¿nej formie, zwykle przednia i tylna czêæ równej wielkoci
w kszta³cie woreczków (rys. 5).
Wide³ki furki prawie równoleg³e, 34 krotnie d³u¿sze ni¿ szersze. Boczna
szczecinka (Fs II) umieszczona na 2/3 d³ugoci wide³ek. Szczecinka Fs VI d³u¿sza
ni¿ Fs III. Szczecinka Fs V ponad czterokrotnie d³u¿sza ni¿ wide³ki furki (rys. 6).
Worki jajowe du¿e, wyd³u¿one, z du¿¹ liczb¹ jaj, nieprzylegaj¹ce do odw³oka.
Gatunek typowy dla drobnych, zw³aszcza zaroniêtych, zbiorników wodnych, równie¿ wystêpuj¹cy w zbiornikach astatycznych, a tak¿e wród makrofitów w litoralu jezior. Znaleziony tak¿e w ród³ach. Uwa¿any jest za gatunek letni,
ciep³ostenotermiczny. Jest bicykliczny, pojawia siê wiosn¹ i znika jesieni¹, nie
wystêpuje zim¹.

Rys. 4
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Paracyclops affinis (Sars 1863)
Synonimy: Cyclops affinis: Lilljeborg, 1901; Platycyclops affinis: Sars, 1913
1918; Cyclops phaleroides (e.p.)15 Labbé, 1927; Paracyclops sitiseiensis Harda,
1931; Cyclops (Paracyclops) affinis Gurney, 1933.
D³ugoæ cia³a 0,70,8 mm. Ubarwienie czerwono-br¹zowe, wide³ki furki i odnó¿a zwykle z niebieskim odcieniem. Przednia czêæ cia³a znacznie grzbietobrzusznie sp³aszczona. G³owotu³ów z przodu bardziej zwê¿ony ni¿ u pozosta³ych gatunków tego rodzaju.
Czu³ki 1. pary 11 cz³onowe (rys. 1), bardzo krótkie, nie siêgaj¹ce koñca g³owotu³owia. Oba ostatnie cz³ony czu³ków 2. pary podobnej d³ugoci (rys. 2).
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Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.3.3 lub
3.3.3.3. Drugi cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y z pojedyncz¹ szczecink¹, koñcowy cz³on blisko dwukrotnie d³u¿szy ni¿ szerszy, koñcowe kolce wygiête, wewnêtrzny dwukrotnie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 3).
5. para odnó¿y w kszta³cie czworok¹tnej p³ytki. Wewnêtrzny kolec cztery razy
d³u¿szy ni¿ cz³on. Dwie szczecinki  rodkowa cienka i krótka zewnêtrzna d³u¿sza, lecz krótsza ni¿ wewnêtrzny kolec (rys. 4).
Po bokach 5. segmentu tu³owia grupa drobnych w³osków.

Rys. 3
15

Rys. 4

e.p., ex parte (³ac.), czêæ
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Segment genitalny szerszy ni¿ d³u¿szy. Przedni brzeg receptaculum seminis
wklês³y, czêæ tylna w kszta³cie w¹skiej, poprzecznej wstêgi (rys. 5).
Wide³ki furki równoleg³e, krótkie, ich d³ugoæ 22,5 razy wiêksza ni¿ szerokoæ. Na stronie grzbietowej, w tylnej czêci rz¹d ukonie u³o¿onych niewielkich
kolców. Szczecinka Fs VI krótsza ni¿ Fs III. Szczecinka Fs V blisko dwukrotnie
d³u¿sza ni¿ Fs IV (rys. 6).
Worki jajowe przylegaj¹ do odw³oka i zawieraj¹ 48 jaj.
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Gatunek typowo przydenny. Wystêpuje latem wród makrofitów, g³ównie
w litoralu jezior i w drobnych zbiornikach wodnych. Spotykany na butwiej¹cych ³odygach pa³ki. Rzadki w ciekach o leniwym pr¹dzie wody. Nie znaleziony
w rejonach górskich. Eurytermiczny. Gatunek charakterystyczny dla wód oligosaprobowych.
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853)
Synonimy: Cyclops fimbriatus: Mrazek, 1902; C. soli Kokubo, 1912; Paracyclops abnobensis Kiefer, 1929; Cyclops (P.) fimbriatus: Gurney, 1933; Paracyclops vagus Lindberg, 1939; Cyclops abnobensis var. undulatus Brehm 1950.
Dlugoæ cia³a 0,60,9 mm. Bezbarwny, niekiedy ubarwienie jasnoró¿owe.
Cia³o grzbietobrzusznie sp³aszczone. G³owotulów owalny, zwê¿aj¹cy siê ku przodowi, najszerszy w po³owie d³ugoci.
Czu³ki 1. pary omiocz³onowe, bardzo krótkie (rys. 1), siêgaj¹ce do po³owy
d³ugoci g³owotu³owia.
Ostatni cz³on 4. cz³onowych czu³ków 2. pary krótszy ni¿ przedostatni (rys. 2).
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Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3.
Ostatni cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y 1,5 razy dlu¿szy niz szerszy, wewnêtrzny
szczytowy kolec prawie dwukrotnie dlu¿szy ni¿ zewnêtrzny i równy, lub d³u¿szy
ni¿ koñcowy cz³on (rys. 3).
5. para odnó¿y w kszta³cie rozszerzonej ku koñcowi p³ytki. Wewnêtrzny
kolec gruby i d³ugi, zewnêtrzna szczecinka d³u¿sza ni¿ wewnêtrzna (rys. 4).

