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Abstract. # e study concerns the occurrence of the specimens representing the genus Branchiobdella 
on the noble cray$ sh Astacus astacus from the Mogielanka River (Central Poland). A total of 25 
individuals of the noble cray$ sh were collected on 10-12 September 2016. Branchiobdellians 
found on the external body parts of these crustaceans were collected alive. Microscopic analyses 
indicated the presence of 675 individuals representing 4 species of the genus Branchiobdella: 
B. hexadonta, B. italic, B. parasita and B. pentodonta.
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Abstrakt. Badania dotyczyły występowania osobników z rodzaju Branchiobdella na raku szlachetnym 
z rzeki Mogielanki (Centralna Polska). W dniach 10-12 IX 2016 odłowiono 25 osobników Astacus 

astacus. Z pancerza raków zebrano przyżyciowo pijawczaki.. Analiza mikroskopowa wykazała 
obecność 675 przedstawicieli 4 gatunków z rodzaju Branchiobdella:  B. hexadonta, B. italica, 

B. parasita i B. pentodonta.

W Polsce występuje 7 gatunków pijawczaków z rodzaju Branchiobdella (Subchev 
2014), pięć z nich to typowe komensale, a dwa należą do pasożytów. Stwierdza-
ne są  u rodzimych gatunków raków, będąc ich epibiontami. Jedyny przypadek 
występowania Branchiobdella na pancerzu raka pręgowatego zwanego amerykań-
skim stwierdzony był przez Strużyńskiego (2002) w okolicach Końskich. Specy$ -
ka siedliska jakie pijawczaki znajdują na pancerzu raków nie została sprecyzowa-
na. Pancerza raków europejskich zabezpiecza typ siedliska niezbędny dla przed-
stawicieli Branchiobdella, które odżywiają się okrzemkami, pierwotniakami, zale-
gającymi drobinami detrytusu w szczelinach pancerza raków. Pasożytnicze gatun-
ki Branchiobdella odżywiają się nabłonkiem i hemolimfą raków. Wraz z zanikiem 
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raka szlachetnego Astacus astacus Linnaeus, 1758 giną również Branchiobdella, nie 
znajdujące w środowisku alternatywnych siedlisk dla swojego  bytowania. Litera-
tura krajowa opisująca występowanie tych pijawczaków jest bardzo uboga i wy-
nika to najprawdopodobniej z faktu postępującego od połowy XX wieku zani-
ku  raków europejskich (Moszyński i Moszyńska 1957, Moszyńska 1962, Wojtas 
1964, Grabda i Wierzbicka 1969, Kahl i Wojtas 1974, Kasprzak 1981, Śmietana 
i Wierzbicka 1999, Strużyński i Klimaszewski 2003). Dlatego stan wiedzy doty-
czący występowania w Polsce pijawczaków jest bardzo ubogi. Większość danych, 
ze względu na zanik stanowisk raka szlachetnego ma wartość jedynie historycz-
ną. Dotychczas nie prowadzono badań tej grupy zwierząt na Nizinie Mazowiec-
kiej, w związku z tym brak jest danych dotyczących obecności przedstawicieli 
Branchiobdella  na raku szlachetnym  z tego obszaru.

Teren

Rzeka Mogielanka, na której prowadzono badania, płynie przez Wysoczy-
znę Rawską uchodząc jako lewy dopływ Pilicy w miejscowości Osuchów. Długość 
rzeki wynosi 41 km, prace prowadzono w jej środkowym biegu. Raki szlachetne 
z Branchiobdella sp. odławiano na odcinkach pomiędzy Popowicami a  Miecho-
wicami. 

Metoda

Branchiobdella sp. była zbierana z raków w ramach prowadzonego Krajowego 
Monitoringu raka szlachetnego Astacus astacus wykonywanego w latach 2016-2017 
dla Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Odłowy raków przeprowadzono w dniach 
10-12 IX 2016 r., zgodnie z metodyką opracowaną przez Strużyńskiego (2015). 
Po odłowie 25 dorosłych osobników raków, przystępowano do ściągania pijawcza-
ków z pancerza raków. W tym celu raków  nie uśmiercano, pozyskiwanie pijaw-
czaków prowadzono ściągając pojedyncze osobniki igłą preparacyjną z głowotu-
łowia, szczypców, nasad odnóży i odwłoka. Natomiast Branchiobdella ze spodniej 
części szczypiec zdejmowano przy użyciu skalpela. Zebrane osobniki umieszczano 
w probówkach typu Ependorf wypełnionych 75% alkoholem etylowym. Kolej-
nym etapem było wykonanie preparatów w warunkach laboratoryjnych oraz roz-
poznawanie pijawczaków do gatunku. Wykorzystano do tego klucz do rozpoznawa-
nia skąposzczetów wodnych Kasprzyka (1981) oznaczając gatunki Branchiobdella 
na podstawie budowy ich szczęk przy użyciu mikroskopu stereoskopowego. 

