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Przykładem jest funkcjonujący na świecie termin
Astakologia (ang. Astacology) czyli nauka zajmująca się badaniem raków, a który to pochodzi od
łacińskiej nazwy gatunku raka – raka szlachetnego
(łac. Astacus astacus). Problem polega jednak na
tym, że nazwy obszarów wiedzy naukowej tworzy
się od nazw greckich, nie łacińskich. Dlatego w tym
przypadku greckie słowo Cancer powinno skutkować powstaniem nazwy Karcinologia (ang. Carcinology) i taka nazwa jest poprawną. Niestety złe
skojarzenia biorą w tym przypadku górę i utrudniają nie tylko nazewnictwo naukowe, ale także obecne działania popularyzatorskie na rzecz ratowania
raka – zwierzęcia ginącego.
Raka szlachetnego powinniśmy ratować i chronić,
podczas gdy z tym drugim zdecydowanie trzeba
walczyć i niszczyć. I o ile to drugie jest wiedzą powszechną i ogólnie akceptowaną, to konieczność
i wiedza o tym pierwszym jest mało znana i przez
ten fakt może stać się przysłowiowym „gwoździem do trumny” tego cennego gatunku, obecnego w naszej świadomości i kulturze. Gatunku, który jest w stanie nam „powiedzieć” czy jesteśmy
w mocy zachować środowisko naturalne w takim
stanie, że sami nie zostaniemy ofiarami zmian, które w nim poczyniliśmy. Ale po kolei…

Ta książka jest bowiem o tym, jak raka szlachetnego (Astacus astacus, Linnaeus, 1758) należy postrzegać, co o nim wiedzieć, aby mu skutecznie
pomóc. Bez takowej wiedzy zginie i wówczas niewiedza będzie jedną z wielu, a ostatnią antropogenną (czyli pochodzącą od ludzi) przyczyną jego
wymarcia w naszych wodach.
W książce tej podane są najważniejsze informacje
dotyczące tego gatunku na kanwie działań realizowanych na rzecz jego ratowania w jeziorach pomorskich, w których to do chwili obecnej zachowało się najwięcej naturalnych jeziornych stanowisk
występowania raka szlachetnego w Polsce. Regionu, który ciągle oferuje możliwości skutecznych
działań na rzecz jego ratowania. Regionu, który
może poszczycić się najdłuższą historią takich działań i jest unikatowy w skali światowej pod względem historycznych warunków występowania i zanikania raka szlachetnego z wód europejskich. Rak
szlachetny ginie na Pomorzu tak jak w innych regionach naszego kraju (Białkoz i inni,1996).
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W chwili obecnej to na Pomorzu, ku końcowi mają
się działania systemowego przywracania gatunku
czyli restytucji raka szlachetnego na Pomorzu, będące kontynuacją wieloletnich prac ukierunkowanych przede wszystkim na zahamowanie procesu
jego ustępowania. Podstawą tych działań był projekt pod nazwą: „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, finansowany w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach programu PL02 „Ochrona
różnorodności biologicznej i ekosystemów”.
Projekt ten, jak każda tego typu działalność, jest
efektem uznania wiedzy i doświadczenia wielu
osób zaangażowanych w jego realizację. Stronami
decydującymi o przyznaniu środków były: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Marszałek Województwa Pomorskiego, doceniając wieloletnią współpracę zaangażowanych osób z Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych pod kierownictwem pani dyrektor
Bożeny Sikory (Beneficjenta) oraz Katedry Ekologii
i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii Uniwer-

FUNDUSZE EOG

Nie będzie chyba dużo przesady w twierdzeniu, że
raka zna każdy, choć znacznie powszechniej ta nazwa kojarzy się niestety ze straszną chorobą. Już
w starożytnej Grecji czy starożytnych księgach hinduistycznych (Sanskrycie) nazwa „rak” funkcjonuje
pod tymi dwoma znaczeniami. Przyjmuje się jednak,
że nazwa zoologiczna była w tym przypadku pierwsza (Swahn, 2004). Z tym że, co jest charakterystyczne dla całej wiedzy o raku jako zwierzęciu, wiedza
powszechna, często schematyczna lub pobieżna,
spycha na dalszy plan tę rzetelną mającą realny
wpływ na nasze odnoszenie się do tego organizmu.
Tak w tym przypadku rakowate guzki u chorego, definiowane przez Hipokratesa jako rak, swoją nazwę
zyskały dzięki podobieństwu ich faktury i kształtu do
pancerza kraba, a nie raka. Ponieważ za jego czasów
(Hipokratesa) organizmy te miały wspólną nazwę,
to od samego początku uogólniona wiedza o raku
spowodowała, że jego nazwa własna ze względu na
złe skojarzenia jest niechętnie używana.
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WSTĘP

sytetu Szczecińskiego pod kierownictwem dr hab.
Przemysława Śmietany (Partnera).
Wyniki pracy naukowej i przeprowadzonych na
ich podstawie działań przyczyniły się do powrotu
raka szlachetnego do wód Zaborskiego Parku Krajobrazowego (2007 rok) oraz Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego (2009 rok) i wykazały, że praca na
rzecz ratowania gatunku jest celowa i ma realne
szanse na sukces. Warunkiem niezbędnym jest ich
kontynuacja i rosnące zaangażowanie - nazwijmy
je społeczne. Wyniki powyższych prac jasno bowiem wykazały, że olbrzymie nakłady pracy i niemałe środki zaangażowane w realizację działań na
rzecz raka szlachetnego mogą być zmarnowane,
jeśli nie uda się osiągnąć współpracy z wszystkimi użytkownikami wód. Nasze doświadczenie
wskazuje, że na taką pomoc można zdecydowanie
liczyć. Rak jest organizmem, który z reguły budzi
sympatię i zainteresowanie. Wiedza o nim i jego
„problemach” jest jednak mało znana i obecnie to
stanowi największą trudność w szerokim, skutecz-

nym zaangażowaniu się w działania służące jego
ochronie i zachowaniu. Od wiedzy bowiem zależy
propagowanie zachowań, które nic nie kosztują,
ale ich skutki mogą okazać się zbawienne nie tylko
dla raka, ale także dla zachowania całych ekosystemów wodnych, a tym samym zachowania wartości jaką jest bez wątpienia wszystko, co kryje się
pod terminem „bioróżnorodność”.
Bioróżnorodność to pojęcie, które samą nazwą zdaje się wiele tłumaczyć. A jednak tylko precyzyjne
rozumienie tego zagadnienia daje podstawy, aby
bioróżnorodność stanowiła biologiczny fundament
zachowania ludzkości i jej rozwoju. Z takim znaczeniem bioróżnorodności zgadzają się społeczności
co najmniej 193 krajów świata, w tym również Polska, która w 1996 ratyfikowała Konwencję o różnorodności biologicznej.
W konwencji tej czytamy: „Bioróżnorodność musi
być zachowana jako podstawa przeżycia ludzkości
i ekonomicznego postępu”.
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Fot. 1. Nocny łowca, samiec raka szlachetnego napotkany w jednym z jezior Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

Do pełnego zrozumienia bioróżnorodności kluczową jest świadomość istoty naturalnych zależności
pomiędzy organizmami, które są tu tak samo ważne jak same organizmy.
Przykładowo, z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności, korzystniejszym zjawiskiem jest
łabędź żyjący na jeziorze i odżywiający się naturalnym pokarmem (roślinami wodnymi), które samodzielnie zdobywa w środowisku, niż taki sam łabędź żebrzący o pokarm i karmiony przez turystów.
W tym pierwszym przypadku mamy organizm
i naturalne zależności pomiędzy nim a środowiskiem. W tym drugim, naturalne zależności zostały
naruszone, a ptak stał się zależnym od człowieka.
Zwykle taka zależność kończy się dramatycznie dla
dzikich zwierząt.
Bioróżnorodność można traktować jako wskaźnik
naturalności środowiska. A dobrze zachowane naturalne środowisko daje gwarancję dobrego oddziaływania na człowieka w kategoriach zdrowotnych, gospodarczych, estetycznych itd.
Rak szlachetny (Fot. 1) bohater tej książki jest organizmem, który jest wręcz modelowym wskaźnikiem wszystkich zagrożeń, które szkodzą zachowaniu bioróżnorodności. I jak mawiał ojciec
systematyki żywych organizmów, szwedzki badacz
Karol Linneusz - nie ma możliwości poznania istoty
rzeczy bez znajomości ich nazwy, warto zagrożenia
o których mowa po prostu nazwać.

Są to:
•• Nadmierna eksploatacja gatunków
(nadmierne pozyskiwanie,
odłowy, połowy, polowania);
•• Niszczenie siedlisk (przekształcanie)
miejsc występowania gatunków
w sposób uniemożliwiający
im przeżycie np. przez
zanieczyszczenie środowiska;
•• Wprowadzanie nowych gatunków
(nowe gatunki w środowisku
wprowadzają zwykle nowe
zależności pomiędzy istniejącymi
naturalnie organizmami).

Zatem znając problem raka szlachetnego zyskujemy szerszy pogląd na problem zachowania bioróżnorodności, który często - ze względu na problemy
identyfikacyjne - jest rozumiany opacznie bądź
źle i przez to bagatelizowany, wypierany, a nawet
uważany za sztuczny i szkodliwy.
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Na bioróżnorodność składają się wszystkie gatunki istot żywych, występujące naturalnie na danym
obszarze wraz ze wzajemnymi zależnościami, które one tworzą. Bioróżnorodność kształtują także
wszystkie informacje genetyczne, których nośnikami są geny tych organizmów.

Jakie więc są zagrożenia
dla bioróżnorodności?
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Tytuł tej książki „Pomorski Zwrotnik Raka” jest próbą lapidarnego i intrygującego ujęcia problemu, jakim jest walka o zachowanie cennego gatunku. Ma
on (tytuł) w swym założeniu pokazać wszystkim
mieszkańcom Pomorza, w jak niezwykłym regionie
kraju przyszło im żyć i jakie tego regionu skarby
o tym decydują. Celem jest również wykazanie, że
relatywnie niewielki zwrot uwagi w kierunku raków szlachetnych może mieć decydujące znaczenie w ich zachowaniu dla obecnego i przyszłych
pokoleń i może oznaczać, że do wód pomorskich,
leżących w 100 kilometrowej szerokości pasie
wzdłuż równoleżnika 54° N, zaczną powracać raki
szlachetne. A wszystko zaczyna się od rzetelnej
wiedzy.

FUNDUSZE EOG

Jak należy zatem rozumieć pojęcie bioróżnorodności i przede wszystkim jak ją chronić i zachowywać?

W chwili obecnej na Pomorzu występują z całą pewnością cztery gatunki raków, a istnieją pewne przesłanki, że może być ich nawet pięć. Z tych gatunków w zasadzie tylko jeden jest rodzimym, a więc
prawowitym mieszkańcem naszych wód i jest nim
właśnie rak szlachetny. Pozostałe gatunki zostały tu
wprowadzone przez człowieka, dwa spośród nich
zachowują się w stosunku do raka szlachetnego
jak klasyczni najeźdźcy, a ich rozprzestrzenianie ma
charakter zdecydowanie inwazyjny. W tej sytuacji
przypisywanie szeregu pozytywnych cech rakowi,
bez świadomości istnienia różnych gatunków, przy
rosnącej powszechności występowania tych niepożądanych, przekłada się na przypisywanie gatunkom obcym pozytywnych cech, których
nie posiadają, a co ma przełożenie na
ich niezasłużoną promocję. To z kolei
w praktyce oznacza podejmowanie działań, które pogarszają i tak
już złą sytuację raka szlachetnego
(Śmietana i inni, 2004).

nego, który zostanie opisany najszerzej i w sposób
uwzględniający cechy budowy rzędu dziesięcionogów, należącego do gromady skorupiaków, do którego należą wszystkie gatunki raków świata.

Rak szlachetny (Astacus
astacus, Linnaeus, 1758)
Tak brzmi obecna pełna nazwa gatunkowa tego
zwierzęcia. Oprócz nazwy polskiej: rak szlachetny,
można w praktyce spotkać się z nazwą: rak rzeczny. Inne nazwy, takie jak: rak królewski, rak szewc,
rak szerokoszczypcowy są już w zasadzie „pieśnią
przeszłości”. Oprócz nazwy polskiej podana została
naukowa nazwa gatunku (gatunek - podstawowa
jednostka systematyczna żywych organizmów).
Można powiedzieć, że w nazwie naukowej każdy
gatunek na Ziemi ma przypisane nazwisko i imię,
i to w podanej kolejności. Pierwsza jest nazwą rodzajową („nazwisko”), druga gatunkową („imię”).
W przypadku raka szlachetnego obie są takie same.
W nazwie gatunkowej podane jest także nazwisko
badacza, który pierwszy opisał dany gatunek oraz
data, kiedy to ogłosił publicznie.

Zatem, warunkiem koniecznym
do celowego postępowania służącego rakowi szlachetnemu,
oprócz wiedzy o różnych gatunkach raków występujących na Pomorzu, jest umiejętność rozpoznawania tych gatunków. Umiejętność
ta nie jest trudna, z tym, że z racji
spadku zainteresowania rakiem jako
obiektem połowu, jest stosunkowo
rzadka, nawet wśród fachowców.
Poznajmy więc te gatunki i cechy je rozróżniające, zaczynając od raka szlachet-

Fot. 2. Rak szlachetny. Lewa fotografia przedstawia wierzchnią, prawa spodnią stronę samca tego gatunku.
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Powszechna wiedza o raku z reguły sprowadza
się do znajomości paru faktów, które są w sumie prawdziwe, ale ich funkcjonowanie w obecnej sytuacji raka szlachetnego na Pomorzu i nie
tylko, może przełożyć się na szkodliwe dla niego
działania. Wiedza o raku to w zasadzie wiedza
naszych przodków, którzy mieli relatywnie łatwy
i powszechny kontakt z tym zwierzęciem. Problem
jednak polega na tym, że wówczas, gdy to miało
miejsce, w poszczególnych regionach naszego kraju występował tylko jeden gatunek raka i zazwyczaj był to rak szlachetny.
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GATUNKI RAKÓW WYSTĘPUJĄCE NA POMORZU

Pierwszą cechą raka, która rzuca się w oczy jest
pancerz i jego ubarwienie. Pancerz raków przypomina swoją konstrukcją zbroję płytową średniowiecznego rycerza. Podobieństwo to zresztą nie
jest wcale przypadkowe. Z tym, że to raczej średniowieczni snycerze wzorowali swoje dzieła na
pancerzu skorupiaków, nie odwrotnie. Zadanie, jakie ma spełniać pancerz w obu tych przypadkach,
jest takie samo - chronić relatywnie delikatne ciało
przed zagrażającymi mu czynnikami zewnętrznymi
(Strużyński, 2007).
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Pancerz raka jest tworem odpornym na te czynniki dzięki zachowaniu dwóch cech trudnych do zestawienia – elastyczności i twardości. Elastyczność
pancerza raka zapewnia substancja polimerowa
syntetyzowana czyli będąca wynikiem połączenia
wielu cząsteczek znanego powszechnie związku – glukozy. Chityna zatem przypomina budową
współczesne tworzywa sztuczne i jej zadaniem jest
zapewnienie odpowiedniej elastyczności poprzez
amortyzację uderzeń i niedopuszczanie do pęknięć
pancerza. Odpowiednią twardość pancerza warunkuje węglan wapnia, którym związki chitynowe są
wysycone. Rak jest w stanie w pewnym zakresie
regulować twardość pancerza poprzez dostosowanie jego wysycenia związkami wapnia. Ma to
szczególnie duże znaczenie podczas wzrostu organizmu, który to proces związany jest z regularnym
zrzucaniem starego, za małego pancerza i zastępowania go nowym, większym.
W pancerzu raka znajdują się gęsto rozsiane komórki barwnikowe, które umożliwiają rakowi relatywnie dużą możliwość kontrolowania jego barwy.
Z tego powodu barwa pancerza zasadniczo nie ułatwia rozpoznawania gatunków chyba, że dotyczy
to specyficznych, niewielkich, uzależnionych gatunkowo fragmentów pancerza (Holdich, 2002).
Zasadniczo w pancerzu dominują trzy barwniki,
których współwystępowanie w komórkach barwnikowych determinuje wypadkową barwę organizmu. Są to barwniki czerwone – głównie astaksantyna, niebieskie oraz biało-żółty. Dominacja
komórek barwnikowych z zawartością któregokolwiek z wymienionych barwników może powodować występowanie osobników „nietypowo” ubarwionych. I tak, u raka szlachetnego często można
spotkać raki o barwie niebieskiej, i to od ciemnofio-

letowej poprzez jasnoniebieski do raków o barwie
głębokiego błękitu.
Ponieważ barwnik ten (niebieski) łatwo rozkłada
się w temperaturze powyżej 50 stopni, gotowane raki przyjmują barwę zdecydowanie czerwoną.
Czasami w naturze, ale stosunkowo rzadko, można
spotkać całkowicie czerwone raki szlachetne. Ma
to jednak wówczas podłoże defektu genetycznego.
Biorąc pod uwagę ubarwienie, cechą charakterystyczną raka szlachetnego jest występowanie
czerwonej barwy pancerza na spodniej części
szczypiec.
Pancerz raka składa się z wyraźnie wydzielonych
części, zarówno korpusu ciała, jak i odnóży (Fot. 2).
Korpus raka widziany z góry składa się z względnie
jednolitej części przedniej, okrywającej zarówno
głowę, jak i tułów oraz tylnej części, składającej się
z wielu (6) ruchomo łączonych segmentów, przypominającej „ogon”, zwanej odwłokiem. Każdy
z segmentów odwłoka jest zbudowany z pierścienia utworzonego przez cztery płytki: dwie boczne
i jedną wierzchnią – grube i twarde oraz delikatną
i cienką brzuszną. Ostatni segment odwłoka tworzy wyrostek ogonowy zwalny telsonem, który
wraz ze spłaszczoną ostatnią parą odnóży stanowi
wachlarz ogonowy – płetwę wykorzystywaną jako
wiosło podczas pływania.
Głowa raków zrośnięta z tułowiem tworzy charakterystyczny głowotułów. Pancerz głowy zaczyna
się charakterystycznym wyrostkiem, często nazywanym „dziobem”, a fachowo rostrum. U raka
szlachetnego ma postać spiczasto zakończonej rynienki, wzdłuż której przez środek biegnie gruzełkowaty grzebień. Ten grzebień – listwa – stanowi
cechę pozwalająca odróżnić raki rodzime od raków
amerykańskich.
U raka szlachetnego pancerz korpusu jest stosunkowo gładki, to znaczy pozbawiony wyraźnych
wyrostków czy kolców (Fot. 3). Jedynym wyjątkiem
umożliwiającym odróżnienie go od innych gatunków jest jeden, ewentualnie dwa malutkie, klocowate wyrostki położone po bokach głowotułowia
tuż za bruzdą karkową, będącą granicą pomiędzy
głowową a tułowiową częścią głowotułowia.
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Fot. 3. Samiec raka szlachetnego. Na fotografii widoczne wyraźne cechy gatunkowe umożliwiające rozpoznanie gatunku, takie
jak: budowa i ubarwienie szczypiec, gładki „policzek” oraz pojedyncze kolce przy bruździe karkowej.

