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Copepoda s¹ najwiêksz¹ i najbardziej zró¿nicowan¹ grup¹ wœród skorupiaków (Crustacea). Ocenia siê, ¿e do tej 
pory opisano ponad 14 tys. gatunków, wed³ug aktualnej systematyki grupuje siê je w ponad 2 tys. rodzajów oraz 210 
rodzin (www.nmnh.si.edu/iz/copepod/). Bezkrêgowce te maj¹ segmentowane cia³o, wyraŸnie wyeksponowane czu³ki 
(antennula, antenna) oraz wide³kowato zakoñczony odw³ok (furca) (Jura 1983). S¹ rozdzielnop³ciowe, samice od 
samców odró¿niæ mo¿na dziêki charakterystycznym workom jajowym. Rozwój jest z³o¿ony, wystêpuje wiele stadiów 
larwalnych typu naupilus i kopepodit (Ridel i inni 1982). 

Wid³onogi spotykamy we wszystkich œrodowiskach wodnych, wiêkszoœæ zasiedla morza (zwykle w postaci 
planktonu). Mniej gatunków wystêpuje w wodach s³odkich, niektóre spotykane s¹ w wilgotnych miejscach na l¹dzie: 
w mchu, dziuplach drzew, w zag³êbieniach terenu (Kajak 2001). Specyficzn¹ grup¹ s¹ wid³onogi zasiedlaj¹ce wody 
podziemne (stygal): szczeliny skalne, wody cyrkulacji krasowej, sta³e lub okresowe zbiorniki wodne w jaskiniach 
czy wody interstycjalne (Dumnicka 1999). Formy s³odkowodne nie przekraczaj¹ 5 mm d³ugoœci. Wœród wid³onogów 
s³odkowodnych na terenie Polski wyró¿niamy 3 podrzêdy: Calanoida, Cyclopoida oraz Harpacticoida. Copepoda maj¹ 
wielkie znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych (³añcuchach troficznych) (Kajak 2001).

Grupa Copepoda nie by³a szczegó³owo badana w polskich warunkach jaskiniowych. Dotychczasowe badania bio-
speleologiczne wykonywane w celu okreœlenia innych grup systematycznych, stwierdza³y „du¿e” liczebnie wystêpowanie 
wid³onogów w syfonach tatrzañskich jaskiñ (Dumnicka 1999). Oznaczono stygobiontyczny gatunek Diacyclops langu-
idoides clandestinus (Kief.), wystêpuj¹cy w jeziorkach jaskini Zimnej. Jak mówi literatura, Copepoda na terenie Tatr 
spotykane s¹ równie¿ w wodach interstycjalnych, s¹ to g³ównie przedstawiciele Harpacticoida (Prószyñska 1963). 
Badania prowadzone nad wid³onogami w innych krajach pozwoli³y na szczegó³owe okreœlenie stosunków troficznych 
w wodach jaskiñ oraz wysuwanie interesuj¹cych teorii systematycznych jak i uchwycenie zmian morfometrycznych 
(Iliffe 2003). Nale¿y dodaæ, ¿e skorupiaki, podobnie jak i inne organizmy zamieszkuj¹ce jaskinie podlegaj¹ adaptacjom 
do tego œrodowiska np.: stwierdzono redukcjê narz¹du wzroku i pigmentacji cia³a, a tak¿e wyd³u¿enie czu³ków oraz 
odnó¿y (Dumnicka 1999).

Metodyka badañ bêdzie obejmowaæ zmodyfikowane, klasyczne metody badañ hydrobiologicznych: u¿ycie 
siatek i czerpaczy planktonowych. Modyfikacja determinowana jest specyfik¹ œrodowiska jaskiniowego. Wa¿ne jest 
ca³oœciowe spojrzenie na warunki siedliskowe organizmów, dlatego dodatkowo bêd¹ pobierane próbki do badañ fizy-
ko-chemicznych wody. Okreœlane bêd¹ takie parametry jak: temperatura, zawartoœæ wapnia, pH, itp. Nie wyklucza siê 
pomocy p³etwonurków oraz groto³azów przy pobieraniu i transporcie pobranego materia³u. Materia³ bêdzie oznaczany 
laboratoryjnie, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia systematyczne, morfometryczne oraz ekologiczne.
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