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1. Wprowadzenie
Fitoplankton jako pierwsze ogniwo ³añcuchów troficznych w biocenozach
wodnych jest cile powi¹zany z parametrami abiotycznymi, a w szczególnoci
z zawartoci¹ soli biogennych, temperatur¹ i zasoleniem wody. Jest to formacja
ekologiczna szybko reaguj¹ca na wszelkie zmiany rodowiskowe zachodz¹ce pod
wp³ywem czynników fizykochemicznych i dziêki temu mo¿e byæ traktowana jako
wskanik stanu ekologicznego danego akwenu. G³ówne zalety tego rodzaju analiz to:
 dobry wskanik zmian stanu troficznego,
 ³atwoæ pobierania próbek,
 ma³o skomplikowane procedury analityczne.
Celem przewodnika jest okrelenie procedur postêpowania przy poborze prób
fitoplanktonu oraz ich analizie laboratoryjnej zgodnie z wytycznymi Ramowej
Dyrektywy Wodnej UE (RDW), w oparciu o procedury monitoringu fitoplanktonu
HELCOM COMBINE (http://www.helcom.fi/groups/monas/CombineManual/
AnnexesC/en_GB/annex6).
Analiza sk³adu gatunkowego, liczebnoci i biomasy fitoplanktonu umo¿liwia:
 okrelenie wieloletnich zmian sk³adu gatunkowego, liczebnoci, biomasy
i wystêpowania zakwitów fitoplanktonu,
 okrelenie zasiêgu przestrzennego zakwitów fitoplanktonu,
 zidentyfikowanie gatunków toksycznych i wskanikowych.

2. S³owniczek pojêæ
 Fitoplankton  zbiorowisko organizmów rolinnych zaadaptowanych do







utrzymywania siê w toni wodnej, biernie podleg³e ruchom wody wywo³anym
wiatrem, pr¹dami wody (Reynolds 1984).
Zakwity  masowy rozwój glonów w wodzie (ca³kowita biomasa fitoplanktonu
>= 3 g · m-3 , stê¿enie chlorofilu a > = 20 mg · m-3) (Nebaeus 1984).
Gatunki toksyczne  gatunki (z grupy sinic, bruzdnic, haptofitów, rafidofitów
i okrzemek) maj¹ce zdolnoæ wytwarzania substancji toksycznych, wydzielanych
do wody przy¿yciowo lub po obumarciu komórek (Gentile 1971).
Gatunki wskanikowe  gatunki o w¹skim zakresie tolerancji wzglêdem
niewielkiej liczby czynników ograniczaj¹cych.
Punkt pomiarowo-kontrolny (ppk)  miejsce poboru prób i wykonania
pomiarów, monitorowane w celu uzyskania informacji niezbêdnych do okrelenia
stanu jakoci ekologicznej danej czêci wód. Punkt pomiarowo-kontrolny opisany
jest symbolem oraz wspó³rzêdnymi geograficznymi.
Takson  jednostka systematyczna, odrêbna pod wzglêdem biologicznym,
morfologicznym i genetycznym, zaliczana do okrelonej kategorii systematycznej
np. typ, rodzina, rodzaj, gatunek.
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3. Pobór prób
3.1. Strategia poboru prób
Dla scharakteryzowania elementu biologicznego jakim jest fitoplankton, pobiera
siê trzy rodzaje prób: próby do analizy stê¿enia chlorofilu-a, próby ilociowe do okrelenia
liczebnoci i biomasy oraz próby jakociowe do oznaczenia struktury gatunkowej.
Sk³ad gatunkowy, liczebnoæ i biomasa fitoplanktonu stanowi¹ podstawê do
okrelenia jego zmian w czasie. Taki stan wiedzy mo¿na osi¹gn¹æ przez czêsty
pobór prób z kilku ppk, reprezentuj¹cych wszystkie typy wód. Fitoplankton
charakteryzuje siê du¿¹ zmiennoci¹ sezonow¹. W celu jej uchwycenia nale¿y
pobieraæ próby z du¿¹ czêstotliwoci¹ w ci¹gu ca³ego roku.
Przed rozpoczêciem poboru prób, nale¿y opisaæ pojemniki 250 cm3, w których
bêd¹ one przechowywane. W opisie powinny znajdowaæ siê nastêpuj¹ce dane: symbol
próbki (fitopl.), nazwa ppk, warstwa (g³êbokoæ), rodzaj próbki (iloæ/jakoæ) i data.
Przed rejsem nale¿y sprawdziæ i zapakowaæ sprzêt, przyrz¹dy i odczynnik
(tab. 1). Karta poboru prób fitoplanktonu podczas badañ terenowych znajduje siê
w za³¹czniku nr 1 na koñcu przewodnika.
Tabela 1. Wykaz przyrz¹du, sprzêtu i odczynników niezbêdnych podczas badañ rodowiskowych

Fot. 1. Sieæ planktonowa (fot. M. Kuliñski)

8

Fot. 2. Przyk³adowy rodzaj Batometru (fot. M. Kuliñski)
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W przypadku kiedy nie dysponujemy wy¿ej wymienionym sprzêtem, pobieramy
tylko podpowierzchniow¹ (0,51 m) próbê ilociow¹.

3.2. Próby ilociowe
Procedury poboru podczas rejsów:

 W p³ytkich wodach przejciowych i przybrze¿nych (do 10 m), próby pobiera

siê za pomoc¹ batometru (fot. 2) z poziomów pomiarowych 0,51 m, 2,5 m,
5 m i 7,5 m i 10 m lub 1 m nad dnem, jeli g³êbokoæ nie przekracza 10 m. Przy
g³êbszych stacjach pobieramy dodatkowo próby zintegrowane z poziomów
010 m i 1020 m.
 Próbkê zintegrowan¹ otrzymuje siê przez wlanie równych objêtoci wody
z poziomów pomiarowych do du¿ego pojemnika. Ze zintegrowanej próbki wody
nale¿y odlaæ 250 cm3 do oznakowanego pojemnika, w którym znajduje siê ju¿
1 cm3 p³ynu Lugola.

3.3. Próby jakociowe
Próby tego typu s³u¿¹ do oznaczania sk³adu gatunkowego fitoplanktonu.
Zalecany jest pobór prób siatk¹ planktonow¹ (fot. 1) o rozmiarze oczka
10 mm. W przypadku wiêkszej koncentracji fitoplanktonu zalecane jest u¿ywanie
siatki o rozmiarze oczka 25 mm.
Próbkê jakociow¹ pobiera siê podczas zaci¹gu od dna (1 m nad dnem) do
powierzchni. Jeli pobierana jest próba pod powierzchniowa, wówczas przeci¹gamy
siatkê w poziomie na g³êbokoci 0,51 m.
Procedury poboru podczas rejsów:
 przygotowaæ stanowisko do p³ukania siatki: nape³niæ tryskawki,
 przygotowaæ opisane wczeniej szczelne pojemniki (250 cm3) na próby i wlaæ
do nich za pomoc¹ pipety 1,0 cm3 p³ynu Lugola,
 umocowaæ siatkê do linki (fot. 3),
 opuciæ siatkê na zadan¹ g³êbokoæ i powoli (ok. 0,1 m . s-1) wyci¹gn¹æ siatkê
na pok³ad statku (fot. 4),
 dok³adnie sp³ukaæ siatkê wolnym strumieniem wody polewaj¹c zewnêtrzn¹ jej
stronê, zwracaj¹c uwagê, aby sp³ukaæ materia³, który pozosta³ na wewnêtrznych
ciankach (fot. 5),
 przelaæ zawartoæ kolektora siatki do odpowiednio przygotowanego pojemnika
(fot. 6),
 jeli po przelaniu stwierdzimy, ¿e zebranego materia³u jest zbyt ma³o to nale¿y
powtórzyæ procedurê,
 zebrany w ten sposób materia³ jest gotowy do analizy mikroskopowej, podczas
której okrela siê sk³ad gatunkowy organizmów fitoplanktonowych w próbie,
 po zakoñczeniu poboru, siatkê nale¿y dok³adnie wyp³ukaæ i przygotowaæ do
poboru w nastêpnym punkcie badañ,
9

L. Kruk-Dowgia³³o, M. Micha³ek-Pogorzelska, M. Dubiñski

Fot. 3. Umocowaæ siatkê do linki (fot. M. Kuliñski)

Fot. 4. Opuciæ siatkê na zadan¹ g³êbokoæ
(fot. M. Kuliñski)

Fot. 5. Dok³adnie sp³ukaæ siatkê wolnym
strumieniem wody (fot. M. Kuliñski)

Fot. 6. Przelaæ zawartoæ kolektora siatki do
przygotowanego pojemnika
(fot. M. Kuliñski)

Próby nale¿y pobieraæ za dnia, najlepiej w godzinach
po³udniowych do godziny 15.
Po powrocie do laboratorium, siatkê nale¿y dok³adnie
wyp³ukaæ w ciep³ej s³odkiej wodzie z dodatkiem niewielkiej
iloci detergentu, rozwiesiæ i pozostawiæ do wyschniêcia
w suchym przewiewnym miejscu.
W czasie transportu próby nie mog¹ byæ wystawione na
bezporednie dzia³anie promieni s³onecznych i nara¿one na
silne wstrz¹sy.
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4. Konserwacja
Próby przeznaczone do analiz ilociowych jak i jakociowych s¹ konserwowane
przy u¿yciu kwanego p³ynu Lugola (1,0 cm3/250 cm3 pobranej wody).
Zalecane jest, aby p³yn by³ wlewany jako pierwszy do pojemnika, w którym
bêdzie przechowywana próba, tj. przed wlaniem do niego wody.
Zakonserwowane próby powinny byæ przechowywane w ciemnoci,
w temperaturze <10°C, jednak nie d³u¿ej ni¿ rok. Próby przechowywane d³u¿ej s¹
bezu¿yteczne.
Przechowywane d³u¿ej próby nale¿y co pewien czas (raz w miesi¹cu)
przegl¹daæ, jeli ulegn¹ odbarwieniu, ponownie dodaæ p³ynu Lugola, a¿ do uzyskania
barwy ciemno¿ó³tej (koniakowej).
Do prób konserwowanych p³ynem Lugola nale¿y u¿ywaæ
przezroczystych, bezbarwnych, odpornych na jodynê
pojemników o pojemnoci 250 cm 3 , ze szczelnymi
nakrêtkami. Takie pojemniki pozwalaj¹ na obserwacjê ich
zawartoci i dodanie p³ynu konserwuj¹cego, gdy stê¿enie
jodyny zmniejszy siê.
Sk³ad p³ynu Lugola, oraz sposób jego przygotowania:
Kwany p³yn Lugola (Willen 1962)
wody destylowanej lub dejonizowanej
100 cm3
10 g
jodku potasu (KI)
5g
jodu (I2)
kwasu octowego (stê¿. CH3COOH)
10 cm3

 W kolbie miarowej rozpuciæ krystaliczny jod i jodek w wodzie destylowanej

dodaæ kwas octowy i dope³niæ do objêtoci 100 cm3.
 Upewnij siê, ¿e dany sk³adnik rozpuci³ siê ca³kowicie przed dodaniem
nastêpnego.
 Roztwór nale¿y przechowywaæ w szczelnie zamkniêtej szklanej ciemnej butelce
w temp.<10°C.
 Dodawaj w objêtoci 0,51,0 cm3 na 200 cm3 próby.
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5. Procedury analityczne
5.1. Sprzêt
Wyposa¿enie niezbêdne do okrelania sk³adu ilociowego i jakociowego
fitoplanktonu obejmuje:
 mikroskop optyczny z obiektywem immersyjnym 100x  do analizy jakociowej
 mikroskop odwrócony  do analizy jakociowej (fot. 7),
 mikrometr okularowy liniowy z dzia³k¹ elementarn¹ 0,1mm, okular
mikrometryczny (siatka mikrometryczna okularowa, podzielona na 200
kwadratów),
 podstawowe obiektywy o parametrach 4x, 10x, 40x i 60x. Nie zaleca siê
stosowania obiektywów immersyjnych przy komorach Utermöhla ze wzglêdu
na koniecznoæ stosowania olejku,
 komory sedymentacyjne Utermöhla z odpowiednio dopasowanymi szkie³kami
(gruboci 0,16 mm  0,20 mm) stanowi¹cymi dno komory (fot. 8),
 szkie³ka nakrywkowe (42 mm x 42 mm, o gruboci 1,2 mm) do zamkniêcia
komór po sedymentacji,
 podstawowe cylindry sedymentacyjne o pojemnoci 10, 25, 50 i 100 cm3
z dopasowan¹ przykrywk¹ (fot. 8).

Fot. 7. Mikroskop odwrócony (fot. M. Dubiñski)

Fot. 8. Zestawy sedymentacyjne (komora +
+ cylindry) (fot. M. Dubiñski)

5.2. Analiza jakociowa
Analizê jakociow¹ przeprowadza siê jedynie w celu okrelenia sk³adu
gatunkowego organizmów fitoplanktonowych wystêpuj¹cych w danym ppk.
12
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Próby jakociowe s¹ równie¿ przydatne kiedy w próbie wystêpuje takson
w ma³ej iloci i podczas analizy ilociowej nie jestemy w stanie okreliæ jego
przynale¿noci taksonomicznej ze wzglêdu np. na jego zniekszta³cenie, zniszczenie
lub u³o¿enie.

5.3. Analiza ilociowa
Poni¿sze zalecenie opiera siê na technice liczenia przy u¿yciu mikroskopu
odwróconego, wed³ug opisu Utermöhla (1958).
Ze statystycznego punktu widzenia sedymentacja i liczenie próby s¹ dwoma
dodatkowymi etapami wydzielania podpróby (chyba, ¿e zakonserwowana podpróba
jest liczona w ca³oci, co nie jest realne), w wyniku których zmniejsza siê precyzja
szacowanych parametrów populacji (HELCOM za Venrick 1972 i Venrick 1978a).
Analizê prób fitoplanktonu mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce etapy:
Etap I  Sedymentacja
Etap II  Zliczanie i pomiar organizmów przy u¿yciu mikroskopu odwróconego
5.3.1. Sedymentacja

 Przed przyst¹pieniem do sedymentacji próba powinna byæ przechowywana

w temperaturze pokojowej tj. takiej, w której odbywaæ siê bêdzie sedymentacja
i analiza mikroskopowa, przynajmniej przez oko³o 24 godziny, aby unikn¹æ
tworzenia siê b¹belków gazu w komorach sedymentacyjnych. B¹ble gazu
negatywnie wp³yn¹ na sedymentacjê, rozk³ad komórek na dnie komory
i obserwacje mikroskopowe.
 Przed przelaniem próby do kolumny sedymentacyjnej nale¿y delikatnie, ale
w sposób zdecydowany, stosuj¹c nieregularne potrz¹niêcia, wymieszaæ
zawartoæ butelek w celu homogenizacji próby. Zbyt gwa³towne wytrz¹sanie
spowoduje powstanie du¿ej iloci ma³ych b¹bli, których trudno bêdzie siê pozbyæ,
oraz mo¿e spowodowaæ zniszczenie kolonii. Jeli próba musi byæ energicznie
wymieszana, aby rozbiæ skumulowane agregaty komórek, to nale¿y tego dokonaæ
nie póniej ni¿ 1 godzinê przed rozpoczêciem sedymentacji.
 Iloæ organizmów fitoplanktonowych w zebranej próbie zmienia siê wyranie
w zale¿noci od terminu poboru i typu wody. W zwi¹zku z tym nale¿y dobraæ
odpowiedniej wielkoci cylinder sedymentacyjny i czas sedymentacji. Typowe
cylindry maj¹ objêtoæ 10, 25, 50 i 100 cm3. Ma³e stosujemy do analizy prób
pochodz¹cych z wód eutroficznych, oraz podczas sezonu wegetacyjnego (lato)
 gdy zagêszczenie komórek jest du¿e, a wiêksze  z wód oligotroficznych i/lub
prób zebranych poza sezonem wegetacyjnym (zima), gdy zagêszczenie komórek
jest ma³e. Odnosi siê to zarówno do wód przybrze¿nych, przejciowych, jak
i do wód otwartych.
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Jeli zagêszczenie komórek po zastosowaniu najmniejszego
cylindra jest wci¹¿ du¿e, nale¿y zrezygnowaæ z niego i próbê
wody wlaæ bezporednio do komory sedymentacyjnej,
a w niektórych przypadkach nawet próbê rozcieñczyæ.
W tym celu nale¿y za pomoc¹ pipety wlaæ do komory 1 cm3
wody destylowanej nastêpnie 1 cm3 próbki i uzupe³niæ
komorê wod¹ destylowan¹ w takiej iloci, aby pod szkie³kiem
nakrywkowym nie znajdowa³o siê powietrze.

