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Sk jka gruboskorupowa
Unio crassus

Fot. 1. Sk jka gruboskorupowa Unio crassus
( K. Zaj c)

Fot. 2. Muszla sk jki gruboskorupowej, widziana od g ry,
z widocznym urze bieniem wierzcho ka ( K. Zaj c)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: sk jkowate UNIONIDAE
Rz d: sk jki UNIONOIDA

2. Status prawny i zagro enie gatunku
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa Za czniki II i IV
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa

ochrona cis a (gatunek wymagaj cy ochrony czynnej)

Kategoria zagro enia IUCN:
Czerwona lista IUCN LR/NT
Czerwona lista zwierz t zagro onych w Polsce (2002)
Polska czerwona ksi ga zwierz t (2004) EN

EN

3. Opis gatunku
Sk jka gruboskorupowa jest du ym s odkowodnym ma em (fot. 1). Najcz ciej znajdowane s osobniki doros e o d ugo ci muszli powy ej 3 centymetr w. Muszla sk jki gruboskorupowej zbudowana jest z dwu symetrycznych po wek. W g rnej cz ci muszli,
w rejonie jej wierzcho ka, s one po czone wi zad em (ligamentum), kt re odpowiedzialne jest za rozchylanie po wek muszli. Obok niego po wewn trznej stronie obu po wek
muszli znajduje si struktura nazywana zamkiem, zbudowana z z b w, listew i zag bie .
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Wypuk e elementy zamka na jednej po wce muszli odpowiadaj wkl s ym na drugiej, co
uniemo liwia przemieszczanie si po wek muszli wzgl dem siebie. Muszla zamykana
jest dzi ki mi niom zwieraczom i domyka si w przypadku niepokojenia osobnika.
Dwubocznie sp aszczone cia o ma a jest w wi kszej cz ci niewidoczne z zewn trz.
Sk ada si g wnie z tu owia i nogi, kt ra jest wysuwana na zewn trz i s u y ma owi do
poruszania si lub kotwiczenia w gruncie. Cia o otulone jest z obu stron rodzajem b ony
tzw. p aszczem, kt ry jest odpowiedzialny za wytwarzanie muszli. P aszcz przylega do
muszli, a po wewn trznej stronie otacza jam skrzelow . Do jamy tej prowadz dwa syfony umieszczone w tylniej cz ci cia a zwierz cia. Jednym z nich woda jest wprowadzana
do jamy skrzelowej, gdzie op ukuje skrzela i osadza si zawarty w niej pokarm, po czym
jest wyprowadzana na zewn trz przez drugi syfon.
Sk jki gruboskorupowe charakteryzuj si du zmienno ci . Mi dzy osobnikami
z r nych populacji mog wyst powa znaczne r nice w wygl dzie. Odpowiedzialne
za to s czynniki rodowiska, w kt rym yje ma ; np. w wodach bardziej alkalicznych,
bogatych w wap , muszle s znacznie masywniejsze.
rednie wymiary muszli mog r ni si znacznie w zale no ci od stanowiska. rednia
d ugo muszli sk jki gruboskorupowej z polskich stanowisk podana przez Piechockiego
i Dyduch-Falniowsk (1993) obejmowa a zakres od 44 ( 4) do 72 ( 4) mm. Populacje
z Bawarii opisane przez Hochwald (2001) osi ga y redni d ugos muszli od 43 do 83
mm. Najwi ksze osobniki opisano z p nocnej cz ci zasi gu sk jki gruboskorupowej,
np. w esto skich populacjach najwi kszy osobnik tego gatunku mia muszl d ug na 97
mm (Timm 1994), a w szwedzkich 110 mm (Proschwitz 2009).
Muszla sk jki gruboskorupowej ma przewa nie kolor jasnobr zowy lub oliwkowy
z charakterystycznymi ciemnymi pier cieniami rocznego przyrostu. Muszla ciemnieje
z wiekiem i u osobnik w starszych cz sto przyjmuje kolor ciemnobr zowy, nieraz prawie
czarny. Osobniki ja niej ubarwione na niekt rych stanowiskach mog mie zielonkawe
muszle. Muszla jest bocznie sp aszczona i ma charakterystyczny nerkowaty kszta t. Tylna
cz
jest wygi ta w d w stosunku do g wnej osi cia a. U mniejszych osobnik w wygi cie jest mniej widoczne. W populacjach zamieszkuj cych rzeki nizinne cz sto wyst puj
bardzo du e osobniki, z wyd u on cz ci syfonow i bardziej p kat muszl , u kt rych
charakterystyczne wygi cie muszli r wnie jest mniej widoczne. Na wierzcho ku muszli, wyst puje charakterystyczne, drobne urze bienie, w postaci pofalowanych zmarszczek
(fot. 2). Cecha ta jest dobrze widoczna u bardzo m odych osobnik w, gdy wierzcho ki
muszli starszych, nawet ju kilkuletnich osobnik w, mog by w znacznym stopniu zerodowane, tzn. na powierzchni skorupy brak organicznej sk rki (periostracum) i widoczne s
do g bokie nieregularne ods oni cia mineralnej warstwy muszli.
Na og do trudno zauwa y sk jk gruboskorupow w rodowisku, w kt rym yje.
Sk jka reaguje na ruch w bezpo rednim otoczeniu zamkni ciem muszli, a wtedy wygl dem przypomina kamie , cz sto jest tym trudniejsza do zauwa enia, e wyst puje na
kamienistym pod o u o granulacji podobnej do wielko ci swojego cia a. Naj atwiej zauwa y sk jki na dnie pokrytym drobnym, jednolitym osadem. Filtruj ce osobniki maj
rozchylone muszle i wida charakterystyczne, ciemne otwory syfon w (fot. 3 i 4). Sk jka
prowadzi w zasadzie osiad y tryb ycia, cz sto wyst puje w lokalnych zgrupowaniach
zwanych awicami. Jednak gdy warunki zmieni si na niekorzystne (np. spadek poziomu
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Fot. 3 i 4. Filtruj ce sk jki gruboskorupowe na dnie rzeki zbudowanym z osad w drobnoziarnistych (po lewej) i na
dnie wirowym poro ni tym glonami (po prawej). Ma e tkwi w osadach dennych w taki spos b, e na powierzchni
dna widoczne s tylko otwory syfon w ( K. Zaj c)