Budowa trzeciej pary szczękonóży u raków ma własności systematyczne, lecz kierowanie się nimi do
rozpoznawania gatunków jest zadaniem dla specjalisty. Ponieważ skuteczna analiza możliwa jest
tylko u martwych osobników, cechę te pominiemy
w omawianiu rozpoznawania gatunków.
Rak szlachetny, jak każdy dziesięcionóg, posiada
5 par odnóży krocznych, z których pierwsza para
przekształcona jest w charakterystyczne szczypce.
Na ten organ u raka każdy z nas w pierwszej kolej-

ności zwraca uwagę. Być może wynika to ze zwykłego atawizmu, każącego nam w pierwszej kolejności postrzegać źródła potencjalnego zagrożenia.
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Szczypce raka szlachetnego mają budowę typową dla wszystkich raków słodkowodnych. Ostatni
z członów tej pary odnóży tworzy ruchomy „kciuk”,
osadzony w przylegającej do niego wzdłużnie „dłoni”. Cechą charakterystyczną szczypiec tego gatunku jest, oprócz wspomnianej wcześniej barwy, ich
gruzełkowata powierzchnia zewnętrzna (Fot. 4).
Najbardziej charakterystyczną cechą gatunkową
tego organu jest obszar szpary, która powstaje po
zamknięciu szczypca przez raka. Wewnętrzna krawędź „tnąca” kciuka posiada w środkowej części
ząbkowy wyrostek, a dłoni - dwa takie wyrostki,
umiejscowione w jednej trzeciej i dwóch trzecich
jej długości.
Taka budowa skutkuje „nieszczelnym” domykaniem się szczypiec wskutek niepełnego przylegania
krawędzi tnących. Jest to cecha charakterystyczna
dla raka szlachetnego z tym jednak, że wyraźna
u dorosłych osobników, zwłaszcza samców, które to posiadają zdecydowanie większe szczypce
w porównaniu do samic. Fakt ten determinuje opi-
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Pancerz odnóży raków charakteryzuje się typową
segmentacją. Oznacza to, że każdy segment całego
ciała wyposażony jest w wieloczłonowe odnóża, których poszczególne części łączą się stawami. W części
głowowej występują odnóża, spośród których wyróżniają się krótkie dwuwitkowe czułki 1 pary oraz
charakterystyczne długie, jednowitkowe czułki drugiej pary. U nasady posiadają one stawowe połączenie sprawiające, że rak zwykle ma lekko półkoliście
wywinięte czułki drugiej pary złożone ku tyłowi ciała, wzdłuż tułowia. Kolejne odnóża części głowowej
to twory „obsługujące” pionową szparę otworu gębowego. Do tej grupy odnóży należą żuwaczki, dwie
pary szczęk oraz trzy pary szczękonóży.

Fot. 4. Budowa szczypiec raka
szlachetnego. Górna fotografia wierzch szczypiec, dolna - spodnia
część charakterystycznie zabarwiona
na czerwono.
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nię, że cecha ta ma raczej drugorzędne znaczenie
praktyczne.
Budowa pozostałych odnóży krocznych w zasadzie, poza jednym wyjątkiem (o którym później),
nie wyróżnia raka szlachetnego od innych gatunków. Dwie kolejne pary odnóży zaopatrzone są
w malutkie szczypce, dwa ostatnie zakończone są
pojedynczym kolcem.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku odnóży odwłokowych. Mają one zasadniczo podobną
budowę Y – kształtnego wiosełka. O ile budowa
odnóży odwłokowych nie będzie dla nas dobrą
cechą diagnostyczną jeśli chodzi o gatunki, to jest
to cecha pozwalająca stosunkowo łatwo odróżnić
płeć. Dotyczy to dwóch pierwszych par odnóży
odwłokowych, które u samców przekształcone są
w rurkowate narządy kopulacyjne (gonopodia),
natomiast u samic są silnie zredukowane – prawie
niewidoczne (zwłaszcza pierwsza para).
Ostatnia para odnóży odwłokowych u raków jest
silnie spłaszczona, tworząc po dwie płytki wachlarza ogonowego każda.

Rak błotny (Astacus (Pontastacus)
leptodactylus, Eschscholtz, 1823)
Jest to drugi gatunek europejskiego raka występujący w Polsce. Uważany jest za rodzimy dla południowo-wschodniej Europy, w tym dla południowo-wschodnich krańców Polski. Jest to gatunek,
którego naturalną ekspansję w Europie zahamował
rozwój cywilizacyjny i związane z tym przeobrażenia środowiskowe. W naszym kraju znany jest także pod nazwą rak stawowy, rak długoszczypcowy
czy rak krawiec (Fot. 5). Z tym jednak, że tak jak
w przypadku raka szlachetnego, nazwy te także
odchodzą do lamusa (Śmietana, 1998).
Na Pomorzu jego obecność związana jest z działaniami człowieka, tak jak wszędzie w kraju na
wschód od Wisły (Śmietana, 2001). Jednak ze
względu na pochodzenie (gatunek europejski)
oraz odmienne preferencje środowiskowe od raka
szlachetnego (Cukerzis, 1968) zasługuje na nasze
wsparcie.
Raka błotnego stosunkowo łatwo odróżnić jest od
raka szlachetnego. Przy pewnym opatrzeniu można dostrzec wyraźnie dominację jaśniejszych barw
pancerza, z tym jednak, że jest to zdecydowanie
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Fot. 5. Samiec raka błotnego.

najwyższym poziomem „chropowatości” spośród
wszystkich gatunków krajowych.

Fot. 6. Budowa szczypiec raka błotnego. Charakterystyczne wydłużenie „palców”
szczypca, równa krawędź tnąca, cieliste zabarwienie spodu.

Tę chropowatość rak błotny
zawdzięcza licznym kolcom
i guzkom gęsto rozsianym po
całym głowotułowiu (Fot. 7),
zawłaszcza bokach. Budową
rostrum bardzo przypomina raka
szlachetnego, od którego łatwiej odróżnić go na podstawie
szczypiec. Szczypce raka błotnego posiadają charakterystycznie
wydłużone palce i dotyczy to
części dłoni, jak i kciuka. To wydłużenie powoduje, że proporcje
szczypiec - zwłaszcza u samców,
zwracają uwagę ze względu na
ich smukłość (stąd inne nazwy
gatunku). Cechą odróżniającą
szczypce tego raka od szlachetnego jest brak wyraźnej szpary
między palcami zamkniętych
szczypiec.
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największy „kameleon” pośród gatunków krajowych. Cechą charakterystyczną związaną z budową pancerza jest jego faktura, wyróżniająca się
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kończeniu każdej dolnej krawędzi bocznych płytek
segmentów odwłoka (tzw. pleurów).
Kolców takich nie ma żaden inny gatunek raków
występujących w naszym kraju, w tym w wodach
Pomorza (Śmietana i inni, 2006).

Rak pręgowaty (Orconectes
limosus, Rafinesque, 1817)
Rak pręgowaty to gatunek zdecydowanie najpospolitszy w wodach Pomorza, spotykany zarówno
w jeziorach, jak i rzekach (Ďuriš, 1998), a nawet
w strefie przybrzeżnej Bałtyku (Szaniawska i inni,
2005), ( Jaszczołt i Szaniawska, 2011). Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że każdy, kto
w dowolnej wodzie Pomorza widział raka, to na
99% pewności był to rak pręgowaty. Jest to gatunek obcy inwazyjny i ze względu na swoje cechy
ekologiczne stanowi najpoważniejsze zagrożenie
dla przyszłości raka szlachetnego. Umiejętność
jego rozpoznania jest w świetle powyższego decydująca i w sumie stanowi minimum wymaganej
wiedzy w tym zakresie.
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Fot. 7. Charakterystyczna chropowatość głowotułowia raka
błotnego.

Posiadają one równe krawędzie tnące, na których
guzki, analogiczne do tych występujących u raka
szlachetnego, są na tyle drobne, że nie stanowią
przeszkody w szczelnym ich domknięciu. Należy
jednak zaznaczyć, że cecha ta jest widoczna u dorosłych osobników. Rak błotny ma pancerz wyraźnie
bardziej elastyczny i cieńszy niż rak szlachetny i to
w zestawieniu z bardziej delikatną budową szczypiec skutkuje częstszymi deformacjami szczypiec
u raków tego gatunku (Fot. 6), co często uniemożliwia posłużenie się tą cechą do oznaczania gatunku. Cechą wyraźnie widoczną, pozwalającą na
rozpoznanie gatunków, a dotyczącą szczypiec jest
ich barwa na spodniej stronie. U raka błotnego jest
ona cielista lub białoszara, a uważny obserwator
dostrzeże wyraźną dominację pomarańczowego
koloru na ich szczycie i krawędziach.
W budowie pancerza odwłoka tego gatunku cechą
o znaczeniu systematycznym, czyli umożliwiającą
rozpoznanie gatunku, jest obecność kolca na za-

Rak pręgowaty, zwany też pręgowanym lub amerykańskim, to gatunek stosunkowo mały. Maksymalna długość ciała nie przekracza 12 cm (Chybowski,
2007). Przy dorosłych rakach innych gatunków (ponad 20 cm) stanowi to istotną różnicę. Barwa strony grzbietowej zmienna, od jasno oliwkowozielonej
przez brązową do ciemnobrunatnej. Głowotułów
tego gatunku jest bardzo twardy, gładki z wyjątkiem
kilku ostrych kolców usytuowanych po bokach: części głowowej, na tzw. „policzkach” (stąd wywodzi
się amerykańska nazwa gatunku – rak kolczystopoliczkowy) oraz bruzdy karkowej (Śmietana, 2006).
Ostro zakończone rostrum w formie głębokiej rynienki, bez wzdłużnego żeberka środkowego. Boki
rostrum równoległe, a jego wnętrze pozbawione
jest charakterystycznej dla raków rodzimych listwy
środkowej (grzebienia). Sprawia to, że posiada ono
formę przypominającą odwróconą stalówkę.
Za każdym okiem pojedyncza listwa zaoczna, zakończona ostrym kolcem. Inne gatunki raków mają
w tym miejscu dwie pary mało widocznych guzków
(Fot. 8). Szczypce wydłużone, lecz mniej widocznie niż u raka błotnego, wyraźnie bardziej owalne
w przekroju poprzecznym w porównaniu z innymi
gatunkami, gładkie, z wyjątkiem gruzełkowatych
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Fot. 8. Rak pręgowaty, lewa fotografia przedstawia wierzchnią, prawa - spodnią stronę ciała.

Fot. 9. Samiec raka pręgowatego. Widoczne wyraźne kolce na policzku, charakterystyczne zabarwienie końcówek szczypca
i plam na odwłoku.

Fot. 10. Budowa i charakterystyczne zabarwienie szczypca u samca raka pręgowatego.
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Fot. 11. Samica raka pręgowatego, osobnik z doskonale widocznymi, charakterystycznymi dla gatunku kolcami na „policzkach”
i plamami na odwłoku.

Charakterystyczną cechą gatunkową widoczną
u nasady odnóży, a konkretnie członu ischium - III
pary odnóży chodowych, jest wyraźny hakowaty
wyrostek. Z tym jednak, że cecha ta występuje
wyłącznie u samców. U samic na stronie brzusznej, pomiędzy podstawami IV i V pary odnóży
krocznych, widoczna jest mała narośl - woreczek
nasienny annulus ventralis. Cechą wyróżniającą gatunek, a dotyczącą odwłoka, są wiśniowo-brązowe
plamy tworzące charakterystyczne „pręgi” (polska
nazwa gatunkowa) (Fot. 11).

Cecha występuje u wszystkich osobników, jednakże
jej wyrazistość warunkowana jest zmiennością indywidualną, czynnikami środowiskowymi oraz fazą
fizjologiczną związaną z mechanizmem linienia.

Rak sygnałowy (Pacifastacus
leniusculus, Dana, 1852)
Rak sygnałowy został sprowadzony do polskich
wód w latach 70-tych XX wieku ( Jażdżewski i Konopacka, 1993), jako import, wcześniej introdukowanych z powodzeniem do wód szwedzkich, raków tego gatunku (Abrahamsson, 1972). W wodach
Pomorza został po raz pierwszy stwierdzony w połowie lat 90-tych XX wieku. Stwierdzono występowanie dwóch ognisk ekspansji tego amerykańskiego gatunku w pomorskich wodach (w okolicach
Kępic oraz Drawna). Jego liczebność jest stosunkowo niska, lecz charakteryzuje się dynamicznym
wzrostem i rozszerzaniem obszaru występowania.
Pokrój ciała tego gatunku bardzo przypomina raka
szlachetnego, z którym to jest najbliżej spokrew-
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kolców wzdłuż ich dośrodkowej strony. Wewnętrzne krawędzie zamkniętego szczypca szczelnie przylegające do siebie (Fot. 10). Zakończenia szczypiec
w postaci pojedynczych, sierpowato wygiętych do
wewnątrz kolców (Śmietana, 2011a). Spodnia część
szczypiec tej samej barwy, jak części brzusznej
reszty ciała. Charakterystyczną cechą barwną są
zakończenia szczypiec, które są wyraźnie ciemniejsze - ciemnoszare lub czarne, często z wyraźną, jaskrawopomarańczową końcówką.

Fot. 12. Rak sygnałowy. Na lewej fotografii widok wierzchniej, na prawej spodniej strony ciała.
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niony spośród wszystkich gatunków raków występujących na kontynencie amerykańskim. Jego
rosnąca popularność i zagrożenie, jakie ze sobą
niesie dla raka szlachetnego, uzasadniają konieczność poznania cech odróżniających te dwa gatunki.
Rak sygnałowy z reguły sprawia wrażenie potężnego (Fot. 12). Typowa długość ciała osobników
tego gatunku zwykle osiąga do 16 cm, lecz mogą
występować osobniki większe, zwłaszcza samce ważące ponad 200 g. Barwa strony grzbietowej zmienna od ciemnozielonej przez brązową
do ciemnobrunatnej, najczęściej z wiśniowym
odcieniem. Barwa strony brzusznej szarobiała do
ciemnoszarej. Głowotułów o twardym pancerzu,
gładki, i co jest szczególnie charakterystyczne, bez
jakichkolwiek kolców czy guzków (Fot. 13). Ostro
zakończone rostrum posiada gładkie, nieząbkowane żeberko środkowe. Boki rostrum równoległe.
Za każdym okiem dwie pary wydłużonych guzków
zaocznych, z których pierwsza para wydłużona,
zakończona ostrym kolcem, druga krótsza, często
tylko w postaci lekko wydłużonego guzka.

Szczypce duże i bardzo masywne, u samców zewnętrzna krawędź nieruchomego palca szczypców
(propus) charakterystycznie łukowato wyprofilowana. Szczypce w zasadzie gładkie, choć ich powierzchnia usiana jest bardzo drobnymi wgłębieniami (dołeczkami) i przez to jest bardziej matowa
niż powierzchnia głowotułowia. Wewnętrzne krawędzie zamkniętego szczypca nieprzylegające do
siebie. Na wewnętrznej krawędzi nieruchomego
palca szczypców dwa wyraźnie widoczne guzki,
rozstawione mniej więcej w ¼ i ¾ jej długości, pomiędzy nimi wyraźne łukowate wykrojenie krawędzi wewnętrznej. Na wewnętrznej krawędzi kciuka
(ruchomy palec, szczypca) jeden guzek w strefie mniej więcej 1/3 długości. Bocznice odwłoka pozbawione kolców. Spodnia część szczypiec
od jaskrawoczerwonej do ciemnopurpurowej, wyraźnie różniąca się kolorem od reszty brzusznej
części ciała. Na zgrubieniu stawu, u nasady kciuka
szczypców jasna, często biała plama szczególnie
widoczna na wierzchniej stronie szczypców (Śmietana, 2011b).
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Fot. 13. Samiec raka sygnałowego z widocznymi cechami charakterystycznymi – białą plamą u nasady kciuka i wyraźną gładkością
całego pancerza.

Raki to organizmy w pewnym sensie niezwykłe.
Począwszy od budowy ciała na ich biologii kończąc
mają szereg cech, które o tym decydują i które
mają wpływ na ich przystosowanie do warunków
środowiska, a to z kolei skutkuje trwałością występowania populacji. Z tego powodu warto znać
te uwarunkowania, po to by dostrzec sensowność
większości przeprowadzanych działań służących
zachowaniu i ochronie raka szlachetnego
Zasadniczo najistotniejsze informacje w tej kwestii
dotyczą specyfiki wzrostu i rozrodu raków.

Wzrost
Raki to organizmy, których wymagania względem środowiska determinowane są w dużej mierze szczególnym typem wzrostu wymiarów ciała,
powiązanego z koniecznością cyklicznych zmian
okrywy ciała czyli pancerza (Aiken 1980), (Aiken
i Waddy, 1992).

Proces zrzucania pancerza u raków nazywany jest
linieniem bądź krócej linką. Warunkiem skutecznego linienia jest odpowiednie zgromadzenie zapasów energetycznych na poziomie pokrywającym
olbrzymi wysiłek fizyczny i obsługę skomplikowanych procesów fizjologicznych (Reynolds, 2002).
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BIOLOGIA RAKÓW

Głównym źródłem tych zapasów jest pokarm. Raki
są generalnie organizmami wszystkożernymi (Nystrom, 2002). Żywią się wszystkim, co znajdą na
dnie zbiornika i co są w stanie schwytać. Ze względu na fakt, że raki to organizmy bardzo niezdarne,
mimo imponującego oręża w postaci szczypiec, nie
są w stanie uchwycić szybko poruszających się organizmów wodnych np. ryb (Gherardi, 2002). Powyższe decyduje o fakcie, że zdecydowaną większość diety raków stanowią rośliny wodne i drobne
bezkręgowce bytujące na tych roślinach i na lub
w dnie zbiorników wodnych. Poważną frakcję diety w wodach, gdzie populacje raków są bardzo liczne, stanowi martwa materia organiczna zalegająca

Fot. 14. Wylinka czyli zrzucony stary pancerz niebiesko ubarwionego raka szlachetnego.
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na dnie, pochodzenia planktonowego czyli tzw. detrytus.
Wyżej podane fakty zdają się wyjaśniać, dlaczego szczególnie atrakcyjnym pokarmem raków są
martwe organizmy zwierzęce, czyli padlina. Szczególnie raki rodzimych gatunków są niezwykle
wrażliwe na obecność tego cennego źródła białka
i substancji zapasowych (tłuszczu). Ich niezwykle
czuły aparat węchowy pozwala wykryć obecność
padliny nawet z bardzo dużych odległości, efektem
czego jest szybka koncentracja wielu osobników
w takim miejscu. Padlina zostaje bardzo szybko
skonsumowana, a tkanka mięsna dokładnie „ogryziona” do przysłowiowej kości. Z tego powodu rak
szlachetny zyskał sobie renomę doskonałego czyściciela wód, co ma duże znaczenie ekologiczne
w środowisku wodnym.

Ciekawostką o dużym znaczeniu biologicznym jest
fakt, że rak jest organizmem, który zdecydowanie
lepiej znosi warunki głodowe niż nadmiar pokarmu. Jest to podyktowane budową anatomiczną
przewodu pokarmowego, który prawie w całości
ma wyściółkę chitynową uniemożliwiającą proces
wchłaniania pokarmu. Jedynie niewielki odcinek
jelita tuż za żołądkiem na to pozwala. W efekcie
powyższego pobierany przez raka pokarm musi
być dokładnie zmiażdżony, przetarty i dawkowany
w umiarkowanych ilościach. Długotrwałe przekarmienie raków może i z reguły kończy się śmiercią
organizmu.
Wracając do fenomenu linienia należy stwierdzić,
że tylko odpowiednio odżywiony rak jest w stanie wylinieć z sukcesem. Odpowiednie odżywianie
dotyczy zarówno ilości pokarmu, jak i tempa jego
pobierania i gromadzenia zapasów.
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Fot. 15. Odchody wydry po posiłku z raków szlachetnych. Półkoliste jasne twory widoczne na zdjęciu to gastrolity.

