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1 WPROWADZENIE 

Bioindykacyjna rola okrzemek jest coraz pow-
szechniej wykorzystywana w ocenie jakości 
wody. Okrzemki są wskaźnikami cech środo-
wiska, takich jak: temperatura wody, prędkość 
przepływu, odczyn wody, różnego typu zanie-
czyszczenia oraz zawartość związków bioge-
nicznych. Wieloletnie badania autekologii 
okrzemek żyjących w określonych warunkach 
środowiskowych posłużyły do opracowania 
systemów ekologicznych określających para-
metry fizykochemiczne wody, stopień zanie-
czyszczenia organicznego, a także zawartości 
związków biogennych [17].  

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC 
(RDW), uchwalona w 2000 roku przez Parla-
ment Europejski i Radę Unii Europejskiej, uka-
zuje problemy ekologii i ochrony wód. Główną 
rolę wskaźnikową w ocenie biologicznej jakości 
wody, według założeń Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, mają cztery grupy organizmów: bez-
kręgowce wodne, ryby, makrofity i okrzemki.  

Badania z użyciem indeksów okrzemkowych, 
w tym także badania monitoringowe, są prowa-
dzone na szeroką skalę we Francji [15], Wielkiej 
Brytanii [10] i Finlandii [7, 8]. W Polsce m.in.: 
Kwandrans i in. [13], Rakowska [17], Bogacze-
wicz-Adamczak i Dziengo [1], Żelazowski i in. 
[24], Dumnicka i in. [6]. 

Ze wszystkich ekosystemów wodnych rzeki 
są w największym stopniu wykorzystywane 
przez człowieka do celów gospodarczych, rol-
niczych i przemysłowych. Jedną z takich rzek 
jest rzeka Bzura - lewostronny dopływ Wisły. 
W latach 40. XX wieku rzeka ta była obficie za-
rybiona, wody rzeki zaliczano wtedy do co 

najmniej II klasy czystości. W latach 1950-1995 
ekosystem rzeki uległ zniszczeniu. To nawet nie 
regulacja koryta, kanalizacja, stawianie młynów, 
lecz ogromne ilości ścieków komunalnych i po-
chodzących z przemysłu chemicznego, włókien-
niczego i spożywczego spowodowały „śmierć 
rzeki” [14]. W latach 60. rzeka Bzura stała się 
przykładem rzeki, która spełniała funkcję typo-
wego kanału ściekowego. Do roku 1996 była 
zaliczana do najbardziej zanieczyszczonych rzek 
w Polsce [20].  

W latach 90. rozpoczął się proces renatury-
zacji Bzury, zapoczątkowany powstaniem kilku-
dziesięciu oczyszczalni ścieków w największych 
miastach i zakładach przemysłowych położo-
nych wzdłuż biegu rzeki. Jednym z pierwszych 
w Polsce projektów renaturyzacji jest projekt 
realizowany na rzece Sokołówce (lewostronny 
dopływ Bzury) [22].  

Inne projekty realizowane bądź planowane 
dotyczą w szczególności obszarów z dorzecza 
Bzury wytypowanych do sieci NATURA 2000, 
które są szczególnie zagrożone w wyniku dzia-
łalności człowieka. W ramach tego projektu 
w dolnym odcinku Bzury planowane jest pogłę-
bianie rzeki, renaturyzacja kanału Łasica, rena-
turyzacja i oczyszczanie rzeki Utraty wraz 
z utworzeniem zalewu Kampinos-Teresin. Pro-
jekty te w większości zostały dopiero co rozpo-
częte i na wyraźne efekty prac należy jeszcze 
długo czekać. 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej nie 
uwolniło jednak całkowicie Bzury od zanie-
czyszczeń. Rzeka na zawsze już zostanie odbior-
nikiem ścieków komunalnych i przemysłowych, 
które nie zawsze są dobrze oczyszczone i mają 
wpływ na jakość wody i organizmy w niej żyjące. 
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Przeprowadzenie studiów porównawczych 
algoflory rzeki Bzury było możliwe dzięki ist-
nieniu opracowanych prób bentosu, zbieranych 
przez Rakowską [16] w 1972 roku oraz prób 
zbieranych, na tych samych stanowiskach, w la-
tach 2002-2004. Rzeka Bzura badana była przez 
Rakowską [16] w okresie największego zanie-
czyszczenia rzeki. Po 30 latach podjęto pow-
tórną próbę biologicznej oceny jakości wody 
rzeki Bzury za pomocą okrzemek.  