 Zestawy sedymentacyjne (komory i cylindry) nale¿y umieciæ na poziomej

powierzchni i nie wolno wystawiaæ ich na zmiany temperatury oraz bezporednie
wiat³o s³oneczne. Nakrycie zestawów odwróconym do góry dnem plastikowym
pude³kiem zapewni w miarê bezpieczne i niezak³ócone warunki sedymentacji.
Problem parowania zostanie znacznie zmniejszony, je¿eli pod pude³kiem zostanie
umieszczona bibu³a nas¹czona wod¹. Podstawowym wymogiem jest, aby
powierzchnia, na której stoi zestaw, nie wibrowa³a, gdy¿ wibracje spowoduj¹
uk³adanie siê komórek w skupiska w postaci pod³u¿nych grzbietów i dolin.
 Czas sedymentacji zale¿y od wysokoci zestawu komory i kolumny oraz rodka
konserwuj¹cego (HELCOM za Hasle 1978 i Rott 1981). Podane poni¿ej czasy
minimalne (tab. 2) s¹ zalecane przy stosowaniu p³ynu Lugola. Je¿eli wystêpuje
problem wibracji, np. spowodowanej ruchem drogowym, to nie nale¿y w znaczny
sposób przekraczaæ czasu minimalnego. W innych przypadkach zakoñczenie
procesu sedymentacji powinno nast¹piæ nie póniej ni¿ w ci¹gu 4 dni.
Tabela 2. Zalecany minimalny czas sedymentacji

 Próby niepoliczone w ci¹gu tygodnia od zakoñczenia sedymentacji nale¿y

powtórzyæ. Dolne komory zestawu sedymentacyjnego, które nie s¹ natychmiast
analizowane, nale¿y przechowywaæ w atmosferze o 100% wilgotnoci.
 Komory o pojemnoci 100 cm3 powinny byæ stosowane z ostro¿noci¹, gdy¿
pr¹dy konwekcyjne w komorach o wysokoci przekraczaj¹cej 5-krotn¹ rednicê
podstawy zak³ócaj¹ sedymentacjê fitoplanktonu (HELCOM za Nauwerck 1963
i Hasle 1978). Komory te mo¿na stosowaæ tylko wtedy, gdy liczebnoæ
fitoplanktonu jest bardzo niska, np. pón¹ jesieni¹ i zim¹. W przypadku takich
prób zalecane jest obejrzenie ca³ego dna komory.
14
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 Je¿eli komórki s¹ zbyt mocno wybarwione jodyn¹, co czyni identyfikacjê trudn¹,

mo¿na usun¹æ nadmiar jodyny stosuj¹c reakcjê chemiczn¹ redukcji jodyny przez
rozpuszczenie ma³ej iloci tiosiarczanu sodu (Na2S2O3 . 5H2O) w objêtoci
przeznaczonej do sedymentacji.

Procedura sedymentacji

 Wybraæ komorê i odpowiedni¹ wielkoæ cylindra, dok³adnie oczyciæ dno.
 Umieciæ cylinder na górze komory centrycznie w stosunku do jej dna.
Dociskaj¹c jedn¹ rêk¹ cylinder do komory nape³niæ go prób¹ i na³o¿yæ pokrywê
tak, aby nie powsta³y pêcherzyki powietrza. Po przykryciu puciæ i pozostawiæ
materia³ do sedymentacji.

Fot. M. Dubiñski

 Po okresie sedymentacji przesun¹æ ostro¿nie cylinder za pomoc¹ szkie³ka

zakrywaj¹cego komorê w celu oddzielenia p³ynu znad osadu.
 Nale¿y zwróciæ uwagê aby nie pozostawiæ b¹belków powietrza w komorze,
poniewa¿ utrudniaj¹ póniejsz¹ analizê mikroskopow¹.

Fot. M. Dubiñski

Czyszczenie komór sedymentacyjnych
 Nie wolno dopuciæ do wyschniêcia jakiejkolwiek czêci u¿ytego zestawu do
sedymentacji zanim zostanie on poddany dok³adnemu oczyszczeniu. Zaschniêty
fitoplankton mo¿e byæ bardzo trudny do usuniêcia.
 Rozdzielone czêci zestawu nale¿y najpierw wyp³ukaæ bie¿¹c¹ wod¹, a nastêpnie
namoczyæ przez kilka minut w ciep³ej wodzie z dodatkiem detergentu (bez
rodków poleruj¹cych).
 Wyczyciæ miêkk¹ szczotk¹ lub miêkk¹ chusteczk¹ higieniczn¹, po czym
wyp³ukaæ bie¿¹c¹ wod¹.
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 Komora sedymentacyjna mo¿e byæ równie¿ czyszczona przy u¿yciu 95% etanolu
 Na koniec, nale¿y przep³ukaæ zestaw wod¹ dejonizowan¹ lub destylowan¹
i zostawiæ do wyschniêcia.
 Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby nie podrapaæ dolnej i górnej powierzchni
cylindra oraz powierzchni dna komory.

5.3.2. Zliczanie i pomiar organizmów przy u¿yciu mikroskopu odwróconego

 W celu zaoszczêdzenia czasu i uzyskania dobrej dok³adnoci liczenia nale¿y

obejrzeæ próbê po sedymentacji sprawdzaj¹c ogólne u³o¿enie oraz zagêszczenie
komórek na dnie komory. W tym celu nale¿y stosowaæ ma³e powiêkszenie (np.
obiektyw 4x). Mamy wówczas podgl¹d wiêkszej czêci dna komory.
 Jeli wizualna kontrola wykazuje, ¿e rozk³ad jest nierówny/jednostronny lub
w postaci grzbietów i dolin (rys. 1), co wskazuje na pr¹dy konwekcyjne lub
wibracje, to nale¿y próbê wylaæ, oczyciæ kolumnê i komorê, a nastêpnie
powtórzyæ procedurê sedymentacji. Jeli powy¿sze zjawisko powtarza siê stale,
to nale¿y podj¹æ dzia³ania w celu wyeliminowania róde³ zak³óceñ.

Rys. 1. Roz³o¿ony materia³ na dnie komory po sedymentacji : A  dobrze roz³o¿ony materia³;
B  le roz³o¿ony materia³

 Zalecanym sposobem analizy mikroskopowej dna komory s¹ tzw. pasy równoleg³e
(rys. 2). Mamy wówczas pewnoæ przejrzenia ca³ej powierzchni dna.

Rys. 2. Pasy równoleg³e
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 Znalezione taksony nale¿y policzyæ, zmierzyæ i zapisaæ do uprzednio

stworzonego protoko³u (za³. 2), w którym powinny znajdowaæ siê równie¿
nastêpuj¹ce dane: nazwa ppk, data poboru i analizy, u¿ywany obiektyw i objêtoæ
sedymentowana.
 Do ka¿dej próby stosujemy dwa rodzaje powiêkszeñ, zatem potrzebujemy
stworzyæ równie¿ dwa protoko³y.
 Zliczane taksony powinny byæ uszeregowane w klasach wielkoci, co jest
niezbêdne do póniejszego obliczenia objêtoci i ostatecznie masy wêgla.
W zale¿noci od wielkoci komórek stosuje siê odpowiednio ró¿ne powiêkszenia
(tab. 3). Przy u¿yciu powiêkszenia 100 x (obiektyw 10 x) zliczamy organizmy,
które maj¹ rozmiary wiêksze ni¿ 20 µm, a przy u¿yciu powiêkszenia 400 x
(obiektyw 40 x) zliczamy organizmy o rozmiarach mniejszych ni¿ 20 µm.
Tabela 3. Zalecane, zestawy obiektywów i okularów przeznaczone do liczenia ró¿nych rozmiarów
komórek fitoplanktonu

*

Powiêkszenie 1000 x nie jest zalecane przy analizach za pomoc¹ komór sedymentacyjnych Utermöhla

 Iloæ przejrzanych pól widzenia jest wa¿na ze wzglêdu na póniejsze przeliczenie
jednostek taksonomicznych na objêtoæ wody.

 Ka¿dy takson liczymy tak d³ugo, a¿ jego iloæ wyniesie 50 osobników, wówczas
przerywamy jego liczenie i zapisujemy aktualn¹ iloæ przejrzanych pól widzenia.
Nastêpnie kontynuujemy liczenie pozosta³ych taksonów, a¿ suma wszystkich
wyniesie 500 osobników.
 Taksony wystêpuj¹ce jedynie w próbach jakociowych nie bierze siê pod uwagê.
Poni¿sze sposoby analiz dna komory sedymentacyjnej stosuje siê w celu
uzyskania ogólnego pogl¹du na iloæ organizmów w próbie, okrelenia taksonów
dominuj¹cych czy wystêpowania gatunków toksycznych, w zale¿noci od celu badañ
(rys. 3 i 4).

Rys. 3. Pasy skone

Rys. 4. Pola losowe
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Podczas zliczania zalecane s¹ nastêpuj¹ce jednostki:
KOMÓRKA: Wszystkie nie tworz¹ce kolonii gatunki jednokomórkowe
Dinobryon
Aulacoseira
Chaetoceros
Detonula
Leptocylindrus
Melosira
Skeletonema (i inne okrzemki tworz¹ce ³añcuchy)
Planktonema (i inne zielenice nitkowate)
Uroglena (niepe³ne kolonie)
KOLONIA:

Aphanothece
Coelomoron
Coelosphaerium
Cyanodictyon
Cyanonephron
Gloeotrichia
Gomphosphaeria
Halosphaera
Lemmermanniella
Microcystis (w³¹cznie z Aphanocapsa)
Phaecystis
Radiocystis
Snowella
Sphaerocystis (i podobne rodzaje)
Uroglena (kolonie dobrze zachowane)
Woronichinia

CENOBIUM z +/- sta³¹ liczb¹ komórek (n):
Coelastrum (8, 16)
Crucigenia (4)
Eudorina (32)
Micractinium (4)
Pandorina (16)
Pediastrum (4, 8, 16, 32, etc.)
Scenedesmus (2, 4, 8)
NIEKTÓRE KOLONIE GLONOWE naj³atwiej liczyæ w grupach 4 komórek, np.:
Chroococcus
Crucigeniella
Dictyosphaerium
Merismopedia
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NITKI

Achroonema
Anabaena
Anabaenopsis
Aphanizomenon
Beggiatoa
Nodularia
Oscillatoria
Planktolyngbya
Planktothrix
Pseudanabaena
(inne sinice nitkowate)
 Nitki o d³ugoci 100 mm przyjmuje siê jako 1 jednostkê.
KOLONIE JEDNOLITE:
 Policz liczbê komórek w np. 1/4 kolonii.
 Przemnó¿ przez 4.
KOLONIE NIEJEDNOLITE:
 Podziel na mniejsze obszary.
 Policz liczbê komórek w jednym obszarze.
 Pomnó¿ przez liczbê mniejszych obszarów.
Ma³e gatunki mikroplanktonowe mog¹ byæ liczone razem
z nanoplanktonem, je¿eli wystêpuj¹ licznie, lub te¿ mog¹
byæ liczone przy pomocy obiektywu o rednim powiêkszeniu
200 x. Siatka o wymiarach 5 x 5 kwadratów w jednym
z okularów jest bardzo pomocna podczas liczenia pól gêsto
pokrytych ma³ymi komórkami.
Dok³adne zliczanie frakcji pikoplanktonowej jest mo¿liwe
przy zastosowaniu mikroskopii fluoroscencyjnej.

6. Obliczenia i wyniki
6.1. Liczebnoæ
Liczba policzonych jednostek w dm3 wody morskiej jest obliczana jako iloczyn
liczby jednostek policzonych i wspó³czynnika C, który kalkulowany jest
z nastêpuj¹cych równañ:
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C . dm-3 = A . 1000/N . a1 . V
gdzie:

lub

C . dm-3 = A . 1000/a2 . V

A = powierzchnia przekroju cylindra zestawu do sedymentacji; z regu³y
wewnêtrzna rednica wynosi 25 mm, co daje wartoæ A = 491 mm2
(wewnêtrzna rednica dna komory jest bez znaczenia)
N = liczba policzonych obszarów lub przekrojów
a1 = powierzchnia pojedynczego obszaru lub przekroju
a2 = ca³kowita policzona powierzchnia
V = objêtoæ (cm3) poddana sedymentacji