wody), zwierz mo e aktywnie zmienia swoje po o enie i przemieszcza si , pozostawiaj c charakterystyczne rowki w pod o u (fot. 5).
W Polsce wyst puje obecnie 7 gatunk w nale cych do rodziny Unionidae: 4 gatunki szcze uj i 3 gatunki sk jek (ryc. 1). Wygl d muszli pozwala atwo odr ni sk jk od
szcze ui. Muszle sk jek w por wnaniu z muszlami szcze uj s raczej w skie, wyd u one
i, mimo i mniejsze, sprawiaj wra enie masywniejszych, a na otwartej muszli wida , e
ich cianki s grubsze. Muszle sk jek ogl dane od g ry (widziane od strony wierzcho ka) s
wyra nie bardziej wypuk e ni muszle szcze uj. Wierzcho ek muszli sk jek jest wysklepiony i wystaje ponad g rn cz
muszli. U szcze uj jest on raczej p aski. Ponadto u szcze uj
g rna, tylna cz
muszli jest cz sto lekko zakrzywiona ku g rze i znajduje si na niej wystaj ca do g ry cz
muszli nazywana skrzyde kiem. Sk jki s pozbawione tej cechy.
Ma e dla niewprawnych os b s raczej trudne do rozpoznawania, wi c istnieje mo liwo pomylenia sk jki gruboskorupowej z innymi gatunkami sk jek. Rozpoznawanie
utrudnia do du a zmienno kszta tu muszli u wszystkich gatunk w z tego rodzaju, uwarunkowana g wnie warunkami rodowiska. Pomylenie sk jki gruboskorupowej z innymi
gatunkami szczeg lnie prawdopodobne jest w rzekach nizinnych, gdzie wyst puj do
bogate zgrupowania gatunk w, mniej w rzekach podg rskich, gdzie na og omawiany
gatunek wyst puje sam. Sk jka gruboskorupowa najcz ciej mo e by mylona z do pospolit sk jk zaostrzon Unio tumidus.
Sk jk gruboskorupow mo na odr ni od pozosta ych dwu gatunk w sk jek wyst puj cych w Polsce (sk jki malarskiej Unio pictorum i sk jki zaostrzonej Unio tumidus),
r wnie analizuj c zewn trzne cechy muszli (ryc. 1). Muszla sk jki gruboskorupowej jest,
jak sugeruje nazwa, do masywna w por wnaniu do innych ma y. Je eli g rny i dolny
brzeg muszli s r wnoleg e, w jej ubarwieniu przewa a kolor
ty, na wierzcho ku wyst puje urze bienie w postaci drobnych guzk w jest to muszla sk jki malarskiej Unio
pictorum. Urze bienie wierzcho ka muszli sk jek gruboskorupowej i zaostrzonej ma charakter marszcze uk adaj cych si w fale (ryc. 1 h, i; fot. 2). Ponadto u sk jki zaostrzonej
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Ryc. 1. Muszle sk jek (a c) i szcze uj (d g): a sk jka gruboskorupowa Unio crassus, b sk jka zaostrzona Unio
tumidus, c sk jka malarska Unio pictorum, d szcze uja sp aszczona Pseudanodonta complanata, e szcze uja pospolita Anodonta anatina, f szcze uja wielka Anodonta cygnea, g szcze uja chi ska Anodonta woodiana,
h wierzcho ek muszli sk jki gruboskorupowej lub zaostrzonej (w powi kszeniu), i wierzcho ek muszli sk jki malarskiej (w powi kszeniu); rys. T. Zaj c na podstawie Kobialka, Gl er (2006).

Unio tumidus tylny koniec muszli jest zaostrzony, wierzcho ki wyra nie wystaj , a muszla
w okolicy wierzcho ka jest silnie wypuk a. U sk jki gruboskorupowej tylny koniec muszli
jest zaokr glony, a wierzcho ki s s abo wystaj ce. Muszla jest wyra nie grubo cienna, najgrubsza w dolnej cz ci.
Oznaczenie do gatunku ma y z rodziny sk jkowatych u atwiaj specjalistyczne klucze (np. Piechocki, Dyduch-Falniowska 1993). W procesie oznaczania opr cz cech zewn trznych muszli proponuj one wykorzystanie tak e cech wewn trznej cz ci muszli
oraz cech anatomicznych. Cechy te nie znajduj jednak zastosowania przy oznaczaniu
ywych ma y.
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4. Biologia gatunku
Sk jka gruboskorupowa jest filtratorem. Od ywia si ,
odfiltrowuj c z wody mikroorganizmy i cz stki materii organicznej. Na og przebywa zakopana w osadach dennych w ten spos b, e tylko tylny koniec
muszli z syfonami wystaje ponad powierzchni dna.
Dojrza o p ciow osi ga przy d ugo ci muszli
30 40 mm. Do rozrodu przyst puje wiosn (kwiecie /
maj). W miar dojrzewania kom rek rozrodczych jaja
przenoszone s z gonad do kom r l gowych znajduj cych si w p atach zewn trznych skrzeli, a plemniki uwalniane s do wody przez syfon wylotowy. Zap odnienie zachodzi w obr bie skrzeli, gdzie plemniki
zostaj zassane z toni wodnej wraz z pr dem wody.
Sk jka ta jest bardzo p odna; sze cio- lub siedmio- Fot. 5. Dwa osobniki sk jki gruboskorupowej
w druj ce po dnie rzeki ( K. Zaj c)
letnie osobniki wytwarzaj rednio po 133 tys. jaj
(Piechocki, Dyduch-Falniowska 1993). Rozw j embrionalny trwa 3 4 miesi ce. Powstaje paso ytnicza larwa zwana glochidium. Dojrza e glochidia uwalniane s przez syfon wylotowy do wody. Aby glochidium mog o si przeobrazi
koniecznie musi przyczepi si do cia a, najlepiej do skrzeli, odpowiedniego gatunku ryby.
W miejscu przyczepienia si glochidium powstaje nieznaczne zranienie, kt re zabli niaj c
si obrasta larw ma a tworz c rodzaj cysty. Nie ka dy gatunek ryby jest odpowiednim
ywicielem dla larw ma y. Uk ad odporno ciowy niekt rych gatunk w ryb jest w stanie
zniszczy zamkni te w cy cie glochidium; u innych gatunk w taka zdolno jest nabywana
z czasem, przy kolejnym kontakcie organizmu ryby z larw ma a. ywicielami glochidi w
sk jki gruboskorupowej s ciernik Gasterosteus aculeatus, cierniczek Pungitius pungitius,
jelec Leuciscus leuciscus, kle Leuciscus cephalus, strzebla potokowa Phoxinus phoxinus,
oko Perca fluviatilis, wzdr ga Scardinius erythrophtalamus i g owacz bia op etwy Cottus
gobio (Hochwald 1988, 1997, Engel, W chtler 1989). Paso ytowanie trwa zwykle ok. 4
tygodni, po czym m ode ma e opuszczaj cia o ywiciela i rozpoczynaj samodzielne ycie. Maj one wtedy ok. 300 m d ugo ci. Przez 2 5 lat yj zakopane w osadach dennych.
Starsze osobniki najcz ciej tworz skupienia sk adaj ce si z osobnik w obu p ci. Sk jki
nale do organizm w d ugowiecznych. Maksymalna d ugo
ycia osobnik w r ni si
w zale no ci od populacji. Hochwald (2001) wyr nia dwa rodzaje populacji w granicach
Niemiec: (1) z o one z osobnik w kr tko yj cych, w kt rych maksymalna d ugo
ycia
wynosi 8 lat, (2) d ugo yj ce 23 lata. Jednak w populacjach z p nocnej cz ci zasi gu
gatunku stwierdzono osobniki yj ce ponad 70 lat (Timm, Mutwei 1993, Timm 1994).