Cele pracy: 
 Ukazanie procesu renaturyzacji rzeki Bzury 

na podstawie oceny biologicznej. 
 Przedstawienie zmian, jakie zaszły w ciągu 

30 lat w strukturze zbiorowisk okrzemek ben-
tosowych. 

 Ocena biologiczna wody rzeki Bzury przy 
zastosowaniu programu OMNIDIA, na pod-
stawie indeksów okrzemkowych IPS – Spe-
cific Pollution Sensitivity Index [2] i GDI – 
Generic Diatom Index [4]. 

 Ocena przydatności wykorzystania indeksów 
IPS i GDI do oceny biologicznej saprobo-
wego zanieczyszczenia nizinnych wód płyną-
cych. 

2 TEREN BADAŃ 

Rzeka Bzura jest lewostronnym dopływem Wis-
ły, uchodzącym do niej na 587,3 km; średni 
przepływ przy ujściu 28,6 m

3
/s. Przepływa przez 

teren dwóch województw, położonych w Polsce 
Środkowej: łódzkiego i mazowieckiego. Dłu-
gość rzeki wynosi 166,2 km, a powierzchnia 
dorzecza 7787,5 km

2
. Rzeka Bzura jest typową 

rzeką nizinną, poza odcinkiem źródłowym w ca-
łości położona jest na Nizinie Środkowopolskiej. 
Według Kondrackiego [11] odcinek górny rzeki 
leży na Wysoczyźnie Łaskiej, odcinek środkowy 
na Równinie Łowicko-Błońskiej, a dolny w Kot-
linie Warszawskiej. Źródła rzeki Bzury położo-
ne są na terenie Parku Krajobrazowego Wznie-
sień Łódzkich i należą do najwyżej położonych 
źródeł w Łodzi (234 m n.p.m.). Ujście rzeki do 
Wisły położone jest na wysokości 64 m n.p.m. 
Dorzecze Bzury jest asymetryczne, przeważają 
dopływy prawostronne, z których największe to: 
Moszczenica, Mroga, Bobrówka, Uchanka, 
Zwierzynka, Skierniewka, Rawka, Sucha, Pisia, 
Utata, Łasica i jedynie dwa lewostronne to: 
Ochnia i Słudwia. 

Na rzece Bzurze wytypowano dziewięć stano-
wisk poboru prób: stanowisko 1: Łódź-Artu-
rówek, stanowisko 2: Zgierz-Krzywie (powyżej 
Zgierza), stanowisko 3: Aniołów (poniżej Zgie-
rza), stanowisko 4: Parzyce (poniżej Ozorkowa), 
stanowisko 5: Witaszewice (poniżej Łęczycy), 
stanowisko 6: Orłów, stanowisko 7: Łowicz (po-
wyżej miasta), stanowisko 8: Sochaczew (powy-
żej miasta), stanowisko 9: Wyszogród (rys. 1). 
Wybrane stanowiska pokrywają się ze stano-
wiskami badanymi przez Rakowską [16].  

 

Rys. 1. Stanowiska poboru prób na rzece Bzurze. 

Mimo postępującej poprawy jakości wody 
rzeki, poza odcinkiem źródłowym, w dalszym 
ciągu nie odpowiadają normom III klasy czys-
tości. Wody rzeki zaklasyfikowano do IV i V 
klasy. Według danych z raportów o stanie śro-
dowiska w województwie łódzkim i mazowiec-
kim do rzeki Bzury bezpośrednio lub pośrednio 
poprzez dopływy odprowadzane jest w ciągu 
doby 148 755 m

3 
ścieków, w tym na terenie wo-

jewództwa łódzkiego odprowadzane jest 75 272 
m

3
/dobę, a w województwie mazowieckim 

73 483 m
3
/dobę [18]. Zanieczyszczenia te po-

chodzą z oczyszczalni zlokalizowanych w ośrod-
kach miejskich oraz większych zakładach prze-
mysłowych położonych wzdłuż biegu rzeki 
Bzury oraz jej dopływów. Najbardziej zanie-
czyszczone dopływy to Ochnia, Słudwia i Utrata 
(V klasa czystości). 
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3 MATERIAŁ I METODY 

