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Ocena potencjału troficznego wody jeziora Lednica (Wielkopolska)
za pomoca˛ testów glonowych
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ABSTRACT: Water samples taken from the deepest part of the lake were collected in December
1997. The Algal Growth Potential tests with Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. and S. acutus (Meyen) Chod. was used. Samples of sterilized and not sterilized were tested under optimal
conditions in comparison to results with standard medium Chu-10. The growth rate in control
was higher than in water of lake. Trophic status of the lake was estimated as moderate eutrophy.
Literature data obtained by other authors in 1980s point to the concentration of the total N and P
typical for hypertrophic lakes. In the last decade the state of the lake has been recognized as
eutrophic as visibility by the use of the Secchi disc method has been getting better. In the same
time recover of Chara fragilis Desvaux, Ch. tomentosa L. and Tolypella glomerata (Desvaux)
v. Leonardi has been observed.
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WSTE˛P
Gwałtowny wzrost presji człowieka na obszarze zlewni, jak i bezpośrednio na same wody
powierzchniowe, wia˛że sie˛ zazwyczaj z radykalnym wzrostem zwia˛zków biogennych
w całym ekosystemie wodnym. Sprzyja to przyspieszaniu i skracaniu naturalnych stadiów ewolucyjnych jezior poprzez ich szybka˛ eutrofizacje˛ – eutrofizacje˛ cywilizacyjna˛
(KAWECKA & ELORANTA 1994). Proces ten zauważalny jest zwłaszcza w czasie stałego
monitorowania poziomu troficznego wód danego ekosystemu (KENTZER i in. 1990; BEDNARZ 1995).
Jedna˛ z możliwości oceny zasobności pokarmowej wód sa˛ testy biologiczne z zastosowaniem kultur glonowych (BEDNARZ 1984, 1985, 1995). Wykorzystanie testów biologicznych z udziałem glonów, może także służyć do oceny m.in. wpływu rekreacji (ka˛pia˛cych sie˛) na stan czystości jezior (SZYPER 1983), oddziaływań paratroficznych mie˛dzy
poszczególnymi gatunkami, czy też ewentualnej toksyczności i kumulacji różnych pierwiastków i zwia˛zków chemicznych przez organizmy planktonowe.
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Stosowanie biotestów w celu oceny trofii wód powierzchniowych oparte jest na analizie potencjalnego wzrostu glonów (Algal Growth Potential) w optymalnych warunkach
laboratoryjnych (KAWECKA & ELORANTA 1994 i cytowana tam literatura). Testy AGP
uważane sa˛ za dobry wskaźnik troficzności wód z uwagi na możliwość interpretacji wypadkowego oddziaływania wielu czynników biotycznych i abiotycznych, odpowiedzialnych za stan troficzny wód (BEDNARZ 1984).
Celem niniejszych badań było określenie obecnego (1997) statusu troficznego, jak
i kierunku zmian trofii wód jeziora Lednica w latach 1985–1997. Temat podje˛to z uwagi
na obserwowana˛ w jeziorze Lednica tzw. „wieloletnia˛ zdolność wewne˛trznej samoregulacji
trofii” (BURCHARDT 1990, 1992, 1996; PIEŚCIKOWSKI 1990, 1994). Chociaż jednorazowy
pobór prób wody do biotestu, nie daje pełnej możliwości oceny zasobności pokarmowej
jeziora, to jednak na pobór prób w grudniu 1997 zdecydowano sie˛ z uwagi na możliwość
porównania wyników AGP (biotesty przeprowadzane w tych samych warunkach), z danymi literaturowymi dla innych jezior Wielkopolski (DANIELAK & SZYPER 1997).