Rys. 3

Rys. 4

Po bokach 5. segmentu tu³owia grupa drobnych szczecinek (rys. 5).
Segment genitalny szerszy ni¿ d³u¿szy. Receptaculum seminis szerokie,
w przedniej czêci owalne, w tylnej krótkie (rys. 5).
Wide³ki furki najczêciej szeroko rozstawione, doæ d³ugie, ich d³ugoæ 56
razy wiêksza ni¿ szerokoæ, czêsto zmienne w d³ugoci i w kszta³cie, ich wewnêtrzny
brzeg z nieznacznym wkleniêciem. Na stronie grzbietowej, w tylnej czêci, poprzeczny rz¹d kilku niewielkich kolców, czesto zachodzacych na strone zewnêtrzna wide³ek. Szczecinki Fs III i Fs VI zbli¿onej d³ugoci. Szczecinka Fs III gruba,
kolcokszta³tna. Szczecinka Fs V blisko dwukrotnie d³u¿sza ni¿ Fs IV, na koñcu
nieznacznie zagiêta (rys. 6).
Worki jajowe przylegaj¹ do odw³oka i zawieraj¹ 58 jaj.
Gatunek typowo przydenny, dobrze pe³zaj¹cy po dnie, preferuje dno muliste.
Wystêpuje g³ównie wród makrofitów, chocia¿ spotykany by³ w jeziorach do g³êbokoci 200 m. Spotykany zarówno w wodach stoj¹cych, jak i w ciekach, nie tylko
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w strefie przybrze¿nej, lecz równie¿ w strefie reofilnej, a tak¿e wsród mchów
w pobli¿u potoków górskich. Spotykany w jaskiniach i wodach podziemnych.
Dobrze zaadaptowany do ró¿nych warunków wiat³a i temperatury, spotykany
te¿ w wodach s³onawych. Gatunek policykliczny, wystêpuje przez caly rok, równie¿ zim¹. Gatunek charakterystyczny dla wód oligosaprobowych.
Paracyclops poppei (Rehberg, 1880)
Synonimy: Cyclops (Paracyclops) fimbriatus poppei Gurney, 1933; Cyclops
fimbriatus poppei Harding, Smith, 1960; Paracyclops fimbriatus poppei Yetman
1959; Cyclops (Paracyclops) poppei: Champeau, 1966.
D³ugoæ cia³a 0,750,90 mm. Budow¹ cia³a podobny do P. fimbriatus. Od
tego gatunku ró¿ni siê kilkoma szczegó³ami.
Na 5. parze odnó¿y wewnêtrzny kolec niewiele krótszy ni¿ zewnêtrzna szczecinka. rodkowa i zewnêtrzna szczecinka podobnej d³ugoci (rys. 1).
Wide³ki furki ustawione równolegle, blisko siebie. Na ich grzbietowej stronie
wystêpuje d³ugi i nieprzerwany rz¹d kolców ci¹gn¹cych siê od dolnego, zewnêtrznego brzegu pó³kolem ku przodowi, dochodz¹cy blisko podstawy wide³ek. D³ugoæ wide³ek furki prawie trzykrotnie wiêksza ni¿ szerokoæ (rys. 2).
Wystêpuje w wodach p³ytkich w litoralu jeziornym, g³ównie wród makrofitów, spotykany równie¿ w ciekach. Preferuje wody p³ytkie i ciep³e. Gatunek przydenny, eurytermiczny wystêpuj¹cy przez ca³y rok, rozmna¿a siê te¿ zim¹.
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Thermocyclops crassus (Fischer, 1853)
Synonimy: Cyclops hyalinus Lilljeborg, 1901: Gurney, 1933; Cyclops oithonoides var. hyalina Graeter, 1903; Mesocyclops crassus: Sars, 1914; Mesocyclops
hyalinus Rylov, 1923: Kiefer, 1929; Mesocyclops (Thermocyclops) hyalinus Kiefer, 1929: Rylov, 1935; Mesocyclops (Thermocyclops) brevifurcatus Harada, 1931;
Cyclops (Mesocyclops) hyalinus Gurney, 1933; Mesocyclops (Thermocyclops)
crassus: Rylov, 1948; Thermocyclops hyalinus Kiefer, 1952: Kiefer, 1960.
D³ugoæ cia³a 0,81,0 mm. Ubarwienie ¿ó³tawe lub ¿ó³tawobr¹zowe, samice
niekiedy przezroczyste. Cia³o krêpe, najszersze w przedniej czêci tu³owia, którego d³ugoæ jest dwukrotnie wiêksza ni¿ szerokoæ.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ nie dalej ni¿ do koñca 2. segmentu tu³owia. Na wewnêtrznym brzegu dwóch ostatnich cz³onów, na stronie wewnêtrznej
cienka, o równym brzegu, hyalinowa membrana (rys. 1).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3. P³ytka ³¹cz¹ca obie pary 4. odnó¿y p³ywnych z dwoma du¿ymi pó³okr¹g³ymi wyrostkami pokrytymi na tylnym brzegu 35 grubymi kolcami (rys. 2).
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych 2,53 razy d³u¿szy ni¿
szerszy. Wewnêtrzny szczytowy kolec tego cz³onu doæ krótki, 2,53 razy (niekiedy tylko dwukrotnie) d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 3).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, du¿a, wyranie oddzielona od 5. segmentu
tu³owia. 2. cz³on oko³o 2,5 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Boczna szczecinka tego
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cz³onu umieszczona przy koñcu cz³onu, d³uga, równa d³ugoci szczecinki koñcowej (rys. 4).