Próby bentosu zbierano z dna rzeki, przez okres 
czternastu miesięcy w latach 2002-2004. Do utr-
walenia prób używano 4% formaliny. Ogółem 
zebrano 121 prób mikrobentosu. Ocenę ilościo-
wą materiału algologicznego przeprowadzono 
w oparciu o metody zastosowane przez Rakow-
ską [16, 17]. Z części utrwalonego materiału 
wykonano preparaty stałe służące do identy-
fikacji okrzemek oraz do obliczenia udziałów 
procentowych poszczególnych taksonów przy 
analizie jakościowej klasy Bacillariophyceae 
użyto kluczy: Krammer & Lange-Bertalot [12].  

Ocenę jakościową i ilościową oraz obliczenia 
udziałów procentowych poszczególnych gatun-
ków przeprowadzono na podstawie zliczanych 
kolejno 400 okryw [3]. Wyodrębniono dominan-
ty (powyżej 5%), subdominanty (2-5%), influ-
enty (1-2%) i gatunki akcesoryczne (poniżej 
1%) [21]. 

Do obliczeń statystycznych używano progra-
mu STATISTICA. Analizę struktury zbiorowisk 
okrzemek bentosowych oparto na 155 próbach 
zebranych z ośmiu stanowisk na rzece Bzurze 
oznaczonych numerami 1–2 i 4–9. Próby 
pochodziły z dwóch okresów badań: z roku 
1972 (48 prób opracowanych przez Rakowską 
[16]) oraz z lat 2002-2004 (107 prób własnych). 
Próby zostały sklasyfikowane za pomocą anali-
zy skupień (metoda Warda, odległości Euklide-
sowe). Uzyskane klastery i subklastery przedsta-
wiono na dendrogramie. Istotność różnic w licz-
bie prób przyporządkowanych do odpowiednich 
klasterów testowano za pomocą testu G [23]. 

Ocenę biologiczną jakości wody rzeki Bzury 
przeprowadzono z użyciem programu kompute-
rowego OMNIDIA (version 4.1). Do programu 
wprowadzano taksony okrzemek, których udział 
procentowy był powyżej 0,75% (powyżej 3 
okryw). Ocenę jakości i wyznaczenie klas wód 
rzeki Bzury na badanych stanowiskach przepro-
wadzono na podstawie indeksów okrzemko-
wych: IPS – Specific Pollution Sensitivity Index 
[2] i GDI – Generic Diatom Index [4]. Indeks 
IPS i GDI przyjmuje wartości w skali od 1 do 
20, wyższa wartość indeksu wskazuje na lepszą 
jakość wody. Zakresom wartości indeksów przy-
porządkowano odpowiednią klasę jakości z dok-
ładnym określeniem jakości wody, zgodnym 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, 
Dziennik Ustaw z 2008 roku, nr 162, poz. 1008 
(tabela 1).  

Tabela 1. Zakresy IPS i odpowiadająca im jakość wody, klasy 
jakości oraz status ekologiczny (za [8], zmienione). 

IPS GDI Jakość wody Klasy jakości wody* 

>17 >17 bardzo dobra I 

15-17 14-17 dobra II 

12-15 11-14 zadowalająca III 

8-12 8-11 niezadowalająca IV 

<8 <8 zła V 

* Klasy jakości wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska, Dziennik Ustaw z 2008 roku, nr 162, poz. 1008. 

4 WYNIKI 

4.1 Struktura zbiorowisk okrzemek bentosowych 
w okresie 30 lat 

Próby pobrane ze stanowisk 1–2 i 4–9, pocho-
dzące z roku 1972 oraz lat 2002-2004 na den-
drogramie zostały przyporządkowane do trzech 
głównych klasterów A, B, C. Dodatkowo dla 
klasterów: A, B, C wyróżniono odpowiednie 
subklastery: A1, A2, A3; B1, B2, B3 oraz C1. 

Zaobserwowano istotne różnice w alokacji prób 
w klasterach. 

W klasterze A znalazły się głównie próby ze 
stanowisk badanych przez Rakowską [16] oraz 
próby ze stanowisk dolnego odcinka rzeki Bzury 
badane w latach 2002-2004. Do subklasteru A1 

zostały zaliczone głównie próby z roku 1972. 
Subklaster A2 skupił podobnie głównie próby 
z roku 1972 oraz próby ze stanowisk dolnego 
odcinka rzeki Bzury z badań własnych. W sub-
klasterze A3 znalazły się tylko próby ze stano-
wisk dolnego odcinka rzeki (tabela 2).  