W chwili linienia rak pozbywający się elastycznego, bo odwapnionego starego pancerza, wyciąga
z niego ciało przez poprzeczne pęknięcie powstałe
na granicy pomiędzy odwłokiem a głowotułowiem
w grzbietowej jego części. Podczas pozbywania się
starego pancerza następuje też wyciągnięcie z nim
chitynowej wyściółki przewodu pokarmowego.
W trakcie tego procesu uwolnione są gastrolity,
które trawione w żołądku dostarczają wapnia potrzebnego do utwardzenia nowego pancerza. Proces ten trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin. Do
zakończenia tego procesu rak jest w zasadzie bezbronny i podatny na ataki drapieżników i swoich
pobratymców, nawet tych o dużo mniejszych rozmiarach.

Rozród
Ciekawym aspektem biologii raków, mającym duże
znaczenie, jest proces rozrodu.
Raki są organizmami rozdzielnopłciowymi, osiągającymi dojrzałość płciową w wieku zależnym od
przynależności gatunkowej i jakości środowiska
występowania w drugim do piątego roku życia.
Rozdzielność płciowa u raków manifestowana jest
poprzez zróżnicowaną budowę morfologiczno-anatomiczną. Zjawisko to nosi nazwę dymorfizmu
płciowego (Fot. 16). Różnice te warunkowane są
odmienną rolą poszczególnych płci organizmów
w procesie rozrodu. Najbardziej wyraźnym przejawem dymorfizmu jest budowa dwóch pierwszych
par odnóży odwłokowych. Ich obecność (samce)
lub praktyczny brak pozwala stosunkowo łatwo
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W normalnej sytuacji organizm raka musi odprowadzić węglan wapnia zakumulowany w starym
pancerzu i zgromadzić go w specjalnych parzystych
tworach przypominających połówki ziaren grochu.
Są to tak zwane gastrolity (Fot. 15), które u raka
przygotowanego do linienia zalegają tuż nad chitynową wyściółką żołądka po stronie grzbietowej.

odróżnić płeć tego organizmu. Uważny obserwator może zauważyć parę otworków będących ujściem produktów płciowych ( jaj i nasienia), które
u samców usytuowane są u nasady ostatniej pary
odnóży krocznych, a u samic trzeciej pary. U samic,
u nasady odnóży krocznych formują dodatkowo
wyraźną rynienkę przebiegającą wzdłużnie środkiem brzusznej strony głowotułowia.
Cechami dymorfizmu, mniej wyraźnymi, są różnice w proporcjach budowy ciała osobników różnych
płci.
Zdecydowanie najwyraźniejszym przejawem spośród tej grupy cech jest różnica w proporcji budowy szczypiec. U raków wszystkich gatunków
samce wyposażone są w proporcjonalnie większe,
potężniejsze szczypce. Ta różnica staje się coraz
wyraźniejsza wraz z wiekiem samców, bowiem im
starszy osobnik, tym tempo wzrostu szczypiec jest
coraz szybsze. W efekcie u bardzo starych osobników (ponad 20 letnich) szczypce są tak potężne,
że po wyjęciu raka z wody zwisają bezwładnie, są
bowiem za ciężkie (ponad 1/3 masy ciała), aby samiec był w stanie je udźwignąć.
Wyjaśnieniem tego fenomenu jest najważniejsza funkcja szczypiec. Okazuje się, że nie jest to
wcale rola obronna czy funkcyjna w zdobywaniu
pokarmu. Dominująca rola szczypiec związana jest
z rozrodem (Keller i Hazlet, 1996). Akt przekazania
materiału genetycznego samców samicom raków
nazywa się parzeniem. Polega to na przyklejeniu
specjalnych pakietów plemników zwanych spermatoforami do ciała samicy, mniej więcej na wysokości ostatniej pary odnóży krocznych. Aby to
wykonać, samiec musi obezwładnić samicę przewracając ją grzbietem do dołu i unieruchomić,
chwytając swoimi szczypcami nasadę szczypiec
samicy. Tak zespolone raki trwają wzajemnie nieruchome przez okres do kilku godzin, zwykle jednak czas ten jest znacznie krótszy. Ze względu na
brutalność tego aktu samce muszą dysponować
przewagą fizyczną nad samicami. Jednym z atrybutów takiej przewagi są duże szczypce. Zatem
dobór naturalny promuje samce, u których rozmiary szczypiec pozwalają na dostęp do większych,
a tym samym bardziej płodnych samic.
Samice, u których szczypce nie pełnią takiej roli, są
zdecydowanie mniejsze i w miarę wzrostu ich pro-
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Okazuje się bowiem, że zbyt szybki wzrost może
spowodować nienadążanie układu hormonalnego,
obsługującego procesy resorpcji wapnia ze starego pancerza, który może okazać się zbyt twardy,
aby podczas linienia rak był w stanie skutecznie go
zrzucić (Fot. 14). Efektem tego rak może „udusić”
się w zbyt ciasnym starym pancerzu.

mniejsze szczypce

większe szczypce

kolec charakterystyczny
tylko dla samców raka
pręgowatego

odnóża kopulacyjne
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otwory płciowe

otwory płciowe

odwłok szerszy
niż głowotułów

odwłok węższy
niż głowotułów

SAMICA

SAMIEC

Fot. 16. Dymorfizm płciowy u raków, czyli cechy pozwalające odróżnić samicę (lewa strona) od samca (prawa strona).
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porcja względem całego ciała jest stała, a nawet
lekko się obniża.
Samice, zwłaszcza te duże, charakteryzują się za
to proporcjonalnie większym (dłuższym i przede
wszystkim szerszym) odwłokiem. Patrząc na raki
obojga płci z góry, wraz z ich rosnącym wiekiem
uwidacznia się różnica proporcji pomiędzy szerokością głowotułowia i odwłoka. U samic odwłok
jest wyraźnie szerszy niż głowotułów, podczas gdy
u samców rysuje się wyraźnie odwrotna tendencja.
U samic odwłok pełni bowiem rolę swoistej komory inkubacyjnej złożonych jaj. Zatem, im większy
odwłok tym większa tak zwana płodność efektywna samicy.
U większości gatunków raków występujących
w Polsce, po okresie parzenia się, który przypada
na późną jesień (listopad), w końcówce tego okresu następuje składanie jaj przez samice. W tym
okresie u dojrzałych samic pojawiają się wyraźnie widoczne w postaci białawych plam u nasady
pleurów spodniej strony odwłoka gruczoły, zwane cementowymi (Fot. 17). W chwili składania jaj

produkują one galaretowatą wydzielinę, która
wypełnia przestrzeń utworzoną przez podwinięty
odwłok samicy, tworząc swoistą komorę inkubacyjną. Składane jaja wydobywają się przez otwory
płciowe usytuowane u nasady trzeciej pary odnóży krocznych. Mają postać ziaren przypominających w połowie napompowaną piłkę. Przesuwane
wzdłuż rynienki pomiędzy odnóżami krocznymi
są zapładniane przez plemniki uwolnione z przyklejonych do samicy spermatoforów. Następnie
jaja przeciskane są przez galaretowatą substancję
gruczołów cementowych, zyskując w ten sposób
otoczkę, która twardnieje wokół jaj tworząc dodatkowo stylik, którego koniec trwale przytwierdza
samica do odnóża odwłokowego. Efektem złożenia od kilkudziesięciu do kilkuset jaj są ich całe
grona, przytwierdzone do odnóży odwłokowych,
osłonięte kopułą utworzoną przez zagięty odwłok.
Po pewnym czasie jaja nabierają kulistego kształtu i twardnieją (Fot. 18). Rozpoczyna się wówczas
okres inkubacji jaj, którego długość uzależniona
jest od gatunku raka. W przypadku raka szlachetnego ten proces może trwać nawet 7 miesięcy.
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Fot. 17. Dojrzała samica raka szlachetnego. Wzdłuż bocznych okolic odwłoka jaśniejsze przebarwienia gruczołów cementowych.
U nasady 4 i 5 pary odnóży krocznych robaczkowate, białe pakiety plemników (sprematofory). Widać je taż – nietypowo
rozmieszczone - na wachlarzu odwłoka.

28

Fot. 18. Dojrzałe jaja raka szlachetnego przytwierdzone do odwłoka
samicy (górne zdjęcie) i małe raczki, około 4-5 dniowe, trzymające się
odnóży odwłokowych.

W miarę zbliżania się ku końcowi inkubacji jaja nieznacznie zwiększają swoją średnicę do wielkości
mniej więcej dużego ziarna gorczycy i wyraźnie
zmieniają barwę zawartości z matowych na dwubarwną, jasną – rosnący zarodek i ciemną – woreczek żółtkowy (Fot. 18). W mniej więcej tydzień
po pojawieniu się pod osłonką jaja wyraźnie widocznych plamek oczu zarodków następuje wylęg małych raczków. U raków, w przeciwieństwie
do innych skorupiaków, występuje rozwój prosty,
co oznacza, że pomiędzy wylęgiem a osobnikiem
dojrzałym nie występują fazy rozwoju larwalnego.
Zatem małe raczki przypominają wyglądem dorosłe osobniki, przez mniej więcej pierwszy tydzień
życia przyczepione są do odwłoka samicy. Przed
oderwaniem zabezpiecza je specjalna nić pomiędzy końcem odwłoka a osłonką jaja oraz hakowate
kolce na końcówkach szczypiec, kotwiczące raczki
do odnóży odwłokowych samicy. Po dwóch linieniach i zużyciu zapasowych substancji zawartych
w woreczku żółtkowym, znajdującym się pod pan-

cerzem głowotułowia, małe raczki odłączają się od
samicy i zaczynają samodzielne życie.
W tym okresie muszą być w stanie uniknąć wielu
niebezpieczeństw, aby przeżyć pierwszy rok życia.
W tym czasie stanowić mogą pokarm praktycznie wszystkich drapieżników, począwszy od larw
chrząszczy wodnych i ważek przez w zasadzie
wszystkie gatunki ryb, na osobnikach własnego
gatunku kończąc, nie wyłączając własnej matki
(Nyström, 2002).
Wówczas niezwykle ważnym jest dostęp do kryjówek i zasobów pokarmowych. Ma to znaczenie decydujące o przeżywalności raczków w najbardziej
krytycznym okresie swojego życia. Jak wskazują
dane ten okres, w optymalnych warunkach naturalnych, przeżywa nie więcej niż 5-10% osobników.

Historyczne uwarunkowania decydują o tym, że
obszar Pomorza można uważać za swoisty „poligon
doświadczalny”. Na tym relatywnie małym obsza-

rze najdłużej występują mechanizmy i ich skutki,
które decydują o zmianach w stanie astakofauny,
a determinowane są one czynnikami powszechnie uznanymi za najistotniejsze w skali całej Europy. Zalicza się do nich: „dżumę raczą”, introdukcje
i ekspansje gatunków obcych oraz antropopresję
(Souty-Grosset i in. 2006; Holdich 2002a; Gherardi
i in. 2002; Holdich i in. 2009). Tym samym wnikliwa
analiza zmian występowania gatunków raków na
Pomorzu może stanowić cenny wkład do wiedzy
stanowiącej o przetrwaniu gatunków rodzimych
raków w całej Europie.
Na podstawie analizy najstarszych danych ustalono, że na obszarze Pomorza po wschodni kraniec
Warmii występowało z całą pewnością na początku
XX wieku co najmniej 569 stanowisk raka szlachetnego. W wyniku szczegółowej analizy tych danych,
podawanych głównie w opracowaniach (Seligo,
1895), (Seligo, 1902), odnaleziono współcześnie
dokładne położenie 341 stanowisk komercyjnego
pozyskiwania raka szlachetnego na badanym obszarze Pomorza. Rozsiedlenie raka szlachetnego
na obszarze Pomorza, zilustrowane na podstawie
danych historycznych przedstawia mapa 1.

Fot. 19. Wizerunki raków w obiektach zabytkowych Pomorza świadczące o powszechnej obecności tego organizmu w regionie
na przestrzeni wieków.

POMORSKI ZWROTNIK RAKA

Sytuację raków słodkowodnych na Pomorzu można określić jako reprezentatywną dla całego obszaru naturalnego występowania raka szlachetnego
na kontynencie. W tym rejonie wystąpiły bowiem
praktycznie wszystkie zjawiska determinujące
zmiany jego występowania w Europie (Fot. 19).
Można także przyjąć, że zmiany te, zwłaszcza
negatywne, miały na Pomorzu zdecydowanie
najbardziej pierwotny charakter. Szczególnie oddziaływania o charakterze środowiskowym mają
tu najdłuższą historię na świecie. Na obszarze Pomorza po raz pierwszy w Europie pojawił się rak
pręgowaty (Orconectes limosus) (Kulmatycki 1935;
Śmietana 2011a). Również badania nad przyczynami ustępowania gatunku rodzimego podjęto tu
bardzo wcześnie. Przykładem mogą być badania
nad „dżumą raczą” prowadzone przez Schikorę
z Neudamm (obecnie Dębno Lubuskie) (Schikora,
1906). Autor ten po raz pierwszy opisał gatunek
Aphanomyces astaci oddziaływujący na współczesne występowanie raków w Europie.
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HISTORIA RAKÓW
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Mapa 1. Stan rozsiedlenia raka szlachetnego na Pomorzu na początku XX wieku.
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odtworzeniu dokładnego położenia stanowisk pozyskiwania raka szlachetnego na Pomorzu
podawanych w piśmiennictwie tego okresu.
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Mapa 2. Opracowanie własne rozsiedlenia raka szlachetnego na Pomorzu na początku XX wieku (lata 1900-1902)
ustalonego na podstawie danych z piśmiennictwa oraz badań terenowych współczesnego występowania gatunku.
M
Wyniki badań przedstawiono z zastosowaniem siatki koordynatów stosowanej w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński,
Nowacki (red.) 2004). Kwadraty na mapie określają obszary o wymiarach 10 × 10 km.
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Mapa 3. Opracowanie własne rozsiedlenia raka szlachetnego na Pomorzu w połowie XX wieku (lata 1958–1962)
ustalonego na podstawie danych z piśmiennictwa oraz badań terenowych współczesnego występowania gatunku.
M
Wyniki badań przedstawiono z zastosowaniem siatki koordynatów stosowanej w Polskiej czerwonej księdze zwierząt
(Głowacińskim i inni, 2004). Kwadraty na mapie określają obszary o wymiarach 10 × 10 km.

N
Na podstawie tych danych przeprowadzono próbę
Oodtworzenia możliwie pełnego rozsiedlenia raka
szlachetnego
na Pomorzu poprzez uwzględnienie
1
2
3
4
5 później stanowisk gatunwszystkich notowanych
P
ku (podawanych w piśmiennictwie i uzyskanych
w wyniku badań terenowych)
R jako występujących
już na początku XX wieku. Takie zestawienie wyS
ników przeprowadzonych badań
pozwoliło na zilustrowanie zmian liczby stanowisk raka szlachet7

8

9

10

Lata

1900

1960

2010

Jeziora, stawy

440

125

36

Rzeki

34

10

1

Razem

474

135

37

Tabela 1. Zestawienie liczby stanowisk występowania raka
szlachetnego na Pomorzu w latach 1900–2010 (zastosowano
rozdział uwzględniający ich występowanie w różnych typach
wód)

nego na Pomorzu w latach 1901–2010. Wyniki te,
z zastosowaniem podziału na typ wód zasiedlanych przez raki, przedstawia tabela 1.
P
Wyniki kartograficznej wizualizacji danych z tej ta-R
beli, przy uwzględnieniu siatki kwadratów 10 x 10
km, zostały przedstawione na mapach 2, 3 oraz S
4. Ilustrują one przestrzennie zanikanie gatun20
ku na badanym obszarze 16
w okresie
ostatnich
18110 19
17
15
11 12
13
14
lat. Prezentują występowanie gatunku na Pomorzu w trzech kolejnych okresach, tj. w latach 1900,
1960 i 2010. Analiza mapy 2 wykazuje na pierwotną
koncentrację stanowisk występowania raka szlachetnego na Pomorzu w jego centralnej części,
obejmującej od północnego wschodu takie jednostki fizjograficzne jak: Pojezierze Kaszubskie, Pojezierze Bytowskie, Wysoczyznę Polanowską, Równinę
Charzykowską, Bory Tucholskie, północną część
Wysoczyzny Świeckiej i Pojezierza Krajeńskiego, Pojezierze Szczecineckie, Równinę i Pojezierze
Wałeckie, a także zlokalizowane peryferialnie na
wschodzie (stanowiska na wschód od linii Wisły)
i na zachodzie (Pojezierza Ińskie i Myśliborskie).

M
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Mapa 4. Opracowanie własne współczesnego rozsiedlenia raka szlachetnego na Pomorzu (stan na rok 2010)
ustalonego na podstawie terenowych
weryfikacji danych z piśmiennictwa oraz systemowych badań terenowych.
W rocław
M
Wyniki badań przedstawiono z zastosowaniem siatki koordynatów stosowanej w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński
i inni, 2004). Kwadraty na mapie określają obszary o wymiarach 10 × 10 km.
Lublin

32

N

1

3

4

5

6

7

8

9

10
Zabrze

B ytom.

11

2

R ybnik

W odzis ław Ś l.

3

4

5

P

12

13

15

14

16

17

18

19

20

A

Dąbrowa G órnicza

G liwice
R uda Ś l.

1B

N

Opole

2

A

O

M

K ielce

C zęs tochowa

W ałbrzych

S os nowiec
K atowice

G dynia

K raków

T ychy

J astrzębieZdrój

R zes zów

T arnów

R

D

E lbląg

S

E

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

F

18
B iałystok

B ydgos zcz

G

C

R

19

S

20
E

F

T oruń

G

G orzów W lkp.