5. Wymagania ekologiczne
Siedliskiem sk jki gruboskorupowej s czyste wody bie ce (du e potoki, strumienie i rzeki) z piaszczystym lub piaszczysto- wirowym dnem (fot. 3, 4, 5), aczkolwiek pojedyncze
osobniki mo na znale nawet w szczelinach koryta zbudowanego z litej ska y. Gatunek
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Fot. 6 i 7. Przyk ady siedlisk sk jki gruboskorupowej: Pilica rzeka z silnym, laminarnym przep ywem wody, du ym
transportem osadu, gdzie sk jka gruboskorupowa wyst puje g wnie w strefie przybrze nej po lewej, Jasio ka po
prawej ( K. Zaj c)

ten preferuje rzeki krainy lipienia i brzany. Zdarza si , e wyst puje tak e w innych siedliskach np. w rejonie, gdzie rzeki wpadaj do jeziora i w wyp ywach rzek z jezior. Przez niekt rych badaczy sk jka gruboskorupowa jest zaliczana do gatunk w reofilnych (Piechocki,
Dyduch-Falniowska 1993). Zasiedla rzeki do szybko p yn ce w por wnaniu do ciek w
zasiedlanych przez inne gatunki z tej grupy, jednak osobniki tego gatunku wyst puj zazwyczaj w takich miejscach, gdzie pr dko przep ywu wody spada, przewa nie w strefie
przybrze nej (fot. 6 i 7).
Jako gatunek wra liwy na zanieczyszczenia, sk jka gruboskorupowa jest bardzo dobrym wska nikiem czysto ci w d.
Zwierz ta te prowadz na og osiad y tryb ycia. W wypadku, gdy warunki pogorsz
si (np. na skutek spadku poziomu wody), sk jki mog przemieszcza si na stosunkowo
niewielkie odleg o ci, w ci gu godziny s w stanie pokona dystans ok. 2 m. W dr wka
ma a przez osady denne pozostawia charakterystyczne rowki w pod o u (fot. 4.), szczeg lnie dobrze widoczne w drobnych osadach. Gdy niekorzystne warunki maj wi kszy
zasi g w przestrzeni i czasie (np. pow d , zima) ma e spowalniaj metabolizm, rezygnuj
z normalnej aktywno ci i w takim stanie usi uj przetrwa .
W ostatnich kilkudziesi ciu latach wiele siedlisk sk jki gruboskorupowej uleg o degradacji lub daleko id cym przeobra eniom, g wnie na skutek zanieczyszczenia wody oraz
regulacji rzek. Doprowadzi o to do os abienia zamieszkuj cych je populacji, a nawet do
zniszczenia cz ci znanych stanowisk tego gatunku.

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce
Zasi g geograficzny sk jki gruboskorupowej obejmuje wi ksz cz
Europy (bez Wysp
Brytyjskich, P wyspu Iberyjskiego i P wyspu Apeni skiego), a tak e zlewisko Morza
Czarnego i Morza Kaspijskiego. Wed ug Piechockiego i Dyduch-Falniowskiej (1993) si ga
on dalej na wsch d, obejmuj c Syberi .
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Ryc. 2. Zasi g wyst powania sk jki gruboskorupowej w Polsce (wg raportu dla Komisji Europejskiej 2007) i stanowiska monitorowane w latach 2006 2008 w ramach zadania: Monitoring gatunk w i siedlisk przyrodniczych ze
szczeg lnym uwzgl dnieniem specjalnych obszar w ochrony siedlisk Natura 2000 faza pierwsza i faza druga oraz
inne stanowiska proponowane do monitoringu.

W Polsce sk jka zamieszkuje rzeki nizinne, wy ynne i podg rskie. Jeszcze kilkadziesi t
lat temu by a rozpowszechniona w ca ym kraju. W ostatnim wier wieczu wiele spo r d
udokumentowanych stanowisk sk jki uleg o degradacji. Z drugiej strony opisano w tym
czasie szereg nowych stanowisk, niekt re z nich obejmowa y do liczne populacje. Cz
z nich jednak r wnie zosta a ju zniszczona. Obecnie w granicach Polski sk jka gruboskorupowa wyst puje na Pobrze u Ba tyku, na Pomorzu Zachodnim, w wodach Pojezierza
Suwalskiego i Mazurskiego. Opisywano j tak e z Podlasia, Polesia, Wielkopolski i Mazowsza. Ma te stanowiska w dorzeczu g rnej i rodkowej Warty, na Wy ynie Ma opolskiej oraz w rzekach Pog rza Karpat, jednak jak dot d nie stwierdzono jej w Sudetach (wg
raportu dla Komisji Europejskiej 2007). Po analizie rozmieszczenia sk jki gruboskorupowej wybrano stanowiska do monitoringu. Zosta y one wytypowane tak, eby umo liwia y
skontrolowanie populacji z r nych cz ci Polski. W dotychczas prowadzonym monitoringu w latach 2006 2008 wykorzystano 9 spo r d wytypowanych rzek: Szeszup , Zbrzyc ,
Draw , Liwiec, Pilic , Czarn W oszczowsk , Warkocz, Cedron i Jasio k (ryc. 2).
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II. METODYKA
1. Koncepcja monitoringu gatunku
Opisana poni ej koncepcja monitoringu sk jki gruboskorupowej zosta a opracowana na
potrzeby monitoringu tego gatunku w latach 2006 2008. By a to pierwsza w Polsce pr ba
takiego rodzaju monitoringu. Dotychczas prowadzony by jedynie monitoring mi czak w
monitoringu ekosystem w wodnych (osobno jeziornych i rzecznych)
wodnych jako cz
w ramach krajowego monitoringu przyrody, w kt rym tylko notowano obecno tego gatunku (Lewandowski 2001a, b, 2002a, b, 2004).
W krajach Unii Europejskiej monitoring ma y s odkowodnych wynikaj cy z zapis w
tzw. Dyrektywy Siedliskowej jest wdra any np. w Szwecji (Abenius i in. 2004), w Irlandii
(Young i in. 2001, 2003) albo w Niemczech (Hartenauer 2006, Kobialka, Colling 2006,
Pfeiffer, Nagel w druku, Zettler, Jueg 2007).
Przedstawiona poni ej koncepcja monitoringu sk jki gruboskorupowej Unio crassus
zosta a opracowana na podstawie do wiadcze zebranych we wst pnej fazie prowadzenia
monitoringu tego gatunku w Polsce. Jej celem jest znalezienie atwej, powtarzalnej i taniej
metody wystarczaj cej dla oceny stanu zachowania populacji tego gatunku na wybranych
stanowiskach oraz dla oceny stanu jego siedliska. R wnocze nie metody proponowane do
monitorowania sk jki gruboskorupowej s ma o inwazyjne, nie zmuszaj do u miercania lub
uszkadzania osobnik w, ani nie przyczyniaj si do zmian w siedlisku. Stosowane metody s
wymierne i obiektywne, poniewa opieraj si na ilo ciowych wska nikach, szacowanych
na podstawie danych zbieranych w naturze przy u yciu powtarzalnej metodyki. Metody te
pozwalaj na powtarzanie pomiar w, co z kolei pozwoli z czasem ocenia trendy demograficzne populacji zamieszkuj cych poszczeg lne stanowiska oraz zmiany w siedliskach.
Opisana metodyka nie by a wykorzystywana w monitoringu du ych rzek, takich jak
np. Wis a, Odra czy Bug. Oparta jest na do wiadczeniach z bada na mniejszych rzekach,
gdy w takich znajduje si wi kszo znanych aktualnie stanowisk gatunku. Koryto najwi kszej z nich Pilicy w badanych miejscach mierzy o do 30 m szeroko ci, a maksymalna g boko nie przekracza a 1,2 m. Metodyka ta nie powinna by stosowana do badania
rzek du ych i g bokich.

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku
Przyj to nast puj ce wska niki stanu ochrony populacji i siedliska:

Populacja:
liczebno na stanowisku,
struktura wiekowa,
struktura wielko ci cia a.