W klasterze B zanotowano przede wszystkim 
próby z lat 2002-2004, głównie ze stanowisk 
należących do górnego i środkowego odcinka 
rzeki Bzury. Klasyfikacja prób do poszczegól-
nych subklasterów: B1, B2, B3 była podobna jak 
w klasterze A. W subklasterze B1 zanotowano 
głównie próby z lat 2002-2004. Wśród nich 
połowa to próby ze stanowisk dolnego odcinka 
Bzury, a druga połowa z odcinka środkowego. 
Zaledwie dwie próby pochodziły z roku 1972. 
Subklaster B2 zawiera wyłącznie próby z lat 
2002-2004 ze środkowego odcinka rzeki i jedną 
z górnego, natomiast w subklasterze B3 zanoto-
wano pięć prób z roku 1972 z górnego odcinka 
rzeki, a pozostała część to próby z lat 2002-
2004, także głównie z górnego odcinka Bzury 
(tabela 2). 
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W klasterze C znalazło się pięć prób z roku 
1974 i siedem z lat 2002-2004 (tabela 2).  

Tabela 2. Liczba prób w poszczególnych klasterach i subklas-
terach (test G). Pomiędzy klasterami, których symbole pod-
kreślono tą samą linią, nie stwierdzono istotnych różnic. 

Klastery Subklastery 
Liczba prób Liczba prób 

1972 2002-2004 

A 

A1 20 3 

A2 16 9 

A3 – 21 

B 

B1 2 24 

B2 – 18 

B3 5 25 

C C1 5 7 

G = 33,687; p<0,001; N = 155: A  C  B 

4.2 Ocena jakości wody rzeki Bzury na podsta-
wie indeksów okrzemkowych: IPS - Specific 
Pollution Sensitivity Index [2] i GDI - 
Generic Diatom Index [4] 

Indeks IPS w roku 1972 wskazał w całej rzece 
poza odcinkiem ujściowym (V klasa) IV klasę 
jakości wody (rys. 2, tabela 3). W latach 2002-
2004 zakwalifikowano wody rzeki Bzury do III-
IV klasy jakości wody (rys. 3, tabela 3). Naj-
wyższa wartość indeksu w latach 2002-2004 to 
16,2 na stanowisku 8 w Sochaczewie, a najni-
ższa 7,1 na stanowisku 7 w Łowiczu. W roku 
1972 najwyższa wartość to 13,3 na stanowisku 
1: Łódź Arturówek, a najniższa 4,2 na stanowis-
ku 8 w Sochaczewie. Średnie wartości IPS były 
także zdecydowanie wyższe na korzyść lat 
2002–2004. 

Tabela 3. Zakres wartości indeksu IPS w 1972 r. i w latach 
2002-2004. 

 1972 2002-2004 

St. 1: Łódź-Arturówek 7,7 – 13,3 9,7 – 15,9 

St. 2: Zgierz-Krzywie 7,1 – 12,4 10,8 – 14,4 

St. 3: Aniołów - 7,8 – 11,9 

St. 4: Parzyce 10,0 – 11,5 11,8 – 15,1 

St. 5: Witaszewice 10,0 – 12,6 8,1 – 14,4 

St. 6: Orłów 7,9 – 12,7 10,9 – 14,7 

St. 7: Łowicz 6,2 – 12,7 7,1 – 13,9 

St. 8: Sochaczew 4,2 – 11,3 9,1 – 16,2 

St. 9: Wyszogród 5,4 – 9,5 9,8 – 13,7 

Zróżnicowanie jakości wody na poszczegól-
nych odcinkach rzeki na podstawie indeksu IPS 
uwzględnia dokładnie wpływ źródeł zanieczysz-
czenia oraz dopływy. Wartości indeksu spadały 
w miejscach dopływu zanieczyszczeń na przy-

kład na stanowisku 3 w Aniołowie – jest to miej-
sce znajdujące się pod wpływem zanieczyszczeń 
z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Zgierzu, czy 
najwyższa wartość indeksu – 16,2 (Sochaczew) 
wpływ niezanieczyszczonego dopływu rzeki 
Rawki. 