H

H

W łocławek
P łock

P oznań

I

I

W ars zawa

J

P

D

Olsztyn

7

S zczecin

B

B iels koB iała

G dańsk

C

O

Zielona G óra

J
K alis z

Łódź

K

K
R adom

L
21
Mapa 5. Opracowanie własne rozsiedlenia raka pręgowatego na Pomorzu na początku XX wieku (lata 1900–1939)
W rocławz
ustalonego na podstawie danych
piśmiennictwa oraz badań terenowych współczesnego występowania gatunku.
M
Wyniki badań przedstawiono z zastosowaniem siatki koordynatów stosowanej w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński,
Nowacki (red.) 2004). Kwadraty na mapie określają obszary o wymiarach 10 × 10 km.
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Wyraźne koncentracje stanowisk zachowały się
w tym okresie na obszarach: Pojezierza Bytowskiego, Równiny Charzykowskiej, Wysoczyzny Polanowskiej oraz północnej części Pojezierza Krajeńskiego.
Mapa 4 przedstawia rozmieszczenie stanowisk
występowania raka szlachetnego potwierdzonych
współcześnie, tj. zweryfikowanych w latach 1998–
2010. Na podstawie tych danych można stwierdzić,
że obecny stan rozsiedlenia raka szlachetnego uległ
redukcji o 98 stanowisk względem stanu z połowy
XX wieku (1960) i aż o 437 stanowisk względem
stanu z początku tego wieku (1900).
Koncentrację współcześnie zachowanych stanowisk stwierdza się w centralnej części, równoleżnikowo rozciągniętej: Równiny Charzykowskiej
i Pojezierza Bytowskiego oraz południowej części
Wysoczyzny Polanowskiej, leżących na Pomorzu
Środkowym w okolicach miejscowości Miastko
(woj. pomorskie). Zdecydowana większość stanowisk występowania gatunku zachowała się w jeziorach, zaledwie jedno stanowisko występowania
zarejestrowano w cieku (dopływ rzeki Studnicy).
Analiza historycznego i współczesnego rozmieszczenia, wykonana na podstawie wyżej wymienionych opracowań kartograficznych rozsiedlenia raka
szlachetnego na Pomorzu wykazała ponadto, że
z równomiernego typu rozmieszczenia w początkach XX wieku rak szlachetny w 2010 roku przeszedł do skupiskowego typu rozmieszczenia. Obecne występowanie ostatnich stanowisk naturalnych
gatunku stwarza podstawy do założenia, że ostoje
te charakteryzują się właściwościami sprzyjającymi
trwałości występowania raka szlachetnego na Po-

POMORSKI ZWROTNIK RAKA

Analiza danych dotyczących występowania raka
szlachetnego w połowie XX wieku wykazała zawężenie się obszaru stwierdzania gatunku do terenów
położonych centralnie na obszarze jego rozsiedlenia w początku tego wieku. Ogólna liczba znanych
stanowisk występowania gatunku zmalała w tym
okresie (50 lat) o co najmniej 339 stanowisk.
Stwierdzono zatem wystąpienie dużego spadku
liczby stanowisk do 28,4% stanu z roku 1900.

morzu. Analizy danych dotyczących występowania
naturalnych stanowisk raka szlachetnego w Polsce
(Strużyński i Śmietana 1998), (Schulz i Śmietana,
2001), (Krzywosz i Śmietana, 2004), (Śmietana,
2013) wskazują, że obszar ten stanowi największe
skupisko stanowisk występowania raka szlachetnego w naszym kraju w przypadku wzięcia pod
uwagę populacji bytujących w zbiornikach wodnych, tj. głównie jeziorach.
Zestawienie danych podsumowujące wszystkie raporty, które udało się odnaleźć w piśmiennictwie
wykazało, że od roku 1890, tj. daty wprowadzenia
100 osobników tego gatunku przez Maxa von dem
Borne w Barnówku koło Dębna Lubuskiego (woj.
zachodniopomorskie) do początku XX wieku, tj.
do jesieni 1939 roku, na terenie Pomorza opisana
liczba stanowisk wzrosła o co najmniej 20. Mapa 5
przedstawia rozsiedlanie raka pręgowatego w wodach pomorskich opisywane w piśmiennictwie do
1939 roku.
Z analizy mapy 6 wynika wyraźne rozprzestrzenianie się gatunku w rejonach sąsiadujących z miejscami jego pierwszych wsiedleń, tj. Pojezierza
Myśliborskiego i Pojezierza Choszczeńskiego, Równiny Pyrzyckiej i Pojezierza Ińskiego na Pomorzu
Zachodnim oraz na wschód od Wisły, w Dolinie
Brdy i Wdy oraz Równinie Charzykowskiej.
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Analogicznie do zestawienia stanu występowania
raka szlachetnego, również stan rozsiedlenia raka
pręgowatego został opracowany dla okresu z połowy XX wieku (1950–1975) i zaprezentowany na
mapie 6.
Podobnie jak w przypadku danych dotyczących
rozsiedlenia raka szlachetnego, dane z tego okresu, mówiące o rozsiedleniu raka pręgowatego zostały najpełniej opisane przez Leńkową (1962) – 51
stanowisk występowania. Pozostałe stanowiska
zostały zestawione na bazie informacji innych autorów, którzy w swoich pracach podali lokalizacje
stanowisk raka pręgowatego w sposób umożliwiający ich weryfikację.
Stanowiska zlokalizowane w ostatnim spośród wymienionych regionów były położone w najbliższym
sąsiedztwie ówcześnie występujących stanowisk
raka szlachetnego, stanowiły tym samym największe potencjalne zagrożenie.
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Na mapie 3 przedstawiono rozsiedlenie raka szlachetnego, jakie udało się odtworzyć dla okresu połowy XX wieku (ok. 1960 r.). Dane tu przedstawione zostały zweryfikowane terenowo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14

16

17

18

19

20

A

A

B

B
G dynia

G dańsk

C

C

E lbląg

D

D

Olsztyn

E

E
S zczecin

F
G

T oruń

G

G orzów W lkp.

H

H

W łocławek
P łock

P oznań

I
J

F

B iałystok
B ydgos zcz

I

W ars zawa

Zielona G óra

J
K alis z

Łódź

K

K
R adom

L
21
Mapa 6. Opracowanie własne rozsiedlenia raka pręgowatego na Pomorzu w połowie XX wieku (lata 1950–1975)
W
rocław
ustalonego na podstawie danych z piśmiennictwa oraz badań terenowych współczesnego występowania gatunku.
M
Wyniki badań przedstawiono z zastosowaniem siatki koordynatów stosowanej w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński,
Nowacki (red.) 2004). Kwadraty na mapie określają obszary o wymiarach 10 × 10 km.
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3szlachetnego
4
5
siedlisk
raka
przez raka pręgowaP
tego. Już w okresie przedwojennym (Kulmatycki,
1936) na 8 wskazanych przezRsiebie stanowisk raka
pręgowatego wskazuje jedno z nich jako miejsce
współwystępowania z rakiem
S szlachetnym (rzeka
Brda). Z analizy porównawczej wynika, że 5 innych
7
8
9
10
stanowisk było na początku wieku
notowanych
jako miejsca występowania raka szlachetnego
(2 stanowiska na Wdzie, jeziorze Bysławek połączonego z jeziorem Bysław oraz na jeziorze Wierzchy (Mukrz). Spośród wszystkich stanowisk raka
szlachetnego znanych na początku XX wieku, po
roku 1960 co najmniej 20 nowych stanowisk zostało zasiedlonych przez raka pręgowatego, z czego
9 stanowisk zanotowanych przez Leńkową (1962),
4 stanowiska przez Gajewskiego i Terleckiego
(1956), 3 stanowiska przez Sakowicza i Kompowskiego (1961), 2 stanowiska przez Kossakowskiego
(1964) i 3 stanowiska przez Wiktora (1955).
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Terenowa weryfikacja danych historycznie notowanego występowania raka pręgowatego i badania terenowe nad występowaniem tego gatunku
na Pomorzu prowadzone w latach 1998–2010 po-P
zwoliły na uzyskanie opracowania kartograficznego aktualnego rozsiedlenia tego gatunku. ObecneR
występowanie raka pręgowatego na Pomorzu zaS
prezentowane zostało na mapie 7.
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Opracowanie
także dokładną analizę stopnia zajęcia siedlisk raka szlachetnego przez
raka pręgowatego na Pomorzu. W tabeli 2 przedstawiono liczebności znanych stanowisk raka pręgowatego na Pomorzu w ciągu ostatnich 110 lat.

Dokonując zestawienia danych prezentowanych
w tabelach 1 i 2 można wyraźnie wykazać duże
zmiany liczebności stanowisk występowania poszczególnych gatunków. Obecna liczebność znanych stanowisk raka szlachetnego stanowi zaledwie 7,8% stanu z początku XX wieku.
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w drugiej połowie XX wieku. Wizualizacja tendencji
zmian liczby stanowisk poszczególnych gatunków
w analizowanym okresie, przedstawiona na rycinie 8, wykazuje tendencję wykładniczą charakteru
tego wzrostu. Biorąc pod uwagę położenie na krzywej wykładniczej punktów określających aktualną
liczebność badanych gatunków, należy stwierdzić
wystąpienie krytycznie malejącej liczebności stanowisk raka szlachetnego i inwazyjny charakter
wzrostu liczebności stanowisk raka pręgowatego.
Zastosowanie wykładniczej ilustracji trendu pozwoliło na uzyskanie modelowego ujęcia zmian liczebności badanych gatunków na Pomorzu. Podstawową zaletą takiego przedstawienia jest uzyskanie
możliwości prognozowania zmian rozsiedlenia gatunku na badanym obszarze. Wykorzystując zatem
powyższe modele, uzyskano szacunkową datę całkowitego zaniku raka szlachetnego na Pomorzu na
poziomie końca lat pięćdziesiątych XXI wieku.

Tabela 2. Zestawienie liczby stanowisk występowania raka
pręgowatego na Pomorzu w latach 1900–2010 (zastosowano
rozdział uwzględniający ich występowanie w różnych typach
wód)
Dane na podstawie terenowej weryfikacji stanowisk
historycznie notowanego występowania i terenowych badań
własnych.

Sytuacja raka pręgowatego na Pomorzu, ilustrowana zmianami liczby stanowisk na przestrzeni
ostatniego wieku, przedstawia się jako odwrotność
tej opisanej wyżej dla raka szlachetnego. Charakteryzuje się ona dynamicznym wzrostem liczby
stanowisk, szczególnie wyraźnie zarysowanym
1

2
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4

5

6

7

8

9

Datę tę należy jednak interpolować w aspekcie
zmian liczebności stanowisk raka pręgowatego na
Pomorzu, analiza taka pozwala bowiem zakładać,
że już około 2020 roku należy się spodziewać całkowitego zajęcia pomorskich siedlisk jeziornych
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Mapa 7. Opracowanie własne współczesnego rozsiedlenia raka pręgowatego na Pomorzu w (stan na rok 2010)
W rocław
ustalonego na podstawie terenowych
weryfikacji danych z piśmiennictwa oraz systemowych badań terenowych.
M
Wyniki badań przedstawiono z zastosowaniem siatki koordynatów stosowanej w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński,
Nowacki (red.) 2004). Kwadraty na mapie określają obszary o wymiarach 10 × 10 km.
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Liczba aktualnie potwierdzonych
stanowisk występowania raka
szlachetnego

6

2

37

Liczba stanowisk z brakiem
stwierdzenia raków któregokolwiek
gatunku

59

2

0

Śmietana
(2013)
(1998–2010)

Tabela 3. Zestawienie liczb stanowisk ukazujące poziom zastępowania raka szlachetnego przez raka pręgowatego, wykonane na
podstawie terenowych weryfikacji aktualnego rozsiedlenia gatunku inwazyjnego
*Współwystępowanie obu gatunków
Zestawienie wyników tych badań prezentuje tabela 3. Dane prezentowane w tej tabeli wskazują na wysoki stopień przejęcia
siedlisk gatunku rodzimego przez raka pręgowatego. Weryfikacja stanowisk wykazała ponad 79,5% poziom zastąpienia.

przez ten gatunek skorupiaka. W okolicach
tego roku można się
spodziewać, że zgodnie
z dotychczasową dynamiką wzrostu, orientacyjna liczba stanowisk
sięgać może wartości
2050, a więc bliskiej całkowitej liczby wszystkich jezior na Pomorzu.
Dodatkowo,
zakładając antagonistyczny dla
raka szlachetnego charakter współwystępowania z rakiem pręgowatym, należy przyjąć
założenie o znacznie
szybszym ustąpieniu rodzimego gatunku z wód
Pomorza, niż wskazuje
na to zestawienie mo-

A. astacus
O. limosus
Liczba stanowisk
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y=4E-40e0,048x
R2=0,978

y=6E-21e-0,02x
R2=0,999

Lata
Ryc. 1. Ilustracja dynamiki zmian liczby stanowisk raka
szlachetnego i raka pręgowatego na Pomorzu oraz ich
prognoza. Estymowane linie trendu wskazują na zdecydowanie
wykładniczy charakter zmian liczby stanowisk raka szlachetnego
i raka pręgowatego na Pomorzu w analizowanym okresie, tj.
w latach 1900–2010.

delowe.
Zestawienie
ilustrowane na rycinie
8 wskazuje na dominujący,
degradacyjny
charakter inwazyjności
raka pręgowatego na
tle innych czynników
potencjalnie eliminujących raka szlachetnego
z jego pierwotnych siedlisk. Rola inwazyjności
raka pręgowatego może
być podkreślona przez
fakt stwierdzony praktycznie – całkowitego
zastąpienia raka szlachetnego w poszczególnych
zbiornikach
i ciekach jego historycznego
występowania.
Dzięki precyzyjnej lokalizacji stanowisk występowania tego ostat-
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Uwzględniając dane dotyczące liczby stanowisk
zarejestrowanych współcześnie, jako pozbawione raków w ogóle, poziom ustąpienia raka szlachetnego z siedlisk może być oszacowany na poziomie 98,1%. Wszystkie zbiorniki, w których nie
stwierdzono występowania raków, charakteryzowały się wyraźnie widoczną degradacją siedlisk.
We wszystkich analizowanych przypadkach wielkość powierzchni lustra wody uległa wyraźnemu
zmniejszeniu w okresie ostatnich 100 lat, a w kilkunastu przypadkach zbiorniki wyschły bądź zostały całkowicie osuszone. Pozostałe zbiorniki tego
typu, położone zwykle w granicach miejscowości,

charakteryzowały się oznakami silnej eutrofizacji –
permanentnym zakwitem glonowym i zamuleniem
zbiornika. Wyniki takich obserwacji wskazują, że
oprócz współwystępowania z rakiem pręgowatym,
pogarszanie się warunków siedliskowych wpływa
degradująco na rozsiedlenie raka szlachetnego
i odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu mechanizmów konkurencji międzygatunkowej.
Tym samym poznanie właściwości tego obszaru
staje się zasadne w świetle rozszerzenia wiedzy
dotyczącej jeśli nie przyczyn, to uwarunkowań siedliskowych mogących mieć znaczenie w stwierdzonym procesie zanikania stanowisk raka szlachetnego i ekspansji gatunku amerykańskiego
raka pręgowatego na Pomorzu.
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niego z początku wieku możliwe było sprawdzenie
aktualnego stanu astakofauny w poszczególnych
akwenach.

Trwałe występowanie raków słodkowodnych jest
zawsze wynikiem ich odpowiednio wysokiego
poziomu dostosowania do warunków środowiskowych panujących w zajmowanych przez nie
siedliskach. Poziom ten określony jest fizjologicznymi adaptacjami pozwalającymi przeżyć w zmieniających się warunkach (Lodge i Hill, 1994). Ma to
wpływ zarówno na rozmieszczenie gatunków, jak
i na ich przydatność do celów hodowlanych (Huner
i Lindqvist 1995).
Wymagania środowiskowe raków występujących
na obszarze Polski były określane praktycznie
wyłącznie na podstawie zmian występowania ich
gatunków. W pracach takich autorów jak: Leńkowa (1962), Kossakowski (1966), Gajewski i Terlecki
(1956), Babski i Gondko (1982), Krzywosz i Śmietana (2004), Skurdal i Taugbøl (2002) wymagania
siedliskowe gatunków określone zostały pośrednio
poprzez rejestrację zmian ich występowania, zachodzących równolegle do przekształceń siedlisk
pod wpływem antropogennym. W związku z powyższym, pomimo powszechnie występującego
przekonania o właściwościach bioindykacyjnych
raka szlachetnego względem jakości siedlisk, tu rozumianych powszechnie jako „wskaźnik czystości
wód”, brak jest wyników badań wskazujących precyzyjnie na wymagania siedliskowe raka szlachetnego. Wiąże się to zapewne z faktem, że pomimo
dużej stenobiotyczności (wąskiego zakresu tolerancji na zmienność warunków środowiskowych)
rak szlachetny wykorzystuje siedliska o dużym
zróżnicowaniu (Skurdal, Taugbøl 2002).

Analiza danych w piśmiennictwie naukowym potwierdza relatywnie dużą plastyczność siedliskową
raka szlachetnego. Zestawienie tych danych wskazuje, że rak szlachetny zasiedla strumienie i rzeki
zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych.
Zbiorniki wodne, w których bytują raki szlachetne
mają bardzo zróżnicowany charakter (od małych
stawów i oczek wodnych po duże jeziora i zbiorniki zaporowe). Rak z tego gatunku występuje tu na
bardzo różnych substratach dna i brzegów zbiorników wodnych (Skurdal, Taugbøl 2002). Stwierdza
się go w ciekach o bardzo różnej dynamice wód,
strukturze roślinności wodnej i zawartości materii organicznej (Bohl 1987, 1989, 1995). W wodach
tych powinny występować dostępne kryjówki powstałe z kamieni (Fot. 20), żwiru, gałęzi, korzeni
i pni drzew. W przypadku, gdy charakter dna to
umożliwia, raki szlachetne kopią swoje kryjówki
w gliniastym bądź zwięzłym piaszczystym podłożu. Zdecydowanie unikają podłoża mulistego (Kossakowski 1964; Schulz 2000).
Choć stwierdza się, że na występowanie raka szlachetnego negatywnie oddziaływują przejawy antropogennych (powodowanych przez człowieka)
zmian środowiska (np. zanieczyszczenia), to jednak wyniki badań wskazują, że wyżej wymienieni
autorzy stwierdzali raki szlachetne w nawet bardzo
zmienionych zbiornikach, takich np. jak sztucznie
wykopane ziemne stawy hodowlane. Ustępowanie raków szlachetnych ze zbiorników zeutrofizowanych podyktowane jest przede wszystkim
limitowaną koncentracją tlenu w wodzie, przekładającą się na lokalny wzrost zawartości produktów
beztlenowego rozkładu materii organicznej (np.
siarkowodór czy obecność tzw. czarnego mułu).
Jednakże gdy poziom natlenienia jest zapewniony
na wymaganym minimum (ok. 3,0–4, 0 mg O2 L-1
[Cukerzis 1989]), raki szlachetne w warunkach naturalnych znoszą relatywnie wysokie koncentracje
substancji biogenicznych i materii organicznej. Takie uwarunkowania występowania, w połączeniu
ze zdolnościami adaptacyjnymi poszczególnych
populacji powodują, że niezwykle trudne jest wyznaczenie dla całego gatunku precyzyjnego zakre-
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Powszechnie znana „reguła” sprowadzająca się do
stwierdzenia „gdzie rak tam czysta woda” jest jak się okazuje - wiedzą opartą na obserwacjach
naszych przodków. Uogólnione funkcjonowanie tej
reguły współcześnie powoduje szereg komplikacji
w procesie ratowania raka szlachetnego. Okazuje
się bowiem, że ta prawidłowość najbardziej sprawdza się w przypadku wyłącznie raka szlachetnego,
a i to w obecnych czasach jest niezwykle trudne
do udowodnienia w drodze procesu naukowej weryfikacji.
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Fot. 20. Rak szlachetny w lobeliowym jeziorze pomorskim.

su nasileń poszczególnych czynników siedliskowych w taki sposób, aby możliwe było precyzyjne
wykorzystywanie faktu występowania raka szlachetnego w celach bioindykacyjnych. Próby kwalifikacji gatunku dokonali Dobrzańska i Strużyński
(2009), porównując wartość bioindykacyjną raka
szlachetnego z takim gatunkiem jak pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario) i ustalając wrażliwość
tych gatunków na podstawie obecności wskaźnikowych gatunków chruścików (Trichoptera). Autorzy ci wykazali pewną zależność występowania
raka szlachetnego w środowisku, w którym występowały również gatunki chruścików, wskazujące na wysoką jakość siedlisk. Uzyskany wynik ma
jednak wartość względną, nie może być dowodem
na zdecydowaną i jasno określoną właściwość bioindykacyjną raka szlachetnego.
Zdobycie naukowo potwierdzonej wiedzy o wymaganiach siedliskowych raka szlachetnego wy-

nika z konieczności określenia warunków środowiskowych, jakie powinny posiadać zbiorniki
wodne spełniające wymogi trwałego występowania gatunku, a tym samym stwarzające możliwości
tworzenia nowych stanowisk poprzez wsiedlanie
zwane restytucją gatunku. Jednocześnie zasadnym
było określenie warunków siedliskowych preferowanych przez największego konkurenta raka szlachetnego tj. raka pręgowatego. Znajomość taka
przekłada się bowiem na obniżenie poziomu ryzyka wsiedlenia konkurenta i w razie takiego wypadku możliwie silną redukcję konkurencyjności raka
pręgowatego.
Wyniki badań przeprowadzone w ramach realizacji
projektu zasadniczo potwierdziły wyniki dotychczasowych prac zrealizowanych w tym zakresie na
Pomorzu (Schulz i inni, 2006b), (Śmietana, 2013).
Badania tego autora oparto o analizy porównawcze jakości siedlisk historycznego i współczesnego

Wody jezior współczesnego występowania raka
szlachetnego charakteryzowały się istotnie niższym poziomem przewodnictwa elektrolitycznego,
utlenialności i pH oraz niższą koncentracją jonów
Ca+2, SO4-2 oraz Cl-.