Siedlisko:
zasiedlenie odcinka rzeki,
obecno antropogenicznych zmian w budowie koryta,
obecno punktowych r de zanieczyszcze ,
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klasa czysto ci wody,
wska nik optymalnego siedliska.
Tab. 1. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska sk jki gruboskorupowej
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru/okre lenia
Populacja

Liczebno

Struktura
wiekowa

Struktura
wielko ci cia a

Liczba osobnik w
na mb cieku

Pobranie pr b z dna na transektach o szeroko ci 1 m prowadzonych w poprzek koryta
cieku (ryc. 3). Zliczone z wszystkich pr b
osobniki podzieli przez liczb transekt w,
na kt rych pobierano pr by na stanowisku

Liczba osobnik w
w danej klasie wieku

Odczytanie liczby pier cieni przyrostu
z muszli Unio crassus, kt ra odpowiada
liczbie lat osobnika (ryc. 4) i wykonanie
na tej podstawie rozk adu liczebno ci
w klasach wieku. Nale y wyr ni 3 klasy
wieku: (1) osobniki do lat 3; (2) osobniki
w wieku 3 do 6 lat; (3) osobniki starsze)

Liczba osobnik w w danej klasie
d ugo ci muszli podanej w mm

Nale y wykona rozk ad liczebno ci w klasach d ugo ci muszli zmierzonej suwmiark
(ryc. 4). Wyr ni 3 klasy: do 30 mm,
30 60 mm i powy ej 60 mm. Policzy
osobniki zaliczone do poszczeg lnych klas

Siedlisko
Systematyczna kontrola przy u yciu tej samej metody wyst powania gatunku na caym badanym odcinku cieku (stanowisku),
obliczenie, jaki udzia w liczbie skontrolowanych miejsc mia y te, na kt rych obecna
by a sk jka gruboskorupowa

Zasiedlenie
odcinka rzeki

Procentowy udzia kontroli,
w kt rych wykryto Unio crassus
w stosunku do wszystkich przeprowadzonych

Klasa
czysto ci wody

Klasyfikacja wg *Rozporz dzenia
Ministra rodowiska z dnia 11 lutego 2004 w sprawie klasyfikacji
dla prezentowania stanu w d poNa podstawie wynik w bada Pa stwowewierzchniowych i podziemnych,
go Monitoringu rodowiska
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji
wynik w i prezentacji stanu tych
w d (DzU, nr 32, poz. 284).

Obecno
antropogenicznych zmian
koryta rzeki

Procentowy udzia w d ugo ci
badanego odcinka fragment w
Skartowanie w terenie
zmienionych w wyniku prac regulacyjnych i hydrotechnicznych

Obecno punktowych r de
zanieczyszcze

Ranga od 1 3

Skartowanie w terenie

Zgodnie z waloryzacj w tabeli 3 poda
Wska nik optyUdzia ocen wska nik w pomoc- oceny dla wska nik w pomocniczych i na
malnego siedliska niczych (tab. 3)
ich podstawie uzyska warto wska nika
optymalnego siedliska
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Tab. 2. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska sk jki gruboskorupowej
Ocena*

Wska nik

FV

U1

U2

Populacja
Liczebno

>10 os./1 m biegu rzeki

od 3 do 10 os./1 m biegu
rzeki

<3 os./1 m biegu
rzeki

Struktura
wiekowa

Obecne osobniki
w wieku przedrozrodczym (kt re maj
najwy ej 3 lata), co
wiadczy o tym, e
populacja rozradza si

Brak m odych osobnik w
(kt re maj najwy ej 3
lata) ale stwierdzono 3 lub
wi cej osobnik w w wieku
rozrodczym

Obecne najwy ej
pojedyncze (1 2)
stare osobniki w wieku 7 lat lub starsze
(albo puste muszle
albo nie stwierdza
si U. crassus)

Struktura
wielko ci cia a

Obecne osobniki
w ca ym zakresie
wyr nionych klas
d ugo ci muszli, zar wno takie o d ugo ci
muszli do 30 mm, jak
i w zakresie 30 60 mm
i wi ksze powy ej
60 mm

Brak osobnik w z jednej
lub dwu klas d ugo ci
muszli. Wskazuje to na zaburzon struktur wielko ci
cia a, np. osobniki choruj
i dlatego wolniej rosn
i osi gaj mniejsze maksymalne wymiary cia a, albo
nie rozradzaj si

Obecne najwyej pojedyncze
(1 2) osobniki (albo
puste muszle albo
nie stwierdza si
U. crassus)

Siedlisko
Zasiedlenie
odcinka rzeki
Obecno
antropogenicznych
zmian w budowie
koryta

100 60%

30 60%

>30%

Niewielkie przekszta cenia
w korycie rzeki
Koryto rzeki naturalne
(miejscami lady regulacji);
(brak widocznych cech
zmiany obejmuj nie wi regulacji itp.)
cej ni po ow badanego
odcinka rzeki

Koryto rzeki uregulowane na ponad
po owie d ugo ci
badanego odcinka

Nie stwierdzono
punktowych r de
zanieczyszcze

Wi cej ni jedno
Stwierdzono jedno punktopunktowe r d o
we r d o zanieczyszcze
zanieczyszcze

I, II i III (tylko gdy azotany <=2 mg/l NO3 N)

IV (ew. III, gdy azotany >2
mg/l NO3 N)

V

5 lub wi cej ocen
Wska nik
A i adnej oceny C
optymalnego siedliska wska nik w pomocniczych (tab. 3)

Pozosta e (inne ni dla FV
i U2) kombinacje ocen
wska nik w pomocniczych (tab. 3)***

5 lub wi cej ocen
C i adnej oceny
A wska nik w pomocniczych (tab. 3)

Obecno
punktowych r de
zanieczyszcze
Klasa czysto ci
wody**

* FV

stan w a ciwy, U1

stan niezadowalaj cy, U2

stan z y

** Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 11 lutego 2004 w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu w d powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu
oraz sposobu interpretacji wynik w i prezentacji stanu tych w d (DzU, nr 32, poz. 284).
*** Je eli nie mo na ustali 5 lub wi cej ocen wska nik w pomocniczych (tab. 3), wtedy ocena
wska nika optymalnego siedliska to stan nieznany XX.
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Wska niki kardynalne
brak
Zar wno w przypadku wska nik w opisuj cych stan populacji, czyli liczebno ci na
stanowisku, struktury wiekowej i struktury wielko ci cia a, jak i w przypadku wska nik w
u ywanych do oceny stanu siedliska, czyli zasiedlenia odcinka rzeki, obecno ci antropogenicznych zmian w budowie koryta rzeki, obecno ci punktowych r de zanieczyszcze ,
klasy czysto ci wody, oraz wska nika optymalnego siedliska, traktuje si je jako r wnocenne. Oznacza to, e oceny warto ci tych wska nik w maj tak sam wag w og lnej
ocenie stanu ochrony gatunku.
Pozosta e wska niki, zamieszczone w tabeli 3, takie jak szeroko koryta rzeki, udzia
procentowy jego ocienionych fragment w, granulacja osad w dennych, g boko (maks.)
wody na kt rej stwierdzono U. crassus, profil koryta rzeki, pr dko przep ywu wody
w miejscu jego wyst powania, udzia w strukturze gatunkowej zgrupowa Unionidae,
obecno ryb ywicieli larw U. crassus, st enie azotan w powinny by zbierane w celu
ustalenia warto ci wska nika opisuj cego jako siedliska, co pozwala bardziej precyzyjnie opisa siedlisko i ewentualnie wyja ni zachodz ce w siedlisku zmiany.
Ocena warto ci wska nika optymalnego siedliska b dzie efektem analizy ocen wska nik w pomocniczych wymienionych w tabeli 3. Podsumowuj c warto ci wszystkich wska nik w, b dzie si ocenia , czy siedlisko odpowiada wymaganiom gatunku. Je eli ponad
po owa wska nik w pomocniczych uzyska oceny A i adnej oceny C, wtedy wska nik
optymalnego siedliska zostanie oceniony na FV. Je eli ponad po owa wska nik w pomocniczych uzyska oceny C i adnej oceny A, wtedy wska nik optymalnego siedliska zostanie
oceniony na U2. Je eli ponad po owa wska nik w nie b dzie znana, wtedy wska nik optymalnego siedliska uzyska ocen XX (stan nieznany). W pozosta ych przypadkach b dzie
mia ocen U1 (patrz tabela poni ej).
Tab. 3. Waloryzacja pomocniczych wska nik w stanu siedliska sk jki gruboskorupowej
Pomocnicze wska niki stanu siedliska
Ocena*