 
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V 

Rys. 2. Klasy jakości wody rzeki Bzury na podstawie wartości 
IPS w 1972 r. 

 
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V 

Rys. 3. Klasy jakości wody rzeki Bzury na podstawie wartości 
IPS w latach 2002-2004. 

Wartości indeksu GDI w roku 1972 wskazują 
na III-IV klasę jakości wody w rzece, co z uwagi 
na fakt bardzo dużego zanieczyszczenia wody 
w tamtym okresie jest z błędne (tabela 4, rys. 4). 
Na podstawie indeksu GDI w latach 2002-2004 
w całej rzece stwierdzono III klasę jakości wody 
(tabela 4, rys. 5). Obraz ten nie ukazuje żadnego 
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zróżnicowania w jakości wody rzeki wzdłuż jej 
biegu. Indeks ten zdecydowanie zawyża klasę 
jakości wody w rzece Bzurze zarówno w latach 
2002-2004, jak i w roku 1972.  

Tabela 4. Zakres wartości indeksu GDI w 1972 rok i w latach 
2002-2004. 

 1972 2002-2004 

St. 1: Łódź-Arturówek 10,3 – 12,9 11,1 – 15,3 

St. 2: Zgierz-Krzywie 9,1 – 13,4 11,4 – 14,4 

St. 3: Aniołów - 10,2 – 12,7 

St. 4: Parzyce 11,2 – 12,5 9,7 – 14,4 

St. 5: Witaszewice 12,2 – 13,1 11,9 – 14,6 

St. 6: Orłów 9,7 – 13,2 12,2 – 14,5 

St. 7: Łowicz 9,2 – 12,6 8,7 – 13,4 

St. 8: Sochaczew 7,1 – 12,5 10,8 – 14,4 

St. 9: Wyszogród 7,5 – 11,5 11,6 – 13,7 

  
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V 

Rys. 4. Klasy jakości wody rzeki Bzury na podstawie wartości 
GDI w 1972 r. 

  
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V 

Rys. 5. Klasy jakości wody rzeki Bzury na podstawie wartości 
GDI w latach 2002-2004. 

5 DYSKUSJA 

W celu uchwycenia zmian wyniki analizy jakoś-
ciowej i ilościowej zbiorowisk okrzemek zostały 
poddane ocenie statystycznej (metoda Warda, 
odległości Euklidesowe). Przyporządkowanie 
prób do poszczególnych klasterów było uzależ-
nione od składu gatunków dominujących i sub-
dominujących, dlatego zaobserwowano wyraźne 
różnice pomiędzy klasterami. 

Do klasteru A zostały zaliczone próby, w któ-
rych jakość wody była gorsza niż w pozostałych. 
Znalazła się tu większość prób pochodzących 
z 1972 roku ze wszystkich badanych stanowisk 
oraz próby z dolnego odcinka rzeki Bzury (sta-
nowisko 8 i 9) badane w latach 2002-2004. Ga-
tunkami dominującymi lub subdominującymi 
w próbach, zaliczonych do klasteru A, były 
głównie taksony odporne i tolerancyjne wobec 
saprobowego zanieczyszczenia wody. W roku 
1972 odnotowano takie gatunki jak: Cyclotella 
meneghiniana Kützing, Gomphonema parvulum 
var. parvulum (Kützing) Kützing, Navicula gre-
garia Donkin, Navicula lanceolata (Agardh) 
Ehrenberg, Nitzschia palea (Kützing) W. Smith, 
Stephanodiscus hantzschii Grunow in Cleve & 
Grunow, Ulnaria ulna (Nitzsch) Compere. 
W próbach, które zaliczono do klasteru A z lat 
2002-2004 gatunkami dominującymi i subdomi-
nującymi były te same taksony co w 1972 r. oraz 
inne tolerancyjne taksony, takie jak: Planothi-
dium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-
Bertalot, Planothidium lanceolatum (Brébisson 
ex Kützing) Lange-Bertalot, Sellaphora pupula 
(Kützing) Mereschkowsky.  