Typowe jezioro występowania raka pręgowatego
jest położone niżej względem poziomu morza niż
jezioro występowania raka szlachetnego. Charakteryzuje się znacznie większą powierzchnią, długością maksymalną i szerokością, ma dłuższą linię
brzegową z wyższym wskaźnikiem jej rozwinięcia
oraz wskaźnikiem odsłonięcia. Wody tych jezior
cechuje wyższa przewodność elektryczna, utlenialność oraz wyższe pH i koncentracja jonów Ca+2,
SO4-2 oraz Cl-. Ogólnie jakość obecnych siedlisk występowania raka pręgowatego jest bardziej zbliżona do jakości stanowisk ustąpienia raka szlachetnego. Może to wskazywać zarówno na zdolność
opanowywania przez ten gatunek siedlisk o pogar-

Analiza historycznego pozyskiwania w celach komercyjnych raka szlachetnego oraz gatunków ryb
drapieżnych (tj. zjadających raki) wykazała pewne
uwarunkowania wspólnego występowania raka
szlachetnego z takimi gatunkami ryb jak: węgorz,
sum, sandacz i miętus. Rak szlachetny współwystępował z węgorzem zasadniczo w jeziorach istotnie większych (powierzchnia, objętość, głębokość

Można zatem uznać, że interakcja drapieżnik – ofiara pomiędzy węgorzem a rakiem szlachetnym ma
poziom intensywności uzależniony od charakteru
siedliska. Zależność ta przejawia się tym, że współwystępowanie silnych populacji obu gatunków
notowane było w zbiornikach charakteryzujących
się większymi wymiarami liniowymi i wyznacznikami żyzności wód. Podobną zależność, lecz
o malejącym nasileniu, kształtował wpływ takich
gatunków, jak odpowiednio: sandacz, sum i miętus. Jeziora współwystępowania silnych populacji
miętusa i raka szlachetnego różniły się najmniej od
tych, w których występowały silne populacje raka
szlachetnego. Sugeruje to najmniej antagonistyczny charakter interakcji między tymi gatunkami.
Porównanie danych na temat jakości siedlisk obecnego występowania raka pręgowatego na Pomorzu z historycznymi i współczesnymi raka szlachetnego wykazało wyższą eurybiontyczność (większa
tolerancja na zmiany warunków środowiskowych)
gatunku obcego. Położenie przeciętnego stanowiska raka pręgowatego charakteryzowało się
łagodniejszym i suchszym klimatem, tzn. wyższą
średnią temperaturą lipca, dłuższym czasem wegetacji i szybszym wiosennym nagrzewaniem się
gleby oraz niższymi opadami rocznymi, odpływem
jednostkowym i wyższym średnim parowaniem
rocznym.
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maksymalna i średnia, długość i szerokość maksymalna oraz wskaźnik odsłonięcia). Jeziora współwystępowania z węgorzem charakteryzowały się
wyższym przewodnictwem elektrolitycznym oraz
koncentracją jonów Ca+2, SO4-2 oraz Cl- (Śmietana
2013).
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występowania raka szlachetnego, które wykazały wyraźne preferencje środowiskowe raka szlachetnego. Porównując obecną jakość tych siedlisk
stwierdzono, że ten gatunek raka na Pomorzu zachował się na stanowiskach charakteryzujących się
wyraźnie innymi wartościami badanych parametrów niż ich obecny poziom w miejscach historycznego występowania gatunku. Jakość siedlisk na
obszarze aktualnego występowania należy traktować jako wyznacznik refugium (sfery bezpiecznej)
dla tego ginącego gatunku. Zasadniczo wykazano,
że rak szlachetny przetrwał na stanowiskach położonych wyżej nad poziomem morza w porównaniu
do stanowisk z początku XX wieku. Analogicznie
jeziora współczesnego występowania gatunku cechują się: położeniem w obszarach o klimacie wyraźnie chłodniejszym (niższa średnia temperatura
lipca, krótszy okres wegetacyjny, niższe parowanie
jednostkowe) i wilgotniejszym (wyższa wartość
opadów rocznych, większy odpływ jednostkowy).
Stwierdzono pokrywanie się obszarów występowania raków szlachetnych z położeniem stref działów wodnych. Przeciętne jezioro współczesnego
występowania raka szlachetnego charakteryzuje
się mniejszymi rozmiarami. Wykazano wystąpienie istotnych różnic pomiędzy takimi wartościami
parametrów morfologii jezior, jak: długość maksymalna, szerokość maksymalna, długość linii brzegowej oraz wskaźników określających proporcje
kształtu i bryły misy, tj. odpowiednio: wskaźnika
zróżnicowania linii brzegowej i wskaźnika odsłonięcia. Różnice te wskazują, że przeciętne jezioro
współczesnego występowania raka ma przy relatywnie niewielkich rozmiarach kształt linii brzegowej zbliżony do koła i stosunkowo dużą głębokość
średnią.

42

Fot. 21. Jezioro pomorskie - miejsce występowania naturalnej populacji raka szlachetnego.

szającej się jakości, jak i na wyższą jego konkurencyjność w takich warunkach.
Porównania jakości stanowisk współczesnego występowania raków szlachetnego i pręgowatego
oraz ich współwystępowania wykazały istnienie
zależności pomiędzy ich lokalizacją a warunkami
siedliskowymi. Ze współczesnym występowaniem
stanowisk poszczególnych gatunków i ich współwystępowaniem na Pomorzu relatywnie najsilniej,
spośród 26 badanych parametrów, koresponduje
łączne oddziaływanie 12 parametrów, takich jak:
położenie względem poziomu morza, powierzchnia
jeziora, głębokość maksymalna oraz utlenialność,
przeźroczystość, koncentracja jonów Ca+2 i indeks
troficzny T, liczba mieszkańców osiedlonych w są-

siedztwie jeziora, odległość jeziora od najbliższej
miejscowości oraz sposób użytkowania rolniczego
i leśnego obszarów przyległych do jezior (Śmietana 2013) (Fot. 21).
Badania wykazały, że występowanie raka szlachetnego może być wyznacznikiem jakości siedlisk
wodnych. Dlatego w warunkach polskiego Pomorza jego znaczenie dla ochrony przyrody powinno
być tożsame z rolą wszystkich gatunków zwierząt
wymienionych w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej. Tym samym wybrane miejsca potencjalnego wsiedlania raka szlachetnego winny być
szczególnie wnikliwie zbadane w aspekcie wyżej
opisanych uwarunkowań siedliskowych.

Mechanizm konkurencyjnego wypierania raka
szlachetnego przez pręgowatego zgodnie z wynikami badań realizuje się na skutek oddziaływania
różnych mechanizmów, w tym niektórych opisywanych także w przypadku innych gatunków
(Bergman i Moore, 2003).
Najpoważniejsze zagrożenie ze strony gatunków
amerykańskich raków dla raka szlachetnego wynika z możliwości transmisji śmiertelnej dla tego drugiego choroby powodowanej przez mikroorganizm
Aphanomyces astaci z grupy lęgniowców - Oomycetes - grzybopodobnych organizmów zaliczanych
do królestwa Protistów (dawniej do grzybów). Organizmy te, nie stanowiące większego zagrożenia
dla raków amerykańskich, w przypadku zarażenia
raków rodzimych powodują ich śmierć. Ze względu na czas inkubacji choroby i jej zaraźliwość oraz
zjadliwość powodującą zniszczenie w czasie kilkunastu dni populacji raka szlachetnego w całym
zbiorniku, zyskała ona sugestywną nazwę „dżuma
racza”. U gatunków rodzimych zarażonych przez
wolno pływającą zoosporę, strzępki tego organizmu rozrastają się w chitynowym pancerzu raka
i przenikając go na wskroś wnikają w mięśnie,
zatruwając organizm produktami metabolicznymi, odziaływującymi w sposób neurotoksyczny.
Gatunki amerykańskie, u których ewolucyjnie wytworzyły się mechanizmy współwystępowania
(Aphanomyces astaci pochodzi z kontynentu Ameryki Północnej) polegające na rozwoju strzępków
wyłącznie w powierzchniowej warstwie pancerza,
zasadniczo nie chorują, za to skutecznie przenoszą ten patogen (Schultz i inni 2006). W przypadku

Pomorza badania wykazały, że mechanizm ten na
szczęście jest rzadkością (Schrimpf i inni, 2013). Zatem mechanizmy wypierania są tu bardziej złożone, za to o mniej zdecydowanym charakterze.
Jednym z czynników warunkujących przewagę
raka pręgowatego nad szlachetnym jest różnica
w płodności (Kozák i inni 2006 a, b). Liczebności jaj
stwierdzone u przeciętnych samic raka pręgowatego z jezior pomorskich okazały się znacząco wyższe niż u samic raka szlachetnego ze stanowisk
naturalnego występowania w tym regionie. Samice raków pręgowatych we wszystkich badanych
jeziorach niedawnego występowania raka szlachetnego charakteryzowały się wysoką płodnością
pleopodalną (określaną liczbą jaj na odwłoku tuż
przed wylęgiem) w porównaniu do innych populacji tego gatunku: polskich, europejskich i amerykańskich (Ryc. 2). Badana płodność samic raka
szlachetnego z jezior pomorskich kształtuje się na
poziomie typowym dla tego gatunku.
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Zestawienie wyników opisujących tempo wzrostu
oraz płodność pleopodalną wskazało istnienie wyraźnej przewagi reprodukcyjnej raka pręgowatego
nad rakiem szlachetnym. Wykazano, że przeciętna
trzyletnia samica raka pręgowatego nosi pod odwłokiem jaja w liczbie podobnej do tej notowanej
u sześcio-, siedmioletniej samicy raka szlachetnego. Determinuje to znaczącą różnicę potencjału
rozrodczego populacji gatunku obcego. Porównawczo, potencjał wzrostu populacji raka pręgowatego (wyprowadzonej od pojedynczej samicy)
osiągnięty w piątym roku życia, populacja raka
szlachetnego jest w stanie osiągnąć po 11 latach
(Śmietana 2013).
Duże różnice w płodności, przy braku wykazanych
wyraźnych różnic w tempie wzrostu osobniczego
pomiędzy badanymi gatunkami wskazują, że konkurencja międzygatunkowa przejawia się szczególnie silnie w okresie rekrutacji, tj. w pierwszym
roku życia raków określanego wiekiem 0+.
Badania porównawcze raków w wieku 0+ w warunkach porównywalnych wykazały przejawy kon-
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Jak wspomniano już wielokrotnie introdukcja
(wsiedlanie) nowych gatunków stanowi jedno
z najpoważniejszych zagrożeń dla zachowania
bioróżnorodności. Wspomniano również, że jest
to zagrożenie równie poważne dla zachowania
raka szlachetnego w wodach pomorskich (Fot. 22).
Z dwóch gatunków raków obcych introdukowanych
na Pomorzu, znacznie groźniejsza w chwili obecnej
jest interakcja pomiędzy rakiem szlachetnym a rakiem pręgowatym. Decydującym o tym jest wykazany wcześniej fakt pospolitego występowania
drugiego z wymienionych wyżej gatunków.
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ZAGROŻENIA
DLA RAKÓW
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Fot. 22. Rak szlachetny z wyraźnymi objawami tak zwanej choroby porcelanowej. Mleczne, matowe zabarwienie odwłoka
pojawia się u zarażonych osobników i jest oznaką pogarszających się warunków środowiskowych.

kurencji wewnątrz- i międzygatunkowej u raka
szlachetnego i u gatunków amerykańskich.
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że najsilniejszy redukujący wpływ na osiągane rozmiary raka szlachetnego w warunkach eksperymentu
miało współbytowanie z rakiem pręgowatym, którego efekt był szczególnie widoczny przy wysokich zagęszczeniach obsadowych. Rak pręgowaty
współwystępujący z rakiem szlachetnym w niskich
zagęszczeniach osiągał istotnie większe rozmiary
ciała niż w hodowli jednogatunkowej w takim samym zagęszczeniu. W wyższych zagęszczeniach
redukujący wpływ przegęszczenia na wzrost raka
pręgowatego nie był uzależniony faktem współwystępowania z rakiem szlachetnym.
Mierząc skutki konkurencji u badanych gatunków
długością ciała osiąganą w trakcie trzymiesięcznej
hodowli stwierdzono, że u raka szlachetnego relatywnie silniejszy wpływ miała konkurencja mię-

dzygatunkowa niż wewnątrzgatunkowa. U raka
pręgowatego stwierdzono odwrotną prawidłowość. W warunkach eksperymentu rak szlachetny
osiągał znacznie mniejsze rozmiary ciała niż rak
pręgowaty. Zjawisko to wystąpiło we wszystkich
ustawieniach obsadowych oraz w warunkach ukierunkowanych na badanie konkurencji wewnątrzi międzygatunkowej. Szczególnie wyraźne różnice
dały porównania masy. Rak pręgowaty współbytujący ze szlachetnym w niskich zagęszczeniach
osiągał średnią masę na poziomie 5,5 g, podczas
gdy rak szlachetny w warunkach przegęszczenia
i współbytowania osiągał masę ponad cztery razy
mniejszą.
W zastosowanych obsadach przeżywalność raka
szlachetnego nie była zależna od zagęszczenia
własnego gatunku. Współbytowanie z rakiem pręgowatym wyraźnie wpłynęło na przeżywalność
szlachetnego, szczególnie w wysokich zagęszczeniach, gdzie spadła ona o blisko połowę, do pozio-

Przewaga większej średniej długości ciała u wylęgu
raka szlachetnego względem pręgowatego uległa
odwróceniu już po miesiącu chowu w warunkach
eksperymentalnych. Po trzech miesiącach średnia
długość raka pręgowatego była ponad dwukrotnie
większa niż raka szlachetnego.

Przejawem silnej konkurencji u raków jest utrata
szczypiec podczas walk między rywalami (Gherardi inni, 2002), (Gherardi i Cioni, 2004), (Ahvenharju
i Ruohonen, 2005).
Konkurencja wewnątrzgatunkowa, mierzona frakcją osobników tracących szczypce, była wyraźnie
wyższa u raka szlachetnego. Konkurencja międzygatunkowa, badana nasileniem tego zjawiska,
zdecydowanie najsilniej dotykała raka szlachetnego i przejawiała się utratą szczypiec u ponad 80%
osobników, bez względu na zagęszczenie obsadowe. Przewaga konkurencyjna raka pręgowatego
związana jest z większymi rozmiarami oręża kon-
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mu 37%. Zanotowany spadek przeżywalności raka
pręgowatego związany był z wysokim zagęszczeniem własnego gatunku. Wysoką konkurencyjność
raka pręgowatego potwierdził wynik wskazujący,
że przeżywalność raka sygnałowego była wyraźnie wyższa w przypadku współwystępowania z rakiem szlachetnym niż rakiem pręgowatym.
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Ryc. 2. Porównanie zależności płodności samic raka pręgowatego (niebieski) z rakiem szlachetnym (czerwony) od ich wielkości
i wieku. Liczbami oznaczono wiek samic, np. 3+ oznacza samicę w 4 roku życia (wg Śmietany, 2013).
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frontacji, czyli szczypiec. Różnica w ich długości
pomiędzy tymi u raka pręgowatego a szczypcami
raka szlachetnego była około dwukrotna. Wykazano, że przewaga ta powiązana jest z szybszym
tempem wzrostu ciała raka pręgowatego, a nie
z różnicami w proporcjach budowy ciała (Śmietana,
2006). Szybkie tempo wzrostu raka pręgowatego
(Śmietana, 2008) pozwala mu na przewagę pomimo, że rak szlachetny w pierwszym roku życia jest
zdecydowanie bardziej agresywnym gatunkiem
(Maiwald i inni, 2004).
Konkurencyjne oddziaływanie raka pręgowatego
na raka szlachetnego szczególnie silnie zaznacza
się w okresie rekrutacji, tj. w pierwszym roku życia. Mechanizmy konkurencji realizujące się w tym
okresie mogą być uznane jako znaczące dla wynikowej postaci tej interakcji, czyli wyparcia gatunku
rodzimego przez gatunek inwazyjny.
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Przeprowadzone badania wykazały, że inwazyjny
rak pręgowaty posiada wieloaspektową przewagę
w konkurencji międzygatunkowej nad rodzimym
rakiem szlachetnym. Konkurencyjność gatunku
obcego wynika z lepszego dostosowania się do
warunków oferowanych przez współczesny stan
jezior pomorskich. Wiąże się także z przewagą
cech strategii życiowej typu „r”, przejawiającej się
dynamiczniejszym tempem rozrodu. Pomimo możliwości relatywnie długiego współwystępowania
tych gatunków w jednym zbiorniku skutkuje ono
wynikowym wyparciem raka szlachetnego z jego
naturalnych siedlisk. Wykazano, że w początkowym okresie życia konkurujących raków efekty
bezpośredniej konkurencji są szczególnie wyraźne
(Śmietana 2013).

Termin restytucja w odniesieniu do ginącego gatunku oznacza cały zespół działań służących realnemu odwróceniu tendencji zaniku tego gatunku
oraz odtwarzanie stanu rozumianego jako przywracanie pierwotnego zasięgu występowania oraz
jakości poszczególnych populacji. Temu właśnie
służyły kompleksowe i systemowe działania zaplanowane i realizowane w ramach projektu pod
nazwą: „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014, w ramach programu PL02 „Ochrona
różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Podstawą tych działań były doświadczenia wszystkich dotychczasowych prac realizowanych na Pomorzu, a ukierunkowanych na poprawę stanu
występowania raka szlachetnego na rzetelnej podstawie naukowej i historycznych działaniach praktycznych.
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RESTYTUCJA RAKÓW
NA POMORZU

Zasadniczo powyższy cel realizowano poprzez wypełnianie założeń poszczególnych działań wchodzących w praktyczny zakres planowanych efektów decydujących o nowoczesnym podejściu do
tak zwanej ochrony czynnej.

Fot. 23. Wprowadzanie dorosłych raków szlachetnych do jeziora w Zaboskim Parku Krajobrazowym jesienią 2007 roku podczas
pierwszych działań restytucyjnych na obszarze PZPK.
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Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 2004 r., poz.
880 z póź. zm.) ochrona czynna oznacza „stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych
w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt
lub grzybów”.
Wyniki badań ponad 20 letnich prac i zebrane
w tym czasie doświadczenia wskazują jednoznacznie, że rak szlachetny na Pomorzu, a tym samym
w Polsce, może być uratowany jedynie wskutek
działań wchodzących w zakres ochronny czynnej.
Na tej kanwie skonstruowano powyższy projekt,
którego zasadność na poziomie zarówno nowoczesnego podejścia, jak i oczekiwanej skuteczności
została potwierdzona przyznaniem finansowania.
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Omawiany program w zakresie wykonawczym
polegał zasadniczo na wypełnianiu działań systemowych wydzielonych w obrębie poszczególnych
pakietów o nazwach: Inwentaryzacja, Genetyka,
Introdukcja oraz zespółu działań ogólnie określanych jako Działania promocyjne.
Pierwsze trzy wymienione należy uznać za aktywności przekładające się na bezpośrednie wdrażanie
ochrony czynnej ginącego gatunku, ostatnie jako
bezwzględnie konieczne działania zabezpieczające jej skuteczność, dlatego zasługujących na opis
w oddzielnym rozdziale niniejszej monografii.