Rys. 1

Rys. 3

Rys. 2

Rys. 4

Segment genitalny doæ d³ugi, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi, d³u¿szy ni¿ szerszy. Receptaculum seminis wyd³u¿one, w przedniej czêci krótkie, boczne czêci niekiedy nieznacznie zagiête ku ty³owi, tylna silnie wyd³u¿ona, workowata (rys. 5).
Wide³ki furki stosunkowo krótkie, 22,5 razy d³u¿sze ni¿ szersze, rozchodz¹ce siê. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona nieznacznie poni¿ej rodka wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki
33,5 razy d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III i blisko o 1/4 krótsza ni¿ Fs IV. Szczecinka
Fs VII prawie dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III (rys. 6).
Worki jajowe du¿e, przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z niewielk¹ liczb¹
jaj, zazwyczaj, co najmniej po 6 w worku.
Gatunek charakterystyczny dla pelagialu (szczególnie epilimnionu) eu- i mezotroficznych jezior, mniej liczny w litoralu jezior. W epilimnionie jezior stwierdzono niewielkie dobowe pionowe migracje. Stosunkowo rzadziej spotykany
w stawach i w drobnych zbiornikach wodnych. Gatunek wymagaj¹cy dalszych
badañ, bêd¹cy prawdopodobnie kompleksem gatunków.
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Thermocyclops dybowskii (Landé, 1890)
Synonimy: Cyclops crassus Lilljeborg, 1901; Mesocyclops dybowskii: Sars,
1914: Kiefer, 1929: Wagler, 1944; Cyclops dybowskii: Gurney, 1933; Mesocyclops (Thermocyclops) dybowskii: Rylov, 1948.
D³ugoæ cia³a 0,71,1 mm. Ubarwienie ¿ó³tawe lub ¿ó³tawobr¹zowe, samice
niekiedy przezroczyste. Cia³o krêpe, najszersze w przedniej czêci tu³owia, którego d³ugoæ jest dwukrotnie wiêksza ni¿ szerokoæ.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ do koñca 2. segmentu tu³owia. Na wewnêtrznym brzegu dwóch ostatnich bardzo krótkich cz³onów, na stronie wewnêtrznej cienka, o równym brzegu, hyalinowa membrana (rys. 1).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3. P³ytka ³¹cz¹ca obie pary 4. odnó¿y p³ywnych z dwoma du¿ymi pó³okr¹g³ymi wyrostkami, pokrytymi na tylnym brzegu delikatnymi kolcami (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2
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Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych 3 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Wewnêtrzny szczytowy kolec tego cz³onu krótszy ni¿ zewnêtrzny (rys. 3).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, du¿a, wyranie oddzielona od 5. segmentu
tu³owia. 2. cz³on oko³o 2,5 razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Boczna szczecinka tego
cz³onu umieszczona przy koñcu cz³onu nieznacznie d³u¿sza ni¿ szczecinka szczytowa (rys. 4).