W zbiorowiskach okrzemek bentosowych 
w próbach z lat 2002-2004 dominują gatunki 
okrzemek wrażliwe wobec organicznego zanie-
czyszczenia wody, takie, jak na przykład: Stau-
rosira construens Ehrenberg, Staurosira pinnata 
Ehrenberg, Planothidium rostratum (Oestrup) 
Lange-Bertalot, Melosira varians Agardh, Am-
phora ovalis (Kützing) Kützing, Diatoma vul-
garis Bory. Obecność wśród dominantów gatun-
ków wrażliwych pozwala stwierdzić, iż jakość 
wody rzeki Bzury uległa poprawie w stosunku 
do jakości wody z 1972 r. 

Klaster B łączy próby z lat 2002-2004, głów-
nie ze stanowisk należących do górnego i środ-
kowego odcinka rzeki Bzury oraz siedem prób 
z 1972 r., tylko ze stanowiska 1. Okrzemki ben-
tosowe w próbach zaliczone do tego klasteru 
wykazywały znacznie lepszą jakość wody. 
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Taksonami dominującymi lub subdominującymi 
w próbach z lat 2002-2004 były: Planothidium 
rostratum (Oestrup) Lange-Bertalot, Achnanthi-
dium minutissimum (Kützing) Czarnecki, Co-
cconeis placentula var. lineata (Ehrenberg) Van 
Heurck, Gomphonema olivaceum (Hornemann) 
Brébisson, Melosira varians Agardh, Meridion 
circulare (Greville) Agardh, Navicula lanceola-
ta (Agardh) Ehrenberg, Rhoicosphenia abbre-
viata (Agardh) Lange-Bertalot. Te same taksony 
dominowały w próbach z 1972 roku. Taksony 
dominujące w obu okresach badawczych, wystę-
pujące w próbach z klasteru B, należą do wrażli-
wych wobec organicznego zanieczyszczenia 
wody. 

W klasterze C znalazły się próby ze 
stanowiska 1, z roku 2003 i z roku 1972, i trzy 
próby ze środkowego odcinka rzeki z roku 1972. 
Skład gatunkowy dominantów i subdominantów 
różnił się znacznie od prób z pozostałych dwóch 
klasterów. Dominowały tu gatunki takie jak: 
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen, 
Asterionella formosa Hassall, Fragilaria ulna 
var. acus (Kützing) Lange-Bertalot. Dokumen-
tację fotograficzną wybranych taksonów okrze-
mek przedstawiono w tablicach I, II, III. 

Zaliczenie większości prób z roku 1972 do 
klasteru A, a prób z lat 2002-2004 do klasteru 
B wskazuje na poprawę jakości wody w rzece 
Bzurze, która jest potwierdzona także w ostat-
nich raportach Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Środowiskach z Łodzi i Warszawy [18, 
19].  

Celem prowadzonych na świecie badań nad 
indeksami okrzemkowymi jest wskazanie grupy 
indeksów najbardziej oddających stan ekolo-
giczny badanego ekosystemu wodnego. Indeksy 
te znalazłyby szerokie zastosowanie w praktyce 
i służyły ośrodkom naukowym i usługowym do 
oceny biologicznej jakości wody. Wynikająca 
z oceny biologicznej klasyfikacja danego eko-
systemu wodnego do odpowiedniej strefy sapro-
bowej czy troficznej jest najbardziej trafnym 
sposobem oceny warunków panujących w tym 
środowisku. Dotychczas ocena jakości wody 
przeprowadzana była głównie w oparciu o ana-
lizy fizykochemiczne, które określały wodę 
w momencie samego pomiaru. Była to ocena 
niepełna, obarczona dużym błędem, gdyż stan 
jakości wody w ciągu krótkiego przedziału cza-
sowego podlega zmianom, na przykład w chwili 
zrzutu ścieków. Organizmy wodne zasiedlające 
badany ekosystem są pod ciągłym wpływem 

określonych warunków fizyko-chemicznych wy-
nikających z rodzaju i stopnia zanieczyszczenia, 
dlatego organizmy, które mogą w nich żyć, poz-
walają najlepiej określić jakość wody.  