Inwentaryzacja
Badania związane z sytuacją raków rodzimych na
Pomorzu w aspekcie ochroniarskim rozpoczęto
w tym regionie ponad 20 lat temu. W tym okresie
systematycznie zbierano dane dotyczące aktualnego stanu rozsiedlenia poszczególnych gatunków
raków na Pomorzu i środowiskowych uwarunkowań tego występowania oraz jakości ich poszczególnych populacji. Wobec stwierdzanej tendencji
zanikowej stanu raka szlachetnego w tym regionie,
równolegle realizowano działania wykorzystujące
zdobywaną wiedzę i doświadczenie w postaci lokalnych wdrożeń z zakresu ochrony czynnej raka
szlachetnego. Działania te, z reguły inicjowane
przez autora opracowania, podejmowane były
przy afiliacji Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska

Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Do
chwili obecnej poza opisywanym projektem, realizowano zdania z zakresu ochrony czynnej oparte
na współpracy wielu podmiotów krajowych i zagranicznych, które zorganizowano wokół sprawy
konieczności ratowania raka szlachetnego. Do
najważniejszych należy zaliczyć działania zrealizowane w ramach następujących projektów badawczych:
1. We współpracy i w ramach wykonawstwa na
Pomorzu założeń projektu Instytutu Rybactwa
Śródlądowego w Polsce pt. „Czynna ochrona
rodzimych raków w Polsce” wspieranego finansowo przez EkoFundusz (lata 1999-2000).
2. Realizacja wspólnego polsko-niemieckiego projektu: „Słodkowodne raki północno-wschodniej
Brandenburgii i północno-zachodniej Polski:
Naukowe podstawy transgranicznej oceny,
konserwacji i restytucji populacji”, „Der Edelkrebs Astacus astacus in Nordostbrandemburg
und Nordwesternpolen – Grenzubergreifende Bestadserfassung, Beststandserfassung,
Beststandssicherung und Wiederansiendlung
auf wissenschaftlicher Grundlange” przyznane grantem Fundacji Boscha, Stifungfur Bildung und Behindertenfoderung GmbH w latach
2000-2002.
3. Działania w latach 2002-2006 służące realizacji
projektu: „European Crayfish as Keystone Species-Linking Science, Management and Economics with Sustainable Environmental Quality”
w V Programie Ramowym Unii Europejskiej.
Nr EVK2-2001-00350.
4. Od roku 2007 do 2013 sfinalizowano cykl projektów realizowanych w kooperacji z poszczególnymi pomorskimi parkami krajobrazowymi,
wchodzącymi obecnie w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, takimi
jak: Zaborski Park Krajobrazowy (2007-2011),
Wdzydzki Park Krajobrazowy (2008-2013)
oraz Kaszubski Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” (2012-2014). Wszystkie dotychczasowe projekty przeprowadzone
w pomorskich parkach krajobrazowych dofinansowane były ze środków przyznanych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Niemały zasób wiedzy i doświadczenia zdobyty
podczas realizacji wyżej wymienionych programów (Fot. 23) skutkowały stworzeniem solidnych

POMORSKI ZWROTNIK RAKA
49

Fot. 24. Ciągle jest!!! Kolejne stanowisko występowania raka szlachetnego na obszarze Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych potwierdzone. Prace inwentaryzacyjne, na zdjęciu Bogdan Kisiel, jeden z najlepszych polskich płetwonurków
w sztuce poszukiwania raków.

Działania inwentaryzacyjne w ramach tego projektu były efektem stwierdzonej potrzeby ciągłej kontroli dynamicznie zmieniającej się sytuacji raków
wszystkich gatunków występujących na Pomorzu,
ze szczególnym uwzględnieniem stanu populacji
raka szlachetnego.
Dzięki opisanemu wyżej doświadczeniu, dobraniu
możliwie skutecznych metod oraz przede wszystkim stworzeniu zespołu fachowców w tym zakresie, w stosunkowo krótkim czasie trwania projektu
zdołano zaktualizować wiedzę o obecnym stanie
populacji raków na obszarze Pomorza, mającą

wpływ na kondycję i perspektywy ratunku raka
szlachetnego.
Aktualizacja ta była możliwa dzięki przeprowadzonym działaniom monitoringowym zrealizowanym
na ponad 85 wyselekcjonowanych jeziorach Pojezierza Pomorskiego. Dzięki tym działaniom udało
się potwierdzić występowanie samodzielnych populacji raka szlachetnego w 16 jeziorach pomorskich, w tym jedną populację na obszarze Parku
Krajobrazowego „Dolina Słupi”, dotychczas niezinwentaryzowaną oraz 3 populacje tego gatunku,
których stan wskazuje na ich krytyczną sytuację.
W trakcie prac inwentaryzacyjnych stwierdzono
ciągłą inwazyjną presję ze strony raka pręgowatego, przejawiającą się rejestracją aż jedenastu
jezior ze współwystępowaniem raka szlachetnego
z pręgowatym. Jednocześnie stwierdzono, że stan
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podstaw kontynuacji procesu ratowania gatunku
na Pomorzu w ramach projektu pn. „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.

populacji raka szlachetnego w jeziorach, w których
współwystępowanie było znane w latach poprzedzających realizację ww. projektu, uległ pogorszeniu, manifestując się znacznym obniżeniem zagęszczenia populacji.
Badania inwetaryzacyjne wykazały także istotny
wzrost presji ze strony raka sygnałowego, przejawiający się potwierdzoną jego obecnością w 5 jeziorach pomorskich (Fot. 24). Ponadto stwierdzono
rozszerzenie się zasięgu pomorskiego występowania tego gatunku, który oprócz znanego występowania w dorzeczu Wieprzy stwierdzono także
w dorzeczu Słupi. Badania wchodzące w zakres
inwentaryzacji przyniosły wynik w postaci prawdopodobnego całkowitego ustąpienia raka szlachetnego z 9 jezior jego występowania, potwierdzanego jeszcze do połowy lat 2000. Badania
stanu środowiska tych zbiorników przyczynią się

do uszczegółowienia dotychczasowych analiz środowiskowych i siedliskowych przyczyn ustępowania gatunku. Niewątpliwie cennym rezultatem prac
inwetaryzacyjnych było zdiagnozowanie siedlisk 12
jezior pomorskich, w których nie stwierdzono jakiegokolwiek gatunku raka, a których stan siedlisk
i uwarunkowania lokalizacyjne stwarzają szansę
wykorzystania ich w celach restytucji raka szlachetnego. W tej grupie na bazie zdobytej wiedzy
i doświadczenia wytypowano 6 zbiorników spełniających możliwie optymalnie warunki skutecznej
reintrodukcji gatunku.

Genetyka
Nowoczesne działania służce zachowaniu bioróżnorodności powinny korzystać w wyników dynamicznego, w ostatnich dekadach, rozwoju metod
badań molekularnych, szczególnie genetycznych.
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Fot. 25. Pobór prób genetycznych przez autora. Rak traci kawałek odnóża, które mu odrasta, my zyskujemy bezcenną wiedzę.
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Ryc. 3. Wyniki analiz genetycznych stanowiące podstawę oceny
zróżnicowania genetycznego raków szlachetnych na Pomorzu.

Pojęcie bioróżnorodności już z samej definicji dotyczy również poziomu zróżnicowania w obrębie
gatunku, który ugruntowany jest genetycznie.
Szczególnie istotne jest to w przypadku gatunków
ginących, których szanse ratunku fundamentalnie
winny być oparte na wiedzy o genetycznych uwarunkowaniach. Te właśnie założenia przyczyniły się
do wdrożenia systemu badań genetycznych obejmujących zachowane, naturalne populacje raków
rodzimych na Pomorzu (Fot. 25).
Zasadniczy cel praktyczny badań genetycznych
przeprowadzonych w ramach realizacji projektu był powiązany bezpośrednio z maksymalizacją skuteczności przeprowadzanych zabiegów
introdukcyjnych. Dokładniejsze wyjaśnienie tych
uwarunkowań zawarte jest w podrozdziale Introdukcja. Na tym etapie proponuje się uproszczone
wyjaśnienie. Otóż ze względu na fakt drastycznie
kurczących się zasobów naturalnych raka szlachetnego, przejawiający się spadkiem liczby stanowisk występowania oraz liczebności osobników
w poszczególnych populacjach, redukcji ulega
również ogólna pula genowa (zespół wszystkich
genetycznie warunkowanych cech dziedzicznych
w populacjach gatunku). Ponieważ celem działań
związanych z zachowaniem bioróżnorodności jest
wspomniana wyżej różnorodność genetyczna, koniecznym jest takie operowanie zachowaną pulą

genową, aby w sposób możliwie pełny zachować
istniejące zróżnicowanie genetyczne.
Zatem w przypadku konieczności ratowania gatunku, działania te należy oprzeć na preferencji
wykorzystania organizmów założycielskich nowych populacji, charakteryzujących się możliwie
największym zróżnicowaniem genetycznym czyli
będących przekaźnikami na kolejne pokolenia potencjalnie największej liczby cech dziedzicznych,
ukształtowanych w procesie ewolucji gatunku. Jest
to jedyny sposób uniknięcia szeregu problemów
związanych ze zbyt bliskim pokrewieństwem organizmów założycielskich (patrz: problemy zdrowotne polskich żubrów).
Wartością niejako dodaną, wynikającą z możliwości
realizacji badań genetycznych przeprowadzonych
w ramach projektu, jest zebranie olbrzymiej ilości
materiału badawczego dotyczącego ostatnich zachowanych populacji raka szlachetnego na Pomorzu. Dotychczasowy rozwój badań molekularnych,
w tym genetycznych, wskazuje, że w świetle zarówno obecnych, jak i przyszłych osiągnięć tych
dziedzin wiedzy, znaczenie tego faktu trudno przecenić.
W ramach realizacji projektu do badań genetycznych wytypowano 13 bez wątpienia naturalnie
występujących populacji raka szlachetnego z jezior
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Fot. 26. Hodowla raków szlachetnych do celów restytucyjnych. Stąd materiał
zaraczeniowy, czyli jednoroczne lub starsze raczki uzyskane od wyselekcjonowanych
samic trafiają w miejsca spełniające wymogi środowiskowe zapewniające ich trwałe
występowanie.
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pomorskich. W celach porównawczych przebadano
również jedną populację raka szlachetnego z obszaru zachodniej granicy naturalnego zasięgu występowania gatunku z zachodnich Niemiec.
Zasadniczym celem tych badań było zdiagnozowanie stopnia zróżnicowania genetycznego w obrębie poszczególnych populacji oraz pomiędzy tymi
populacjami. Wykorzystując wyniki dotychczasowych badań genetycznych raków szlachetnych
na Pomorzu (Schulz, 2000), (Schulz i inni, 2004),
(Schrimpf i inni, 2013) zaprojektowano zespół metodyk optymalizujących nakłady pracy i środków
w aspekcie uzyskania nowej, niezbędnej w świetle
wyżej opisanych uwarunkowań, wiedzy.
Badania te, badając mitochondrialne DNA analizują jednocześnie skuteczność markerów mtDNA
w tego typu analizach. Wykorzystano również
znacznie nowocześniejsze techniki AFLP, określane jako badania polimorfizmu długości amplifikowanych fragmentów DNA (ang. Amplified Length
Fragment Polymorphism) oraz monitoring genetyczny, wykorzystujący analizę genetyczną markerów mikrosatelitarnych SSR (ang. Simple Sequence Repeats) (Ryc. 3). Jako pomocnicze w trudnej

interpretacji uzyskanych wyników wykorzystano
rezultaty analiz genetycznych komensali z gatunku
Branchiobdella parasita, organizmu współwystępującego z rakiem szlachetnym (Śmietana i Wierzbicka, 1999) na niektórych z badanych stanowisk.
Wyniki tych badań ze względu na poziom komplikacji, wynikający z wysokiego poziomu wyrafinowania zastosowanych metod, znalazły dokładny
opis w dwóch publikacjach naukowych zrealizowanych w trakcie trwania projektu (Skuza i inni, 2016).
Podsumowując ich wyniki w formie dostosowanej
do obiorcy niniejszego opracowania należy stwierdzić, że wykazały one niezwykle duże zróżnicowanie pomiędzy zachowanymi populacjami tego
gatunku na Pomorzu, co sugeruje wysoki poziom
ich naturalności. Niskie zróżnicowanie genetyczne
w obrębie badanych genetycznie populacji wskazuje bowiem na wysoki poziom oddziaływania tak
zwanego „efektu założyciela” czyli na antropogenne pochodzenie zachowanej populacji. Uzyskane
dzięki badaniom genetycznym wyniki posłużyły
odpowiedniemu doborowi osobników rodzicielskich w celu redukcji skutków tzw. „chowu wsobnego” w działaniach restytucyjnych, realizowanych
w ramach projektu.

W warunkach na przykład szwedzkich (Ackefors,
1997) czy nawet polskich, ale co najmniej 15 -20 lat
temu (Śmietana i inni, 2004) możliwym było wykorzystywanie do tego celu dorosłych osobników
tego gatunku pozyskanych z naturalnych populacji charakteryzujących się relatywnie dużym zagęszczeniem osobników w środowisku. Tylko takie
populacje oferują pewną „nadwyżkę” osobników,
które można pozyskać bez narażania populacji rodzimej na degradację, rzutującą negatywnie na
szansę jej trwałego istnienia.
Badania inwentaryzacyjne realizowane w ramach
projektu, wykonane metodą znakowania mark-recapture potwierdziły dotychczasową wiedzę wskazującą, że na Pomorzu zachowała się w zasadzie
tylko jedna populacja raka szlachetnego, posiadająca jakość rokującą pozytywnie w przypadku
pozyskania z niej osobników dorosłych w celu restytucji. Jednak i tutaj analiza porównawcza wskaźników jakości populacji (np. płodność efektywna,
zagęszczenie, typ rozmieszczenia) wykazała zdecydowany spadek jej ogólnie pojętej kondycji.
Zatem, kierując się zalecaną w takich sytuacjach

zasadą przezorności, do celów restytucyjnych postanowiono wykorzystać wieloletnie doświadczenie w zakresie chowu i hodowli raka szlachetnego
w warunkach kontrolowanych.
Doświadczenie to obejmuje analizę wyników dotyczących optymalizacji chowu raka szlachetnego
w zamkniętych układach bazujących na możliwe
pełnym zapewnieniu naturalnych warunków sprzyjających maksymalizacji tempa wzrostu i przeżywalności, a ograniczając oddziaływania negatywne
np. drapieżnictwa, w tym kanibalizmu czy konkurencji zarówno wewnątrz- jak i międzygatunkowej.
W ramach projektu dopracowana została metoda chowu sadzowego raka szlachetnego (Fot. 26)
gwarantująca uzyskanie wysokich przeżywalności
(na poziomie 80-95% materiału w postaci podchowanego wylęgu raczków szlachetnych). Uzyskano
w ten sposób możliwość wykorzystania tej części
populacji raka szlachetnego, która w warunkach
naturalnych jest tracona ze względu na odziaływanie ekologicznych uwarunkowań siedliskowych.
Uzyskuje się w ten sposób materiał zaraczeniowy
na poziomie około 70% - 80% wylęgu od każdej
samicy, bez negatywnego wpływu na jakość populacji macierzystej (Fot. 27).
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Dotychczasowe doświadczania w skali europejskiej, dotyczące skutecznych działań restytucyjnych wykazały, że działania te należy oprzeć
o schemat polegający na wprowadzaniu osobników raka szlachetnego do nowych bądź „odzyskanych” siedlisk zbiorników wodnych, których stan
i inne uwarunkowania lokalizacyjne zapewniają
optymalny poziom skuteczności, czyli uzyskania
efektu w postaci trwale występującej populacji.
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Poważnym mankamentem tej metody jest ograniczona jakość uzyskanego w ten sposób materiału,
przeznaczonego do zaraczeń w świetle wymagań
stawianych wobec działań służących zachowaniu
bioróżnorodności. Problemem tym jest niski poziom zróżnicowania genetycznego. Należy bowiem
przyjąć, że w przeważającej większości uzyskany

Fot. 27. Wynik rocznej (zdjęcia lewe i środkowe) i dwuletniej (zdjęcie prawe) hodowli raczków przeznaczonych do restytucji
w jeziorach pomorskich, realizowanej w ramach działań zaprojektowanych i przeprowadzonych w ramach Projektu.
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Introdukcja

Fot. 28. Partia ponad 2000 jednorocznych raczków w drodze na nowe miejsce bytowania na obszarze PZPK.
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w ten sposób materiał zaraczeniowy złożony jest
z pokolenia „braci i sióstr”. I pomimo, że nikt na
świecie do tej pory nie zbadał, czy potomstwo
jednej samicy raka szlachetnego jest równocześnie potomstwem jednego ojca, to znów zasada
przezorności każe taką ewentualność założyć jako
obowiązującą. Stąd też jedynym najskuteczniejszym sposobem redukcji tego niechcianego efektu
unifikacji genetycznej są zabiegi biomanipulacyjne, polegające na odpowiednim doborze par rodzicielskich materiału wykorzystywanego do celów
zaraczeniowych. W tym miejscu wykazać można
szczególną celowość przeprowadzonych badań
genetycznych, ukierunkowanych na oszacowanie
zmienności genetycznej wewnątrz – i międzypopulacyjnej raków pomorskich. Co prawda rezygnuje
się z możliwości zachowania „czystości” genetycznej nowopowstałych populacji, lecz wyniki dotychczasowych badań genetycznych i populacyjnych
wskazują, że jest to w obecnej sytuacji jedyny
możliwy kompromis, gwarantujący zadawalający
poziom skuteczności.
Trwałość efektów projektu zależy także od zapewnienia kontynuacji działań zapoczątkowanych

w ramach projektu, związanych z pozyskiwaniem
materiału do introdukcji w postaci małych jednorocznych raczków.
Dlatego w ramach realizacji projektu nawiązano współpracę z producentami – użytkownikami
rybackimi posiadanych lub dzierżawionych wód,
którzy w zamian za udostępnienie technologii
Know-How (ang. Wiem - Jak) podjęli zobowiązanie produkcji materiału zaraczeniowego, deklarując
nieodpłatne odstępowanie jego części do celów restytucji raka szlachetnego na Pomorzu. W efekcie
dwusezonowej produkcji, polegającej na podchowie wyselekcjonowanego materiału zaraczeniowego w trzech obiektach hodowlanych, uzyskano
materiał złożony z ponad 4500 raczków w wieku
0+ (w pierwszym roku życia) oraz ponad 2000
raczków w wieku 1+ (w drugim roku życia). Cały
ten materiał został wykorzystany do celów introdukcyjnych. Przy jego pomocy dokonano restytucji
raka szlachetnego w kilku wytypowanych jeziorach pomorskich (Fot. 28). Można zatem powiedzieć, że działania restytucyjne raka szlachetnego
zaplanowane na dalsze lata zyskały solidną i szeroko zakrojoną podstawę, gwarantującą ich trwałość.