Rys. 3

Rys. 4

Segment genitalny doæ krótki, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi, d³u¿szy ni¿ szerszy. Receptaculum seminis wyd³u¿one, w przedniej czêci krótkie, boczne czêci wyranie zagiête ku ty³owi, tylna silnie wyd³u¿ona, workowata (rys. 5).
Wide³ki furki stosunkowo krótkie, 2,53,3 razy d³u¿sze ni¿ szersze, lekko rozchodz¹ce siê. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II)
umieszczona poni¿ej rodka wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki prawie
dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III i blisko trzykrotnie krótsza ni¿ Fs IV.
Szczecinka Fs VII podobnej d³ugoci jak szczecinka Fs III (rys. 6).
Worki jajowe du¿e, nieprzylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z niewielk¹
liczb¹ jaj.
Gatunek wystêpuje g³ównie w litoralu jezior eutroficznych wród makrofitów. Spotykany równie¿ wród rolin oraz w pelagialu drobnych zbiorników wodnych, równie¿ w zbiornikach astatycznych, a tak¿e w strefie przybrze¿nej cieków o leniwym nurcie. W epilimnionie jezior wystêpuje niekiedy w niewielkich
liczebnociach. Jest gatunkiem ciep³owodnym stenotermicznym, nie spotyka siê
go zim¹. Optymalna temperatura dla jego rozwoju mieci siê w zakresie 1525 °C.
Wymaga te¿ dobrych warunków tlenowych. W wodach p³ytkich jest gatunkiem
bicyklicznym, o szczytach rozwojowych przypadaj¹cych na pón¹ wiosnê i póne
lato. Spotykany rzadko w wodach podziemnych.
Gatunek charakterystyczny dla wód oligo  β-mezosaprobowych.
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Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863)
Synonimy: Mesocyclops oithonoides: Sars, 1914: Kiefer, 1929; Cyclops (Mesocyclops) oithonoides: Gurney, 1933; Mesocyclops (Thermocyclops) oithonoides:
Kiefer 1929: Rylov, 1948.
D³ugoæ cia³a 0,791,0 mm. Ubarwienie ¿ó³tawe lub niebieskawe, samice niekiedy bezbarwne i przezroczyste. Cia³o wyd³u¿one, najszersze w przedniej czêci
tu³owia.
Czu³ki 1. pary 17 cz³onowe, siêgaj¹ koñca 3. segmentu tu³owia, niekiedy rodka
segmentu 4. Na wewnêtrznym brzegu dwóch ostatnich cz³onów hyalinowa membrana (rys. 1).
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 2.3.3.3. P³ytka ³¹cz¹ca obie pary 4. odnó¿y p³ywnych z dwoma du¿ymi pó³okr¹g³ymi wyrostkami, pokrytymi na tylnym brzegu 56 krótkimi w³oskami (rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2
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Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych 33,5 razy d³u¿szy ni¿
szerszy. Wewnêtrzny szczytowy kolec tego cz³onu wyd³u¿ony, charakterystycznie
wygiêty, 45 razy d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny (rys. 3).
5. para odnó¿y dwucz³onowa, du¿a, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia. 2. cz³on wyd³u¿ony. Boczna szczecinka tego cz³onu umieszczona przy koñcu cz³onu, d³uga, równa d³ugoci szczecinki szczytowej (rys. 4).

