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1 WPROWADZENIE 

Woda od zawsze stanowiła jeden z głównych 
czynników stymulujących rozwój cywilizacji. 
Bez niej życie jest niemożliwe, a jej całkowity 
brak prowadził do upadku niejednej kultury.  

Obecnie każdego roku na świecie zrzucanych 
jest około 450 km

3
 ścieków do śródlądowych 

wód powierzchniowych. Szacuje się że blisko 
90% ścieków odprowadzanych do wód w kra-
jach rozwijających się nie podlega żadnemu 
procesowi oczyszczania [16].  

Źródła zanieczyszczeń wody mogą mieć 
charakter zarówno punktowy, jak i obszarowy. 
Zanieczyszczenia punktowe są stosunkowo 
łatwe do zlokalizowania, co umożliwia podjęcie 
skutecznych działań w celu ograniczenia ich 
dopływu oraz wprowadzenia lepszych metod 
ochrony wód. Znacznie trudniej jest zlokali-
zować i wyeliminować źródła zanieczyszczeń 
obszarowych. Około 70% zanieczyszczeń tego 
typu pochodzi z rolnictwa. To właśnie z obsza-
rów rolnych do wód gruntowych przedostają się 
największe ilości związków azotowych i fosfo-
rowych, przyczyniając się do wzrostu eutrofi-
zacji wód powierzchniowych. W związku z tym, 
iż zanieczyszczenia wód wpływają w sposób 
negatywny na organizmy wodne, wzrosło zain-
teresowanie metodami biologicznymi wyko-
rzystującymi interakcje zachodzące pomiędzy 
zanieczyszczeniami a organizmami wodnymi. 
Bowiem metody biologicznej oceny jakości wód 
oparte są na przeświadczeniu, iż kondycja ży-
ciowa organizmów żywych jest nieodłącznie 
związana z warunkami, jakie panują w danym 
ekosystemie. Zatem jeśli poznamy przejawy 
życia, możliwe będzie również określenie 

warunków, jakie panują w badanym ekosys-
temie wodnym [12]. 

Po raz pierwszy na okrzemki jako organizmy 
wskaźnikowe zwrócono uwagę w 1870 roku, 
kiedy to Cohn zaliczył je do glonów charakte-
rystycznych dla wód czystych. Również twórcy 
systemu saprobów Kolkwitz i Marsson (1908) 
zainteresowali się okrzemkami i zaliczyli je do 
organizmów wskaźnikowych występujących 
w wodach od α-mezosaprobowych do β-mezosa-
probowych. Wraz z rozwojem wiedzy na temat 
wartości bioindykacyjnych okrzemek zaczęto 
wprowadzać systemy klasyfikujące poszcze-
gólne gatunki względem różnych czynników 
fizykochemicznych. Na tej podstawie stworzono 
spektra ekologiczne określające takie cechy 
środowiska wodnego, jak: temperatura [1, 5], 
zasolenie [5, 13], odczyn wody (pH) [1, 4, 6], 
natlenienie [4], prąd wody [4], koncentracje 
mineralnych składników pokarmowych [30]. 
W konsekwencji rozwinięcia metod oceny ja-
kości wody opartych na zbiorowiskach okrze-
mek zaczęto konstruować formuły matema-
tyczne, z których powstały indeksy okrzemkowe 
wykorzystywane dziś w większości krajów Unii 
Europejskiej do oceny jakości wody.  

Właściwości okrzemek zostały również do-
cenione przez twórców Ramowej Dyrektywy 
Wodnej 2000/60/WE [25]. Zakłada ona bowiem 
wprowadzenie biologicznej oceny jakości wody 
opartej na czterech grupach organizmów, takich 
jak: ryby, makrobezkręgowce wodne, makrofity 
i glony. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 20 sierpnia 2008 roku (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 162 poz. 1008) [2] jednym z ele-
mentów biologicznych wykorzystywanych do 
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oceny jakości wody w Polsce są okrzemki 
bentosowe.  

Celem niniejszej pracy była identyfikacja 
zbiorowisk okrzemek bentosowych, wyodręb-
nienie gatunków dominujących, subdominują-
cych oraz ocena wpływu Zbiornika Sulejow-
skiego na te zbiorowiska. 