MATERIAŁ I METODY
Jezioro Lednica (Lednickie) znajduje sie˛ na Pojezierzu Gnieźnieńsko-Kujawskim (P UŁYK & TYBISZEWSKA 1994), ok. 32 km na północny-wschód od Poznania w centrum Lednickiego Parku Krajobrazowego. Całkowita powierzchnia jeziora wynosi 348,5 ha, w tym powierzchnia wysp 9,4 ha. Długość jeziora
wynosi 7,3 km, szerokość maksymalna 0,9 km, długość linii brzegowej 22,3 km. Głe˛ bokość maksymalna sie˛ga 15,1 m, a średnia 7,0 m (CHOIŃSKI 1992; JAŃCZAK 1996). Zlewnia jeziora o powierzchni 38,4
km2, zdominowana jest w 90% przez uprawy rolnicze, na dalsze 10% składaja˛ sie˛ lasy, użytki zielone,
tereny rolniczo nieprzydatne i urbanistyczne (PAŃCZAKOWA 1991).
09. grudnia 1997 r. batometrem typu „Toń” pobrano jednorazowo z głe˛boczka (15,1 m, na północnyzachód od Wyspy Mewiej) wode˛ z trzech głe˛bokości 0–0,5 m, 7–7,5 m i 13–13,5 m. Wode˛ zmieszano
każdorazowo w równych proporcjach i poddano testom AGP z zastosowaniem dwóch gatunków zielenic – Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. – szczep nr 1 pochodza˛cy z Trzebonia (Czechy) i S. acutus
(Meyen) Chodat. – szczep nr 1608 z kolekcji z Zatora, (muzealny). Szczepy glonów pozyskano od dr
H. Szyper z Zakładu Ochrony Wód UAM. Testy prowadzono w środowisku aksenicznym, w kolbach
o pojemności 500 cm3, przy obje˛tości prób 300 cm3, w stałych warunkach temperaturowych (21°C ± 1°C)
i oświetleniowych (3000–4000 lux), z wstrza˛saniem co 12 godzin przez okres 15 min. Testy biologiczne prowadzono (w trzech powtórzeniach), równolegle na przesa˛czonej przez sa˛czki z włókna szklanego
(Whatman GF/C) wodzie z jeziora Lednica (wyjałowionej i niewyjałowionej) oraz na standardowej pożywce Chu-10. Test monitorowano w odste˛pach 48 godzinnych przez 11 dni. Pobieraja˛c 2–5 ml wody
z kultury badano przyrost zage˛szczenia komórek. Komórki liczono w komorze Bürkera. Po zakończeniu testu i odfiltrowaniu wody, poddano ocenie biomase˛ glonów w stanie suchym. Analizy fizycznochemiczne przeprowadzone zostały według standardowych metod analitycznych (SIEPAK 1990).

WYNIKI I DYSKUSJA
Wybrane parametry fizyczno-chemiczne wody jeziora Lednica w dniu pobrania do testów
biologicznych (09.12.1997) przedstawiały sie˛ naste˛puja˛co: N-NO 2 = 0,018 mg N/l;
N-NO3 = 1,0 mg N/l; N-NH4 = 0,12 mg N/l; N organiczny = 1,77 mg N/l; N ogólny
= 2,908 mg N/l; P-PO4 = 0,07 mg PO4/l; P ogólny = 0,125 mg PO4/l; pH = 8,32. Koncentracja tlenu w epilimnionie wynosiła 111,6%, a w hypolimnionie 45,8%.

liczba komórek [(ln/ml]
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Ryc. 1. Zmiany liczebności komórek (ln)/ml kultur Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. w czasie (doby) testu AGP.

liczba komórek [(ln/ml]

Fig. 1. Results of AGP tests – changes of number of cells (ln)/ml of Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. cultures
in the time (days).
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Ryc. 2. Zmiany liczebności komórek (ln)/ml kultur Scenedesmus acutus (Meyen) Chod. w czasie (doby) testu AGP.
Fig. 2. Results of AGP tests – changes of number of cells (ln)/ml of Scenedesmus acutus (Meyen) Chod. cultures in
the time (days).