Wska nik

A

B

C

Szeroko
Koryta

5 80 m

80 150 m

Zacienienie stanowiska
(procent zaro ni cia
brzeg w rzeki
powoduj cy
ocienienie koryta)

Brzegi przynajmniej
cz ciowo ocienione,
zaro ni te krzewami
lub drzewami od
40 80%

Brzegi s abo ocienione
Brzegi bez ro linno ci
<40% lub ca kiem
ocieniaj cej koryto
ocienione >80%

Rodzaj pod o a

Piaszczysto- wirowe

Piaszczysto- wirowe
z udzia em frakcji
mu u

Skaliste, kamieniste
i/lub muliste

<0,3 lub 1,2 2 m

>2 m i/lub du e wahania poziomu wody

G boko (maksymalna) wody, na kt rej
0,3 1,2 m
stwierdzono U. crassus

<5 m i >150 m
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Profil koryta rzeki

Urozmaicony (koryto
na kolejnych przekro- S abo zr
jach ma r ne kszta ty)

nicowany

Jednorodny (koryto na
kolejnych przekrojach
ma podobny kszta t)

Pr dko przep ywu
wody w miejscu wyst - <30 cm/s
powania U. crassus

30 50 cm/s

>50 cm/s

Udzia U. crassus
w strukturze gatunkowej zgrupowa
Unionidae

41 100%

10 40%

<10%

Obecno ryb
ywicieli glochidi w
U. crassus

Obecne

Nieliczne lub nie
stwierdzono, ale nie
stwierdzono te obcych gatunk w ryb

Brak ryb
ywicieli
larw U. crassus, stwierdzono obce gatunki ryb

St enie azotan w

<=2 mg/l NO3 N

2 10 mg/l NO3 N

>10 mg/l NO3 N

*A stan sprzyjaj cy gatunkowi, B
j cy

w granicach tolerancji, ale nieoptymalny, C

niesprzyja-

Jednym z wska nik w pomocniczych do oceny czy badane siedlisko zbli one jest do
optymalnego siedliska U. crassus jest wska nik udzia U. crassus w strukturze gatunkowej zgrupowa Unionidae . Im ten udzia jest wy szy, tym siedlisko bardziej zbli one do
optymalnego dla U. crassus. Gdy zmienia si charakter siedliska na mniej korzystny dla U.
crassus, zwi ksza si udzia innych gatunk w ma y z rodziny Unionidae.

Ocena stanu populacji
Wszystkie wska niki stanu populacji traktowane s r wnocennie, jako maj ce taki sam
wp yw na og ln ocen stanu populacji. O ocenie populacji decyduje ocena najni sza.
Ocena FV (stan w a ciwy) przyznawana jest wtedy, gdy brak ocen U1 i U2. Ocena U1 (stan
niezadowalaj cy) nadawana jest, gdy warto co najmniej jednego wska nika oceniono
na U1. Ocena U2 (stan z y) przyznawana jest wtedy, gdy warto co najmniej jednego
wska nika oceniono na U2.

Ocena stanu siedliska
Ocena og lna stanu siedliska FV (stan w a ciwy) przyznawana jest wtedy, gdy warto ci
przynajmniej czterech wska nik w oceniono na FV, a pi ty nie ma oceny U2 (jeden mo e
mie ocen U1). Ocena U1 (stan niezadowalaj cy) nadawana jest, gdy warto przynajmniej dw ch wska nik w oceniono na U1, a pozosta e albo maj oceny FV, albo gdy jedna
ocena U2 r wnowa ona jest przez ocen FV innego wska nika. Ocena U2 przyznawana
jest wtedy, gdy warto przynajmniej dw ch wska nik w oceniono na U2.

Perspektywy zachowania
Perspektywy zachowania ocenia si g wnie w oparciu o opini eksperta. Musz by w niej
uwzgl dnione obserwowane zmiany warto ci badanych wska nik w w populacji i siedlisku oraz wszelkie dzia ania i plany, kt rych skutki mog wp yn na stan populacji i siedliska na badanym stanowisku (np. planowana regulacja cieku). Ocen FV nadaje si , gdy nie
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obserwuje si negatywnych zmian w populacji i siedlisku i nie przewiduje oddzia ywa lub
plan w mog cych mie negatywny wp yw na populacj lub siedlisko. Ocena U1 jest przyznawana, gdy stwierdza si takie oddzia ywania lub powstaj plany przedsi wzi , kt re
mog negatywnie oddzia ywa na populacj lub siedlisko, jednak ich skutki b d jeszcze
odwracalne. Ocena U2 jest przyznawana wtedy, gdy w populacji lub siedlisku obserwuje
si negatywne zmiany albo stwierdza si oddzia ywania, maj ce charakter trudno odwracalnych, prowadz ce do takich zmian w najbli szej przysz o ci.

Ocena og lna
O ocenie og lnej stanu ochrony gatunku decyduje najni sza ocena kt regokolwiek parametru (populacja, siedlisko, perspektywy zachowania).