Wyniki

Na pancerzu wszystkich dorosłych raków szlachetnych stwierdzono wystę-
powanie pijawczaków Łącznie oznaczono 675 osobników. W badanym materiale 
stwierdzono 4 gatunki z rodzaju Branchiobdella. Wykazano: Branchiobdella hexodonta 



Kulon 23 (2018)                                                                                                                 127

Gruber, 1883, B. italica Canegallo, 1928, B.parasita  Henle 1835 i B. pentodonta 
Whitman 1882. Dominującym gatunkiem był B. parasita, która stanowiła 65,6% 
stwierdzonych osobników. Kolejnymi były odpowiednio: B. pentodonta 19,5%, 
B. italica 14,6% oraz B. hexodonta 0,3%. 

Dyskusja

Wykazane gatunki pijawczaków z rzeki Mogielanki są jedynymi informa-
cjami dotyczącymi występowania tej grupy zwierząt w wodach Niziny Mazo-
wieckiej. Nie odnotowano: B. astaci Odier, 1823, B. balcanica, Moszyński 1938 
i B. kozarovi  Subchev, 1978. Spośród 4 gatunków z rzeki Mogielanki, trzy są 
typowymi komensalami, występującymi na powierzchni pancerza raków. Jedy-
nie B. hexodonta pasożytem, żerującym przede wszystkim w obrębie jamy skrze-
lowej pod pancerzem głowotułowia. Jednak odnotowywane są przypadki poja-
wiania się poszczególnych osobników na wierzchniej stronie pancerza. Tryb życia 
B. hexodonta ma wpływ na niską wykrywalność tego gatunku przy zastosowa-
niu przyżyciowych metod pobierania materiału badawczego z raka szlachetnego. 
Może to również dotyczyć drugiego pasożytniczego gatunku pijawczaka – B. astaci, 
którego nie wykazano w Mogielance, ale jego obecności nie należy wykluczyć.

Uzyskane wyniki w zestawieniu z  publikacjami innych autorów, stanowią 
uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu pijawczaków w wodach Polski, 
występowanie poszczególnych gatunków Branchiobdella  w Polsce  przedstawiono 
w tabeli. Moszyńska (1962) podaje z Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej 
występowanie B. parasita (Braun, 1805). Wojtas (1964) z Wyżyny Łódzkiej wykazał 
występowanie na raku szlachetnym B. astaci (Odier, 1823), B. hexodonta (Gruber 
1883), B. parasita (Braun, 1805), B. pentodonta (Whitman, 1882). Grabda 
i Wierzbicka (1969) oznaczyli z Pojezierza Mazurskiego B. hexodonta i B. parasita 
stwierdzone na raku szlachetnym. Kahl i Wojtas (1974) badając raki szlachetne 
z różnych rejonów Polski wykazali występowanie 5 gatunków Branchiobdella: 
B. astaci, B. hexodonta, B. italica, B. parasita oraz B. pentodonta. Kasprzak (1981) 
w kluczu do oznaczania skąposzczetów wodnych podaje występowanie: B. astaci 
na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej oraz Wyżynie Małopolskiej, B. hexodonta 
na Wyżynie Małopolskiej, B. italica na Wyżynie Małopolskiej i Nizinie Sandomierskiej, 
B. parasita na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Pojezierzu Mazurskim, Wyżynie 
Małopolskiej i Pieninach oraz B. pentodonta na Wyżynie Małopolskiej i Pieninach. 
Ostatnie publikacje dotyczące pijawczaków pochodzą niemal sprzed dwóch 
dekad. Śmietana i Wierzbicka (1999), Wierzbicka, Śmietana (1999) wykazali: 
B. parasita z Pomorza Zachodniego, Opolszczyzny i Wyżyny Lubelskiej, 
B. pentadonta z Wyżyny Lubelskiej, B. hexodonta z Pomorza Zachodniego Wyżyny 
Lubelskiej, Opolszczyzny i Podkarpacia. Jako dwa nowe dla Polski gatunki 
Branchiobdella sp. Śmietana i Wierzbicka (1999) stwierdzili występowanie B. balcanica 
sketi z Pomorza Zachodniego, Wyżyny Lubelskiej oraz Podkarpacia natomiast 
B. kozarovi z Pomorza Zachodniego i Opolszczyzny. Strużyński i Klimaszewski 
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(2003) z rzek Giełczew i Wolica (Wyżyna Lubelska) podali B. hexodonta, B. italica, 
B. parasita i B.  pentadonta. Przeważająca liczba stanowisk  w wymienionych 
krajowych publikacjach jest już nieaktualna. W związku z postępującym zanikiem 
stanowisk raka szlachetnego w wodach Polski giną również przedstawiciele rodzaju 
Branchiobdella.  Równolegle z inwentaryzacją i czynną ochroną raka szlachetnego 
w Polsce, należy prowadzić rozpoznania składu gatunkowego niszowej grupy 
pijawczaków z rodzaju Branchiobdella występujących na Astacus astacus.

Tab. Zestawienie danych literaturowych dotyczących występowania gatunków z rodzaju 
Branchiobdella w Polsce

Table. Published data on the occurrence of the species representing the genus Branchiobdella 
in Poland. (1) – Species, (2) – Author
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Kasprzak 1981 +

Strużyński i Klimaszewski 2003 +

Śmietana i Wierzbicka 1999 + + + + +
Wojtas 1964 + + +
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