6.2. Biomasa
Wobec du¿ej zmiennoci wielkoci komórek glonów ich liczba nie obrazuje
dostatecznie ich biomasy.
W zale¿noci od celu prowadzonych badañ, biomasa fitoplanktonu mo¿e byæ
wyra¿ona jako:
 Objêtoæ komórkowa (waga)  Przeliczenie na objêtoæ komórkow¹ jest zale¿ne
od pomiarów wielkoci taksonu. W niektórych przypadkach kszta³ty komórek
s¹ bardzo skomplikowane i niezbêdne jest obliczanie objêtoci du¿ej iloci bry³
geometrycznych.
 Objêtoæ plazmy  przeliczenie objêtoci komórkowej na objêtoæ plazmy
uwzglêdnia objêtoæ wakuoli.
 Zawartoæ wêgla w komórce  obliczanie opiera siê na objêtoci plazmy.
 Przyjmuje siê wartoæ biomasy jako suma objêtoci komórkowej (bio-objêtoæ)
gdzie: 1 µm3 = 1 µg
Poni¿ej zalecane formu³y stanowi¹ postêp w kierunku bardziej jednolitego
traktowania liczonych organizmów, w celu otrzymania porównywalnych wyników
z ró¿nych czêci Ba³tyku (Edler 1979).
6.2.1. Objêtoæ komórkowa
Zestawienie objêtoci poszczególnych taksonów ba³tyckich i ich klasy
wielkoci, stworzone dziêki wieloletnim badaniom grupy HELCOM PEG, znajduj¹
siê na stronie internetowej: http://www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/
bsep106.pdf lub http://www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/
bsep106ANNEX1Biovolumes_web.xls.
W przypadku braku na powy¿szej licie znalezionego taksonu, nale¿y obliczyæ
jego objêtoæ za pomoc¹ bry³ geometrycznych odpowiadaj¹cych jego kszta³towi.
Poni¿ej podano wzory (116) na obliczanie objêtoci bry³ oraz ich zestawy
przypisane poszczególnym taksonom (Hutorowicz 2005).
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gdzie: V  objêtoæ, d  rednica, l  d³ugoæ, h  wysokoæ
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CYANOBACTERIA
Aphanocapsa:
Aphanothece:
Achroonema:
Anabaena:
Aphanizomenon:
Chroococcales:
Gomphosphaeria:
Snowella:
Woronichinia:
Lemmermanniella:
Cyanodictyon:
Planktolyngbya limnetica:
Merismopedia:
Microcystis:
Nodularia:
Oscillatoria:
Phormidium:
Pseudoanabaena:
Planktothria:

kula
elipsoida
walec
walec
walec (liczba nitek o d³. 100 mm)
komórki jako kule; dziel¹ce siê komórki jako kule/2
komórki jako kule, elipsoidy lub sto¿ki ciête
komórki jako kule, elipsoidy lub sto¿ki ciête
komórki jako kule, elipsoidy lub sto¿ki ciête
komórki jako kule, elipsoidy lub sto¿ki ciête
komórki jako kule, elipsoidy lub sto¿ki ciête
walec
komórki jako kule; dziel¹ce siê komórki jako kule/2
komórki jako kule (por. Reynolds i Jaworski, 1978)
walec
walec
walec
walec
walec

CRYPTOPHYCEAE
Chilomonas:
Chroomonas:
Cryptomonas:
Rhodomonas:
Hemiselmis:
Teleaulax:
Plagioselmis:

sto¿ek + kula/2, elipsoida obrotowa (o przekroju elipsy)
sto¿ek + kula/2, elipsoida obrotowa (o przekroju elipsy)
elipsoida obrotowa (o przekroju elipsy)
sto¿ek + kula/2
elipsoida
sto¿ek + kula/2
sto¿ek + kula/2

DINOPHYCEAE
Amphidinium:
Ceratium furca:
C. lineatum:
C. fusus:
C. longipes:
C. macroceros:
C. tripos:
Cochlodinium:
Dinophysis acuminata:
D. norvegica:
D. rotundata:
D. acuta:
Ebria:
Glenodinium:
Perdiniella catenata:
Amylax triacantha:
Gonyaulax:
Goniodoma:

elipsoida obrotowa . 2/3 (o przekroju elipsy) lub 2 sto¿ki
sto¿ek + prostopad³ocian + trapezoid + walec
sto¿ek + prostopad³ocian + trapezoid + walec
walec + sto¿ek ciêty
sto¿ek + walec + kula/2
wto¿ek + walec + kula/2
sto¿ek + walec + kula/2
elipsoida obrotowa
elipsoida
2 sto¿ki ciête  50%
walec
elipsoida
kula/230%.
kula  10 do 40%
kula/2
trapezoid + prostopad³ocian/2
kula  10 do 40%
kula
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Gymnodinium:
Gyrodinium:
G. simplex:
G. splendens:
Heterocapsa triquetra:
Protoperidinium bipes:
Noctiluca miliaris:
Oxytoxum:
Polykrikos:
Prorocentrum balticum:
P. minimum:
P. micans:
Protoperidinium:

P. breve:
P. brevipes:
P. conicoides:
P. steinii:
P. claudicans:
P. conicum:
P. depressum:
P. divergens:
P. granii:
P. pallidum:
P. pellucidum:
Scrippsiella:
Warnowia:

2 sto¿ki lub 2 kule/2  10 do 40%
2 sto¿ki lub 2 kule/2  10 do 40%
kula  10%
kula/2 + sto¿ek/2
2 sto¿ki  20%
trapezoid + sto¿ek/2 lub sto¿ek  50%
kula  1020%
2 sto¿ki
walec  10%
kula  10%; (nale¿y wykonaæ pomiar maksymalnej rednicy)
sto¿ek  10 do 20%
elipsoida obrotowa
ogólne formu³y do obliczenia objêtoci:
sto¿ek + kula/2, 2 sto¿ki, kula, 2 sto¿ki + sto¿ek.
(ogólnie objêtoci musz¹ byæ pomniejszone o 10 do 30%
z powodu wklês³oci na stronie brzusznej)
sto¿ek + kula/2
sto¿ek + kula/2
sto¿ek + kula/2
sto¿ek + kula/2
(sto¿ek + 2 sto¿ki)  30%
(sto¿ek + 2 sto¿ki)  25%
(sto¿ek + 2 sto¿ki)  40%
(sto¿ek + 2 sto¿ki)  30%
(sto¿ek + kula/2)  20%
(sto¿ek + kula/2)  20 do 30%
(sto¿ek + kula/2)  20 do 30%
kula  10 do 40% lub 1/2 kuli + sto¿ek
elipsoida obrotowa

CHRYSOPHYCEAE
Bicocoeca:
Dinobryon:
Kephyrion:
Dictyocha:
Mallomonas:
Synura:
Uroglena:
Uroglenopsis:

elipsoida obrotowa lub kula
elipsoida obrotowa lub kula
elipsoida obrotowa lub kula
kula/2
sto¿ek + kula/2 lub elipsoida
sto¿ek + kula/2
kula lub elipsoida obrotowa
kula lub elipsoida obrotowa

BACILLARIOPHYCEAE
Achnanthes:
Actinocyclus:
Amphiprora:
Amphora:
Asterionella:
Attheya:
Bacillaria:
Biddulphia:
Cerataulina:
Chaetoceros:

prostopad³ocian
walec
elipsoida
elipsoida
prostopad³ocian
walec
prostopad³ocian
walec  20 do 30%
walec
elipsoida
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Cocconeis:
Coscinodiscus:
Cymbella:
Dactyliosolen:
Detonula:
Diatoma:
Diploneis:
Ditylum:
Epithermia:
Eunotia:
Fragilaria:
Gomphonema:
Grammatophora:
Guinardia:
Gyrosigma:
Hantzschia:
Lauderia:
Leptocylindrus:
Licmophora:
Melosira:
Navicula:
Nitzschia:
Pinnularia:
Porosira:
Rhabdonema:
Rhizosolenia:
Rhoicosphenia:
Rhopalodia:
Skeletonema:
Stephanodiscus:
Surirella:
Synedra:
Tabellaria:
Thalassionema:
Thalassiosira:

elipsoida
walec
elipsoida
walec
walec
prostopad³ocian
elipsoida
walec
elipsoida
elipsoida
prostopad³ocian
elipsoida
prostopad³ocian
walec
elipsoida  10%
prostopad³ocian
walec
walec
prostopad³ocian/2
walec
prostopad³ocian, prostopad³ocian/2
prostopad³ocian, prostopad³ocian/2
prostopad³ocian, prostopad³ocian/2
walec
prostopad³ocian
walec
prostopad³ocian/2
elipsoida
walec
walec
elipsoida
prostopad³ocian, prostopad³ocian/2
prostopad³ocian
prostopad³ocian
walec

XANTHOPHYCEAE
Centritractus:
Gloeochloris:
Ophiocytium:

elipsoida obrotowa
komórki jako kule lub elipsoida obrotowa
walec

EUGLENOPHYCEAE
Colacium:
Euglena:
Eutreptia:
Eutreptiella:
Trachelomonas:

elipsoida obrotowa
walec + sto¿ek, sto¿ek lub elipsoida obrotowa
walec + sto¿ek, sto¿ek lub elipsoida obrotowa
walec + sto¿ek, sto¿ek lub elipsoida obrotowa
walec + sto¿ek, sto¿ek lub elipsoida obrotowa

PRASINOPHYCEAE
Pyramimonas:

trapezoid
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CHLOROPHYCEAE
Ankistrodesmus:
Carteria:
Chlamydomonas:
Chlorella:
Chlorogonium:
Dichtyosphaerium:
Golenkinia:
Kirchneriella:
Monoraphidium:
Oocystis:
Pediastrum:
Planctonema:
Scenedesmus:

sto¿ek + sto¿ek
kula lub elipsoida obrotowa
kula lub elipsoida obrotowa
kula
sto¿ek + sto¿ek
komórki jako kule
kula
sto¿ek + sto¿ek lub elipsoida obrotowa
sto¿ek + sto¿ek lub elipsoida obrotowa
elipsoida obrotowa
walec o wysokoci równej d³ugoci najkrótszej ciany
komórki znajduj¹cej siê w rodku cenobium
walec
komórki jako elipsoidy obrotowe lub sto¿ek + sto¿ek

ORZÊSKI Z GLONAMI ENDOSYMBIOTYCZNYMI
Mesodinium:
< 30 mm: 2 kule
> 30 mm: kula
PIKOPLANKTON

< 2 mm

CHOANOFLAGELLIDA
Acanthoeca:
Acanthoecopsis:
Calliacantha:
Crinolina:
Desmarella:
Diaphanoeca:
Diplotheca:
Monosiga:
Parvicorbicula:
Pleurasiga:
Salpingoeca:
Saroeca:
Stephanoeca:
Savillea:

elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule
elipsoidy obrotowe lub kule

6.2.2. Obliczenia objêtoci plazmy
(Manual for Marine Monitoring in the COMBINE Programme of HELCOM. Annex
6 za Edler 1979)
Dla wszystkich organizmy fitoplanktonowych, oprócz okrzemek
W niniejszym zaleceniu zak³ada siê, ¿e objêtoæ plazmy (ang. plasma volume, PV)
równa jest objêtoci komórki (ang. cell volume, CV).
PV = CV
Jednostka: mm3
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Dla okrzemek
Ró¿ne metody obliczania objêtoci plazmy by³y proponowane przez takich
autorów jak, Smayda (1965) i Strathmann (1967). Metoda zalecana poni¿ej jest
zmodyfikowan¹ wersj¹ metody Strathmanna; modyfikacja pozwala na w³¹czenie
okrzemek Pennatae. Objêtoæ plazmy (PV) równa jest objêtoci komórki (CV) minus
objêtoæ wakuoli (ang. vacuole volume, VV).
Objêtoæ wakuoli jest obliczana przez odjêcie gruboci plazmy (c) od pomiarów
d³ugoci, szerokoci. Je¿eli pomiar to odleg³oæ od ciany do ciany komórkowej
to nale¿y odj¹æ 2 c od zmierzonej wartoci. Jeli stosowany jest pomiar taki jak,
rednica nieobjêta cian¹ komórkow¹, a wiêc zawieraj¹ca tylko jedn¹ warstwê
plazmy, to odejmujemy tylko jedn¹ wartoæ c. Wartoci c zosta³y podane przez
Lohmanna (1908) i Smaydê (1965); zawieraj¹ siê w zakresie 1 mm.
Z powodu du¿ej zawartoci materii organicznej w wakuoli nale¿y od objêtoci
komórkowej odj¹æ tylko 90% objêtoci wakuoli, aby uzyskaæ objêtoæ plazmy.
PV = CV  (0,9 . VV)
Jednostka: mm3
Objêtoæ komórkowa [CV] = (d2 . h)/4
Objêtoæ wakuoli [VV] = (d2c)2 . (h2c))/4
Objêtoæ plazmy [PV] = CV  (0,9 . VV)
6.2.3. Obliczanie zawartoci wêgla
Od 2000 roku rekomendowan¹ metod¹ obliczania zawartoci wêgla
w komórkach organizmów fitoplanktonowych s¹ formu³y opracowane przez
Menden-Deuer and Lessard (2000), które pomijaj¹ koniecznoæ dodatkowego
obliczania objêtoci plazmy. Stworzono dwa wzory, z których jeden dotyczy
wy³¹cznie okrzemek ze wzglêdu na obni¿on¹ zawartoæ wêgla w tej grupie.
Wzór ogólny
Wêgiel [pg C . cell-1] = 0,216 x CV 0,939
Dla okrzemek
Wêgiel [pg C . cell-1] = 0,288 x CV 0,811