3. Opis bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Obszar wytypowany do prowadzenia monitoringu sk jki gruboskorupowej to rzeka zamieszkiwana przez ten gatunek. Informacja o zasiedleniu mo e pochodzi z danych publikowanych i niepublikowanych. W obszarze bada wyznacza si stanowiska monitoringowe (co najmniej 3), gdzie zostan pobrane pr by w celu okre lenia warto ci badanych
wska nik w. Stanowiskiem monitoringowym jest fragment rzeki o d ugo ci 1 km. Jako
stanowiska wybiera si zasiedlone odcinki rzek. Sk jka gruboskorupowa zazwyczaj nie
wyst puje r wnomiernie na ca ej d ugo ci cieku. Aby stwierdzi wyst powanie sk jki, nale y w arbitralnie wybranych miejscach na rzece przeszuka dno, pos uguj c si metod
szukania ma y na upatrzonego lub pobieraj c pr by drapaczem. Pomocny w poszukiwaniu ma y na dnie jest wziernik do ogl dania dna (tzw. akwaskop, chocia podobn rol
spe ni wiaderko z przezroczystym dnem). Odbijaj ca wiat o powierzchnia wody utrudnia
szukanie ma y na upatrzonego , a u ycie wziernika likwiduje problem odblask w na
powierzchni wody i pozwala ogl da dno (fot. 3 i 4).
Dla badanych stanowisk odcink w rzeki o d ugo ci 1 km nale y okre li wsp rz dne geograficzne (GPS) obu ko c w odcinka, aby w przysz o ci mo liwe by o prowadzenie
bada na tych samych stanowiskach. Nale y r wnie zaznaczy badany odcinek rzeki na
mapie. Odleg o pomi dzy wybranymi stanowiskami powinna wynosi co najmniej 1 km.
Monitoring powinien obejmowa co najmniej 30 rzek, czyli oko o 1/3 znanych w Polsce miejsc wyst powania sk jki gruboskorupowej. Ich wyb r powinien odzwierciedla
rozmieszczenie gatunku w Polsce. Co najmniej 6 spo r d tych 30 rzek powinno znajdowa
si w granicach tzw. regionu alpejskiego (Karpaty z cz ci Przedg rza), gdzie proponuje si wyznaczenie stanowisk do monitoringu na Jele ni, Piekielniku, Jasio ce, Os awie,
Wiarze, Solince i na g rnym Sanie w Bieszczadach. Pozosta e 24 rzeki powinny reprezentowa region kontynentalny (pozosta a cz
terytorium l dowego Polski). Opr cz 9 rzek
obj tych monitoringiem w latach 2006 2008: cz ci rzeki Jasio ki le cej w regionie kontynentalnym, Cedronu, Warkocza, Czarnej W oszczowskiej, Drawy, Zbrzycy, Pilicy, Liwca
i Szeszupy, proponuje si do monitoringu 15 innych rzek (por. ryc. 2). Na ka dej z nich
nale y wybra co najmniej 3 stanowiska odcinki rzeki o d ugo ci 1 km. Szacuje si , e
w monitoringu b dzie badanych 150 200 stanowisk.
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Spos b wykonywania bada
Badanie wska nik w stanu populacji
Na wytypowanym stanowisku wyznacza si co najmniej trzy powierzchnie badawcze
transekty o szeroko ci 1 m w poprzek koryta rzeki (por. ryc. 3). Odleg o miedzy transektami nie powinna by mniejsza ni 100 m. Transekty powinny obejmowa miejsca typowe
dla wyst powania gatunku (patrz rozdzia I.4. i fot. 6 i 7). Je eli na badanym odcinku znajduje si obiekt hydrotechniczny (np. jaz), to nale y wyznaczy transekt poza granicami tej
budowli; je eli na rzece jest br d lub miejsce pojenia byd a, to r wnie nie nale y w takim
miejscu wyznacza transektu. D ugo transektu zale y od szeroko ci rzeki. Tym samym
wielko powierzchni badawczej jest zmienna. Na wybranych powierzchniach pobiera si
pr by ma y drapaczem dna (skrobakiem dna), wyposa onym w t po zako czone z by,
podobne do z b w grabi ogrodowych, u atwiaj ce zruszanie osad w dennych i wydobywanie z nich ma y. Pobieraj c pr b , drapacz przeci ga si przez osady denne na odcinku 1 m (tj. na szeroko transektu) pod pr d . Pr by nale y pobiera jedna obok drugiej,
wzd u ca ego transektu. Przy d ugo ci transektu 20 m i szeroko ci drapacza dna 50 cm
oznacza to pobranie 40 pr b. Ka d pr b nale y przep uka , np. przez siatk drapacza
lub na sicie posiadaj cym oczko siatki o przek tnej 5 mm, i wybra ma e.
Pobieranie pr b drapaczem dna jest metod prost i tani , ale nie daje bardzo precyzyjnych danych ilo ciowych. Jednak dane uzyskane w spos b przedstawiony powy ej maj
dok adno wystarczaj c dla potrzeb tego monitoringu.
Zebrane ma e z rodziny Unionidae nale y oznaczy do gatunku. Przy oznaczaniu
mo na skorzysta z klucza zamieszczonego w monografii ma y napisanej przez Piechockiego i Dyduch-Falniowsk (1993). Przy pomocy suwmiarki nale y zmierzy muszle osobnik w sk jki gruboskorupowej, tak jak pokazano na ryc. 4, a nast pnie zakwalifikowa
osobniki do jednej z grup w zale no ci od d ugo ci muszli: (1) do 30 mm, (2) ponad 30
do 60 mm, (3) ponad 60 mm. W efekcie powstanie rozk ad liczebno ci w klasach d ugo ci
muszli. Nale y r wnie policzy pier cienie przyrostu na muszli w celu oceny wieku osobnik w. Ka demu pier cieniowi odpowiada jeden rok. Policzy , ile osobnik w osi gn o
dany wiek, i zakwalifikowa je do jednej z wyr nionych klas wieku: (1) osobniki do lat 3;
(2) osobniki w wieku 3 do 6 lat; (3) osobniki starsze). Pozwoli to uzyska struktur wiekow
sk jki gruboskorupowej na stanowisku. W niekt rych typach w d pier cienie s trudne do
odczytania lub muszle ulegaj z czasem zniszczeniu i odczytanie liczby pier cieni przyrostu na nich jest trudne i obarczone ryzykiem b du albo wr cz niemo liwe. Wtedy rozk ad
d ugo ci muszli mo e pos u y do wnioskowania o bardzo zgrubnym oszacowaniu struktury wiekowej, Obecno ma ych osobnik w mo e wiadczy o tym, e obecne s m ode
osobniki, a w populacji zachodzi rozr d.
W celu oceny liczebno ci sk jki gruboskorupowej nale y zliczy zebrane osobniki
i podzieli przez liczb zbadanych transekt w na stanowisku (np. pobieramy pr b z transektu o d ugo ci 20 m (szeroko koryta rzeki) i szeroko ci 1 m wytyczonego w poprzek
koryta rzeki, wy owione zosta o 10 osobnik w, liczebno wynosi zatem 10 osobnik w na
metr bie cy rzeki (metoda zastosowana przez Kobialka, Colling 2006, Zettler, Jueg 2007).
Zbadana powierzchnia wynosi 20 m2, wi c zag szczenie na transekcie to 0,5 os./m2.
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Ryc. 3. Pobieranie pr b na transekcie w poprzek koryta rzeki; popielata p aszczyzna powierzchnia transektu; bia a
strza ka wskazuje kierunek, w kt rym p ynie woda; pr by nale y pobiera drapaczem pod pr d (rys. K. Zaj c)

Badanie wska nik w stanu siedliska
W ramach bada stanu siedliska nale y przede wszystkim okre li bezpo rednio w terenie:
d ugo zasiedlonego odcinka rzeki w obr bie stanowiska (1 km), obecno antropogenicznych zmian w budowie koryta oraz obecno punktowych r de zanieczyszcze , a tak e
uzyska dane do okre lenia warto ci wska nik w pomocniczych optymalnego siedliska.
Aby oceni d ugo zasiedlonego odcinka rzeki o d ugo ci 1 km, pobiera si w obr bie
tego odcinka pr by jako ciowe na ca ym badanym odcinku cieku (stanowisku), w ustalonych odst pach, kt rych wielko powinna by uzale niona od stopnia zr nicowania
siedliska. Najcz ciej wystarczy pobiera je raz na 100 m. Je eli w obr bie stanowiska
zmienia si charakter rzeki (np. znajduje si uj cie dop ywu), mo na zwi kszy liczb pr b
w tym miejscu. Pr by jako ciowe pobiera si przeszukuj c dno i zbieraj c widoczne goym okiem ma e w okre lonym czasie lub przy u yciu drapacza dna (skrobaka). Nast pnie nale y obliczy , jaki udzia w skontrolowanych miejscach na badanym odcinku rzeki
(tj. stanowisku monitoringowym) mia y te, na kt rych obecna by a sk jka gruboskorupowa.
Wyniki podaje si w procentach.
R wnocze nie nale y notowa obecno antropogenicznych zmian w korcie rzeki oraz
obecno punktowych r de zanieczyszcze . W trakcie kontroli stanowiska nanosi si na
map wszelkie zaobserwowane zmiany w korycie rzeki powsta e w wyniku prac regulacyjnych i hydrotechnicznych. Nast pnie odczytuje si z mapy, jaki jest procentowy udzia
w d ugo ci badanego odcinka fragment w zmienionych przez cz owieka. Wyniki podaje
si w procentach.
R wnie na mapie powinno si zaznacza punktowe r d a zanieczyszcze stwierdzone na badanym odcinku rzeki.
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Ryc. 4. Spos b liczenia pier cieni przyrostu (X1, X2, X3, X4) na muszli oraz pomiar d ugo ci muszli sk jki gruboskorupowej.

