Mianem wody „dobrej” jakości można określić wodę posiadającą pożądane (przez człowieka) parametry biologiczne i
chemiczne. Obecnie głównym biotycznym powodem wpływającym na obniżenie jakości wody jest obecność sinic (bakterii
autotroficznych zdolnych do przeprowadzania procesu fotosyntezy). W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sinice (w tym
gatunki/szczepy zdolne do syntezy toksyny) stały się dominującym składnikiem fitoplanktonu jezior eutroficznych strefy
umiarkowanej, przynajmniej w okresie letnim. Nieuchronny wzrost temperatury wód powierzchniowych w jeziorach (związany ze
zmianami klimatu), będzie kolejnym, obok eutrofizacji (proces wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biogenne,
skutkujący wzrostem żyzności wód), czynnikiem sprzyjającym sinicowym „zakwitom”.
W żyznych jeziorach, jedynie roślinożerne zwierzęta planktonowe mogą potencjalnie sprawować kontrolę nad biomasą sinic.
Jednak sinice, w odróżnieniu od eukariotycznych glonów planktonowych, nie są zasadniczo wykorzystywane przez zwierzęta jako
źródło pokarmu. Sinice uważa się za nieodpowiedni pokarm dla planktonowych roślinożerców, bowiem są zdolne są do syntezy
toksyn, mają niską wartość kaloryczną, nie zawierają wielu niezbędnych składników odżywczych, a ponadto długie nici sinicowe
zakłócają proces filtracji, powodując zmniejszenie racji pokarmowej. Z uwagi na stosunkowo duże rozmiary ciała i nieselektywny
sposób odżywiania wioślarki planktonowe z rodzaju Daphnia zdolne są - lub raczej zmuszone są - do wykorzystywania sinic jako
źródła pokarmu pomimo ich złej jakości. To właśnie możliwość zjadania sinic powoduje, że to właśnie Daphnia są najbardziej
narażone na negatywne oddziaływania sinic
Negatywne efekty obecności sinic (np. redukcja dostosowania osobników Daphnia, która w konsekwencji prowadzi do
ustępowania wioślarek o dużych rozmiarach ciała z zespołu zoolonaktonu) są dobrze opisane, natomiast przyczyny i mechanizmy
obserwowanych zmian nie są w pełni poznane. Dużo wiadomo o wpływie toksycznych sinic na dostosowanie zwierząt
planktonowych, jednak sinicowe „zakwity wody” nie zawsze tworzone są przez gatunki/szczepy zdolne do syntezy toksyn, a
udział tych toksycznych może znacznie zmieniać się w trakcie trwania zakwitu. Stąd równie ważne jest określenie wpływu
nietoksycznych sinic na wioślarki planktonowe. Istnieją również badania sugerujące, że wrażliwość zwierząt planktonowych na
negatywne oddziaływanie sinic może wzrastać wraz z temperaturą. Choć interakcje pomiędzy sinicami a zwierzętami
planktonowymi badane są od dawna, to do tej pory nie udało się udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytanie: dlaczego
obecność sinic także nietoksycznych, prowadzi do tak znacznego obniżenia dostosowania zwierząt planktonowych, w
szczególności Daphnia?
Sukces danego genotypu (linii genetycznej) może zależeć od dwóch parametrów: długości życia i sukcesu reprodukcyjnego
osobników. W obecności nietoksycznych sinic w środowisku długość życia nie jest istotnie zmniejszona i zakładamy, że
najsilniejszemu ograniczaniu podlegają cechy związane z reprodukcją osobnika (nie z jego wzrostem). Sądzimy również, że
podwyższona temperatura wzmacnia negatywne oddziaływanie sinic.
Projekt zakłada połączenie klasycznych metod badań ekologicznych (eksperymentów dotyczących zmian historii życia) z
przyżyciowymi analizami wybranych parametrów fizjologicznych oraz badaniami na poziome molekularnym. Celem projektu jest
określenie wpływu obecności sinic i/lub podwyższonej temperatury na wybrane elementy ekologii rozrodu wioślarek
planktonowych z rodzaju Daphnia oraz wyjaśnienie fizjologicznych i molekularnych procesów/mechanizmów leżących u podstaw
obserwowanych zmian. W trakcie eksperymentów obserwowane będą kluczowe parametry historii życia (m.in. wiek i wielkość w
momencie osiągania dojrzałości płciowej, liczba jaj, tempo wzrostu). Określimy również czy w sytuacji stresu środowiskowego
matki „zaopatrują” osobniki potomne w większą ilość substancji zapasowych i budulcowych (inwestycja w „jakość” potomstwa).
Chcemy także stwierdzić, czy w obecności sinic i/lub podwyższonej temperaturze Daphnia zdolne są do produkcji jaj
spoczynkowych (jaj spoczynkowe są bardzo odporne na niekorzystnych warunki środowiskowe, a zatem: (1) umożliwiają
„przeczekanie” niesprzyjających warunków, (2) umożliwiają dyspersję i zasiedlanie nowych zbiorników). Przeprowadzimy
również pomiary wybranych parametrów fizjologicznych (tj. tempa filtracji i tempa metabolizmu). Pozwoli to na oszacowanie
bilansu energetycznego zwierząt eksponowanych na dwa czynniki stresogenne obecnie w zbiornikach wodnych. Równocześnie
analizowane będą zmiany na poziomie molekularnym np. analiza wzorca ekspresji wybranych genów w reakcji na czynniki
środowiskowe (określimy, czy obecność sinic powoduje zakłócenie działania szlaków metabolicznych regulujących procesy
związane z reprodukcją).
Fizjologiczne podłoże i mechanizmy ograniczania sukcesu reprodukcyjnego zwierząt planktonowych powodowane przez
nietoksyczne sinice są słabo poznane i brak jest jednoznacznych, empirycznych, ilościowych danych na ten temat. Wyniki
uzyskane podczas realizacji projektu mogą wypełnić (przynajmniej częściowo) lukę w aktualnym stanie wiedzy.
Chcemy określić jak prognozowane ocieplenie klimatu może wpłynąć na dynamikę relacji Daphnia – sinice. Wyniki
proponowanych badan pozwolą prognozować, jak wzrost temperatury może wpłynąć na funkcjonowanie ekosystemów wodnych.
Wyniki uzyskane podczas realizacji projektu mogą pomóc w zrozumieniu mechanizmów odpowiedzialnych za obniżenie
skuteczności kontroli, jaką Daphnia mogą potencjalnie sprawować nad biomasa fitoplanktonu. Wyniki badan mogą w przyszłości
być przydatne w planowaniu i ocenie skuteczności zabiegów rekultywacyjnych jezior.
Użycie klonalnych organizmów tj. Daphnia (u Daphnia, potomstwo - identyczne pod względem genetycznycm - produkowane
jest na drodze partenogenezy) pozwoli na wyeliminowanie zmienności genetycznej (w obrębie jednego klonu), a wiec możliwe
będzie określenie zakresu plastyczności fenotypowej ujawnionej w warunkach stresu środowiskowego. Porównania
międzyklonalne (miedzy różnymi genotypami) pozwolą prognozować przebieg procesu mikroewolucji w populacjach Daphnia
(na podstawie spodziewanych różnic w sukcesie reprodukcyjnym osobników poszczególnych klonów można będzie prognozować
zmiany frekwencji występowania poszczególnych genotypów w populacjach Daphnia).