W niniejszej pracy zastosowano do oceny sa-
probowego zanieczyszczenia wody indeksy 
okrzemkowe IPS – Specific Pollution Sensitivity 
Index [2] i GDI – Generic Diatom Index [4]. 
Indeksy te oparte są na najwyższym, praktycznie 
100% udziale taksonów okrzemek wprowadza-
nych do programu OMNIDIA. Indeksy IPS 
i GDI były już stosowane do oceny jakości rzek 
w południowej części Polski: Odry, Wisły i Ra-
by. Indeksy te wydały się dobre do oceny ja-
kości wód słodkich [9, 13]. Ponadto indeksy IPS 
i GDI znalazł się w grupie indeksów zapropono-
wanych do oceny wód Zatoki Gdańskiej [1]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 
indeks GDI zawyżał klasy jakości wody w rzece 
w roku 1972, a także w latach 2002-2004. Po-
wodem błędnego wskazania jakości wody jest 
najprawdopodobniej fakt, że do obliczenia 
wartości tego indeksu wykorzystywane są ozna-
czenia okrzemek jedynie co do rodzaju, co 
powoduje duże uogólnienie wyników. Indeks 
ten nie ukazuje żadnego zróżnicowania w jakoś-
ci wody rzeki wzdłuż jej biegu, a przecież ja-
kość wody na podstawie analiz fizykochemicz-
nych jest różna w zależności od dopływu zanie-
czyszczeń. 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż indeks 
IPS (Specific Pollution Sensitivity Index [2]), 
jest najlepszy i może być powszechnie stosowa-
ny w Polsce do oceny jakości saprobowego za-
nieczyszczenia wód płynących. Jego uniwersal-
ność wynika z tego, że uwzględnia on najwięk-
szą liczbę taksonów (około 2500) [15]. W ba-
danych dotychczas rzekach, zarówno południo-
wej (Odra, Wisła i Raba), jak i północnej Polski 
(potoki uchodzące do Zatoki Gdańskiej), uzys-
kiwano najwyższe wartości korelacji z czynni-
kami środowiskowymi właśnie dla tego indeksu 
[1, 9, 13].  

Badania nad zastosowaniem indeksów okrze-
mkowych dla rzek Polski są w trakcie realizacji 
i wymagają jeszcze sprawdzenia na wodach 
o szerszym zakresie zmian czynników fizycz-
nych i chemicznych. Z uwagi na fakt, iż wyko-
rzystanie indeksów okrzemkowych na szeroką 
skalę w Europie daje pozytywne wyniki, należy 
badania te kontynuować. Na przykład w Finlandii 
indeks IPS uzyskał najlepsze wyniki w ocenie 
jakości wód [7], podobnie we Francji [5].  
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6 WNIOSKI 

 Zmiany, jakie zaszły w ciągu 30 lat w struk-
turze zbiorowisk okrzemek, przejawiające się 
wzrostem liczby gatunków wrażliwych wo-
bec saprobowego zanieczyszczenia wody 
przy jednoczesnym zmniejszeniu się udzia-
łów gatunków odpornych, wskazują na pop-
rawę jakości wody w rzece Bzurze.  

 Poprawa jakości wody Bzury została także 
potwierdzona w ocenie biologicznej, prze-
prowadzonej w oparciu o indeksy okrzemko-
we (IPS i GDI). Wartości indeksów wska-
zały poprawę o co najmniej jedną klasę 
jakości wody w stosunku do roku 1972. 

 Najbardziej obiektywnym indeksem, który 
zróżnicował jakość wody w rzece Bzurze, 
uwzględniając wszystkie zanieczyszczenia 
oraz wpływ dopływów, był indeks IPS (Spe-
cific Pollution Sensitivity Index). W związku 
z tym powinien być stosowany do oceny 
wód nizinnych. 

 Przeprowadzona ocena biologiczna rzeki 
Bzury ukazuje poprawę jakości wody, co 
potwierdza właściwy kierunek działań pod-
jętych w ramach procesu renaturyzacji rzeki. 

 Uzyskane wyniki, potwierdzone analizą sta-
tystyczną, potwierdzają wskaźnikową rolę 
okrzemek przy ocenie ekosystemów wod-
nych i tym samym uzasadniony staje się wy-
móg, wprowadzany przez Ramową Dyrek-
tywę Wodną (2000), oceny stanu ekolo-
gicznego wód powierzchniowych na podsta-
wie analizy organizmów wodnych. 

 Ocena biologiczna jakości wody za pomocą 
organizmów żywych wydaję się być metodą 
najbardziej precyzyjną, gdyż organizmy i ich 
populacje mogą obiektywnie odzwierciedlać 
zmiany zachodzące w środowisku ich życia, 
procesy degradacji i renaturyzacji ekosyste-
mów wodnych. 
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