6.4. Wyniki
Na podstawie otrzymanych wyników tworzymy raport koñcowy z analizowanej
próby (za³. 3). Wa¿ne jest aby wszystkie otrzymane wyniki zapisywane by³y
w ustalonych jednostkach, poniewa¿ wówczas istnieje mo¿liwoæ porównywania
danych otrzymanych z ró¿nych rejonów badañ.
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7. Analiza pó³ilociowa
Oznaczenia mikroskopowe to jedyna metoda, za pomoc¹, której mo¿na uzyskaæ
informacje na temat sk³adu gatunkowego prób fitoplanktonu. Ta informacja jest
niezbêdna w celu wykrycia zmian w zespo³ach fitoplanktonowych, zachodz¹cych
w czasie i przestrzeni. Liczenie komórek poch³ania wiele czasu i w przypadku, gdy
g³ównie potrzebne s¹ informacje o sk³adzie gatunkowym fitoplanktonu (przekroje
ze statków nie badawczych, dodatkowe próby z kolumny wody), mo¿na zastosowaæ
metodê pó³-ilociow¹ zamiast metody ilociowej. W metodzie pó³-ilociowej
oznaczane i rejestrowane s¹ wszystkie grupy taksonomiczne, ale ich liczebnoæ
jest wyznaczana przez pó³-ilociowe uporz¹dkowanie/uszeregowanie (HELCOM
za Leppanen i in., 1995).
Liczenie
Do analizy stosowany jest mikroskop odwrócony. Przynajmniej po³owa dna
komory powinna byæ poddana obserwacji przy u¿yciu ma³ego powiêkszenia (okular
10x), natomiast 2 dolne przekroje  przy u¿yciu wy¿szego powiêkszenia (okular
40x). Wszystkie znalezione gatunki powinny byæ zapisane, z opcj¹ siatki, a wiêc
podczas zapisywania otrzymuj¹ one automatycznie najni¿sze zaszeregowanie.
Uporz¹dkowanie pó³-ilociowe powinno byæ przeprowadzone przy u¿yciu skali od
1 do 5. Uporz¹dkowanie jest zale¿ne od próby, i kilka gatunków mo¿e uzyskaæ
takie samo zaszeregowanie, nawet to najwy¿sze.
 bardzo nieliczny; jedna lub kilka (< 5 we frakcji > 20 mm) jednostek
w analizowanym obszarze = w próbie po sedymentacji
 nieliczny; nieco wiêcej komórek lub jednostek w analizowanym obszarze
 rozproszony; niezale¿nie od powiêkszenia wystêpuje kilkanacie komórek lub
jednostek w wielu polach widzenia
 liczny; niezale¿nie od powiêkszenia wystêpuje kilkanacie komórek lub jednostek
w wiêkszoci pól widzenia
 dominuj¹cy; niezale¿nie od powiêkszenia wystêpuje wiele komórek lub jednostek
w ka¿dym polu widzenia
Jeli niezbêdne jest policzenie dok³adnej liczebnoci gatunku (np. gatunku
potencjalnie toksycznego), to nale¿y dokonaæ analizy co najmniej 20 obszarów
(z obiektywem 40x) lub jednego przekroju rednicowego (z obiektywem 10x).
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Wprowadzenie
W Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) UE, obowi¹zuj¹cej w Polsce od 2004
roku, do oceny stanu jakoci ekologicznej wód, jako wskanik w³¹czono poza
fitoplanktonem tzw. inne roliny tj. roliny bentalu  makrofity, które podzielono
na makroglony Thallophyta oraz okrytozal¹¿kowe Angiospermae (EU WFD 2000).
Ocenê stanu na podstawie makrofitów mo¿na przeprowadzaæ w tych czêciach
wód, gdzie stwierdzono ich wystêpowanie.
Rozwój makrofitów zale¿y od warunków fizykochemicznych w toni wodnej
(temperatura, zasolenie, przezroczystoæ, koncentracja substancji biogenicznych)
i w osadach dennych (rodzaj pod³o¿a, odczyn, warunki oksydacyjno-redukcyjne,
zawartoæ substancji biogenicznych).
Makrofity reaguj¹ na nastêpuj¹ce rodzaje presji: zmianê dop³ywu ³adunku
substancji biogenicznych i koncentracji zawiesiny, zmiany struktury dna oraz
warunków fizykochemicznych osadów dennych.
Do g³ównych zalet makrofitów, jako wskaników zmian rodowiska, nale¿¹:
 wra¿liwoæ na zmianê warunków rodowiskowych,
 zmiennoæ wieloletnia wskazuj¹ca na zmiany stanu rodowiska,
 zmiennoæ wskazuj¹ca porednio na zmiany zachodz¹ce w innych elementach
jakoci ekologicznej (np. w makrozoobentosie oraz ichtiofaunie).
Badanie makrofitów wymaga:
 zlokalizowania rejonów ich wystêpowania,
 specjalistycznego sprzêtu i przyrz¹dów,
 przeszkolonego personelu w celu zapewnienia procedury jakoci,
 wykwalifikowanych p³etwonurków z uprawnieniami (przy poborze
bezporednim prób),
 przestrzegania odpowiednich przepisów i procedur bezpieczeñstwa.
Celem przewodnika jest przedstawienie procedur postêpowania przy
badaniu makrofitów tj. przy poborze prób oraz ich analizie laboratoryjnej
i przygotowaniu wyników do bazy danych.
Procedury umo¿liwi¹ ró¿nym orodkom prowadzenie badañ ujednoliconymi
metodami.
Procedury opracowano zgodnie z wytycznymi Ramowej Dyrektywy Wodnej,
z uwzglêdnieniem specyfiki warunków rodowiskowych polskiej strefy przybrze¿nej
(Kruk-Dowgia³³o, 2000a i b, Kruk-Dowgia³³o i Opio³a, 2001, Kruk-Dowgia³³o i in.
2007, Klusek i in., 2003, Andrulewicz i in., 2004, Osowiecki i Kruk-Dowgia³³o
2006, Osowiecki i Kruk-Dowgia³³o, 2007, Pliñski i in., 1978, Pliñski, 1995 i 2005),
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w oparciu o metody badañ stosowane w innych krajach (Kenneth i Kershaw, 1973,
Hällsfors i in., 1987, Kautsky, 1993 i 1995) oraz w oparciu o procedury monitoringu
makrofitów HELCOM COMBINE (Bäck, 1999).
Ze wzglêdu na specyfikê warunków rodowiskowych poszczególnych typów
wód (Krzymiñski i in., 2004, Krzymiñski i Kruk-Dowgia³³o, 2005) w polskich
obszarach morskich, podzielono je na dwie nastêpuj¹ce grupy:
 typ wód TWI  Lagunowy z substratem mu³owym i piaszczystym, a zatem
i jego czêci wód tj. Zalew Wilany, Zalew Szczeciñski i Zalew Kamieñski,
 typy wód:
 TWII  Zalewowy z substratem mulistym i piaszczystym,
 TWIII  Zatokowy z substratem ilasto-mulistym,
 TWIV  Zatokowy z substratem piaszczystym okresowo stratyfikowany,
 TWV  Ujciowy z substratem piaszczystym,
 CWI  Mierzejowy,
 CWII  Otwarte wybrze¿e z klifami i substratem piaszczystym,
 CWIII  Otwarte wybrze¿e z substratem piaszczystym i brzegiem wydmowym.
Dla ka¿dej z tych grup typów wód opracowano odrêbne metody badañ
rodowiskowych (rozdz. 2).
Wybór rejonów i punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk) w poszczególnych
jednolitych czêciach wód do badañ makrofitów powinny byæ oparte na wiedzy
o wystêpowaniu makrofitów w obszarach morskich RP.
W przypadku braku szczegó³owych danych dotycz¹cych makrofitów w danej
czêci wód, nale¿y wykonaæ badania rozpoznawcze, których celem bêdzie
zidentyfikowanie rejonów wystêpowania makrofitów oraz wyznaczenie w nich
punktów pomiarowo-kontrolnych. Ocenê rozpoznania pod tym wzglêdem czêci
wód oraz propozycje badañ czêci wód nierozpoznanych zamieszczono
w sprawozdaniu Osowieckiego i in., 2009 oraz w za³¹czniku 7 do tego sprawozdania.

1. S³owniczek pojêæ
Gatunek epifityczny  gatunek rozwijaj¹cy siê na pod³o¿u, który stanowi¹ organizmy
¿ywe, tj. inne roliny lub zwierzêta; np. Acrochaetium sp., Ceramium spp.
Makrofity, flora denna  wiat rolinny dna, na który sk³adaj¹ siê du¿e glony
(plechowce)  makroglony Thallophyta oraz okrytozal¹¿kowe  Angiospermae.
Rozwijaj¹ siê wy³¹cznie w przewietlonych rejonach wód, co oznacza ograniczenie
ich rozmieszczenia wy³¹cznie do strefy eufotycznej (¯mudziñski i in., 2002).
Powszechnie u¿ywan¹ w literaturze naukowej zamienn¹ nazw¹ okrelaj¹c¹ makrofity
jest fitobentos (wg RDW fitobentos to glony mikroskopijnych rozmiarów).
Makroglony, makroalgi, Thallophyta  przytwierdzaj¹ce siê do twardego pod³o¿a
(np. kamieni, drewnianych pali, ³odyg i lici rolin wy¿szych oraz muszli miêczaków)
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znajduj¹cego siê pod wod¹ lub nieprzytwierdzone, zalegaj¹ce na dnie glony
wielokomórkowe o budowie plechowej, z grupy zielenic, brunatnic i krasnorostów;
zaliczane do nich s¹ miêdzy innymi rodzaje Pilayella, Enteromorpha i Cladophora
oraz gatunki Fucus vesiculosus czy Furcellaria lumbricalis, ale równie¿
przytwierdzaj¹cy siê do piaszczystego dna nibykorzeniami przedstawiciele ramienic
Charales.
Okrytozal¹¿kowe, okrytonasienne, Angiospermae  wodne roliny kwiatowe
¿yj¹ce na piaszczystym lub mulistym dnie morskim, przytwierdzone do niego
systemem korzeniowym, zwane ryzobentosem, np. Zostera marina, gatunki
z rodzaju Potamogeton.
Punkt pomiarowo-kontrolny (ppk)  miejsce poboru prób i wykonywania
pomiarów, monitorowane w celu uzyskania informacji niezbêdnych do okrelenia
stanu jakoci ekologicznej danej czêci wód. Punkt pomiarowo-kontrolny opisany
jest symbolem oraz wspó³rzêdnymi geograficznymi.
Takson  jednostka systematyczna, odrêbna pod wzglêdem biologicznym,
morfologicznym i genetycznym, zaliczana do okrelonej kategorii systematycznej
np. typ, rodzina, rodzaj, gatunek.

2. Badania rodowiskowe
Ze wzglêdu na warunki rodowiskowe w poszczególnych typach wód (a tak¿e
ich czêciach), przede wszystkim na warunki wietlne panuj¹ce w toni wodnej
i g³êbokoæ akwenu, typy wód podzielono na dwie grupy (Wprowadzenie).
Z podzia³u wynikaj¹ zalecane dwie nastêpuj¹ce metody rodowiskowych badañ
makrofitów (tab. 1):
 porednia  bez udzia³u p³etwonurka,
 bezporednia  z udzia³em p³etwonurka.
W ramach badañ monitoringowych w zakresie makroglonów i okrytozal¹¿kowych
zbierane s¹ zarówno próby jakociowe jak i ilociowe. W przypadku poboru
bezporedniego, dodatkowo przez p³etwonurka szacowane jest procentowe pokrycie
dna przez roliny w rejonie punktu pomiarowo-kontrolnego oraz wykonywana jest
dokumentacja fotograficzna.
W rejonie ka¿dego ppk wyznaczonego do badañ makrofitów nale¿y wykonaæ
równie¿ badania okrelonych, wspieraj¹cych parametrów fizykochemicznych
w wodzie naddennej oraz w osadach. Z tego wzglêdu, ¿e niniejszy przewodnik dotyczy
badañ makrofitów nie opisano w nim szczegó³owych procedur poboru i analiz prób
fizykochemicznych. W poszczególnych jego rozdzia³ach uwzglêdniono tylko ogólnie
zapisy ich dotycz¹ce, odwo³uj¹c siê w nich do szczegó³owych procedur poboru
i analiz prób fizykochemicznych, we w³aciwych im przewodnikach metodycznych.
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Tabela 1. Zró¿nicowanie metody rodowiskowych badañ makrofitów w typach wód w zale¿noci od
specyficznych dla nich warunków rodowiskowych

W niniejszym przewodniku nie uwzglêdniono równie¿ procedur okrelaj¹cych
warunki bezpieczeñstwa pracy p³etwonurka, gdy¿ jest to regulowane odrêbnymi
przepisami.

2.1. Strategia
2.1.1. Personel
Zaleca siê nastêpuj¹cy sk³ad zespo³u badawczego:
W przypadku badañ porednich:
 pracownik obs³uguj¹cy przyrz¹dy poboru prób na pok³adzie jednostki p³ywaj¹cej,
 pracownik wykonuj¹cy czynnoci zwi¹zane z wykonaniem pomiarów
parametrów fizykochemicznych, z zabezpieczeniem prób na pok³adzie jednostki
p³ywaj¹cej oraz wype³nieniem kart poboru prób.
W przypadku badañ bezporednich:
 p³etwonurek wykonuj¹cy pobór prób oraz podwodn¹ dokumentacjê
fotograficzn¹,
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 p³etwonurek zabezpieczaj¹cy pracê p³etwonurka pracuj¹cego pod wod¹,
 pracownik wykonuj¹cy czynnoci zwi¹zane z wykonaniem pomiarów
parametrów fizykochemicznych, z zabezpieczeniem prób na pok³adzie jednostki
p³ywaj¹cej oraz wype³nieniem kart poboru prób.

2.1.2. Termin i czêstotliwoæ badañ rodowiskowych
Zarówno badania porednie jak i bezporednie nale¿y wykonywaæ, co trzy
lata, dwukrotnie w ci¹gu roku: w czerwcu i we wrzeniu.
2.1.3. Warunki utrudniaj¹ce badania rodowiskowe
Zrealizowanie badañ rodowiskowych w wybranym terminie mo¿e byæ
w niektórych warunkach utrudnione, a czasem nawet niemo¿liwe. W skrajnych
przypadkach badania nale¿y prze³o¿yæ na inny termin (ale nie na inny miesi¹c). Do
przyczyn uniemo¿liwiaj¹cych rodowiskowe badania makrofitów zaliczono:
 dla badañ porednich i bezporednich:
 zbyt du¿e falowanie  stan morza uniemo¿liwiaj¹cy bezpieczn¹ pracê,
 brak dostêpu do punktu pomiarowo-kontrolnego, np. z powodu lokalnie
wystawionych sieci rybackich;
 dla badañ bezporednich:
 ma³a przezroczystoæ wynikaj¹ca z okresowej mêtnoci wody lub wysokiej
turbulencji, np. po sztormie, niedostateczne owietlenie, nie zaleca siê
prowadzenia badañ wieczorem.

2.2. Sprzêt i przyrz¹dy
2.2.1. Sprzêt do poboru prób
W przypadku badañ porednich:
 chwytacz Bernatowicza (Bernatowicz i Wolny, 1969), (fot. 1), do poboru prób
ilociowych; powierzchnia poboru próby 0,16 m2,
 kotwiczka (Bernatowicz i Wolny, 1969), (fot. 2) do poboru prób jakociowych.
W przypadku badañ bezporednich:
 przyrz¹d DAK (Andrulewicz i in., 2004), (rys. 1) do poboru prób ilociowych,
powierzchnia poboru próby  0,04 m2
 worki siatkowe zak³adane na DAK do prób ilociowych  4 sztuki na punkt
pomiarowo-kontrolny,
 worek siatkowy do próby jakociowej  1 sztuka na punkt pomiarowo-kontrolny,
 worek transportowy (siatkowy) do transportu zebranych prób z mo¿liwoci¹
³atwego otwierania i zamykania pod wod¹,
 szpachelka  do zeskrobywania makroglonów z pod³o¿a twardego,
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 tabliczka do zapisywania informacji pod wod¹ z wymiennymi kalkami, na
których widniej¹ tabele (za³. 2), wraz z o³ówkiem przyczepionym link¹ na sta³e
do tabliczki,
 tama miernicza.

Fot. 1. Chwytacz Bernatowicza  przyrz¹d do poredniego poboru prób
ilociowych makroglonów i okrytozal¹¿kowych (fot. Centrum Badañ
Ekologicznych PAN)

Fot. 2. Kotwiczka  przyrz¹d do poredniego poboru prób jakociowych
makroglonów i okrytozal¹¿kowych (fot. Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu)
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Rys. 1. DAK  przyrz¹d do bezporedniego poboru prób ilociowych
makroglonów i okrytozal¹¿kowych przez p³etwonurka (Andrulewicz
i in., 2004)

2.2.2. Sprzêt do wykonania dokumentacji fotograficznej

 zestaw do fotografii podwodnej (aparat cyfrowy w obudowie wodoszczelnej),
 stojak fotograficzny z mo¿liwoci¹ regulacji wysokoci i k¹ta nachylenia (rys. 2),
 kompas nurkowy.