Rys. 3

Rys. 4

Segment genitalny doæ d³ugi, równomiernie zwê¿aj¹cy siê ku ty³owi, 1,5
razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Receptaculum seminis wyd³u¿one, w przedniej czêci
krótkie, boczne czêci niekiedy nieznacznie zagiête ku ty³owi, tylna silnie wyd³u¿ona, workowata (rys. 5).
Wide³ki furki stosunkowo krótkie, 3,5 razy d³u¿sze ni¿ szersze, rozchodz¹ce
siê. Wewnêtrzny brzeg wide³ek bez w³osków. Boczna szczecinka (Fs II) umieszczona w po³owie d³ogoci wide³ek furki. Szczecinka Fs VI wide³ek furki 3,5 razy
d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III. Szczecinki Fs IV trochê d³u¿sza ni¿ Fs VI. Szczecinka Fs VII prawie dwukrotnie d³u¿sza ni¿ szczecinka Fs III (rys. 6).
Worki jajowe du¿e, przylegaj¹ce do segmentu genitalnego, z niewielk¹ liczb¹ jaj.
Gatunek powszechny i niekiedy bardzo liczny we wszystkich rodzajach
wód, wystêpuje najczêciej w pelagialu jezior, mniej liczny w litoralu jeziornym. W epilimnionie jezior stwierdzono dobowe pionowe migracje. Stosunkowo rzadziej spotykany w stawach.
Gatunek charakterystyczny dla wód oligosaprobowych.
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Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860)
Synonimy: Cyclops prasinus: Daday, 1902; C. pusillus Brady, 1904; C. virescen Brady, 1911; C. tenellus Sars, 1909; C. magnoctarus Kokubo, 1912; Leptocyclops viridis Henry, 1919; L. prasinus: Sars, 1927; Eucyclops (Tropocyclops)
prasinus: (Fischer, 1860): Kiefer, 1929, 1932: Rylov, 1933; E. prasinus condidiusi
Harada, 1931; Cyclops (Tropocyclops) prasinus: Gurney, 1933, C. matritensis
Velasques, 1941.
Dlugoæ cia³a 0,70,9 mm. Ubarwienie jaskrawo zielone, rzadziej szare. Cia³o
krêpe i krótkie, w przedniej czeci owalne (rys. 1).
Czu³ki 1. pary 12 cz³onowe, cienkie, siegaj¹ prawie koñca tu³owia. Trzy koñcowe cz³ony wyd³u¿one, z bardzo cienk¹ drobno pi³kowan¹ b³onk¹ na tylnym brzegu.
Odnó¿a p³ywne trójcz³onowe. Formu³a kolców odnó¿y p³ywnych 3.4.4.3.
Koñcowy cz³on endopoditu 4. pary odnó¿y p³ywnych 2,5 razy d³u¿szy ni¿ szerszy,
wewnêtrzny szczytowy kolec d³u¿szy ni¿ d³ugoæ cz³onu i ponad dwukrotnie d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny kolec (rys. 2).
5. para odnó¿y jednocz³onowa, wyranie oddzielona od 5. segmentu tu³owia,
w kszta³cie trójk¹tnej p³ytki z trzema przydatkami  z bardzo w¹skim i d³ugim
wewnêtrznym kolcem i z dwiema szczecinkami, z których zewnêtrzna krótsza ni¿
szczytowa. Na wewnêtrznym brzegu cz³onu grupa drobnych szczecinek (rys. 3).
Po bokach 5. segmentu tu³owia grupa drobnych szczecinek.
Odw³ok w¹ski, segment genitalny w przedniej czêci s³abo rozszerzony, 1,5
razy d³u¿szy ni¿ szerszy. Receptaculum seminis w formie dwóch oddzielnych, krótkich i szerokich czêci. Obie czêci po³¹czone w rodku w¹skim kana³em (rys. 4).
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Wide³ki furki prawie równoleg³e, 2,53 razy d³u¿sze ni¿ szersze. Krawêdzie
furki bez w³osków i kolców. Szczecinka Fs II umieszczona na grzbietowej stronie
blisko rodka furki, w pewnym oddaleniu od zewnêtrznego brzegu furki. Szczecinki Fs III i Fs VI o prawie równej d³ugoci, lecz krótsze niz furka. Szczecinki
Fs IV i Fs V raczej krótkie, szerokie. Najd³u¿sza (Fs V) jest krótsza ni¿ odw³ok
i siêga 1/3 d³ugoci cia³a (rys. 5).
Worki jajowe niewyd³u¿one, ciasno przylegaj¹ce do odw³oka i zawieraj¹ce
1020 jaj.

Rys. 4

Rys. 5

Gatunek typowy dla drobnych zbiorników wodnych, o wodzie silnie przegrzanej. Rzadziej wystêpuje w litoralu jeziornym w skupiskach makrofitów oraz
w rzekach. Sporadycznie spotykany w pelagialu. Znosi wody s³onawe. Gatunek
charakterystyczny dla wód oligosaprobowych.
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