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Dawno, dawno temu

Wyobraź sobie drogi czytelniku, że siedzisz nad 
brzegiem jeziora lub stawu, niekoniecznie dużego  
i widzisz nad powierzchnią wody unoszącą się ku gó-
rze chmurę maleńkich owadów ochotek – drobnych 
muchówek po łacinie nazwanych Chironomidae. 
Jesteś świadkiem masowego wylotu, którego celem 
jest rozmnażanie. Tuż przed Twoimi oczami odbywa 
się jeden z podstawowych i bodajże najważniejszych 
procesów biologicznych. Jego efektem będą kolej-
ne pokolenia owadów. Z zapłodnionych i złożonych  
w wodzie jaj rozwiną się w larwy, które stopniowo 
rosną i linieją, zostawiając po sobie tzw. wylinki. 
Ostatecznie, ostatnie stadia larwalne wytworzą po-
czwarki, w których przeobrażą się w osobniki doro-
słe, a następnie z nich wylecą już jako nowa genera-
cja ochotek, kończąc tym samym cykl życiowy. 

Drogi czytelniku wyobraź sobie także, iż wspo-
mniany powyżej akwen wodny istniał w czasach wy-
cofującego się z obszaru Polski północnej lodowca,  
a obecnie jest on torfowiskiem (podmokłym terenem, 
w którym zachodzą procesy akumulacji osadów orga-
nicznych), które formowało się, przez około 12 000 
lat, w wyniku stopniowego zarastania jeziora przez 
rośliny. Na pierwszy rzut oka niczym nie przypomina 
dawnego środowiska, ale osady, które sukcesywnie 
kumulowały się na jego dnie, kryją historię zapisaną 
szczątkami maleńkich ochotek. 

Od tego się zaczęło

Szczątki organizmów odnajdywanych w rdzeniach 
wydobytych z dna jezior i powierzchni torfowisk sta-
nowią obecnie podstawę do poznawania przyczyn  
i skutków zjawisk globalnych takich, jakie zachodzi-
ły w przeszłości, jak np. zmiana klimatu. 

Rdzeń to odpowiedniej długości wycinek ziemi 
wyciągnięty sondą rdzeniową Więckowskiego i wła-
śnie w nim zapisana jest historia niemalże wszyst-
kiego co żyło w badanym zbiorniku, od małych mi-
kroorganizmów i drobnych zwierząt, po informacje  
o całych ekosystemach, ludzkiej działalności,  a nade 
wszystko klimacie.

Historia badań paleoekologicznych osadów wod-
nych sięga początku XX wieku. Pierwszym obiektem 

badań były pyłki roślinne, doskonale zakonserwowa-
ne w osadzie. Na podstawie ich składu odwzorować 
można roślinność jaka w przeszłości porastała badany 
obszar. Oprócz nich można analizować pozostałości 
drobnych fragmentów roślin. Z czasem zaczęto włą-
czać do analiz paleośrodowiskowych szczątki zwie-
rzęce. Ochotki, jako materiał do badań subfosylnych 
zostały po raz pierwszy wykorzystane przez grupę 
niemieckich naukowców w 1927 roku, a w Polsce 
w 1979 r. Praca ta obejmowała sekwencję Chirono-
midae w jeziorze Wigry. Współcześnie analizy pale-
ośrodowiskowe są prowadzone w wielu ośrodkach 
naukowych w  kraju. 

Muchówki należące do rodziny ochotkowatych 
mają ciało pokryte oskórkiem (kutykula), w dużej czę-
ści składającym się z chityny – która jest wielocukrem 
ulegającym bardzo powolnemu rozkładowi. Chociaż 
w osadach kopalnych zachowują się jedynie zbudo-
wane z niego twarde głowy larw owadów, to zapisa-
nych jest w nich większość informacji niezbędnych do 
identyfikacji morfologicznej. Przy odrobinie wprawy 
można na podstawie szczątków oznaczyć większość 
gatunków ochotek znalezionych w rdzeniu. 