Klasa czysto ci wody jest oznaczana przez Wojew dzkie Inspektoraty Ochrony rodowiska w ramach Pa stwowego Monitoringu rodowiska. W zwi zku z tym informacj
o klasie czysto ci wody w rzece na badanym stanowisku nale y uzyska w odpowiedniej
plac wce WIO . Wska nik ten przyjmuje si dla ca ego stanowiska, nie dla poszczeg lnych transekt w. Nale y przyj klas czysto ci wody okre lon dla najbli szego stanowisku punktu pomiarowego, gdzie badania wody wykonuje WIO .
Aby uzyska dane do okre lenia warto ci wska nik w pomocniczych optymalnego
siedliska, nale y:
zmierzy szeroko koryta rzeki, kt ra odpowiada redniej d ugo ci badanych transekt w prowadzonych w poprzek koryta rzeki,
oceni zacienienie stanowiska, zaznaczaj c na mapie zaro ni te brzegi rzeki, powoduj ce ocienienie koryta z lustrem wody, a nast pnie wyliczy procentowy udzia takich
brzeg w na badanym stanowisku,
opisa rodzaj pod o a dominuj cy w miejscach, gdzie wyst puje U. crassus (klasyfikacja wg normy PN-B/02480),
zmierzy sztywn miark maksymaln g boko wody, na kt rej stwierdzono U. crassus na stanowisku (w razie konieczno ci zmierzy g boko ci w ka dym miejscu, gdzie
znaleziono sk jk i na tej podstawie okre li maksymaln g boko ),
na badanych transektach opisa profil koryta rzeki. Profil koryta rzeki mo na wyrysowa mierz c g boko ci na badanym transekcie, co najmniej w trzech miejscach,
zmierzy pr dko przep ywu wody w miejscu wyst powania U. crassus przy pomocy odpowiedniego urz dzenia do pomiaru pr dko ci przep ywu wody (np. cyfrowym
miernikiem pr dko ci przep ywu wody FP111 GLOBAL WATER FLOW PROBE,
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okre li udzia sk jki gruboskorupowej w strukturze gatunkowej zgrupowa Unionidae
(wyliczy procentowy udzia osobnik w U. crassus w og lnej liczbie z owionych ma y dla danego transektu, po czym okre li redni warto ze wszystkich transekt w),
ustali list gatunk w ryb dla stanowiska (w oparciu o dost pne dane publikowane
i niepublikowane, np. dane PZW, dane w asne, ankiety, wywiady),
zmierzy st enie azotan w, raz na ka dym transekcie przy pomocy jonometru z odpowiedni elektrod jonoselektywn i dla stanowiska poda redni z tych pomiar w.
Wska nik optymalnego siedliska ocenia si w nast puj cy spos b:
je eli ponad 50% wska nik w pomocniczych oceniono na A i aden wska nik nie
zosta oceniony na C, to wska nik optymalnego siedliska uzyskuje ocen FV;
je eli ponad 50% wska nik w pomocniczych oceniono na C i aden wska nik nie
zosta oceniony na A, to wska nik optymalnego siedliska uzyskuje ocen U2;
je eli ponad 50% wska nik w pomocniczych nie mo e zosta ocenionych np. z powodu braku danych, wtedy wska nik optymalnego siedliska uzyskuje ocen XX;
w pozosta ych przypadkach wska nik optymalnego siedliska uzyskuje ocen U1.

Termin i cz stotliwo bada
Badania powinny by wykonywane latem lub wczesn jesieni w nast puj cych warunkach: niski stan wody, woda stosunkowo przejrzysta, pogoda s oneczna, najlepiej mi dzy
godz. 10.00 a 16.00. Zaleca si prowadzenie bada monitoringowych raz na 2 lata
Monitoring powinien wykonywa zesp co najmniej 2 os b po odpowiednim przeszkoleniu, kt re posiad y r wnie znajomo przepis w BHP.

Sprz t i materia y do bada
dostosowany do warunk w str j do pracy w wodzie, np. wodery (zwane inaczej
spodnio-butami lub butami biodrowymi) lub pianka do nurkowania),
wziernik do ogl dania dna (tzw. akwaskop) i/albo sprz t do nurkowania,
ta ma miernicza, np. o d . 50 m, i dr ki do jej mocowania (wyznaczanie transektu,
pomiar szeroko ci koryta),
miarka sztywna do pomiaru g boko ci wody,
przybory do pisania i formularze do notowania danych,
drapacz dna z z bami (mussel rake; Strayer, Smith 2003),
sito do p ukania pr b (siatka najlepiej 5 mm),
suwmiarka do pomiar w muszli,
mierniki do pomiaru wybranych cech fizyczno-chemicznych wody: jonometr z elektrodami jonoselektywnymi (mo liwe jest wykorzystanie elektronicznych wielofunkcyjnych aparat w pomiarowych),
miernik pr dko ci przep ywu m ynek hydrometryczny (albo p ywak i stoper w przypadku zbyt p ytkiej wody),
aparat fotograficzny,
GPS do zmierzenia wsp rz dnych geograficznych stanowiska,
dok adna mapa topograficzna (np. 1:10 000; mapy w skali 1:10 000 s dost pne w Wojew dzkich O rodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
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4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Poni ej zamieszczono przyk adow wype nion kart dla stanowiska Unio crassus.
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku

Nazwa gatunku
Kod obszaru
Nazwa obszaru

Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
1032
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury
Sk jka gruboskorupowa Unio crassus Philipsson, 1788
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa obszaru monitorowanego
Bia a

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa
stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego
Stanowisko 4

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki
Obszary chronione,
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
na kt rych znajduje
si stanowisko
Stanowisko nie znajduje si na adnym z teren w obj tych prawn ochron .
Wsp rz dne
geograficzne
Wysoko

n.p.m.

Charakterystyka
siedliska gatunku
na stanowisku

Informacje
o gatunku
na stanowisku
Ostatnia weryfikacja
w terenie
Obserwator
Daty obserwacji
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Poda wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N, 21o03
E
49o53
Poda wysoko n.p.m. stanowiska lub zakres

od... do...

221 m n.p.m.
Opisa siedlisko na stanowisku:
og lny charakter: rzeka/kana , opisa koryto
typ siedliska przyrodniczego
typ morfologiczny rzeki i stopie przekszta cenia
otoczenie koryta
ro linno w korycie
rodzaj pod o a (dno)
rzeka ma a, szeroko oko o 7 metr w
3260 nizinne i podg rskie rzeki ze zbiorowiskami w osienicznik w
rzeka podg rska, koryto naturalne, stosunkowo proste
rzeka graniczy z wypasanymi kami, wzd u brzeg w pojedyncze wierzby
do du a ilo ro lin zanurzonych w korycie, cz
brzegu poro ni ta
ro linami wynurzonymi
dno piaszczyste- wirowe
Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Stanowisko badane po raz pierwszy. Gatunek wyst puje w zgrupowaniach;
razem znaleziono 28 osobnik w przy prawym brzegu pod korzeniami drzew
na pod o u piaszczystym.
Data ostatniej potwierdzonej obserwacji gatunku na stanowisku
26.08.2009
Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko
Jan Kowalski
Daty wszystkich obserwacji
26.08.2009
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Data wype nienia

Data wype nienia formularza przez eksperta
10.09.2009
wype nia instytucja koordynuj ca

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych

Data
zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion
instytucja koordynuj ca

wype nia

Stan ochrony gatunku na stanowisku
Parametr/Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja
Liczebno