Zmiany liczebności komórek w czasie testów AGP z Scenedesmus quadricauda
przedstawia rycina 1, a S. acutus rycina 2. Wartości logarytmu naturalnego (ln) maksymalnej liczby komórek S. quadricauda, w fazie „stacjonarnego” wzrostu, wynosiły dla
wody niewyjałowionej 10,82, a wyjałowionej 10,41, a w teście kontrolnym na pożywce
15,24. W przypadku biotestu z S. acutus odpowiednio 10,27 i 9,85 oraz dla kontroli
16,80. Ocena koncentracji biomasy glonów, dokonana na podstawie pomiaru wartości
suchej masy sestonu, a przedstawiona jako % suchej masy kultury kontrolnej, wykazała

Fragm. Flor. Geobot. Polonica 9, 2002

14

25

12

20

10
8

15

6

10

4

kontrolnej [%]

liczba komórek [(ln)/ml]

354

5

2
0

0
Skrzynka

Kocio ek

liczba komórek

Lednica

Góreckie

% biomasy kultury kontrolnej

Ryc. 3. Potencjał troficzny wody jeziora Lednica wyrażony metoda˛ AGP, na tle wyników dla wybranych jezior
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
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Fig. 3. Trophic potential of the water in Lednica lake by method of AGP tests in comparison with the results obtained
in others lakes of the Wielkopolski National Park.

hypolimnion

Ryc. 4. Zmiany koncentracji azotu ogólnego w wodzie jeziora Lednica w okresach letnich (1985–1997).
Fig. 4. Changes of total nitrogen concentration in the water in Lednica lake in summer seasons 1985–1997.

w przypadku S. quadricauda – dla wody niewyjałowionej 20,07%, dla wody wyjałowionej 19,88% oraz analogicznie dla S. acutus – 20,18%, i 18,86%.
Prezentowane wyniki analizy (Ryc. 1, 2 i 3) z wykorzystaniem biotestu AGP pozwalaja˛ stwierdzić, że zarówno w przypadku Scenedesmus quadricauda, jak i S. acutus, wartości uzyskanych koncentracji suchej masy i liczebności komórek w fazie „stacjonarnego”
wzrostu, sa˛ wyraźnie mniejsze od analogicznych wyników dla testów kontrolnych.
Wskazuje to na umiarkowana˛ zasobność pokarmowa˛ w toni wodnej jeziora Lednica.
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Różnice mie˛dzy wartościami uzyskanymi dla testów na wodzie wyjałowionej i niewyjałowionej moga˛ być spowodowane cze˛ściowym wytra˛caniem sie˛ niektórych zwia˛zków
chemicznych w procesie wyjaławiania.
Porównanie wyników biotestów z analogicznymi badaniami prowadzonymi przez
D ANIELAK i SZYPER (1997) z wykorzystaniem Scenedesmus quadricauda (przeprowadzanych w tych samych warunkach), dla wybranych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego, wskazuje, że wartości uzyskane dla jeziora Lednica były zbliżone do zanotowanych w przypadku średnio żyznego jeziora Kociołek (Ryc. 3).
Analiza danych literaturowych z okresu 1985–1993 (JAROSZCZAK 1989; FIJOŁEK
1990; PAŃCZAKOWA 1990, 1991; MESSYASZ 1990; STANKIEWICZ 1991; FISZER & MICHAŁKIEWICZ 1998) i wyników badań własnych z lat 1996–1997, wskazuje w okresie letnim
na fluktuacje˛ koncentracji form ogólnych N i P w wodach jeziora Lednica (Ryc. 4 i 5).

hypolimnion

Ryc. 5. Zmiany koncentracji fosforu ogólnego w wodzie jeziora Lednica w okresach letnich (1985–1997).
Fig. 5. Changes of total phosphorus concentration in the water in Lednica lake in summer seasons 1985–1997.

Najmniejsze wartości tych pierwiastków przypadały kolejno na lata 1988 oraz 1996
i 1997. Najwie˛ksza koncentracja fosforu wysta˛piła w wodzie w latach 1987, 1990
i 1993. Najwie˛ksze wartości ste˛żeń N i P zanotowano w roku 1990 (hypolimnion). Przewaga różnych w czasie zmian koncentracji zwia˛zków azotowych i fosforowych może
potwierdzać odmienny cykl ich przemian, jak i wia˛zać sie˛ z warunkami atmosferycznymi. W zależności bowiem od długości okresu zlodzenia jeziora w zimie, długości okresu
wegetacji i wysokich temperatur w lecie, obserwuje sie˛ w jeziorach żyznych wahania
czasu trwania deficytów tlenowych w hypolimnionie. Determinuje to naste˛pnie różne
tempo uwalniania biogenów z osadów, a w dalszej konsekwencji wynikaja˛ z tego zmiany
widzialności mierzonej kra˛żkiem Secchiego w pełni okresu wegetacyjnego (Ryc. 6).
Wieloletnie zmiany koncentracji N i P notowane w jeziorze Lednica potwierdzaja˛ istnienie powyżej zależności.
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Ryc. 6. Zmiany widzialności mierzonej kra˛żkiem Secchiego w wodzie jeziora Lednica w okresach letnich (1985–1997).
Fig. 6. Changes of visibility by Secchi disk in the water in Lednica lake in summer seasons 1985–1997.