Dlatego za szczególnie uzasadniony należy uznać
wysiłek włożony w szeroko zakrojoną akcję promocyjno-informacyjną zaplanowaną tak, aby skutecznie, poprzez precyzyjnie dobraną formę i zakres informacji, dotrzeć do poszczególnych grup
osób charakteryzowanych specyfiką korzystania
z wód zasiedlonych przez raki bądź zasiedlanych
w drodze restytucji rakiem szlachetnym. W tym
zakresie realizacji projektu wykorzystano fakt,
że w aktualnie funkcjonującym polskim systemie
ochrony przyrody, pracownicy parków krajobrazowych mają najszerszy (tu chodzi o kontakt z różnymi grupami społecznymi) i najczęstszy (tu chodzi
o systematyczność) oraz najlepiej zlokalizowany
(tu chodzi o miejsca problemów ochroniarskich)
kontakt ze społeczeństwem. Można zatem powiedzieć, że stanowią „pierwszą linię frontu” tworzoną
przez fachowców, od których zależy codzienność
wdrażania w praktykę wiedzy specjalistycznej
z zakresu ochrony przyrody do społeczności lokalnych.
Tę sposobność przez cały okres trwania projektu
wykorzystywano bardzo skwapliwie.
W ramach realizacji założeń projektu przeprowadzono szereg działań w tym zakresie. Polegały one
zasadniczo na opisanych niżej akcjach informacyjno-promocyjnych, których skuteczność starano się
zmaksymalizować poprzez odpowiednie dobranie formy i treści przekazywanych informacji, tak
aby osiągnąć efekt możliwie pełnej ich akceptacji
w grupach społecznych, do których były one kierowane. Tylko takie działanie skutkuje bowiem podniesieniem poziomu świadomości, polegającej nie
tylko na zdobywaniu nowej wiedzy, ale rozumianej jako moderowanie zachowań i działań zgodnie

z posiadaną wiedzą. Przyszłość raka szlachetnego
na Pomorzu od tego właśnie zależy i dlatego działania w tym zakresie zorganizowano tak, aby rozbudzić i uwzględnić potrzeby w tym zakresie istniejące po stronie mieszkańca Pomorza, uwzględniając
miejsce jego możliwego oddziaływania na sytuację
raka szlachetnego.
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Wyżej opisane działania, realizowane nawet z największą starannością, nie gwarantują pewności
powodzenia bez ścisłej współpracy z praktycznie
każdym, kto może mieć wpływ na trwałość efektów tych prac. Okazuje się, że do tej grupy należą
wszystkie osoby, które w szerokim znaczeniu tego
słowa korzystają z wód otwartych.

Działania skierowane do zarządzających
Działania promocyjne realizowane w ramach projektu w pierwszej kolejności skierowano do osób
odpowiedzialnych za szeroko rozumianą administrację i wdrażanie porządku prawnego. Adresowane one były do osób, które z racji pełnionych
funkcji w jednostkach zarządzających, mają pośredni i bezpośredni wpływ na stan zasobów wodnych i przyrodniczych województwa pomorskiego.
Program w tym zakresie rozpoczęto z sukcesem
od władzy najwyższego szczebla. Na taką bowiem
interpretację zasługuje fakt uzyskania środków finansowych w wysokości 15 % wartości projektu
od Marszałka Województwa Pomorskiego pana
Mieczysława Struka. Należy tu z wdzięcznością
wspomnieć, że tę zdobytą na samym początku
przychylność władz samorządowych województwa
pomorskiego, realizujący projekt w wymiarze praktycznym odczuwali przez cały czas jego trwania.
Przedsięwzięciem informacyjno-promocyjnym
skierowanym do szerokiej grupy zarządzających
była zorganizowana w dniu 18 grudnia 2014 r.,
w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, konferencja
inaugurująca projekt pod takim samym tytułem
„Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.
Tak jak wspomniano wyżej, zaproszenia na tę konferencję skierowano do przedstawicieli instytucji
i organizacji mających wpływ na stan ochrony raka
szlachetnego na Pomorzu. Wśród zaproszonych
uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele: Zarządu oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego, gmin i powiatów z obszaru Województwa
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DZIAŁANIA
PROMOCYJNE NA RZECZ
RAKA SZLACHETNEGO

Pomorskiego, administracji Lasów Państwowych,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowej
Straży Rybackiej, Polskiego Związku Wędkarskiego
oraz Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Nie zabrakło także rybackich użytkowników wód. Projekt wzbudził też zainteresowanie
mediów regionalnych (radio, prasa) wyrażające
się aktywną obecnością ich przedstawicieli na ww.
konferencji.

dotychczasowe doświadczenia parków krajobrazowych w zakresie czynnej ochrony przyrody (raki,
nietoperze) oraz wykazała konieczność współpracy
społecznej w tym zakresie na poziomie lokalnym.
Dr hab. Przemysław Śmietana - kierownik Katedry
Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii,
Uniwersytetu Szczecińskiego, odpowiedzialny za
naukowe podstawy realizacji projektu, zaznajomił
zebranych z problematyką uwarunkowań skutecznej ochrony czynnej raka szlachetnego. Problemy
te na tle dotychczasowych doświadczeń restytucji
raka szlachetnego we Wdzydzkim i Zaborskim Parku Krajobrazowym przedstawił kierownik ZPK pan
Mariusz Grzempa. Zainicjowane w 2007 r. projekty,
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Fot. 29. Otwarcie konferencji inaugurującej projekt przez dyrektor PZPK Bożenę Sikorę.

Przybyłym gościom pani dyrektor Pomorskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych Bożena Sikora zaprezentowała podstawowe uwarunkowania
realizacyjne projektu i przedstawiła zespół odpowiedzialny za jego realizację. Struktura konferencji
oparta została na prezentacji pięciu referatów. Na
temat roli parków krajobrazowych w praktycznej
ochronie przyrody Pomorza mówiła Barbara Utracka-Minko – zastępca dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Prelegentka omówiła

realizowane we współpracy ww. parków krajobrazowych i jednostki naukowej, finansowane były
od samego początku przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dały one podstawę do dalszych działań na
większą skalę, w ramach całego Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Pole współpracy w zakresie ratowania raka szlachetnego realizujących projekt z instytucjami,
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Fot. 30. Wydawnictwa i artykuły przygotowane dla odbiorców projektu.

ichtiofauny oraz konieczność uwzględniania obecności raka szlachetnego w planach (operaty rybackie) i działaniach rybackiego gospodarowania zasobami. Autor referatu przypomniał też możliwości
(zgłaszane podczas działań restytucyjnych w Zaborskim PK już w 2009 roku) tworzenia nowych
stanowisk gatunku w wodach administrowanych
przez Lasy Państwowe, zwłaszcza w ramach programu małej retencji prowadzonego przez pomorskich leśników (Śmietana P., 2008).
Siłę przekazu informacyjnego konferencji podparto
poprzez prezentację broszur, plakatów związanych
z potrzebą ratowania raka szlachetnego. Udzielano
także wywiadów radiowych i prasowych.

Działania skierowane do
użytkowników zasobów wód
Bezpośredni i potencjalnie najczęstszy kontakt
z rakami słodkowodnymi mają osoby, które w różny sposób korzystają z żywych zasobów wód. Za-
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których reprezentantami byli zaproszeni goście
nakreślił w swym wystąpieniu kierownik Parku
Krajobrazowego „Dolina Słupi” pan Marcin Miller.
Wskazał on, jak na zachowanie gatunku wpływ
mają różnorodne działania, w tym: czynna ochrona
poprzez tworzenie nowych stanowisk raka w oparciu o hodowany materiał i zaraczanie wytypowanych wód, przeciwdziałanie inwazjom gatunków
obcych i niebezpiecznych oraz zwalczanie tych gatunków, zachowanie miejsc życia raków (biotopu)
w jak najlepszym stanie oraz ochrona gatunkowa.
Autor referatu zwrócił uwagę na konieczność weryfikacji sposobów realizacji prac regulacyjnych
i utrzymaniowych w wodach zasiedlanych przez
raki szlachetne lub nadających się do ich restytucji.
Wykazał także konieczność wspólnej troski o stan
siedlisk raków szlachetnych poprzez dbałość o czystość wód: nie lokalizowanie inwestycji mogących
negatywnie wpłynąć na stan chemiczny i biologiczny wód w zlewniach jezior i cieków z rakami
oraz dbanie o właściwe planowanie przestrzenne.
Podkreślił także istotność dbałości o właściwy stan

kres takiego zainteresowania charakteryzuje szeroką grupę osób od rybaków przez wędkarzy na
akwarystach kończąc.
Z tej szerokiej grupy adresatów szczególną uwagę
poświęcono kontaktowi z wędkarzami. W ramach
projektu starano się nawiązać współpracę z wędkarską bracią poprzez realizację specjalnych szkoleń informujących o obecnym statusie poszczególnych gatunków raków na Pomorzu. Działania
o szerszym zakresie oddziaływania dla tej grupy
odbiorców polegały na publikacji szeregu artykułów popularno-naukowych i popularyzatorskich
w branżowej prasie fachowej: „Sztuka Łowienia”,
„Wędkarski Świat” (wędkarze) oraz „Przegląd Rybacki” (rybacy).
W ramach popularyzowania działań praktycznych
w zakresie restytucji raka szlachetnego zorganizowano wspólną akcję restytucji tego gatunku do
wód wybranego jeziora w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, kiedy to w październiku 2015 roku uczestnicy warsztatów tarliskowych

poświęconych zachowaniu bioróżnorodności wód,
osobiście wpuszczali do wód tego jeziora jednoroczne raczki szlachetne, wyhodowane w ramach
projektu.
W czasie tych działań prowadzono równocześnie
akcję informacyjną dotyczącą aktualnych zagrożeń dla raka szlachetnego i możliwości świadomej
współpracy, służącej jego zachowaniu w pomorskich jeziorach. W trakcie realizacji tych działań
ważnym elementem wsparcia promocji był wydany w ramach Projektu plakat pn. „Rak szlachetny
– pomóż ocalić”, na którym wypunktowano sposoby ochrony raka szlachetnego, istotne z punktu
widzenia typowego użytkownika wód. Plakaty te
rozdysponowano w instytucjach mających wpływ
na wody – okręgach i kołach Polskiego Związku
Wędkarskiego oraz sklepach zoologicznych prowadzących sprzedaż egzotycznych raków, które
potencjalnie mogą znaleźć się w grupie gatunków
inwazyjnych (Gherardi, 2007).
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Fot. 31. Zaraczanie jeziora na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” wyhodowanymi rakami szlachetnymi.
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Fot. 32. Gadżety promujące Projekt „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach PZPK”.

Ta grupa odbiorców stanowi największą frakcję adresatów informacji, mających kluczowe znaczenie
dla prawidłowego funkcjonowania wiedzy o rakach i dla świadomych działań wspierających jego
ratunek. Jednocześnie ze względu na olbrzymie
pole styku osób z tej grupy z problematyką raka
szlachetnego, działania w ramach projektu obejmowały szeroki wachlarz proponowanych form
przekazu. W celu jego uatrakcyjnienia przygotowano gadżety poświęcone rakom, takie jak: koszulki,
torby i kubki z nadrukami raka szlachetnego oraz
magnesy na lodówki z podobizną raka.
Kierując się koniecznością możliwie szerokiej popularyzacji problematyki projektu do udziału za-

proszono osobę, która jest niewątpliwie szeroko
znana.
W tym miejscu pragniemy podziękować panu Tomaszowi Raczkowi, znanemu polskiemu krytykowi filmowemu, publicyście i wydawcy, za wyrażenie zrozumienia dla wagi projektu i potwierdzenie
tego poprzez jego autoryzowanie jako Ambasador
Projektu.
Większość działań w obrębie tej grupy realizowano w ramach samodzielnie organizowanych przez
poszczególne parki krajobrazowe imprez plenerowych oraz wykorzystując do tego regionalne
imprezy, organizowane cyklicznie przez władze,
lokalne organizacje społeczne, kulturalne itp., funkcjonujące w społeczeństwie Pomorza.

FUNDUSZE EOG

Działania skierowane do grupy
osób będących użytkownikami wód
w szerokim tego słowa znaczeniu
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Fot. 33. Uczestnicy akcji „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”.

Społeczność miasta Gdańska i okolic miała okazję
poznać problemy raka szlachetnego w trakcie imprezy Piknik „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”, przedsięwzięcia z sukcesem realizowanego
już od 7 lat. W trakcie dwudniowej edukacyjnej fety
w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie
i Parku Reagana w Gdańsku, problemy te prezentowane były na specjalnych stoiskach przez specjalistów z pomorskich parków krajobrazowych.
W ciągu dwóch dni „racze” stoiska odwiedziło blisko 3 tysiące osób w różnym wieku. Dużą atrakcją
okazała się przygotowana i dedykowana gościom
imprezy gra terenowa. Przekaz informacji w trakcie tych dni uatrakcyjniono działaniami plastycznymi i artystycznymi. Ogromną popularnością
cieszyły się dwa happeningi nawiązujące do bioróżnorodności oraz stanu środowiska. W trakcie
tej imprezy nagrodzono laureatów najciekawszych
prac konkursowych na krótką formę literacką, pod

nazwą „Rak na Tak”, kierowaną do uczniów szkół
Pomorza.
Informacji o problemach raka szlachetnego i o projekcie jego ratowania nie mogło zabraknąć podczas
jednego z najbardziej znanych regionalnych wydarzeń, jakim jest Jarmark Dominikański w Gdańsku.
Na stoisku poświęconym rakom prezentowano
żywe okazy raków – szlachetnego, błotnego i pręgowatego. Wskazywano na istotność posiadania
umiejętności odróżniania gatunków. Wyjaśniano
uwarunkowania krytycznej sytuacji raków rodzimych w kraju i na Pomorzu. Działania te skutkowały udzielaniem licznych wywiadów dla lokalnych
mediów radia i telewizji Gdańsk.
Podobne działania w ramach projektu zrealizowano podczas tradycyjnie organizowanego w każdy
ostatni weekend maja Bałtyckiego Festiwalu Nauki. W ramach tej imprezy, w trakcie niedzielne-
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Fot. 34. Prezentacja żywych raków na stoisku „raczym” podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku.

Fot. 35. Stoisko edukacyjne poświęcone rakom na Bałtyckim Festiwalu Nauki.
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Fot. 36. Uczestnicy spływu kajakowego zorganizowanego podczas „Święta raka szlachetnego” we Wdzydzach Kiszewskich.

go pikniku, stoisko Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej PZPK z „raczą ekspozycją” spotkało się z niezwykle dużym zainteresowaniem. Dla
zwiedzających, zwłaszcza tych najmłodszych,
szczególnie intrygujące okazały się specjalnie zaprojektowane w ramach Projektu, mega puzzle
przedstawiające „królewskiego”, dziś unikatowego
skorupiaka polskich wód. Specjalne magnetyczne
tablice edukacyjne przyciągały za to starsze grono odwiedzających, chcących poszerzyć wiedzę na
temat „raczych” mieszkańców naszych wód - tych
rodzimych, jak i inwazyjnych.
We wrześniu, w ramach Festynu Leśnego w Gdyni, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej PZPK
również przygotowało stanowisko z rakiem szlachetnym. Stoisko to wzbudzało duże zainteresowanie z uwagi na ogromny, przestrzenny model
raka szlachetnego. Wspólne budowanie mode-

lu było kilkugodzinnym pretekstem do rozmowy
z odwiedzającymi stoisko na temat samego gatunku, problemów środowiskowych, które sprawiają,
że jego liczebność w jeziorach i rzekach województwa pomorskiego drastycznie maleje.
W trakcie tych imprez oferowano zebranym m.in.
specjalnie wydaną w tym celu broszurę pn. „Rak
szlachetny – poznaj by ocalić”, która została wydana w języku polskim i angielskim. Publikacja ta
opisuje „z perspektywy raka” jego obecną sytuację w kraju, przyczyny wymierania oraz sposoby
rozróżniania raków rodzimych i inwazyjnych.
Dla mieszkańców mniejszych ośrodków, posiadających istotny wpływ na ekologiczną postawę
turystów, jak i dla samych turystów zorganizowano specjalne imprezy w centrach turystycznych
Pojezierza Pomorskiego. I tak na początku lipca
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Fot. 37. Ugotowane raki pręgowate. Przysmak, którego warto spróbować.

medaliony. Powstawały też różnorakie artystyczne
wizerunki raków malowanych na płótnie i szkle.
Dla wszystkich preferujących aktywny wypoczynek zostały zorganizowane trzy poważne imprezy:
„Raczy rajd rowerowy”, „Raczy spływ kajakowy”
oraz gra terenowa – „W krainie raka szlachetnego”.
Należy zauważyć, że ta grupa turystów wykazała
się zaskakująco dużą wiedzą, która była potrzebna, aby „zaliczyć” poszczególne etapy przebytych
dystansów. Na tej podstawie należy sądzić, że ta
grupa osób szczególnie dużo skorzystała z imprezy, znacznie poszerzając i systematyzując wiedzę
na temat swojego potencjalnego udziału w działaniach na rzecz raka szlachetnego.
Niewątpliwą atrakcją festynu była możliwość
skosztowania zupy z raka. Co prawda przygotowanej z raków pręgowatych (Fot. 37), których łowiący je rybacy nie mogą z powrotem wypuszczać do
wody, ale tak samo smacznej jak ta, którą kiedyś
jadali nasi przodkowie korzystający z obfitości raka
szlachetnego. Dla osób, które nie zdecydowały się
na tę degustację przygotowano specjalne wypieki
w formie raków.
W analogiczny sposób przeprowadzono ,,Święto
raka szlachetnego” w drugim centrum turystycz-
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2015 roku we Wdzydzach odbyła się duża impreza edukacyjna pn. „Święto raka szlachetnego”,
ukierunkowana wyłącznie na problematykę związaną ze skuteczną realizacją Projektu. Uczestnicy
akcji otrzymali dużą dawkę solidnej wiedzy przekazanej na kanwie atrakcyjnej zabawy. Stoiska
oferujące różnorakie gadżety związane z rakiem
szlachetnym bądź nawiązujące do jego stanu
i sytuacji oferowały w równie atrakcyjnej formie
wiedzę, ułatwiającą prawidłowe i celowe działania wspomagające poprawę sytuacji raka szlachetnego. W trakcie tej imprezy zainteresowani
mogli się dowiedzieć się m.in. jak odróżniać raki
szlachetne od innych gatunków, co to są gatunki
inwazyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyło się
terenowe laboratorium nad wodą pn. „Gdzie i z kim
raki mieszkają?”. Informacje o raku uatrakcyjniono
poprzez powiązanie ich z aspektami piękna wód
powiatu kościerskiego. Zamierzony efekt udało
się osiągnąć dzięki nawiązaniu współpracy i wykorzystaniu aktywnej pomocy ze strony Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”. Zorganizowano prelekcje prowadzone przez osoby z grupy
lokalnych płetwonurków, którzy prezentowali swój
sprzęt do nurkowania oraz podwodne zdjęcia raków. Nie mogło zabraknąć warsztatów artystycznych, podczas których były wykonywane „racze”

Fot. 38. Wyplatanie raczników podczas „Święta raka szlachetnego” w Charzykowach.
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Fot. 39. Prezentacja żywego okazu raka błotnego podczas dni otwartych w PK „Dolina Słupi”.