Struktura wiekowa

Poda zag szczenie osobnik w

FV U1

28 osobnik w/transekt
Udzia
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat

klas wiekowych:
14,3%
35,7%
35,7%
14,3%

U1

Nie stwierdzono najm odszych klas wiekowych
Wszystkie osobniki zakwalifikowano do klasy wiekowej
3 6 lat
Struktura wielko ci cia a

U1

D ugo muszli osobnik w na stanowisku (mm):
35; 36; 37; 40; 43; 44; 44; 46; 46; 48; 48; 49; 50; 52;
U1
Nie stwierdzono osobnik w o d ugo ci muszli poni ej 30 mm
Siedlisko

Zasiedlenie odcinka rzeki

Udzia (%) miejsc zasiedlonych przez sk jk w stosunku do
wszystkich skontrolowanych na badanym odcinku

FV

80%
Obecno punktowych
r de zanieczyszcze
Obecno antropogenicznych zmian w budowie
koryta
Klasa czysto ci wody
Wska nik optymalnego
siedliska

Perspektywy
zachowania

Ocena og lna

Liczba punktowych zanieczyszcze

FV

brak
Udzia (%) w d ugo ci badanego odcinka fragment w zmienionych w wyniku prac hydrotechnicznych
0% brak regulacji itp. na stanowisku

FV

FV

koryto naturalne

Poda klas czysto ci wody
III
Oceny wska nik w pomocniczych:
3 oceny A, 3 oceny B i 3 oceny C
Opisa perspektywy zachowania gatunku na stanowisku
oraz utrzymania si w a ciwego dla niego siedliska, z
uwzgl dnieniem istniej cych oddzia ywa i przewidywanych zagro e

FV
U1

FV

Dobre perspektywy zachowania gatunku i jego siedliska
wdra ane s plany poprawy jako ci wody, a r wnocze nie
brak projekt w regulacji koryta rzeki
U1
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Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa (zagro e ) na gatunek i jego
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny spos b u ytkowania, planowane inwestycje,
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e zgodne
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszar w Natura 2000; wp yw
oddzia ywania: +
pozytywny,
negatywny, 0
neutralny; intensywno oddzia ywania: A silna, B umiarkowana, C s aba
Aktualne oddzia ywania
Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

120

Nawo enie

B

0

Zmiana sk adu chemicznego wody

420

Odpady, cieki

A

0

Zanieczyszczenie wody, znikni cie ryb przenosz cych glochidia.

830

Regulowanie koryt
rzecznych

A

952

Eutrofizacja

Likwidacja odsypisk i ach wirowych, przypieszenie przep ywu wody.

B

Zmiana w sk adzie gatunkowym ryb, brak
jednego z ogniw cyklu rozmna ania

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)
Kod

Nazwa

Intensywno

Wp yw
0

Syntetyczny opis
Zanieczyszczenie wody, znikni cie ryb przenosz cych glochidia.

420

Odpady, cieki

A

502

Drogi, szosy

B

W przypadku remontu mo liwo zniszczenia
stanowiska, oraz przedostawanie si zanieczyszcze do wody

830

Regulowanie
koryt rzecznych

A

Likwidacja odsypisk i ach wirowych, przy pieszenie przep ywu wody.

952

Eutrofizacja

B

Zmiana w sk adzie gatunkowym ryb, brak jednego z ogniw cyklu rozmna ania
Inne informacje

Inne warto ci
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za cznik w Dyrektyw Siedliskowej
i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie/ gatunki chronione
(poda liczebno w skali: liczny, rednio liczny, rzadki)
Nie zaobserwowano

Gatunki obce
i inwazyjne
Inne uwagi

Obserwowane gatunki obce i inwazyjne
Nie obserwowano
Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w
Brak

mn000045_unio crassus_stanowisko 4_foto 1
mn000045_unio crassus_stanowisko 4_foto 2
Dokumentacja
mn000045_unio crassus_stanowisko 4_foto 3
fotograficzna
mn000045_unio crassus_stanowisko 4_foto 4
mn000045_unio crassus_stanowisko 4_foto 5
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5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych,
dla kt rych mo na zaadaptowa opracowan metodyk
Opracowana metodyka mo e zosta zaadaptowana do monitorowania zwierz t o podobnej biologii i wymaganiach ekologicznych. Nale do nich inne du e ma e s odkowodne
(Unionoidea) zamieszkuj ce wody p yn ce, w r d kt rych w naszym kraju s gatunki zagro one i chronione, wymagaj ce monitoringu: np. szcze uja sp aszczona Pseudanodonta
complanata.

6. Ochrona gatunku
Sk jka gruboskorupowa jest obj ta ochron prawn w Polsce. Spos b sprawowania tej
ochrony ogranicza si do ochrony biernej. Stanowiska sk jki gruboskorupowej znajduj
si na terenach obj tych r nymi formami ochrony. Prawie po owa (48%) park w narodowych ma w swoich granicach stanowiska sk jki gruboskorupowej, np. Wigierski i Drawie ski. Stwierdzono j w ponad 30% park w krajobrazowych, np. Barlinecko-Gorzowskim,
Suwalskim i I skim. Wyst puje te w kilku rezerwatach przyrody, np. Jar Rzeki Raduni,
oraz w granicach innych obszar w chronionych, o mniejszym re imie ochronnym np. na
obszarach chronionego krajobrazu, co nie ma wi kszego znaczenia dla zachowania tego
gatunku. Ponadto wyst puje on w granicach Rezerwat w Biosfery Bia owieskim i Karpaty Wschodnie . Jednak dotychczas nie powo ano adnego obszaru specjalnie dla ochrony
tego ma a. Stanowiska do monitoringu wyznaczono zar wno na obszarach chronionych,
jak i nieobj tych ochron .
Wyst powanie stanowisk sk jki gruboskorupowej w granicach obszar w chronionych
nie spowodowa o zmiany niekorzystnych trend w w populacji tego gatunku na terenie Polski. Przyk adem mo e by zanikanie stanowisk w dorzeczu Nidy chronionych w granicach
park w krajobrazowych.
Cz
stanowisk tego mi czaka zaproponowano do w czenia do ekologicznej sieci
obszar w chronionych o randze europejskiej Natura 2000 . Je eli w wyniku prac nad
t sieci znajdzie si w niej reprezentatywna cz
polskich stanowisk, istnieje szansa na
bardziej skuteczn ochron tego gatunku.
Ponadto sk jka gruboskorupowa wymaga aktywnych dzia a ochronnych. Przede
wszystkim konieczne jest przyj cie rozwi za prowadz cych do poprawy jako ci wody.
Istniej szanse na osi gni cie poprawy ich stanu g wnie w zwi zku z realizacj zapis w
Dyrektywy Wodnej. Innym wa nym polem dzia a jest przywracanie naturalnych proces w hydrologicznych w rzekach zmienionych dzia alno ci cz owieka. Dzi ki wyst powaniu naturalnych proces w hydrologicznych istniej mikrosiedliska odpowiednie dla tego
gatunku ma a. R wnocze nie w rzekach o stosunkowo naturalnym re ymie hydrologicznym powinny by odtwarzane populacje sk jki na drodze reintrodukcji. Dlatego potrzebne
jest opracowanie metod i stworzenie stacji hodowli ma y. W zwi zku z tym, e w cyklu
yciowym tego ma a pojawia si larwa zwana glochidium, kt ra do przeobra enia wymaga paso ytowania przez kilka tygodni na rybie odpowiedniego gatunku, nale y prowadzi
w miejscach wyst powania sk jki monitoring ryb i uzgadnianie zarybie .
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