Ponowne pojawienie sie˛ w strefie brzegowej jeziora płatów Chara fragilis Desvaux,
a w 1998 r. również Tolypella glomerata (Desvaux) v. Leonardi i Ch. tomentosa L.
(OWSIANNY 1999, 2000) potwierdza poprawe˛ przezroczystości wody w jeziorze, ale równocześnie może wskazywać na mniejszy udział zwia˛zków N i P w osadach dennych.
Fluktuacyjny charakter zjawisk przebiegaja˛cych w układzie biologicznym i ekologicznym jeziora Lednica (OWSIANNY & BURCHARDT 1999), mieszcza˛cy sie˛ w zakresie eutrofii, uzależniony jest zatem przede wszystkim od presji dopływu zanieczyszczeń ze zlewni, a modyfikowany warunkami atmosferycznymi.

WNIOSKI
Potwierdzeniem obserwowanej wieloletniej zdolności samoregulacji jeziora Lednica na
poziomie eutroficznym, mimo okresowych objawów hypertrofii, sa˛:
(1) mniejsze wartości koncentracji suchej masy i liczebności komórek w fazie „stacjonarnego” wzrostu w teście AGP, zarówno w przypadku Scenedesmus quadricauda,
jak i S. acutus, w porównaniu z analogicznymi wynikami testów kontrolnych;
(2) w okresach letnich lat 1985–1997 stała fluktuacja koncentracji N i P ogólnego
w wodach jeziora Lednica;
(3) zwie˛kszanie sie˛ widzialności mierzonej kra˛żkiem Secchiego w pełni okresu wegetacyjnego;
(4) ponowne pojawienie sie˛ w 1997 r. płatów Chara fragilis, a w 1998 również Tolypella glomerata i Ch. tomentosa.
Podzie˛kowania. Pragniemy podzie˛kować dr Halinie Szyper, mgr Krystynie Danielak i mgr Szymonowi Kaczmarkowi za okazana˛ pomoc i życzliwość przy realizacji badań.
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SUMMARY
Lake Lednica lies in the Gnieźnieńsko-Kujawski Lake District (PUŁYK & TYBISZEWSKA, 1994). The
area of the lake is 348.5 ha, whereas its maximal depth reaches 151.1 m (7.0 m in average) (CHOIŃSKI
1992; JAŃCZAK 1996). The lake basin (38.4 km2) is agricultural (PAŃCZAKOWA 1991). On 9. December
1997 there were taken water samples from the midlake (15,1 m, north-east of Mewia Island), from the
depth of – 0,5 m, 7–7,5 m and 13–13,5 m. The water was blended in equal proportions and put to the
AGP tests (Algal Growth Potential) there were also used greenalgae – Scenedesmus quadricauda
(Turp.) Bréb. and S. acutus (Meyen) Chodat. The algae were grown on the culture medium Chu-10.
The aim of the research was to determine the trophic condition of the lake and make a comparison
with the data mentioned in the literature. The growth rate in control-sample was higher than in the lake
water (Figs 1 and 2). The trophic condition of the lake was estimated as moderate eutrophy. Otherwise,
the results of the concentration fluctuations of the total N and P typical of the hypertrophic lakes in
1980s were presented (Figs 4 and 5). An increase in visibility during summer in the 1980s and 1990s
(Fig. 6) was reported. Patches of Chara fragilis Desvaux, Ch. tomentosa L. and Tolypella glomerata
(Desvaux) v. Leonardi detected during tests proved the moderate eutrophy alike.
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