Odkurzanie staroci

Co zatem możemy odczytać z fosylnych szcząt-
ków Chironomidae? Choć można sądzić, że 12 000 
lat to nie mało, jednak dla ewolucji organizmów 
strefy umiarkowanej jest to jedynie chwila. Innymi 
słowy we fragmentach rdzeni pobranych w Paleark-
tyce, datowanych na czas poprzedzający holocen 
można odnotować współcześnie występujące gatun-
ki ochotkowatych. Znając preferencje siedliskowe 
współczesnych taksonów można z dużym prawdo-
podobieństwem (starać się) odtworzyć warunki, jakie 
panowały za życia muchówek, których szczątki znaj-
dujemy w osadach. 

Podstawą jest jednak określenie podłoża, na jakim 
przeprowadza się analizy oraz oszacowanie składu  
pierwiastków i dokładne określenie ich przynależności 
czasowej dla danej głębokości. Jedną z często sto-
sowanych metod jest analiza datowania metodą ra-
diowęglową. Węgiel wbudowany w organizmy wy-
stępuje w trzech formach izotopowych tzn. w postaci 
izotopu promieniotwórczego węgla 14C oraz dwóch 
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izotopów stałych 12C i 13C. Proporcje izotopów węgla 
w żywym organizmie są stałe, ale po śmierci promie-
niotwórczy izotop 14C ulega rozkładowi. W przypad-
ku izotopu węgla 14C czas połowicznego rozpadu wy-
nosi 5740 lat, co oznacza, że co każde 5740 lat udział 
promieniotwórczego węgla zmniejsza się o połowę.  
Znając zasadę tego procesu możemy z pewnym przy-
bliżeniem oszacować kiedy żył badany organizm  
i ustalić ramy czasowe danej głębokości rdzenia. 

Diabeł tkwi w szczegółach

Analizując zgrupowania ochotkowatych nie zawsze 
jesteśmy w stanie oznaczyć organizmy do poziomu 
gatunku. Najwięcej problemów nastręcza oznaczanie 
przedstawicieli z plemiona Tanytarsini, których szcze-
góły budowy puszki głowowej często ulegają zniszcze-
niu. W  grupie tej znanych jest wiele gatunków niemal 
identycznych morfologicznie, chociaż reprezentują-
cych skrajnie odmienne preferencje środowiskowe  
i biologiczne (Ryc.1). Mimo tych  utrudnień, posiłku-
jąc się wynikami analiz innych organizmów, można  
z bardzo dużym prawdopodobieństwem wnioskować  
o warunkach środowiskowych oraz o przebiegu zmian 
w składzie gatunkowym danych grup organizmów (suk-
cesji). Kooperacja pomiędzy geologami, zoologami, 
palinologami (naukowcy badający pyłki roślinne), dia-
tomologami (specjaliści badający okrzemki) umożliwia 
daleko idące wnioskowanie, a porównywanie wyników 
pozwala na eliminację niejasności. W myśl zasady im 
więcej jest danych, tym łatwiej rozwiązać zagadkę. 

Jeśli wiemy i rozumiemy więcej, możemy rozwią-
zać zadanie szybciej, a przede wszystkim dokładniej. 
Ochotkowate są jedną z kluczowych grup organizmów 
napędzających analizę badań paleoekologicznych. Wy-
eliminowanie z całej „maszyny” tego „trybika” może 
uniemożliwić poprawne wnioskowanie. 

Po oznaczeniu ochotek z poszczególnych warstw 
rdzenia można przystąpić do analizy. Pomocne na 
tym etapie jest sporządzenie diagramu stratygraficz-
nego (Ryc.2), na który można nanieść wykonane 
datowania. Zastosowanie programu statystycznego 
umożliwia posegregowanie stwierdzonych takso-
nów według kolejności pojawiania się w kolejnych 
częściach badanego rdzenia. Chronologiczne uszere-
gowanie będzie odzwierciedlać zmianę sukcesji po-
szczególnych gatunków w czasie. Wyróżnione strefy 
podzielą rdzeń na etapy, w których zestawy gatunków 
Chironomidae wyraźnie się zmieniały. Naszą anali-
zę możemy uszczegółowić, rysując diagram przed-
stawiający wybrany element warunkujący obecność 
(lub brak) ochotek. Chironomidae są bardzo dobrym 
indykatorem zmian w środowisku, stąd ich analiza 
może być wykonana w odniesieniu do rozmaitych  
czynników. Możemy na przykład opracować wykres 
opisujący trofię, a posegregowane gatunki ukażą jak 
zmieniała się żyzność zbiornika. Możliwe jest rów-
nież opracowanie wykresu dla wartości pH, poziomu 
wody, czy (wreszcie) temperatury. 