Rys. 2. Schemat ustawienia zestawu do wykonywania dokumentacji
fotograficznej w punkcie pomiarowo-kontrolnym w rodowiskowych
badaniach bezporednich makroglonów i okrytozal¹¿kowych
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2.2.3. Sprzêt do zabezpieczenia prób
Zarówno przy poborze porednim jak i bezporednim:
 plastikowe worki o pojemnoci 35 dm3  5 sztuk na punkt pomiarowo-kontrolny,
 woreczki z zapiêciem strunowym (np. 6,0 x 9,5 cm)  5 sztuk na punkt pomiarowo-kontrolny,
 kartki z kalki technicznej z danymi ka¿dej próby (rozdz. 2.3)  5 sztuk na punkt
pomiarowo-kontrolny,
 kuweta (min. 1 x 1 m)  do badañ porednich,
 kuweta np. 37 x 48 cm  do badañ bezporednich,
 plastikowa tryskawka do op³ukiwania worków siatkowych podczas przenoszenia
prób na pok³adzie jednostki do worków plastikowych, sp³ukiwania siatki
wycielaj¹cej chwytacz oraz do sp³ukiwania rolin z sita,
 sito o rednicy ok. 30 cm i wielkoci oczek nie wiêkszej ni¿ 0,5 mm,
 no¿yczki lub nó¿,
 pêseta,
 o³ówki (min. 3 sztuki), temperówka,
 pojemnik termiczny z zamro¿onymi wk³adami,
 karty poboru prób  za³. 1 (pobór poredni) lub za³. 3 (pobór bezporedni).
2.2.4. Przyrz¹dy i sprzêt do pomiarów i przechowywania prób
do analiz parametrów fizykochemicznych
Pomiary wykonywane z pok³adu jednostki p³ywaj¹cej nale¿y wykonaæ przy
pomocy:
 kr¹¿ka Secchiego do pomiaru przezroczystoci wody,
 termometru na lince z zaznaczonymi odcinkami 0,5 m do pomiaru temperatury
nad dnem (w przypadku badañ bezporednich odczytu temperatury dokonuje
p³etwonurek z komputera nurkowego),
 salinometru (z elektrod¹ na odpowiednio d³ugim kablu) umo¿liwiaj¹cym pomiar
zasolenia przy dnie,
 przyrz¹du do terenowego pomiaru w osadach pH i potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego Eh (redox),
 przyrz¹du do poboru prób wód naddennych do oznaczenia w laboratorium: azotu
ca³kowitego (Nca³k.), azotu nieorganicznego (Nnorg), fosforu ca³kowitego (Pca³k.)
i fosforu nieorganicznego (Pnorg).
Nale¿y u¿ywaæ przyrz¹dów pomiarowych, co najmniej o klasie wodoszczelnoci:
bryzgoszczelne, przystosowanych do pracy w rodowisku morskim.
Przyrz¹dy i sprzêt do badañ parametrów fizykochemicznych nale¿y skompletowaæ
zgodnie z normami i przewodnikami metodycznymi do poboru prób przeznaczonych
do analiz chemicznych ww. zwi¹zków.
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2.3. Przygotowanie przyrz¹dów i sprzêtu do poboru prób
W zale¿noci od zaplanowanej metody badañ (poredniej lub bezporedniej)
(rozdz. 2.5.2 i 2.5.3) osoba bior¹ca udzia³ w rejsie powinna:
 sprawdziæ sprzêt pod k¹tem jego w³aciwego funkcjonowania, a w razie koniecznoci
wykonaæ niezbêdne naprawy lub uzupe³nienia brakuj¹cych elementów,
 przy kompletowaniu sprzêtu na rejsy uwzglêdniæ oko³o 50% zapas elementów,
które mog¹ uleæ zniszczeniu lub zagubieniu (np. worki, kartki, worki siatkowe),
 przygotowaæ karty poboru prób (co najmniej dwa komplety),
 przygotowaæ i opisaæ karteczki z kalki technicznej dla ka¿dej przewidzianej
próby (jakociowej i ilociowej) z nastêpuj¹c¹ informacj¹ zapisan¹ o³ówkiem:
 data poboru,
 symbol punktu pomiarowo-kontrolnego oraz:
n
dla poboru poredniego: symbol próby: A, B, C lub D, (np.: 8/A) oraz
literkê J w przypadku próby jakociowej (np.: 8/J),
n
dla poboru bezporedniego: symbol próby: N, W, E lub S, (np. T12/N)
oraz literkê J w przypadku próby jakociowej (np.: T12/J).
n
karteczki z opisem próby umieciæ w plastikowych woreczkach
z zapiêciem strunowym.
 przygotowaæ dla p³etwonurka worek transportowy z 5 workami siatkowymi
z umieszczonymi w nich kartkami opisu prób.
Powy¿sze wyszczególnienie nie obejmuje przygotowania sprzêtu nurkowego.
Sprzêt do badañ parametrów fizykochemicznych przygotowuje laboratorium
chemiczne wg okrelonych procedur.

2.4. Postêpowanie na jednostce p³ywaj¹cej
W celu zlokalizowania wyznaczonego punktu pomiarowo-kontrolnego nale¿y
pos³ugiwaæ siê systemem GPS bêd¹cym na wyposa¿eniu jednostki p³ywaj¹cej lub
korzystaj¹c z rêcznych urz¹dzeñ GPS przystosowanych do warunków morskich.
W trakcie p³yniêcia na punkt pomiarowo-kontrolny nale¿y zabezpieczyæ
zgromadzony na pok³adzie jednostki p³ywaj¹cej sprzêt przed przypadkowym
wypadniêciem za burtê.
Po dop³yniêciu na punkt pomiarowo-kontrolny, w zale¿noci od rodzaju badañ
postêpujemy w odmienny sposób:
 dla badañ porednich: kotwiczymy, w taki sposób, ¿eby po uwzglêdnieniu
kierunku wiatru oraz d³ugoci liny kotwicznej jednostka p³ywaj¹ca zdryfowa³a
na punkt pomiarowo-kontrolny (w pozycji wskazanej przez GPS),
 dla badañ bezporednich: w pierwszej kolejnoci w miejscu punktu pomiarowokontrolnego (w pozycji wskazanej przez GPS) zrzucamy obci¹¿nik z bojk¹,
nastêpnie odp³ywamy i kotwiczymy jednostkê p³ywaj¹c¹ w najmniejszej
mo¿liwej odleg³oci od zrzuconego obci¹¿nika, jednak tak, aby lina kotwiczna
nie przeszkadza³a w pracy p³etwonurka pod wod¹.
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Po zakotwiczeniu jednostki p³ywaj¹cej, a przed rozpoczêciem wykonywania
pomiarów i poboru prób, nale¿y uporz¹dkowaæ i roz³o¿yæ sprzêt do pomiarów,
poboru i zabezpieczenia prób w taki sposób, aby mo¿na swobodnie wykonaæ
zaplanowane czynnoci.
Po przygotowaniu sprzêtu na jednostce p³ywaj¹cej, zarówno w przypadku badañ
porednich, jak i bezporednich kolejnoæ czynnoci powinna byæ nastêpuj¹ca:
 wykonanie pomiarów fizykochemicznych,
 pobranie prób ilociowych, a nastêpnie próby jakociowej.
W przypadku badañ bezporednich, przed pobraniem prób makrofitów
p³etwonurek powinien wype³niæ tabliczkê (za³. 2) oraz wykonaæ dokumentacje
fotograficzn¹.
O rozpoczêciu pomiarów oraz poborze prób w punkcie pomiarowo-kontrolnym,
ich zakoñczeniu lub przerwaniu w dowolnym momencie, ze wzglêdu, na przyk³ad
na zmianê warunków atmosferycznych lub inne zdarzenia nautyczne, decyduje
uprawniona osoba odpowiedzialna za prowadzenie jednostki p³ywaj¹cej. Za
merytoryczn¹ stronê wykonania badañ, odpowiedzialna jest uprawniona osoba ze
strony instytucji realizuj¹cej monitoring. Wszelkie odstêpstwa od zaplanowanych
dzia³añ powinny byæ odnotowane w karcie poboru prób. Decyzjê o mo¿liwoci
wykonania badañ bezporednich podejmuje uprawniona osoba, prowadz¹ca
podwodne prace badawcze.

2.5. Pomiary i pobór prób
2.5.1. Pomiary parametrów fizykochemicznych
Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie prób na pok³adzie jednostki
p³ywaj¹cej powinna zmierzyæ:
 przeroczystoæ wody kr¹¿kiem Secchiego (od strony zacienionej burty),
 zasolenie wody przy dnie, salinometrem,
 temperaturê wody przy dnie,
 pH i potencja³ redox w osadach (pomiary wykonaæ zgodnie z normami
i przewodnikami do badañ parametrów fizykochemicznych).
Wyniki wykonanych pomiarów nale¿y zanotowaæ w karcie poboru prób
(za³. 1  badania porednie, za³. 3  badania bezporednie).
Pobór prób osadów i wód naddennych do oznaczeñ stê¿enia Nca³k., Nnorg., Pca³k.,
Pnorg. nale¿y wykonaæ zgodnie z normami i przewodnikami do poboru prób
przeznaczonych do analiz chemicznych ww. zwi¹zków.
2.5.2. Badania porednie
Pobór prób ilociowych
 opuciæ powoli z pok³adu chwytacz Bernatowicza unikaj¹c gwa³townego
uderzenia nim w dno,
 po upewnieniu siê ¿e przyrz¹d jest na dnie, po lekko napiêtej linie opuciæ
posy³acz, który zwalniaj¹c sprê¿ynê spowoduje zamkniêcie chwytacza pod wod¹,
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 wyci¹gn¹æ zamkniêty chwytacz na pok³ad,
 zabezpieczyæ pobran¹ próbê na pok³adzie (rozdz. 2.6.1),
 powtórzyæ trzykrotnie pobór prób chwytaczem na punkcie pomiarowo-







-kontrolnym (w miarê mo¿liwoci z drugiej burty, od dziobu i z rufy jednostki).
£¹cznie, na ppk nale¿y pobraæ cztery próby ilociowe.
Pobór próby jakociowej
opuciæ kotwiczkê z pok³adu na dno,
wykonaæ zaci¹g kotwiczk¹ po dnie wzd³u¿ burty jednostki p³ywaj¹cej,
wyci¹gn¹æ kotwiczkê z rolinami na pok³ad,
zabezpieczyæ pobran¹ próbê na pok³adzie (rozdz. 2.6.1),
w przypadku braku lub niewystarczaj¹cej iloci materia³u, powtórzyæ zaci¹g
z drugiej burty jednostki.

2.5.3. Badania bezporednie
Po zejciu na dno przy obci¹¿niku wyznaczaj¹cym ppk, p³etwonurek:
 ustawia zestaw do fotografii podwodnej na dnie w miejscu obci¹¿nika (rys. 2),
 zabezpiecza komplet worków przed wyp³yniêciem na powierzchniê wody,
 wype³nia tabelê umieszczon¹ na tabliczce (za³. 2).
Wykonanie podwodnej dokumentacji fotograficznej
 okreliæ przy pomocy kompasu kierunek pó³nocny i w tym kierunku skierowaæ
obiektyw zestawu do fotografii,
 wykonaæ od 4 do 6 zdjêæ w tym kierunku, zmieniaj¹c po³o¿enie zestawu o kilka
stopni po obu stronach od obranego kierunku,
 powtórzyæ kolejno ww. czynnoci tak¿e w kierunku wschodnim, po³udniowym
i zachodnim; nale¿y zachowaæ kolejnoæ wyznaczania poszczególnych
kierunków na wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych (zgodnie z ruchem
wskazówek zegara),
 wykonaæ tzw. zdjêcie rozdzielaj¹ce (np. fotografuj¹c d³oñ), pomiêdzy
poszczególnymi kierunkami, w których wykonywane s¹ zdjêcia.
Pobór prób ilociowych
 za³o¿yæ worek siatkowy (z karteczk¹ opisan¹ np.: T12/N) na przyrz¹d DAK,
 wyznaczyæ za pomoc¹ tamy mierniczej miejsce poboru pierwszej próby
w odleg³oci 2 m na pó³noc od obci¹¿nika (rys. 3),
 przy³o¿yæ przyrz¹d DAK do dna w wyznaczonym miejscu,
 zerwaæ wszystkie roliny z miejsca, które obejmuje ramka i prze³o¿yæ do worka
siatkowego (fot. 3),
 makroglony na dnie twardym (g³azy, kamienie) nale¿y pobieraæ zeskrobuj¹c je
szpachelk¹,
 makroglony porastaj¹ce drobne kamienie nale¿y zbieraæ z powierzchni dna
wyznaczonej przez ramkê wraz kamieniami,
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 okrytozal¹¿kowe na miêkkim pod³o¿u (¿wir, piasek, piasek mulisty, mu³) nale¿y
zrywaæ d³oni¹, delikatnie podwa¿aj¹c je z dna,

 po pobraniu próby nale¿y zdj¹æ worek siatkowy z przyrz¹du DAK w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy wydostanie siê zawartoci, zawi¹zaæ, a nastêpnie umieciæ
w worku transportowym.
Opisane czynnoci wykonaæ w trzech miejscach wytyczonych przez pozosta³e
kierunki wiata, tj. wschodnim, po³udniowym i zachodnim (E, S, W) od obci¹¿nika.

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia miejsc poboru prób ilociowych (N, E, S
i W) na punkcie pomiarowo-kontrolnym

Pobór próby jakociowej

 wyci¹gn¹æ oznakowany worek siatkowy do poboru próby jakociowej
(z karteczk¹ opisan¹ np.: T12/J) z worka transportowego,

 zerwaæ ca³e okazy rolin (po kilka sztuk z ka¿dego ró¿ni¹cego siê makroskopowo

taksonu) w polu o promieniu do 5 m od obci¹¿nika,
 po zakoñczeniu poboru zawi¹zaæ worek siatkowy i umieciæ go w worku
transportowym.
Po zakoñczeniu poboru prób w punkcie pomiarowo-kontrolnym p³etwonurek
zbiera sprzêt i wraz z próbami przekazuje go na pok³ad jednostki p³ywaj¹cej osobie
odpowiedzialnej za zabezpieczenie prób.
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Fot. 3. P³etwonurek podczas poboru próby ilociowej za pomoc¹ przyrz¹du
DAK (fot. M. Kuliñski)

2.6. Procedura postêpowania z pobranymi próbami na pok³adzie
2.6.1. Zabezpieczenie prób przed zmian¹ sk³adu i w³aciwoci
Próby pobrane metod¹ poredni¹
Próba ilociowa:
 po pobraniu próby ilociowej, roliny wisz¹ce z boków chwytacza obci¹æ
no¿yczkami lub no¿em i odrzuciæ jako fragmenty pochodz¹ce spoza powierzchni
zajmowanej przez chwytacz,
 zawartoæ chwytacza przenieæ na kuwetê (min. 1 x 1 m),
 w przypadku rolin pozosta³ych na siatce wycie³aj¹cej chwytacz, sp³ukaæ je do
pojemnika za pomoc¹ tryskawki,
 zawartoæ pojemnika przelaæ na sito, a pozosta³y na nim materia³ rolinny
przenieæ ilociowo, tzn. bez strat, peset¹ do worka plastikowego, do którego
w³o¿yæ kartkê z opisem próby zamkniêt¹ w woreczku plastikowym z zapiêciem
strunowym,
 worek plastikowy zawi¹zaæ i umieciæ w pojemniku termicznym z zamro¿onymi
wk³adami.
Próba jakociowa:
 kotwiczkê wraz z prób¹ jakociow¹ umieciæ na kuwecie i op³ukaæ wod¹
eliminuj¹c z próby osad, nastêpnie wszystkie roliny znajduj¹ce siê na kotwiczce
przenieæ do worka plastikowego,
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 do worka plastikowego z prób¹ w³o¿yæ kartkê z opisem próby,
 worek plastikowy zawi¹zaæ i umieciæ w pojemniku termicznym z zamro¿onymi
wk³adami.