2 TERAN BADAŃ 

Badaniami objęta była rzeka Pilica, która jest 
najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Wisły 
o długości 342 km (rys. 1), zlokalizowana 
w Polsce centralnej, a obszar dorzecza Pilicy 
wynosi 9245 km

2
. Rzeka ta ma charakter 

przejściowy pomiędzy wyżynnym a nizinnym. 
Ponad połowa powierzchni dorzecza leży 
powyżej 200 m n.p.m. Występują tu znaczne 
spadki wód, duża liczba górskich i podgórskich 
gatunków roślin oraz wyższa niż na nizinach 
suma opadów. Swój początek Pilica bierze 
z dwu źródeł krasowych na wysokości 350 
m n.p.m, znajdujących we wsi Wola Końcikowa 
[24]. W środkowym odcinku rzeki Pilicy na 
139,0 km jej biegu w 1973 roku w wyniku 
spiętrzenia wód tamą w miejscowości Smar-
dzewice powstał Zbiornik Sulejowski, który do 
2004 roku był źródłem wody pitnej dla miasta 
Łodzi. Poniżej Zbiornika Sulejowskiego rzeka 
Pilica płynie przez tereny uprzemysłowione 
i zurbanizowane. W miejscowości Mniszewie 
Pilica wpływa do Wisły na 457,0 km jej biegu 
i wysokości 96 m.n.p.m (rys. 1). 

 

Rys. 1. Położenie rzeki Pilicy. 

Badania prowadzono w środkowym odcinku 
rzeki Pilicy o długości 98 km, na którym to 
wyznaczono 7 stanowisk poboru prób (tabela 1, 
rys. 2). 

Tabela 1. Stanowiska poboru prób. 

Numer stanowiska Miejscowość km biegu rzeki 

1 Wymysłów 209,0 

2 Przedbórz 201,2 

3 Sulejów 159,8 

4 Bronisławów 142,8 

5 Smardzewice 136,3 

6 Spała 119,4 

7 Inowłódz 111,1 

 

Rys. 2. Rozmieszczenie stanowisk poboru prób. 

Stanowiska zostały zlokalizowane zarówno 
powyżej, jak i poniżej większych dopływów, tak 
by można było przeanalizować ich wpływ na 
zbiorowiska okrzemek rzeki Pilicy. 

3 MATERIAŁ I METODY 

Próby zbierano na wyznaczonych stanowiskach 
przez okres 24 miesięcy, od października 2005 
do września 2007 r., w comiesięcznych odstę-
pach czasu. 

Zebrany materiał został poddany działaniu 
mieszaniny kwasów siarkowego i chromowego 
(1ml H2SO4 i 2 ml H2CrO4) w stosunku 1 do 2 
przez około 72 godziny. Następnie wyprażone 
próby były płukane wodą destylowaną i wiro-
wane do uzyskania odczynu obojętnego. W ten 
sposób uzyskano biały osad, w skład którego 
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wchodziły wyłącznie puste pancerzyki okrze-
mek. Z tak otrzymanego materiału wykonano 
preparaty stałe zatopione w sztucznej żywicy 
Naphrax o współczynniku załamania światła 
R.I=1,73. Stosując tę metodykę, wykonano 
łącznie 157 preparatów stałych, które w dalszym 
etapie posłużyły do analizy okrzemkowej.  

W preparatach stałych zliczano kolejnych 400 
okryw, na podstawie których wyodrębniono 
gatunki dominujące (>5%), subdominujące (2-
5%) [1, 27]. 

Posługując się V-stopniową skalą Brauna-
Blanqueta, określono stałość występowania 
poszczególnych gatunków [27]. 
 gatunki stałe; 81–100% prób (V klasa), 
 gatunki częste; 61–80% prób (IV klasa), 
 gatunki średnio częste; 41–60% prób 

(III klasa), 
 gatunki niezbyt częste; 21–40% prób 

(II klasa), 
 gatunki sporadyczne; 1–20% prób (I klasa). 

Indentyfikację taksonomiczną okrzemek prze-
prowadzono na podstawie specjalistycznych klu-
czy [17, 18, 19, 20, 21, 22].  

W celu zaobserwowania różnic w liczbie oz-
naczanych taksonów w próbach na poszczegól-
nych stanowiskach posłużono się testem 
ANOVA rang Kruskala-Wallisa (p<0,05) [33]. 
Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono 
za pomocą programu STATISTICA. 

4 WYNIKI 

W trakcie badań zebrano łącznie 157 prób 
mikrobentosu, w których oznaczono 378 takso-
nów okrzemek, spośród których 4,2% należało 
do okrzemek centrycznych, a pozostała część 
95,8% do pierzastych. Wśród okrzemek cen-
trycznych zidentyfikowano 16 gatunków (9 ro-
dzajów), zaś pozostałe 362 gatunki należały do 
okrzemek pierzastych (65 rodzajów). Najliczniej 
reprezentowanymi rodzajami były Navicula (51 
gatunków), Nitszchia (31 gatunków), Fragilaria 
(19 gatunków), Surirella (17 gatunków), 
Cymbella (16 gatunków), Pinnularia (16 
gatunków) i Gomphonema (13 gatunków). Po-
zostałe rodzaje były reprezentowane przez 
mniejszą liczbę gatunków. 