Rola temperatury

Temperatura jest jednym z najważniejszych czyn-
ników decydujących o występowaniu  i rozwoju 
Chironomidae. Rekonstrukcje temperatury pozwa-
lają śledzić zmiany klimatyczne w historii regio-
nu na przestrzeni okresów geologicznych od końca 
ostatniego zlodowacenia do czasów współczesnych. 
Wnioskowanie dotyczące temperatury przeprowadza 
się w oparciu o tzw. zbiory testowe. Są to modele po-
zwalające wykorzystać wiedzę o preferencjach śro-
dowiskowych organizmów. Uzyskane na tej podsta-
wie dane o współcześnie żyjących gatunkach można 
porównać z danymi kopalnymi. W zależności od sze-
rokości geograficznej, możliwe jest zastosowanie od-
powiedniego zbioru testowego, który umożliwi przy-
porządkowanie temperatury dla badanego obszaru. 

I tak na przykład na podstawie szczątków Chirono-
midae z torfowiska Bęczkowice (Ryc. 3) koło Piotr-
kowa Trybunalskiego odtworzono warunki klima-
tyczne panujące w środkowej Polsce w ostatniej fazie 
zlodowacenia Wisły tuż przed  nastaniem holocenu. 
Modelem dla tych badan był  norweski zbiór testowy 
zawierający dane o występowaniu ochotek w ponad 
100 jeziorach północnej Skandynawii. 

Sagi rodu ochotek z Bęczkowic

W rdzeniu pobranym w Bęczkowicach odnalezio-
no blisko 1000 osobników ochotek należących do 60 

Ryc. 1. Puszka głowowa larwy ochotki z plemienia Tanytarsini.  
Fot. A. Jakiel.
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gatunków. Na podstawie wykresu stratygraficznego 
wyróżniono trzy widoczne fazy sukcesji Chirono-
midae. W pierwszej fazie zaobserwowano niewielką 
różnorodność biologiczną co tłumaczy się wczesnym 
stadium formowania się zbiornika, w przeciwieństwie 
do fazy następnej, obfitej w gatunki ochotek. Ustabili-
zowane warunki dla rozwoju tych owadów przypada-
ją na początek holocenu. Rekonstrukcja temperatury 
powietrza wykazuje średnią temperaturę w lipcu 
wahająca się pomiędzy 12° a 14°C. Skonstruowany 

diagram stratygraficzny wskazuje na dużą różnorod-
ność taksonomiczną oraz bardzo wysoką liczebność 
w tym czasie.  Przeważają gatunki charakterystyczne 

dla zbiorników wodnych. Fazę drugą kończy zmia-
na warunków i pojawiają się gatunki ziemnowodne, 
co wskazuje na osuszenie zbiornika. Pod koniec tej 
fazy liczebność ochotek drastycznie się zmniejsza  
i są one reprezentowane przez zaledwie kilka gatun-
ków. Wzrost poziomu wody spowodował pojawienie 
się taksonów zbliżonych  do początku fazy drugiej 
odznaczającej się  największym rozkwitem, chociaż 
ich liczebność nigdy nie była tak samo wysoka.

Dużą popularnością cieszą się badania łączące 

analizy wykorzystujące subfosylne szczątki zwierząt 
i roślin. Analiza geochemiczna staje się niewystarcza-
jąca by w pełni i bezbłędnie wnioskować o danym za-
gadnieniu. Analiza szczątków zwierzęcych pozwala 
precyzyjniej ocenić faktyczny stan środowiska. Inny-
mi słowy obecność określonych gatunków zwierząt 
(i roślin) eliminuje przypadkowość pojawienia się  
w rdzeniu elementu allochtonicznego (obcego). 

Być może pewnego dnia za kolejne 12 000 lat po-
tomek współcześnie żyjących paleobiologów będzie 
rozprawiać się z subfosylnymi (dla niego) ochotkami, 
żyjącymi w czasach dla nas współczesnych. 

Ryc. 3. Torfowisko Bęczkowice. Fot. J. Forysiak.

Ryc. 1. Diagram stratygraficzny dla Chironomidae na torfowisku w Bęczkowicach.
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