Działaniami promocyjnymi i informacyjnymi skierowanymi do społeczności lokalnej była aktywność
pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego,
którzy wzięli udział w XVIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu połączonej z Dożynkami Diecezji
Pelplińskiej. Tu także, przy okazji promocji wartości
przyrodniczych i krajobrazowych parków pomorskich, realizowano edukację ekologiczną, wykorzystując raka szlachetnego jako organizm flagowy.
Zorganizowane na tej imprezie „racze” stoisko
przyciągało licznych odwiedzających kolorowymi
roll-up’ami, mówiącymi m.in. o restytucji i ochronie raka szlachetnego czy grą edukacyjną „W krainie raka szlachetnego”. Niewątpliwie największą
atrakcją dla gości były żywe raki, które można było
nie tylko oglądać, wziąć do ręki, ale także otrzymać o nich wyczerpujące informacje. O skuteczności tych działań może świadczyć fakt, że „racze”
stoisko „Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” zdobyło pierwszą nagrodę w konkursie na „Najpiękniejsze stoisko wystawiennicze”, przyznaną przez
organizatorów tej imprezy.
W październiku 2015 roku Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” zaprosił zainteresowanych do zapoznania się ze swoją działalnością podczas Dni Otwartych pn. „…park, tarlisko, przepławka”. W ramach
prezentacji działalności Parku przygotowano m.in.
stoisko nad brzegiem Kanału Młyńskiego, gdzie zainteresowani mogli zobaczyć sztuczne tarlisko oraz
poznać sylwetki raków zamieszkujących zlewnię
rzeki Słupi. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się żywe okazy raków krajowych. Ponadto przygotowano tablice poglądowe oraz gablotę z wylinkami raków zamieszkujących Pomorze.
Wielu odwiedzających ze zdziwieniem stwierdziło,
iż powiedzenie „gdzie rak tam czysta woda” nale-

Wartym do odnotowania jest także fakt, że Projekt zaprezentowano poza granicami kraju. Miało
to miejsce podczas Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week) w Brukseli. Ta doroczna impreza poświęcona jest największym wydarzeniom
z zakresu polityki ochrony środowiska w Europie.
Realizowany na Pomorzu projekt „Czynna ochrona
raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, promowany hasłem
„Rak szlachetny – poznaj by ocalić”, był ważnym
polskim akcentem na tej imprezie. Zielony Tydzień
jest imprezą w formule otwartej dla szerokiej publiczności. Stanowi on doskonałą okazję do wymiany pomysłów i dobrych praktyk z zakresu ochrony
środowiska. W ramach działań prowadzonych na
stoisku edukacyjnym województwa pomorskiego
(będącego jedynym stoiskiem promującym projekty realizowane na obszarze Polski), uwagę odwiedzających skupiła budowa specjalnie na ten cel
zaprojektowanego modelu gigantycznego raka,
złożonego z 600 elementów. W ten nietypowy sposób skutecznie zachęcono zgromadzoną publiczność do bliższego poznania problemu zachowania
cennego gatunku, będącego ważnym wskaźnikiem
zachowania bioróżnorodności ekosystemów wodnych zarówno w Polsce, jak i Europie.
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ży zweryfikować, ponieważ odnosi się tylko do rodzimego raka szlachetnego, którego niestety coraz
rzadziej spotkamy w naszych wodach.
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Działania skierowane do największych
beneficjentów Projektu
Jak mówi indiańska mądrość, środowiska naturalnego i wszystkiego, co w nim żyje nie dostaliśmy
w spadku od naszych przodków, a jedynie pożyczyliśmy od naszych potomków.
Dlatego wszelkie działania realizowane w ramach
Projektu w najbardziej ogólnym zamierzeniu mają
służyć temu, aby rak szlachetny przetrwał na Pomorzu, by kontaktem z tym zwierzęciem mogli cieszyć
się nasi następcy. Z tego powodu poważna część
działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych ukierunkowana była na młodzież i dzieci.
W organizacji tych działań pomogły wcześniejsze
doświadczenia zdobyte podczas działań na rzecz
restytucji raka szlachetnego w wodach Zaborskie-
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nym, jakim są Charzykowy. Tutaj dodatkowo zorganizowano także warsztaty wyplatania raczników
i koszy na raki. Uczestnicy warsztatów plastycznych różnymi technikami wykonywali modele raków, którymi symbolicznie ,,zaraczali” przygotowaną makietę jeziora. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się stoisko początkujących hodowców
raków z firmy Astacus Hodowcy Raków Polskich
s.c. Uczestnicy Święta mieli okazję wziąć udział
w dwóch zabawach edukacyjnych: „Pomorskie
Szlaki Raka Szlachetnego” i grze terenowej ,,Idzie
rak nieborak”.
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Fot. 40. Rak gigant na stoisku w Brukseli.

go Parku Krajobrazowego (Grzempa i Śmietana,
2009).

li materiały edukacyjne, pomocne w prowadzeniu
zajęć w swoich rodzimych placówkach.

Działania te miały może mniej spektakularny charakter niż wyżej opisane imprezy terenowe, jednakże to zupełnie nie obniża ich rangi i znaczenia.
Realizowano je w formie spotkań, szkoleń, warsztatów terenowych i konkursów, których odbiorcami byli: dzieci i młodzież szkolna, studenci oraz ich
nauczyciele.

Przeprowadzono także działania ukierunkowane
bezpośrednio na kontakt z uczniami wszystkich
typów szkół oraz studentów. Celem tych szkoleń
i warsztatów było przede wszystkim wyposażenie
uczestników w umiejętność rozpoznawania rodzimych i obcych gatunków raków występujących
na Pomorzu. Dowiedzieli się oni wielu szczegółów związanych z biologią raka i zagrożeniami, na
które narażone są nasze raki rodzime. Ze względu
na popularność akwarystyki w obrębie tej grupy
społecznej, istotne było dotarcie do tego odbiorcy
z informacją o śmiertelnym niebezpieczeństwie dla
raków rodzimych ze strony obcych, często hodowanych w akwariach, gatunków raków.

Przykładem może być działanie pracowników Parku
Krajobrazowego „Dolina Słupi”, którzy przy wsparciu organizacyjnym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, przygotowali i przeprowadzili
szkolenie oraz warsztaty terenowe dla nauczycieli
pn. ,,Rak szlachetny – poznaj by ocalić”. Do udziału
w szkoleniu zaproszono nauczycieli przyrody i biologii z placówek dydaktycznych Słupska oraz okolicznych gmin. Główny nacisk spotkania położono
na umiejętność rozpoznawania gatunków raków
występujących na Pomorzu. Nauczyciele otrzyma-

Przykładem działań skierowanych do uczniów
szkół podstawowych były warsztaty ekologiczne
organizowane dorocznie w gminie Kobylnica pn.
„Ekolandia”. W ubiegłym roku zorganizowano je
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Fot. 41. Opiekunki grup młodzieży podczas warsztatów pn. „Ekolandia”.

Dla pomorskich szkół przygotowano także specjalną pomoc dydaktyczną w postaci naturalnej wiel-

kości modeli raków pomorskich, pozwalających na
naukę rozpoznawania gatunków. Kilkadziesiąt takich zestawów trafiło do szkół znajdujących się na
obszarach parków krajobrazowych i ich okolic.

67

Innym dużym przedsięwzięciem w tej kategorii
był konkurs plastyczno-literacki pn.: „Na mapie
świata jest takie miejsce”, który jest organizowany od czterech lat przez Park Krajobrazowy „Dolina
Słupi” i Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku. Ukierunkowanie tej
edycji konkursu polegało na obowiązującym temacie przewodnim:
„Najeźdźcy – obce gatunki w natarciu”, a zadaniem młodzieży było
stworzenie komiksu o zagrożeniach
rodzimych gatunków raków.
Konkurs zorganizowano dla trzech
poziomów wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia. Konkurs poprzedzony był spotkaniem roboczym dla chętnych,

Fot. 42. Naturalnej wielkości modele raków: pręgowatego, błotnego oraz
szlachetnego, przygotowane jako pomoc dydaktyczna dla szkół.
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pod hasłem: „Obcy rak – jaki jest jego znak?”. We
wszystkich szkołach tej gminy przeprowadzone zostały prelekcje oraz warsztaty terenowe poświęcone tematyce raka szlachetnego i jego ochrony oraz
zagrożeniom m. in. ze strony obcych gatunków inwazyjnych.

podczas którego pracownicy PKDS zaprezentowali
zagadnienia związane z ochroną raka szlachetnego a zaproszeni goście – rysownicy komiksów
- wprowadzili uczestników szkolenia w arkana
wiedzy o tworzeniu historyjek rysunkowych. Pomimo tego, iż forma komiksu mogłaby wydawać
się trudna, szczególnie dla uczniów szkół podstawowych, znaleźli się chętni, aby zmierzyć się z tym
zadaniem. Jak się okazało młodzi twórcy stworzyli
naprawdę bardzo ciekawe prace, wskazujące na
opanowanie ogromnej wiedzy z punktu widzenia
ratunku dla raka szlachetnego. Komiksy stworzyły
tzw. wędrującą kolekcję, która jest wypożyczana
przez szkoły, świetlice i inne instytucje edukacyjne.
Oprócz działań realizowanych w placówkach dydaktycznych zorganizowano także imprezę plenerową skierowaną do najmłodszych odbiorców.
Imprezę tę przeprowadzono w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Szymbarku w formie „V wiosennych warsztatów przyrodniczych”, podczas których pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych przedstawili spektakl tematyczny. Scenariusz tego przedstawienia nawiązywał
do realizowanego projektu „Czynna ochrona raka
szlachetnego” w jeziorach PZPK. Spektakl był zainspirowany wierszem Jana Brzechwy „Ryby, żaby

68

Fot. 43. Komiks o rakach przygotowany w ramach konkursu
„Najeźdźcy – obce gatunki w natarciu”.

Fot. 44. Pakiet edukacyjny „Rak szlachetny – poznaj by ocalić”.
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Zwieńczeniem działań edukacyjnych było wydanie
pakietu edukacyjnego pn. „Rak szlachetny – poznaj
by ocalić”, zawierającego spot reklamowy promujący projekt, 4 prezentacje multimedialne: Budowa

i biologia raka szlachetnego, Rodzime i obce gatunki raków, Zagrożenia rodzimych gatunków raków oraz Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach PZPK. Oprócz tego do pakietu dołączono 2
komputerowe gry edukacyjne oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli.
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i raki”. Odbiorcami widowiska byli uczniowie 14
szkół z okolic Kartuz i Kościerzyny.

Nie byłoby to możliwe bez efektywnej i partnerskiej współpracy pracowników dwóch podmiotów:
Beneficjenta czyli Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych oraz Partnera - Katedry Ekologii
i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ze względu na fakt, że ze strony Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wyszła inicjatywa
kontynuacji działań restytucyjnych raka szlachetnego na obszarach przez niego administrowanych,
ogólny nadzór nad realizacją Projektu ze strony
Beneficjenta sprawowała pani Bożena Sikora - dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W tej wymagającej i odpowiedzialnej pracy
na szczeblu zarządzania i synchronizowania wielu
toczących się równoległym torem spraw ze szczególnym uwzględnieniem tych merytorycznych
pani dyrektor była wspierana przez swoją zastępczynię panią Barbarę Utracką – Minko. Koordynację wszystkich działań w obrębie projektu i dbałość o zgodność ich zapisu i raportowania w formie
wymaganej uwarunkowaniami formalnymi sprawowała pani Inga Kawałek. Nadzór poprawności
finansowej i sprawozdawczości w tym zakresie
należał do obowiązków księgowej PZPK pani Haliny Justki.
Olbrzymią pracę w zakresie działań terenowych,
zwłaszcza tych na polu popularyzatorskim i promocyjnym realizowali kierownicy poszczególnych
parków krajobrazowych wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Należy tu również wspomnieć o osobach, które
z ramienia PZPK pomagały w pracach terenowych,
czyli o pani Elwirze Ahmad, panu Andrzeju Grzybowskim oraz panu Józefie Wysińskim.
Ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego, który
w projekcie pełnił rolę Partnera odpowiedzialność
za poprawność realizacji projektu w aspekcie jego
naukowych podstaw i wykonawstwa działań wymagających bezpośredniego wdrożenia wiedzy
naukowej w te działania sprawował dr hab. Przemysław Śmietana - dyrektor Instytutu Badań nad
Bioróżnorodnością i kierownik Katedry Ekologii
i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Prawidłowe i efektywne
wykonawstwo założeń Projektu wymagało stworzenia zespołu fachowców czuwających nad poszczególnymi aspektami jego realizacji. Szczególnie badania genetyczne, realizowane w Centrum
Badań Molekularnych i Biotechnologii wymagały
stworzenia silnego i relatywnie dużego zespołu
badawczego. Zespołem tym kierowała dr hab. Lidia
Skuza – kierownik CBMiB oraz dr Remigiusz Panicz
z Wydziału Technologii Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, z tej samej jednostki był także inny członek
tego zespołu - dr Sławomir Keszka.
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Projekt „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014, w ramach programu PL02 „Ochrona
różnorodności biologicznej i ekosystemów”, tworzył ramy systemowej współpracy wielu osób,
których kwalifikacje i doświadczenie wzajemnie
się uzupełniając służyły optymalizacji działań przekładających się na efektywną ochronę czynną raka
szlachetnego w jeziorach pomorskich.

Najwięcej aktywności w tym zakresie należy przypisać niewątpliwie panu Marcinowi Millerowi – kierownikowi Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”,
panu Mariuszowi Grzempie - kierownikowi Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz panu Andrzejowi Penkowi - kierownikowi Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego.
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W badaniach genetycznych udział aktywny brali
także pani dr Magdalena Szenejko z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz pan dr inż. Łukasz
Napora-Rutkowski z Katedry Genetyki i Ogólnej
Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach
SGGW w Warszawie.
Prawidłowy merytorycznie przebieg prac w ramach Projektu wymagał stworzenia zespołu badań siedliskowych. Tym zespołem kierował pan dr
hab. Andrzej Zawal – kierownika Katedry Zoologii
Bezkręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu
Szczecińskiego. W skład tego zespołu wchodził
pan dr hab. Paweł Buczyński z Zakładu Zoologii,
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OSOBY REALIZUJĄCE
PROJEKT

Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie i pani dr Edyta
Buczyńska z tej samej jednostki naukowej. Zespół
zoologów uzupełniali mgr inż. Marek Budniak, mgr
Grzegorz Michoński, mgr Magdalena Kłosowska,
mgr Aleksandra Bańkowska, mgr Natalia Adamkowska. Prace z zakresu botaniki realizowała pani
dr Edyta Stępień z Katedry Taksonomii Roślin i Fitogeografii Wydziału Biologii US.
Prace terenowe, zwłaszcza te dotyczące konieczności bezpośredniego kontaktu z materiałem badawczym, głównie rakami nie obyły się bez trudnej
do przecenienia pracy płetwonurków, tu zdecydowanie najważniejszy okazał się udział pana Bogdana Kisiela z Miastka.
Współpraca terenowa z hodowcami raków była
nieodzownym elementem skutecznej realizacji
projektu. Osobami, które szczególnie się do tego
przyczyniły były: pan Marek Theus - właściciel obrębu hodowlanego raków rodzimych na Jeziorze
Sominko oraz administrujący obiektem pan An72

drzej Zielonka. Działania w tym zakresie prowadzono także przy udziale pana Marcina Marczyńskiego z PPUH Aquamar w Miastku i terenowej
pomocy pana Adama Wójtowicza. Podziękowania
za współpracę należą się także panu Krzysztofowi
Pietrzakowi - wiceprezesowi Stowarzyszenia Natura i pani Gabrieli Nosińskiej.
Nad prawidłowością sprawozdawczości finansowej
i realizacją harmonogramu prac z punktu widzenia
formalnego z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego
czuwała pani Anna Zadroga z dziekanatu Wydzialu
Biologii US – starszy specjalista ds. sprawy finansowych, kadrowych, stopni i tytułów naukowych.
Oprócz wymienionych, w trakcie realizacji Projektu jego Wykonawcy wielokrotnie spotykali się
z życzliwością i pomocą wielu osób, których w tym
opracowaniu nie sposób wymienić. Wszystkim
Tym niewymienionym wykonawcy Projektu serdecznie dziękują w imieniu swoim i pomorskich
raków szlachetnych.
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Fot. 45. Spotkanie z rakiem szlachetnym w słoneczny dzień należy uznać za wydarzenie nadzwyczajne. Rak szlachetny jest
organizmem o aktywności nocnej. Spotkanie go w słoneczny dzień może być oznaką jego choroby. To zdjęcie wykonano podczas
wypuszczania osobników raka szlachetnego po poborze prób genetycznych.
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CIEKAWOSTKI I DODATKOWE WYNIKI
UZYSKANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU

Fot. 46. Jasno ubarwiony samiec raka szlachetnego. Zdjęcie osobnika z nowoodkrytego stanowiska występowania tego gatunku
w jeziorze Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
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Fot. 47. „Typowe” spotkanie z rakiem szlachetnym. W porze nocnej samice tego gatunku preferują strefę dna płycizn. W okresie
wiosennym wiąże się to z przyspieszeniem inkubacji jaj noszonych na odwłoku dzięki wyższej temperaturze wody.

Fot. 48. Dymorfizm płciowy u raka szlachetnego. Widoczne
wyraźne różnice w proporcjach budowy ciała i obecności
(samce) bądź braku narządów kopulacyjnych.
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Fot. 49. Oręż raka szlachetnego jakim są szczypce szczególnie wyraźny jest u samców tego gatunku ze względu na fakt, że
tempo wzrostu szczypiec rośnie wraz z wiekiem. U dużych samców masa szczypiec przekracza 1/3 masy ciała.

Fot. 50. Samiec raka szlachetnego prezentuje typową dla gatunku budowę szczypiec. Osobnik tuż przed powrotem do naturalnego
środowiska po pobraniu próbki genetycznej widocznej na zdjęciu.

76

Fot. 51. Zdjęcie dojrzałej płciowo 2-letniej samicy raka szlachetnego wyhodowanej w ramach działań wchodzących w zakres
realizacyjny projektu. Jest to najmłodszy ze stwierdzonych na świecie, dojrzały osobnik tego gatunku. W naturze w wiek rozrodczy
samice raka szlachetnego wchodzą dopiero w 4-5 roku życia.

Fot. 52. Samica raka szlachetnego z dojrzałymi jajami
przytwierdzonymi do odwłoka. Białe punkty widoczne na tych
jajach to pakiety jaj pijawki raczej (Branchiobdella parasita).
Osobnik tego gatunku widoczny na zdjęciu jako różowopomarańczowy wałeczkowaty twór na jajach raka. Wbrew
swej nazwie Branchiobdella parasita nie jest wcale pasożytem
raka tylko z nim „pokojowo” współżyje, czyli jest komensalem.
W ramach projektu badano także genetykę tych organizmów
zagrożonych wyginięciem tak samo jak rak szlachetny.
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Fot. 53. Konkurent raka szlachetnego - rak pręgowaty. Spotkanie osobników tego gatunku w dzień nie jest niczym nadzwyczajnym.
Jego konkurencyjność względem raka szlachetnego wynika między innymi z tego, że jest aktywny przez większą część doby.

Fot. 54. Różnice w postawie obronnej raka szlachetnego (pierwszy plan) i raka pręgowatego (w tle). Rak szlachetny zwykle
jeszcze „wymachujący” szczypcami jest łatwiejszym kąskiem dla dużych drapieżników. Podczas gdy „zwinięty” w kolczastą kulę
rak pręgowaty jest trudny do przełknięcia i nigdy nie traci szczypiec wskutek starcia.
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Fot. 55. Małe raczki pręgowate w 3 dni po wylęgu. Straty jaj i wylęgu u raka pręgowatego są zwykle dużo mniejsze niż u raka
szlachetnego. Podczas gdy samica tego ostatniego nosi jaja i małe raczki przyczepione do odwłoka przez okres nawet 7 miesięcy,
u raka pręgowatego trwa to zaledwie miesiąc.

Fot. 56. Mały raczek pręgowaty złowiony w miesiącu lipcu.
Osobnik widoczny na zdjęciu posiada już typowe cechy
pozwalające na rozpoznanie gatunku (zwłaszcza ubarwienie
szczypiec).
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Fot. 58. Parzenie się raków – typowe w porze godowej zachowanie. Nietypowość sytuacji przedstawionej na zdjęciu polega na
tym, że w tym wypadku samiec raka pręgowatego parzy się z samicą raka szlachetnego. Zjawisko wcześniej nie notowane na
świecie.
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Fot. 57. Mały raczek szlachetny złowiony w miesiącu październiku. Osobnik widoczny na zdjęciu odznacza się wielkością jaką raki
pręgowate w tym jeziorze osiągają już w lipcu (patrz Fot. 56). Ilustruje to przewagę tempa wzrostu w pierwszym roku życia raka
pręgowatego nad szlachetnym.
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Fot. 59. Rak szlachetny – czyściciel wód. Tyle zostało z kawałka ryby po półgodzinnej „uczcie” trzech raków szlachetnych.

Fot. 60. Wschód słońca nad jeziorem Sominko ( jednego z miejsc podchowu materiału zaraczeniowego) w otulinie Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego, zdaje się otwierać jasną drogę do powrotu raka szlachetnego do wód pomorskich.
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