Poszczególne stanowiska poboru prób różniły 
się znacznie pod względem składu gatunko-
wego. W próbach pochodzących ze stanowisk 

położonych powyżej zbiornika identyfikowano 
znacznie większą liczbę taksonów niż na 
stanowiskach położonych poniżej zbiornika 
zaporowego (rys. 3). Największą liczbę takso-
nów (242) odnotowano na stanowisku 3 w Sule-
jowie, zaś najniższą liczbę taksonów zanoto-
wano na stanowisku 5 w Smardzewicach - 195 
taksonów okrzemek. 

 Mediana 

 25%-75% 

 Min-Maks 

1 2 3 4 5 6 7

Stanowiska

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

L
ic

z
b
a
 g

a
ta

tu
n
k
ó
w

 

Rys. 3. Liczba oznaczanych taksonów w próbach na poszcze-
gólnych stanowiskach. 

Do gatunków dominujących, które wystąpiły 
na wszystkich stanowiskach, zaliczono 5 takso-
nów: Cocconeis placentula var. lineata, Cocco-
neis placentula var. placentula, Melosira varians, 
Planothidium frequentissimum, Staurosira 
pinnata. 

Analizując stałość występowania poszcze-
gólnych gatunków, z 378 zidentyfikowanych 
taksonów wyodrębniono 23 taksony, które za-
liczono do stałych, i 19, które zaliczono do częs-
tych. Wśród gatunków stałych znalazły się takie 
jak: Achnanthidium minutissimum, Amphora 
ovalis, Amphora pediculus, Aulacoseira granu-
lata, Cocconeis neodiminuta, Cocconeis pedicu-
lus, Cocconeis placentula var. lineata, Cocco-
neis placentula var. placentula, Gomphonema 
parvulum var. parvulum f. parvulum, Hippo-
donta capitata, Melosira varians, Navicula 
capitatoradiata, Navicula reichardtiana var. 
Reinchardtiana, Navicula tripunctata, Nitzschia 
palea, Planothidium frequentissimum, Planothi-
dium rostratum, Pseudostaurosira brevistriata, 
Staurosira construens, Staurosira pinnata, 
Stephanodiscus hantzschii, Ulnaria ulna. 
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Do gatunków częstych zaliczono: Achna-
ntheiopsis delicatula, Cyclotella meneghiniana, 
Cymatopleura elliptica var. elliptica, Cymato-
pleura solea var. solea, Diatoma vulgaris, 
Encyonema silesiacum, Fragilaria capucina var. 
vaucheriae, Gomphonema olivaceum var. liva-
ceum, Karayevia clevei, Meridion circulare var. 
circulare, Navicula cryptocephala, Navicula 
gregaria, Navicula novaesiberica, Navicula 
radiosa, Navicula reinhardtii, Nitzschia frus-
tulum var. frustulum, Planothidium lanceolatum, 
Sellaphora pupula, Staurosira construens var. 
binodis. 

5 DYSKUSJA 

W badaniach, które były prowadzone we 
wcześniejszych latach na rzece Pilicy przez 
Kadłubowską [9], zidentyfikowano 354 taksony 
okrzemek. Wówczas badaniami objęty był 
odcinek rzeki o długości 270 km, od źródeł do 
miejscowości Tomczyce wraz z 6 jej dopływami 
[7]. W późniejszych badaniach prowadzonych 
przez Kalinowską-Kucharską i Ligowskiego 
[11], które obejmowały odcinek rzeki Pilicy od 
miejscowości Koniecpol do Tomaszowa Mazo-
wieckiego, zidentyfikowano 197 taksonów 
okrzemek [11]. Należy jednak podkreślić, iż 
w badaniach tych wykorzystane zostały próby 
fitoplanktonowe, które bywają znacznie uboższe 
od zbiorowisk okrzemek bentosowych.  

Pod względem bogactwa gatunkowego rzeka 
Pilica nie wyróżnia się w istotny sposób od 
innych nizinnych rzek. Podobną liczbę taksonów 
odnotowywano w takich rzekach jak: Grabia – 
358 [29], Biała Przemsza, Bobrówka – 384 [23], 
Rawka – 346 [26], Luciąża wraz z dopływami – 
357 [10] oraz Bzura – 290 [31].  

Największą liczbę taksonów odnotowano na 
stanowisku 3, w Sulejowie, które położone jest 
powyżej Zbiornika Sulejowskiego. W miesią-
cach wiosennych notowano największą liczbę 
gatunków, która wahała się od 93 do 104. 
Najniższą liczbę 47 gatunków odnotowano 
w styczniu. Spośród zidentyfikowanych gatun-
ków na tym stanowisku 23 zaliczono do domi-
nantów. W badaniach prowadzonych pod koniec 
lat pięćdziesiątych na tym stanowisku zidenty-
fikowano 64 gatunki jesienią i 14 wiosną, a do 
gatunków dominujących zaliczono tylko 5 
taksonów [9].  