Próby pobrane metod¹ bezporedni¹
Próba ilociowa:
 próbê ilociow¹ z worka siatkowego przenieæ d³oni¹ (nad kuwet¹) do worka
plastikowego i sprawdziæ czy kartka z opisem próby jest czytelna,
 pozosta³e na ciankach worka siatkowego roliny wybraæ pêset¹ lub rêcznie
i op³ukaæ wod¹ przy pomocy tryskawki. Roliny sp³ukane w ten sposób do kuwety
wraz z wod¹ przelaæ na sito, materia³ z sita przenieæ ilociowo pêset¹ do
plastikowego worka,
 worek plastikowy z prób¹ zawi¹zaæ i umieciæ w pojemniku termicznym
z zamro¿onymi wk³adami.
Próba jakociowa:
 próbê jakociow¹ z worka siatkowego przenieæ d³oni¹ (nad kuwet¹) do worka
plastikowego i sprawdziæ czy oznakowanie próby jest czytelne,
 worek plastikowy zawi¹zaæ i umieciæ w pojemniku termicznym z zamro¿onymi
wk³adami.
2.6.2. Wype³nianie karty poboru prób

 W karcie poboru prób (za³. 1 lub 3) nale¿y notowaæ wszystkie istotne dla poboru
prób informacje. Zaleca siê stosowanie o³ówka, gdy¿ w razie zamoczenia karty
zapis o³ówkiem nie rozmazuje siê.
 Przy bezporednim poborze prób nale¿y dodatkowo uzupe³niæ kartê (za³. 3)
o informacje z tabeli p³etwonurka (za³. 2) oraz jego obserwacje.
Zabezpieczenie prób osadów i wód naddennych do oznaczeñ parametrów
fizykochemicznych nale¿y wykonaæ zgodnie z normami i przewodnikami
metodycznymi do poboru prób przeznaczonych do analiz chemicznych.

2.7. Przekazanie prób do laboratorium
 Próby po przywiezieniu do laboratorium nale¿y przekazaæ pracownikowi, który

zabezpieczy próby.
 Przekazaæ równie¿ karty poboru prób, które nale¿y wpi¹æ do segregatora
oznaczonego symbolem typu wód.
Przekazanie prób osadów i wód naddanych do analizy laboratoryjnej parametrów
fizykochemicznych nale¿y wykonaæ zgodnie z normami i przewodnikami
metodycznymi do poboru prób przeznaczonych do analiz chemicznych.
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2.8. Konserwowanie i przechowywanie prób makrofitów
 wyj¹æ z worka z prób¹ kartkê z opisem próby i w³o¿yæ do kuwety,
 próbê przep³ukaæ z osadów  w tym celu porcjami przek³adaæ próbê na sito







i przep³ukiwaæ pod bie¿¹c¹ letni¹ wod¹ nad wiadrem/misk¹ tak aby oczyciæ
ca³kowicie próbê z osadów,
oczyszczony materia³ rolinny przenosiæ z sita do kuwety,
pozosta³e na sicie roliny, ich szcz¹tki, korzenie itp. przenosiæ ilociowo, tzn.
bez strat, do kuwety,
jeli próba zawiera kamienie dok³adnie je oczyciæ nad kuwet¹ z rolin za pomoc¹
szpachelki lub no¿a,
je¿eli przep³ukana próba nie mo¿e byæ od razu analizowana, nale¿y umieciæ j¹
wraz z kartk¹ z opisem próby w worku z zapiêciem strunowym i przechowywaæ
w zamra¿arce, w temperaturze poni¿ej -18°C, nie d³u¿ej ni¿ pó³ roku,
rozmro¿onej do analiz laboratoryjnych próby nie nale¿y ponownie zamra¿aæ,
jednak w razie nie zakoñczenia analizy mo¿na próbê przechowaæ w lodówce,
nie d³u¿ej ni¿ dwa dni,
nieprzep³ukane próby mo¿na przechowywaæ w lodówce, jednak nie d³u¿ej ni¿
trzy dni.

3. Analizy laboratoryjne prób makrofitów
Analizy laboratoryjne prób nale¿y przeprowadziæ w zakresie:
 sk³adu gatunkowego, w przypadku prób jakociowych,
 biomasy wyra¿onej such¹ mas¹, w przypadku prób ilociowych.

3.1. Personel
 wykwalifikowany pracownik wykonuj¹cy analizy,
 kierownik laboratorium nadzoruj¹cy analizy.

3.2. Aparatura i sprzêt
Aparatura
 mikroskop biologiczny: okulary o powiêkszeniu 10x lub 12,5x; obiektywy
o powiêkszeniu 5x, 10x, 20x, 40x,
 suszarka laboratoryjna z regulowanym zakresem temperatury,
 waga analityczna jednoszalkowa lub elektroniczna (max 100 g, dok³adnoæ
odczytu 0,001 g),
 zamra¿arka szufladowa mro¿¹ca do temperatury -18°C,
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Sprzêt
 pêsety,
 ig³y preparacyjne,
 sito o rednicy ok. 30 cm i wielkoci oczek nie wiêkszej ni¿ 0,5 mm,
 wiadro/miska o rednicy ok. 40 cm,
 bia³a kuweta (37 x 48 cm),
 szpachelka/nó¿,
 szalki Petriego/ma³e kuwety lub p³askie pojemniki plastikowe,
 arkusze bibu³y filtracyjnej,
 kartki z kalki technicznej,
 etykiety identyfikacyjne okazów zielnikowych ze sta³ymi rubrykami (nazwa
taksonu i autor nazwy, nazwa i kod jednolitej czêci wód, nr ppk/próby, data
poboru próby, imiê i nazwisko osoby oznaczaj¹cej),
 o³ówki,
 folia aluminiowa,
 arkusze brystolu w formie bloków technicznych  format A4,
 sztywna p³yta z tworzywa sztucznego lub sklejki  format A4,
 obci¹¿niki (min. 4 szt. po ok. 1 kg ka¿dy),
 folia ochronna (pakowa) lub koszulki przezroczyste  format A4.

3.3. Przygotowanie próby do analiz
W przypadku przechowywanej w zamra¿arce próby:
 próbê w worku rozmroziæ w temperaturze pokojowej lub letniej wodzie, co
zajmuje od 0,5-1,5 h, w zale¿noci od wielkoci próby,
 rozmro¿on¹ próbê wraz z jej kartk¹ z opisem prze³o¿yæ do kuwety i przyst¹piæ
do analiz (patrz ni¿ej),
 jeli próba nie jest zamro¿ona, tzn. jest bezporednio po oczyszczeniu osadów
i kamieni, mo¿na przyst¹piæ do analiz (patrz ni¿ej).

3.4. Analiza jakociowa
Wykonanie analizy jakociowej polega na oznaczeniu taksonów wystêpuj¹cych
w próbie na podstawie specjalistycznej literatury  kluczy do oznaczania gatunków
(za³. 4), zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ nomenklatur¹ (D¹bska i Karpiñski, 1954, Rothmaler
i in., 1976, Nielsen i in., 1995) (za³. 5). Oznaczenia wykonuje siê makroskopowo
i przy u¿yciu mikroskopu biologicznego w nastêpuj¹cy sposób:
 próbê w kuwecie (37 x 48 cm) z wod¹ rozdzielaæ na taksony, przenosz¹c
wydzielone gatunki lub rodzaje na szalki Petriego lub mniejsze kuwety (fot. 4),
 zweryfikowaæ oznaczone taksony pod mikroskopem i przy pomocy kluczy do
oznaczania gatunków,
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 w przypadku w¹tpliwoci zaleca siê wykonywanie dokumentacji fotograficznej

spod mikroskopu i makroskopowej oraz wykonanie materia³ów zielnikowych,
w celu weryfikacji oznaczeñ taksonomicznych przez specjalistów,
 sk³ad gatunkowy próby notowaæ w karcie wyników analiz laboratoryjnych
makrofitów (za³. 6).

Fot. 4. Makroskopowe segregowanie próby na poszczególne taksony makrofitów
(fot. M. B³eñska)

3.5. Wykonanie i przechowywanie materia³ów zielnikowych
Po wykonaniu analizy jakociowej nale¿y utrwaliæ poszczególne oznaczone
taksony tworz¹c okaz zielnikowy. Nale¿y wybieraæ ca³e, kompletne, najmniej
uszkodzone okazy.
Przygotowanie okazu zielnikowego:
 na zanurzony w kuwecie arkusz brystolu przenieæ wybrany okaz rolinny,
nastêpnie delikatnie unosz¹c bok arkusza od strony wykonuj¹cego zielnik, zlaæ
z niego wodê uk³adaj¹c jednoczenie pêset¹ rolinê,
 u³o¿ony na brystolu okaz wraz z etykiet¹ identyfikacyjn¹ umieciæ na arkuszu
bibu³y z³o¿onym na pó³, przykrywaj¹c go dwoma lub trzema podobnie z³o¿onymi
arkuszami bibu³y,
 na tak przygotowany okaz zielnikowy nale¿y po³o¿yæ p³ytê drewnian¹ lub
z tworzywa sztucznego i doci¹¿yæ z góry w ka¿dym rogu obci¹¿nikiem,
pozostawiaj¹c w temperaturze pokojowej i dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
co drugi dzieñ wymieniaj¹c bibu³ê,
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 po wysuszeniu, je¿eli okaz siê nie przyklei³ (tak mo¿e byæ w przypadku rolin

okrytozal¹¿kowych), okaz przykleiæ przezroczyst¹ tam¹ w dwóch, trzech
miejscach,
 zabezpieczyæ arkusz brystolu z okazem i etykiet¹ identyfikacyjn¹ foli¹ ochronn¹
lub w³o¿yæ do przezroczystej koszulki i umieciæ w segregatorze,
 arkusze zielnikowe przechowywaæ w suchym, przewiewnym miejscu
w temperaturze pokojowej, czêsto sprawdzaæ ich stan.
 w karcie wyników analiz laboratoryjnych (za³. 6) ze sk³adem taksonomicznym
próby jakociowej zanotowaæ oz w kolumnie uwagi", przy danym taksonie,
z którego utworzono okaz zielnikowy.

3.6. Analiza ilociowa
Wykonanie analizy ilociowej polega na okreleniu suchej masy taksonów
wydzielonych z próby. W tym celu nale¿y:
 próbê w bia³ej kuwecie (37 x 48 cm) z wod¹ rozdzielaæ na taksony, przenosz¹c
ilociowo na poszczególne szalki Petriego lub mniejsze kuwety (fot. 3),
 zweryfikowaæ oznaczone taksony pod mikroskopem,
 w przypadku w¹tpliwoci zaleca siê wykonywanie dokumentacji fotograficznej
spod mikroskopu i makroskopowej, w celu weryfikacji oznaczeñ
taksonomicznych przez specjalistów,
 wydzielone i zidentyfikowane taksony ods¹czyæ z wody na bibule filtracyjnej
(nie krócej ni¿ 1 minuta),
 przenieæ na kawa³ki foli aluminiowej i opisaæ (na kartce z kalki technicznej
napisaæ o³ówkiem oznaczenie ppk/próby, nazwê taksonu/taksonów, datê poboru
próby) (fot. 5),
 foliê aluminiow¹ z taksonami umieciæ w suszarce, w temperaturze 60°C, na
minimum 11 dni; suszenie powinno gwarantowaæ sta³¹ masê;
 wysuszone taksony wa¿yæ na wadze analitycznej jednoszalkowej z dok³adnoci¹
do 0,001 g,
 wa¿yæ taksony bezporednio po wyjêciu z suszarki, poniewa¿ absorbuj¹ wilgoæ
z powietrza, co mo¿e wp³ywaæ na wyniki,
 wynik biomasy taksonu wyra¿aæ w jednostce g s.m./próba,
 wyniki biomasy zapisywaæ w karcie wyników analiz laboratoryjnych (za³. 6).
Wyniki nale¿y archiwizowaæ równie¿ w komputerowej bazie danych.
Wype³nianie karty wyników analiz próby ilociowej
Podczas wype³niania karty wyników analiz laboratoryjnych próby makrofitów
(za³. 6) nale¿y mieæ na uwadze, ¿e w przypadku:
 glonów takich jak: Pilayella litoralis, Ectocarpus siliculosus, Ceramium spp.,
Enteromorpha spp. nie zawsze jest mo¿liwe makroskopowe rozdzielenie
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poszczególnych gatunków w próbie. Wówczas nale¿y wa¿yæ rodzaj i dla niego
podaæ such¹ masê, a w tabeli dotycz¹cej sk³adu gatunkowego na ppk podaæ
wszystkie zidentyfikowane w próbie gatunki tego rodzaju. Podobnie postêpujemy
w przypadku rdestnic, Potamogeton pectinatus, Potamogeton filiformis, które
po d³u¿szym okresie konserwacji podczas p³ukania próby mog¹ ulegaæ
fragmentacji, utrudniaj¹cej identyfikacjê poszczególnych czêci rolin do
gatunku. Dla obu tych gatunków okrelamy biomasê rodzaju,
 gatunków epifitycznych np. Acrochaetium sp., które obficie mog¹ porastaæ inne
roliny (Zostera marina, Polysiphonia fucoides, Enteromorpha spp.) nie zawsze
jest mo¿liwe oddzielenie ich od gatunku, który porastaj¹. Wówczas nale¿y wpisaæ
oba gatunki oraz zanotowaæ procent pokrycia roliny przez gatunek epifityczny,
np. Zostera marina + Acrochaetium sp. (40%),
 nie wa¿yæ oderwanych korzeni.

Fot. 5. Wydzielone z próby i zidentyfikowane taksony makrofitów
przygotowane do umieszczenia w suszarce (fot. P. Brzeska)

Nale¿y zapisywaæ wszelkie spostrze¿enia dotycz¹ce analizowanej próby, np.
porastanie gatunków przez okrzemki, p¹kle lub m³odociane omu³ki; obecnoæ
detrytusu, ma³ych ryb.
Kontrola jakoci analiz laboratoryjnych
W celu spe³nienia wymogów zapewnienia jakoci procedur laboratoryjnych:
 30% prób powinno byæ ponownie oznaczonych przez innego specjalistê,
 taksony z 30% prób ilociowych powinno, bezporednio po okreleniu biomasy,
byæ zwa¿one ponownie przez innego specjalistê.
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Za³¹cznik 1
Wzór karty poboru prób wype³nianej na pok³adzie jednostki p³ywaj¹cej
podczas badañ porednich makrofitów
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3

2

1

Osad: kamienisty (K) ¿wirowy (Z), piaszczysty (P),mulisty (M), kombinacje osadów, np. piaszczysto-mulisty (PM), itp. Dodatkowo
zawrzeæ informacje o wystêpowaniu lub braku otoczaków i g³azów.
W zaokr¹gleniu do 5%. Pokrycie szacowane wokó³ ppk  w promieniu 2 m od obci¹¿nika.
Roliny zakorzenione w dnie lub przytwierdzone do pod³o¿a twardego niemobilnego.
Pilayella littoralis, Ectocarpus siliculosus, Chaetomorpha linum.
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Tabela wype³niana przez p³etwonurka w punkcie pomiarowo-kontrolnym
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Godzina przekazania prób na pok³ad
Osad: kamienisty (K) ¿wirowy (Z), piaszczysty (P),mulisty (M), kombinacje osadów, np. piaszczysto-mulisty (PM), itp.