Na pozostałych dwóch stanowiskach położo-
nych powyżej zbiornika zaporowego zidentyfi-
kowano odpowiednio 236 gatunków w Wymys-
łowie i 221 w Przedborzu. W kwietniu 2006 
roku na stanowisku w Przedborzu oznaczono 
101 taksonów, a w październiku tego samego 
roku zidentyfikowano 105 taksonów. Do ga-
tunków dominujących zaliczono 19 taksonów. 
Podczas badań prowadzonych przez Kadłubow-
ską [9] w Przedborzu zidentyfikowano jesienią 
80 gatunków okrzemek, zaś wiosną 35 i tylko 4 
gatunki okrzemek zaliczono do dominantów [7]. 
W badaniach prowadzonych w latach 1971 
i 1972 na tym stanowisku zidentyfikowano 94 
taksony okrzemek, które pochodziły z prób 
planktonowych [11].  

Najniższą liczbę oznaczonych taksonów 
odnotowano na stanowisku 5 w Smardzewicach, 
położonym bezpośrednio poniżej Zbiornika 
Sulejowskiego. Tak duży spadek liczby ozna-
czanych taksonów spowodowany jest negatyw-
nym oddziaływaniem zbiornika zaporowego na 
zbiorowiska okrzemek, tym samym potwierdza 
się teoria mówiąca o wpływie zbiorników za-
porowych na organizmy żywe oraz na jakość 
wody [3].  

Na pozostałych dwóch stanowiskach poło-
żonych poniżej zbiornika widać wyraźnie, iż 
liczba taksonów okrzemek wzrasta wraz z bie-
giem rzeki i na stanowisku 6 w Spale osiąga 
poziom 222 taksonów, a na stanowisku 7 w Ino-
włodzu 217 taksonów. Średnia liczba oznaczo-
nych taksonów wiosną na stanowisku w Ino-
włodzu wyniosła 80, zaś jesienią 67 taksonów. 
W badaniach prowadzonych w latach 1957 
i 1958 na stanowisku w Inowłodzu wiosną 
odnotowano 29 gatunków, a jesienią 74 [9].  

Widać wyraźnie, iż wraz z biegiem rzeki 
zbiorowiska okrzemek zaczynają się odnawiać, 
by osiągnąć poziom podobny do tego sprzed 
zbiornika. 

Wszystkie oznaczone taksony okrzemek 
w rzece Pilicy są gatunkami typowymi dla wód 
płynących, charakteryzującymi się kosmopoli-
tycznym występowaniem [7, 10, 29, 31].  

Analizując również stałość występowania 
poszczególnych gatunków, wyodrębniono 23 
taksony, które zaliczono do stałych, i 19, które 
zaliczono do częstych. W badaniach prowadzo-
nych przez Kalinowską-Kucharską i Ligow-
skiego [11] do gatunków stale występujących 
w rzece Pilicy zaliczono tylko trzy taksony: 
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Amphora ovalis, Cocconeis placentula var. 
placentula oraz Melosira varians. 

Gatunki, które zostały zaliczone do stałych 
i częstych, są odnotowywane w innych rzekach 
polskich [7, 8, 9, 11, 26, 27, 28, 32, 34] oraz 
świata [15].  

Różnice w liczbie oznaczonych taksonów rze-
ki Pilicy w poszczególnych latach mogą być 
spowodowane poprawą jakości wody, wynikają-
cą z budowy nowoczesnych oczyszczalni ście-
ków, jak również poprawą warunków fizyko-
chemicznych. 

Zaobserwowano również znaczne różnice 
w liczbie gatunków dominujących. We wcześ-
niejszych badaniach do gatunków dominujących 
zaliczano średnio 5 taksonów, obecnie liczba ta 
zwiększyła się kilkakrotnie i waha się od 15 do 
31 taksonów. 

W badaniach prowadzonych pod koniec lat 
pięćdziesiątych [7, 8, 9] wśród gatunków domi-
nujących pojawiały się głównie taksony toleran-
cyjne na zanieczyszczenia organiczne, zaś 
w badaniach z lat 2005-2007 notowano w prze-
ważającej większości gatunki wrażliwe, co także 
może świadczyć o znacznej poprawie jakości 
wody w rzece Pilicy.  

Badania były finansowane w ramach dwóch 
projektów: Grupa Regionalnego Rozwoju Inno-
wacyjnego – Doktoranci Akronim: „GRRI-D” 
w 2007 r. oraz grantu promotorskiego finanso-
wanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego nr NN304 173335. 
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