Informacje dodatkowe:
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Narzêdzie poboru: ...................................................................... Osoba zabezpieczaj¹ca próby [imiê i nazwisko]: ...............................
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Za³¹cznik 3
Wzór karty poboru prób wype³nianej na pok³adzie jednostki p³ywaj¹cej
podczas badañ bezporednich makrofitów
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Za³¹cznik 5
Lista gatunków makroglonów i rolin okrytozal¹¿kowych najczêciej
notowanych w polskich wodach przybrze¿nych i przejciowych
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Osowiecki i Kruk-Dowgia³³o 2006
Kruk-Dowgia³³o i in. 2007
3)
Kruk-Dowgia³³o i Opio³a 2000
4)
Kruk-Dowgia³³o 2000a i b
1)
2)
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Za³¹cznik 6
Wzór karty wyników analiz laboratoryjnych prób makrofitów
WYNIKI ANALIZ LABORATORYJNYCH PRÓB MAKROFITÓW
Nazwa i kod jednolitej czêci wód: .......................................................................
Data poboru (dd-mm-rrrr): ....................................................................................
Ppk: .......................................................................................................................
Próba: ....................................................................................................................
G³êbokoæ ppk [m]: ...............................................................................................
Data w³o¿enia próby do suszarki:..........................................................................
Data wyjêcia próby z suszarki: ..............................................................................

n.d.  nie dotyczy, oz  okaz zielnikowy

Uwagi:

Analizy wykona³(a): ..................................................
[imiê i nazwisko]

Data: .................................
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MAKROBEZKRÊGOWCE BENTOSOWE

1. Wprowadzenie
Makrobezkrêgowce bentosowe (makrozoobentos) s¹ frakcj¹ organizmów
zasiedlaj¹cych powierzchniê osadów dennych (epifauna) lub ich wnêtrze (infauna),
która po przep³ukaniu pozostaje na sicie o wymiarach oczka 1,0 mm.
Zespo³y makrobezkrêgowców bentosowych s¹ odpowiednim przedmiotem
badañ monitoringowych poniewa¿:
 w ich sk³ad wchodz¹ gatunki wieloletnie (np. ma³¿e), które odzwierciedlaj¹
zmiany rodowiskowe w retrospektywnie d³ugim okresie ich ¿ycia;
 pobór prób jakociowych (sk³ad taksonomiczny) i ilociowych (liczebnoæ
i biomasa) jest stosunkowo ³atwy; zalet¹ makrozoobentosu jest tak¿e mo¿liwoæ
identyfikacji taksonomicznej po praktycznie nieograniczonym czasie
konserwacji;
 s¹ lepiej rozpoznane naukowo w stosunku do innych frakcji wielkociowych
zamieszkuj¹cych dno (meiofauny i mikrofauny) oraz opracowano klucze
taksonomiczne dla wiêkszoci grup taksonomicznych.
Niniejszy przewodnik opiera siê na wytycznych Komisji Helsiñskiej (HELCOM
1988) dotycz¹cych metodologii badañ makrozoobentosu. Uzupe³niono go o nowe
elementy, np. mo¿liwoæ konserwowania materia³u biologicznego etanolem zamiast
stosowanego dotychczas formaldehydu. Przewodnik zawiera wiele praktycznych
uwag i propozycji rozwi¹zañ, których autorami s¹ eksperci maj¹cy wieloletnie
dowiadczenie w badaniach morskiego makrozoobentosu.

2. Pobór prób
Badania terenowe nale¿y prowadziæ wy³¹cznie w sprzyjaj¹cych warunkach
atmosferycznych  stan morza 02.
Optymaln¹ por¹ roku do badania makrozoobentosu jest wiosna, okres w którym
wiêkszoæ gatunków nie przyst¹pi³a jeszcze do rozrodu. Najmniej korzystnym
okresem jest lato, kiedy w strukturze ilociowej dominuj¹ m³odociane osobniki,
które niedawno przekszta³ci³y siê z form larwalnych w dojrza³e osobniki. Wysokie
liczebnoci m³odocianych osobników, szczególnie ma³¿y, zniekszta³caj¹ wyniki
obliczeñ wskaników ró¿norodnoci biologicznej stosowanych do oceny stanu
jakoci ekologicznej wód.

2.1. Przygotowanie sprzêtu
Do poboru prób nale¿y przygotowaæ sprzêt zgodnie z wykazem (tab. 1).
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Tabela 1. Wykaz sprzêtu i odczynników potrzebnych do przeprowadzenia badañ terenowych

* nie dotyczy czerpaka Günther, z którego próby przenoszone s¹ bezporednio do plastikowych worków
oraz przesiewane i konserwowane w laboratorium.

Wskazane jest zabranie w rejs odpowiedniego zapasu
(oko³o 30%) worków/pojemników na próby i substancji
konserwuj¹cej. Zaleca siê zabieranie duplikatów sprzêtu
do poboru prób w morzu. Utrata lub uszkodzenie sprzêtu
nie mo¿e przeszkodziæ w realizacji poboru prób.

2.2. Pobór prób
Poboru prób nale¿y dokonywaæ z zakotwiczonej jednostki p³ywaj¹cej. Pozycjê
geograficzn¹ poboru prób okrela siê za pomoc¹ GPS po zaprzestaniu dryfowania
na lunym ³añcuchu kotwicznym.
Pobór prób nale¿y dokumentowaæ w karcie poboru prób (za³¹cznik 1).
Czerpak van Veen
Do poboru zaleca siê stosowanie standardowego (du¿ej wersji) czerpaka typu
van Veen o powierzchni chwytnej oko³o 0,1 m2 (fot. 1). Do poboru prób z dna
miêkkiego stosuje siê czerpak o wadze 2535 kg. W przypadku dna twardego
(piaszczystego, ilastego) zwiêksza siê wagê czerpaka do 80 kg (fot. 2). W celu
zmniejszenia fali uderzeniowej spowodowanej opuszczaniem czerpaka, otwory
w górnej jego czêci powinny stanowiæ przynajmniej 60% powierzchni. Otwory
powinny byæ zas³oniête metalow¹ siatk¹ o wymiarze oczka 0,5 mm.
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Jednostka p³ywaj¹ca wykorzystywana do poboru prób makrozoobentosu
czerpakiem van Veen powinna byæ wyposa¿ona w:
 ¿uraw (wysokoæ od pok³adu do bloku bomu powinna wynosiæ min. 3,5 m);
 dostêp do bie¿¹cej wody zaburtowej z elastycznego wê¿a;
 oko³o 3 m2 wolnego pok³adu do wykonywania prac.

Fot. 1. Czerpak van Veen

Fot. 2. Dodatkowe doci¹¿enie czerpaka van Veen

Na ka¿dym punkcie pomiarowo-kontrolnym (ppk) nale¿y dokonaæ piêciu
zaczerpniêæ. Zawartoæ ka¿dego czerpaka traktuje siê osobno w procesie konserwacji
i póniejszej analizy laboratoryjnej.
Czerpak van Veen'a opuszczaæ nale¿y na dno w odleg³oci 0,51 m od burty
statku. Gdy czerpak osi¹dzie na dnie (o czym wiadczy luna lina nona) nale¿y
niezw³ocznie przyst¹piæ do jego podnoszenia. Zapobiegnie to przewróceniu siê
czerpaka spowodowanym dryfem bocznym (myszkowaniem) jednostki na kotwicy.
Opuszczanie czerpaka na dno i jego podnoszenie powinno byæ wykonywane
z minimaln¹ prêdkoci¹ windy (mniejsz¹ ni¿ 0,5 m . s-1).

Powolne opuszczanie czerpaka zredukuje falê uderzeniow¹
(woda pchana przez opadaj¹cy czerpak) oraz ryzyko utraty
czêci osadu w wyniku podniesienie czerpaka przed jego
ca³kowitym zamkniêciem.
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Nale¿y zapewniæ pionowe po³o¿enie czerpaka w momencie opuszczania
i podnoszenia (k¹t w stosunku do pionu linki stalowej, na której umocowany jest
czerpak, powinien byæ jak najmniejszy).Wszystkie czynnoci zwi¹zane
z podnoszeniem i opuszczaniem czerpaka van Veen powinny byæ wykonywane
przy u¿yciu windy.
W chwili zetkniêcia siê czerpaka z dnem mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jego szczêki
zatrzasn¹ siê na kamieniu i podczas podnoszenia nast¹pi wyciekanie z niego wody
wraz z organizmami (fot. 3). W przypadku niedomkniêcia siê czerpaka próby nie
mo¿na uznaæ za ilociow¹. Czynnoæ nale¿y powtórzyæ a¿ do momentu, gdy nast¹pi
ca³kowite zamkniêcie szczêk.

Fot. 3. Niedomkniêty czerpak (koniecznoæ ponownego poboru próby)

Czerpak po wyci¹gniêciu nad wysokoæ pok³adu nale¿y chwyciæ, przenieæ
nad p³uczkê z krat¹ i ostro¿nie opuciæ na kratê p³uczki (fot. 4). Nastêpnie otworzyæ
szczêki czerpaka i wnêtrze przep³ukaæ wod¹ zaburtow¹ w celu oczyszczenia z resztek
osadu (fot. 5).

Fot. 4. Opuszczanie czerpaka na p³uczkê

70

Fot. 5. Przep³ukiwanie czerpaka

MAKROBEZKRÊGOWCE BENTOSOWE

Nale¿y wizualnie oszacowaæ objêtoæ pobranego osadu. Jeli czerpak pobra³
mniej ni¿ 5 litrów osadów, co zdarza siê w przypadku dna piaszczystego lub osadów
erozyjnych, nale¿y pobraæ now¹ próbê dodatkowo obci¹¿aj¹c czerpak. Jeli nadal
pobrane zostanie mniej ni¿ 5 l osadów, mo¿na u¿yæ próbê do analizy zaznaczaj¹c
objêtoæ osadu w karcie poboru prób makrozoobentosu.
Zamkniêty czerpak nale¿y podnieæ i do czasu zakoñczenia przep³ukiwania
pobranej próby odstawiæ na pok³ad. Po zdjêciu czerpaka z kraty, nale¿y j¹ wyj¹æ
z p³uczki i przyst¹piæ do przep³ukiwania próby.
Czerpak Günther
Do poboru prób zaleca siê u¿ywanie doci¹¿onego czerpaka o wadze 8 kg.
Czerpak mo¿na opuszczaæ na stalowej lince przez ¿urawik zaburtowy lub rêcznie
na miêkkiej linie. Przy dnie nale¿y zwolniæ tempo opuszczania w celu
zminimalizowania fali uderzeniowej.
Zawartoæ czerpaka, po wydobyciu na pok³ad jednostki p³ywaj¹cej, prze³o¿yæ
do plastikowego worka o pojemnoci 3040 litrów, wrzuciæ karteczkê identyfikacyjn¹,
worek zawi¹zaæ i odstawiæ w bezpieczne miejsce.

Wszelkie informacje oraz uwagi nale¿y zanotowaæ
w karcie poboru prób (za³¹cznik 1). Do tego celu zaleca
siê stosowanie o³ówka, gdy¿ w razie zamoczenia karty nie
rozmazuje siê.

2.3. Przesiewanie prób na pok³adzie
Czerpak van Veen
Po wyjêciu kraty, na p³uczkê nale¿y za³o¿yæ wiadro z sitem. W przypadku,
gdy osad jest zbity (glina, i³ itp.), nale¿y rozbiæ go strumieniem wody z wê¿a do
uzyskania zawiesiny. Zawartoæ p³uczki nale¿y stopniowo przelewaæ przez sito
kontroluj¹c wielkoæ strumienia wody przez podnoszenie lub opuszczanie p³uczki.
Nale¿y unikaæ kierowania strumienia wody bezporednio na sito. Strumieñ wody
powinien rozbijaæ siê o cianê wiadra z sitem (fot. 6).
W przypadku zatykania siê sita (poziom wody w sicie wzrasta) czynnoæ nale¿y
natychmiast przerwaæ i zawartoæ sita ponownie umieciæ w p³uczce lub udro¿niæ
sito kieruj¹c strumieñ wody z wê¿a od do³u sita (fot. 7).
Gdy ca³a zawartoæ p³uczki znajdzie siê w sicie, nale¿y j¹ prze³o¿yæ do
pojemnika. W przypadku niewielkiej objêtoci osadu w sicie zaleca siê u¿ycie
delikatnego strumienia bie¿¹cej wody, kierowanego z drugiej strony sita (np.
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Fot. 6. Sposób postêpowania z p³uczk¹ (strumieñ
wody powinien byæ kierowany na cianki)

Fot. 7. Sposób postêpowania z zatkanym sitem

tryskawki z wod¹) w celu wyp³ukania osadu do pojemnika. Gdy otwór pojemnika
jest niewielki, zaleca siê zastosowanie lejka.
W przypadku, gdy iloæ osadu jest wiêksza, mo¿na w pierwszej fazie u¿yæ
plastikowej ³y¿ki, uwa¿aj¹c by nie uszkodziæ delikatnych osobników. £y¿ka nie
powinna mieæ kontaktu ze ciankami wiadra, a szczególnie z sitem w celu unikniêcia
efektu rozcierania osobników.
Po prze³o¿eniu zawartoci sita do pojemnika nale¿y upewniæ siê, czy w oczkach
sita nie pozosta³y drobne organizmy. W przypadku zakleszczenia siê osobników,
np. sk¹poszczetów, wieloszczetów w oczkach sita, nale¿y delikatnie  przy u¿yciu
pêsety  wyj¹æ osobniki i prze³o¿yæ je do pojemnika.
Pojemnik z osadem zamkn¹æ, zabezpieczyæ do czasu pobrania wszystkich prób
z ppk.
 Standardowe sito powinno byæ wykonane z metalowej
siatki (stal nierdzewna, mosi¹dz lub br¹z) o rozmiarze
oczka 1,0 mm.
 Siatka powinna byæ regularnie sprawdzana w celu
wykrycia uszkodzeñ lub zu¿ycia materia³u.
 Ka¿da próba powinna byæ osobno przesiewana, osobno
przechowywana i osobno dokumentowana.
 Objêtoæ ka¿dej próby nale¿y oszacowaæ przed przesiewaniem. W tym celu
mo¿na pos³u¿yæ siê pojemnikiem miarowym lub linijk¹.
 Widoczne go³ym okiem organizmy o delikatnej strukturze cia³a np. wieloszczety,
powinny byæ wybierane z próby przed i w czasie przesiewania. Kamienie i du¿e
muszle, po op³ukaniu, powinny byæ usuniête, aby zapobiec efektowi mielenia
osobników w trakcie p³ukania i przesiewania próby.
 Wszystkie pozosta³oci na sicie powinny byæ sp³ukane wod¹ aplikowan¹ od do³u
sita. £y¿ki i inne narzêdzia do przenoszenia prób musz¹ byæ stosowane delikatnie.
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Czerpak Günther
Próby pobrane czerpakiem Günther nie wymagaj¹ przesiewania na pok³adzie.
Worki z próbami powinny byæ dostarczone do laboratorium i przechowywane
w temperaturze oko³o 4°C w czasie nie d³u¿szym ni¿ 24 godziny od momentu
poboru do przesiewania próby.

2.4. Oznaczanie pojemników i konserwacja prób
Próby nale¿y opisaæ i zakonserwowaæ bezporednio po zakoñczeniu poboru
na ppk. Do pojemników z próbami nale¿y w³o¿yæ pergaminow¹ kartkê
identyfikacyjn¹ (fot. 8) z:
 nazw¹ ppk i kolejnym numerem próby, np. T18. trzeci czerpak  T18(3);
 dat¹ poboru;
 w przypadku, gdy objêtoæ próby jest wiêksza ni¿ pojemnoæ pojemnika,
oznaczeniem liczby pojemników, w których znajduje siê jedna próba, np., gdy
trzecia próba z ppk T18. jest obfita i mieci siê w dwóch pojemnikach, to maj¹
one oznaczenie: T18(3)1/2 i T18(3) 2/2 (ppk T18; trzeci czerpak, pojemnik
pierwszy z dwóch i ppk T18; trzeci czerpak, pojemnik drugi z dwóch).

 Karteczki powinny byæ wykonane z kalki technicznej

lub pergaminu; dodatkowo mo¿na zabezpieczyæ je
wk³adaj¹c do ma³ych torebek z hermetycznym zamkniêciem.
 W laboratorium zawartoci pojemników T18(3)1/2
i T18(3) 2/2 bêd¹ po³¹czone i traktowane jak jedna
próba.

Fot. 8. Opisywanie próby na pergaminowej kartce
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Informacja z karteczki identyfikacyjnej powinna byæ równie¿ zapisana
wodoodpornym pisakiem na pojemniku z prób¹. Bardziej szczegó³owe informacje
o poborze prób nale¿y zapisaæ w karcie poboru prób.
Próby makrozoobentosu, po zakoñczeniu przesiewania i oznaczeniu
pojemników, powinny byæ zakonserwowane. Zaleca siê u¿ycie 40% zbuforowanego
roztworu formaldehydu w iloci zapewniaj¹cej uzyskanie 4% roztworu w objêtoci
próby w pojemniku. Dopuszcza siê stosowanie do konserwacji 96% etanolu. Jego
stê¿enie w próbie powinno wynosiæ oko³o 80%.

 Nale¿y odlaæ przez sito nadmiar wody w pojemniku z prób¹

(nad osadem powinna pozostaæ warstwa wody nie wiêksza
ni¿ 1 cm). Do pojemnika, przy u¿yciu strzykawki lub
innego przyrz¹du dozuj¹cego, nale¿y wlaæ 1 czêæ 40%
roztworu formaldehydu na 9 czêci wody i znajduj¹cego
siê tam osadu, np. 40 ml formaliny na ok. 1 litr próby.
 Makrozoobentos powinien byæ przechowywany
w buforowanym 4% roztworze formaldehydu (formaliny).
Do buforowania nale¿y stosowaæ 100 g szecio-metylenoczteroaminy (urotropina) na 1 dm 3 40% roztworu
formaldehydu. Mo¿na te¿ nasyciæ roztwór boraksem.
 Po zamkniêciu pojemnika nale¿y wstrz¹sn¹æ
zakonserwowan¹ prób¹.

3. Analiza laboratoryjna
Celem analizy laboratoryjnej prób makrozoobentosu jest okrelenie sk³adu
taksonomicznego, liczebnoci i biomasy (mokrej masy  m.m.).
Okrelanie suchej masy  s.m. (po 24 godzinnym suszeniu w 60°C) nale¿y
uznaæ za rozwi¹zanie opcjonalnie, gdy¿ wysuszony materia³ biologiczny nie mo¿e
byæ u¿yty w przypadku potrzeby ponownej weryfikacji taksonomicznej lub w celach
szkoleniowych.
Laboratorium wykonuj¹ce analizy jakociowe i ilociowe makrozoobentosu
powinno byæ wyposa¿one w nastêpuj¹cy sprzêt i odczynniki (tab. 2).
Ka¿da próba powinna byæ analizowana i raportowana oddzielnie wg karty
wyników analizy laboratoryjnej (za³¹cznik 2).
Zaleca siê, aby zakonserwowane próby przed analiz¹ laboratoryjn¹ by³y
przechowywane przez okres oko³o 3 miesiêcy w celu ustalenia siê sta³ej masy
organizmów.
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Tabela 2. Wykaz podstawowych przyrz¹dów i odczynników potrzebnych do przeprowadzenia analizy
laboratoryjnej

3.1. Barwienie
W przypadku licznego wystêpowania drobnych organizmów o przezroczystych
tkankach dopuszcza siê barwienie osobników, aby u³atwiæ sortowanie prób. Jednak¿e
barwienie mo¿e spowodowaæ trudnoci w oznaczaniu organizmów innych gatunków.
Barwienie przed rozpoczêciem przebierania próby nale¿y wykonaæ w nastêpuj¹cy
sposób:
 dok³adne przep³ukanie próby na sicie o rozmiarze oczka mniejszym ni¿ 0,5 mm;
 pozostawienie sita w roztworze Ró¿ Bengalski (1 g . dm-3 wody bie¿¹cej + 5 g
fenolu do ustalenia pH 45) przez 20 minut; próba szczelnie przykryta.
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Ró¿ Bengalski mo¿e byæ dodawany bezporednio do p³ynu
konserwuj¹cego (1 g . dm-3 w roztworze 40% formaldehydu).

3.2. Przep³ukiwanie próby
Przywiezione do laboratorium próby nale¿y w pierwszej kolejnoci dok³adnie
przep³ukaæ. Delikatnie przenieæ zawartoæ pojemników/worków na sito,
sprawdzaj¹c czy wewn¹trz nie pozosta³ osad (fot. 9).

Fot. 9. Przenoszenie próby na sito

Fot. 10. Przep³ukiwanie próby

Nale¿y unikaæ kierowania strumienia wody bezporednio na
sito (fot. 10).

Przep³ukan¹ próbê nale¿y ostro¿nie przenieæ na kuwetê (fot. 11) przy u¿yciu
tryskawki. Nale¿y dok³adnie sprawdziæ czy na sicie nie pozosta³y ¿adne osobniki.
W takim wypadku osobniki delikatnie przenieæ na kuwetê przy pomocy pêsety
(fot. 12).
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Fot. 11. Przenoszenie materia³u z sita na kuwetê

Fot. 12. Wybieranie pozosta³ych na sicie
osobników

3.3. Podzia³ na podpróby
Podzia³ prób na podpróby powinien byæ dopuszczony tylko w przypadku
wyj¹tkowo licznych prób, w których liczebnoci przekraczaj¹ 1000 osobników.
Dopuszczalne jest wówczas u¿ycie urz¹dzeñ przeznaczonych do dzielenia prób,
np. dzielnika Folsoma (Motodo, 1959).
Podzielenie próby powinno byæ udokumentowane w karcie wyników analizy
laboratoryjnej przez podanie informacji, jaka czêæ próby by³a analizowana.

3.4. Sortowanie materia³u biologicznego
Przed sortowaniem materia³u próbê nale¿y przep³ukaæ na sicie o rozmiarach
oczek 1,0 x 1,0 mm pod bie¿¹c¹ wod¹. Sito odstawiæ na kilkanacie minut do
naczynia z wod¹ w celu usuniêcia medium konserwuj¹cego.
Po przep³ukaniu ma³e porcje materia³u powinny byæ przenoszone za pomoc¹
plastikowej ³y¿eczki na szalkê Petri'ego. Przebieranie nale¿y zawsze prowadziæ
przy u¿yciu optycznych urz¹dzeñ powiêkszaj¹cych (lupa, binokular).
Wielkoæ porcji materia³u przenoszona na szalkê powinna zapewniæ widzialnoæ
p³ytki pod szalk¹. Niewielkie porcje materia³u nale¿y przegarniaæ ostr¹ pêset¹
z jednego krañca szalki na drugi wybieraj¹c wszystkie osobniki (fot. 13). Czynnoæ
nale¿y powtórzyæ tyle razy, aby przynajmniej w dwóch kolejnych cyklach
przegarniania nie by³y znajdowane nastêpne, nie wysortowane dotychczas osobniki.
Zaleca siê w tej fazie stosowania ró¿nego koloru t³a p³ytki pod szalk¹, np. czarnego
i bia³ego.
Wybrane osobniki nale¿y przenosiæ do pojemników/probówek w celu ich
póniejszej identyfikacji. Na tym etapie zaleca siê wstêpne sortowanie osobników
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Fot. 13. Przebieranie materia³u pod binokularem

W celu spe³nienia wymogów zapewnienia jakoci procedur
laboratoryjnych 30% przesortowanych prób powinno byæ
ponownie przesortowanych przez inn¹ osobê.

do oddzielnych pojemników wg grup taksonomicznych, co przyspieszy dalsz¹
identyfikacjê (oddzielnie skorupiaki, ma³¿e, limaki itp.). Przesortowane próby,
o ile nie bêd¹ oznaczane taksonomicznie tego samego dnia, nale¿y zakonserwowaæ
4% roztworem formaliny lub 80% etanolem.

3.5. Identyfikacja taksonomiczna
Analizê jakociow¹ (sk³ad gatunkowy) nale¿y przeprowadziæ przy u¿yciu
mikroskopu stereoskopowego oraz specjalistycznych kluczy do oznaczania gatunków.
Oznaczanie powinno byæ przeprowadzone do mo¿liwie najni¿szej grupy taksonomicznej.
W przypadku w¹tpliwoci oznaczeñ zaleca siê wykonywanie dokumentacji
fotograficznej oraz przechowywanie zakonserwowanych okazów w celu weryfikacji
oznaczeñ taksonomicznych z innymi specjalistami.
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Specjalici z laboratoriów prowadz¹cych monitoring
morskich wód przybrze¿nych i przejciowych powinni
spotykaæ siê na regularnych (corocznych) warsztatach w celu
rozwi¹zywania bie¿¹cych problemów metodycznych
i trudnoci w oznaczeniach taksonomicznych.

3.6. Oznaczanie liczebnoci
Po rozdzieleniu na taksony (ka¿dy w innej szalce) nale¿y policzyæ wszystkie
osobniki poszczególnych taksonów; w przypadku licznej próby zaleca siê stosowanie
rêcznego licznika.
W przypadku stwierdzenia osobników uszkodzonych (zdefragmentowanych)
za osobnika uznaæ nale¿y tylko fragment z czêci¹ g³owow¹ lub, w przypadku
ma³¿y, z czêci¹ zawiasu muszli po³¹czonego z fragmentem tkanki cia³a.
 Fragmenty tkanki osobników bez czêci g³owowej, o ile
da siê ustaliæ ich przynale¿noæ taksonomiczn¹ bêd¹
uwzglêdnione w szacowaniu biomasy gatunku/taksonu.
 Puste domki larw owadów czy wieloszczetów oraz puste
muszle ma³¿y i limaków nie s¹ osobnikami.
 Nie liczy siê porolowych organizmów kolonijnych
nale¿¹cych do gromad Hydrozoa i Bryozoa oraz osobników
p¹kli Balanus improvisus. Nale¿y odnotowaæ ich obecnoæ
w karcie analizy wyników próby makrozoobentosu
symbolem +.

3.7. Oznaczanie biomasy
Próby nale¿y przechowywaæ co najmniej 3 miesi¹ce przed przyst¹pieniem do
wa¿enia. Pomiar biomasy powinien byæ wykonany osobno dla ka¿dego taksonu,
oddzielnie dla ka¿dej próby (czerpaka).
Biomasê osobników ka¿dego taksonu okrela siê jako mokr¹ masê (m.m.).
Mokr¹ masê okrela siê po przeniesieniu wszystkich osobników danego taksonu
w próbie na bibu³ê filtracyjn¹. Osobniki nale¿y przek³adaæ na bibule do czasu, a¿
nie bêd¹ pozostawiaæ mokrego ladu. W przypadku ma³¿y nale¿y otworzyæ lub
skruszyæ muszlê w celu ods¹czenia wody z jamy p³aszczowej. Ma³¿e nale¿y wa¿yæ
z muszlami. Wszystkie osobniki taksonu po ods¹czeniu nale¿y niezw³ocznie
przenieæ na wagê analityczn¹ i dokonaæ pomiaru mokrej masy z dok³adnoci¹
0,001 g (fot. 14).
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Fot. 14. Oznaczanie biomasy

 Wieloszczety ¿yj¹ce w domkach - rurkach z drobin osadu
nale¿y przed okreleniem mokrej masy wyj¹æ z rurek.

 Nie okrela siê biomasy organizmów kolonijnych

nale¿¹cych do gromad Hydrozoa i Bryozoa oraz osobników
Balanus improvisus. Nale¿y odnotowaæ ich obecnoæ
w karcie analizy wyników próby makrozoobentosu
symbolem +.

Such¹ masê (opcjonalnie) okrela siê po wysuszeniu prób materia³u
biologicznego, dla którego dokonano pomiaru mokrej masy formalinowej. Suszenia
dokonuje siê w suszarce laboratoryjnej w 60°C w ci¹gu 24 godzin; do osi¹gniêcia
sta³ej wagi. Materia³ po wyjêciu z suszarki powinien byæ natychmiast wa¿ony
z dok³adnoci¹ 0,001 g.

3.8. Zapisywanie wyników
Wyniki analizy jakociowej (sk³ad taksonomiczny) i ilociowej (liczebnoæ
i biomasa) nale¿y na bie¿¹co zapisywaæ w karcie wyników (za³¹cznik 2).
Dane wprowadzone do bazy danych/arkusza kalkulacyjnego komputera musz¹
byæ zweryfikowane przez porównanie wydruku z wynikami oryginalnych zapisów
na kartach analiz laboratoryjnych.
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4. Lista taksonów notowanych w wodach
przybrze¿nych i przejciowych
SPONGIARIA
HYDROZOA

TURBELLARIA

NEMERTINEA
NEMATODA
POLYCHAETA

OLIGOCHAETA
CRUSTACEA

Ephydatia fluviatilis Linnaeus
Cordylophora caspia (lacustris) Pallas
Laomedea flexuosa Adler
Laomedea loveni Allman
Dendrocoelum lacteum Müller
Planaria torva Müller
Prostoma obscurum Schultze
Non det.
Harmothoe sarsi Malmgren
Hediste (Nereis) diversicolor Müller
Pygospio elegans Claparède
Marenzelleria neglecta Sikorski & Bick
Fabricia sabella Ehrenberg
Manayunkia aestuarina Bourne
Non det.
Balanus improvisus Darwin
Neomysis integer Leach
Praunus inermis Rathke
Sphaeroma hookeri Leach
Sphaeroma rugicauda Leach
Cyathura carinata Kröyer
Idotea chelipes (viridis) Pallas
Idotea balthica Pallas
Jaera sp.
Gammarus zaddachi Sexton
Gammarus locusta L.
Gammarus oceanicus Segestrale
Gammarus salinus Spooner
81

A. Osowiecki, M. B³eñska

Gammarus duebeni Liljeborg
Gammarus tigrinus Sexton
Gammarus inequicauda Stock
Pontogammarus robustoides Sars
Bathyporeia pilosa Lindström
Leptocheirus pilosus Zaddach
Corophium volutator Pallas
Crangon crangon Linnaeus
INSECTA larvae
GASTROPODA

BIVALVIA

BRYOZOA

Non det.
Hydrobia ulvae Pennant
Potamopyrgus jenkinsi Smith
Mytilus edulis trossulus Gould
Cardium (Cerastoderma) glaucum Poiret
Macoma balthica Linnaeus
Mya arenaria Linnaeus
Electra crustulenta Pallas
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