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WSTĘP

Badania okrzemek osadów dennych Jeziora Lednickiego prowadzone są w ramach 
szerokiego programu badań limnologicznych tego zbiornika, realizowanego przez pra
cowników poznańskich uczelni. Cykl badań okrzemkowych otwiera analiza diatomo- 
logiczna rdzenia wiertniczego (V 86) pobranego przy wyspie Mewiej.

MATERIAŁY I METODY

Materiały do analizy okrzemkowej uzyskano z rdzenia wiertniczego V 86, pobra
nego między wyspą Mewią a wschodnim brzegiem jeziora na głębokości 12,5 m.

Badany rdzeń o długości 9,7 m, reprezentują osady jeziorne wykształcone w  postaci 
gytii węglanowej. Próby, każda o objętości 1 cm3, pobierano w  odstępach 10 cm. 
Zostały one poddane działaniu 10% HC1 oraz 34% peerhydrolu w celu usunięcia wę
glanu wapnia i części organicznych. Do oznaczeń materiału użyto kluczy algologicz- 
nych następujących autorów: Siemińska, Hustedt, Cleve-Euler, Zabelina i inni, Żuze 
i inni. Analizę ilościową wykonano według metodyki zamieszczonej w  Handbook o f  
Palaeoecology and Palaeohydrology (Berglund ed. 1986), licząc od 300 do 600 pan- 
cerzyków okrzemek w każdej próbie (w niektórych próbach policzono mniej pancerzy- 
ków na skutek dużego ubóstwa zachowanych okrzemek) i obliczając na tej podstawie 
procentowy udział poszczególnych taksonów. Dodatkowo notowano obecność cyst glo
nów z klasy Chrystophyceae. Względną częstość występowania pancerzyków okrzemek 
w poszczególnych próbach ukazano w formie diagramu okrzemkowego (ryc. 1). Dla 
wykazania ewentualnych zmian w troili Jeziora Lednickiego obliczono współczynniki 
Centrales : Pennales (C:P; wg Nygaarda 1949) i Araphidineae : Centrales (A:C; 
wg Stocknera 1972 ) oraz współczynnik różnorodności biocenotycznej Shannona (W. 
Guhl 1987).
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Ryc. la . Wybrane taksony okrzemek w osadach jeziora Lednica (rdzeń V/86)

Gr. ek. -  grupa ekologiczna; pl -  planktonowy; Ipl -  litoralno-planktonowy; ben -  bentosowy; aerf -  aerofilny; pH -  wymagania dotyczące pH; alk -  alkalifilny; 
alkb -  alkalibiotyczny; ind -  obojętny; ac -  acidofilny; Hal. -  halobowość; hlf -  halofilny; ind -- obojętny
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REZULTATY

W próbach pobranych z rdzenia wiertniczego V 86 oznaczono 139 taksonów okrze
mek, w tym 15 taksonów należących do rzędu Centrales i 124 taksony z rzędu Pen- 
nales. Spektrum ekologiczne okrzemek przedstawiało się następująco:

plankton — 14 taksonów;
litoral -  84 taksony;
bentos — 41 taksony.
Jakościowo przeważały więc okrzemki litoralne, a następnie bentosowe. Świadczy 

to o znacznym wpływie strefy literalnej pobliskiej wyspy i brzegu jeziora. Zakresy pro
centowego udziału podstawowych grup ekologicznych okrzemek w osadach Jeziora 
Lednickiego wynosiły odpowiednio:

6,9 -  91,6 % dla form planktonowych;
2.2 -  74,4 % dla form litoralnych;
2.2 -  69,9 % dla form bentosowych.
W obrębie wyżej wymienionych zakresów udział taksonów z poszczególnych grup 

ekologicznych podlegał dużym i ciągłym wahaniom. Wyjątek stanowi tu najstarsza 
część osadów (9,7-9,0 m), gdzie wyraźnie zaznacza się dominacja form litoralnych (ryc.
2). Przeważają wśród nich gatunki poroślowe z rodzaju Fragilaria (Fragilaria pinnata 
Ehr., Fragilaria construens (Ehr.) Grun. z odmianami), Epithemia; Opephora Martyi 
Herib. i Navicula scutelloides W. Sm.

Biorąc pod uwagę taksony dominujące we florze okrzemkowej osadów Jeziora 
Lednickiego, wyróżniono dwie wyraźne, częściowo na siebie nachodzące, fazy okrzem
kowe.

Pierwsza faza obejmuje próby na głębokości 9,7 -  1,4 m. W fazie tej dominują 
formy planktonowe z rodzajów Cyclotella (Cyclotella comta (Ehr.) Kiitz., Cyclotella 
Kiitzingiana Thw.) i Stephanodiscus (Stephanodiscus astraea (Ehr.) Grun.). Z formą tą 
związana była także obecność szeregu gatunków litoralnych i bentosowych (Navicula 
oblonga Kiitz., Cymbella prostata  (Berkley) Ci., Navicula radiosa Kiitz., Opephora 
Martyi Herib., gatunki z rodzaju Ephitemia).

Faza druga, obejmująca próby z głębokości 3,7 -  0,0 m, charakteryzuje się również 
dużym udziałem taksonów planktonowych, lecz z rodzaju Melosira: Melosira granulatu 
(Ehr.) Ralfe, Melosira islandica subsp. helvetica O. Müll., Melosira italica (Ehr.) Kütz. 
var. tenuissima (Grun.) О. Müll. Na uwagę zasługuje występowanie Melosira islandica 
subsp. helvetica O. Müll, razem z planktonowo -  litoralną Tabellaria flocculosa (Roth.) 
Kütz. var. flocculosa (Roth.) Knud. Można też wyróżnić grupę gatunków, głównie po- 
roślowych, o stałej obecności w  obrębie obu faz okrzemkowych, np. Fragilaria pinnata 

Ehr., Ephitemia zebra (Ehr.) Kütz., Navicula scutelloides W. Sm., Fragilaria construens 
(Ehr.) Grum.

Współczynnik C:P (ryc. 3) posiada zakres 0,06 -  0,73 i wykazuje w stopie osadów 
(1,2 -  0,0 m.). Natomiast współczynnik A:C notuje wartości w zakresie 0,05 -  3,72, 
gdzie podobnie jak w przypadku współczynnika C:P, największe wahania wartości wy
stępują w  najmłodszej części osadów.

Współczynnik zróżnicowania biocenotycznego wahał się w zakresie 0,9 -  3,1 i wy
kazuje tendencję do wzrostu wartości wraz ze wzrostem głębokości osadów.



e

С-P A-C Wsp. Shannona

Ryc. 2. Jakościowy udział grup ekologicznych okrzemek (%): Ryc. 3. Przebieg zmian współczynników C:P, A:C i współczynnika Shannona (rdzeń V/86)
P -  plankton; L -  łitoral; В -  bentos
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DYSKUSJA

Spektrum ekologiczne flory okrzemek rdzenia V 86 wykazało jakościową domi- 
nancję form literalnych, spowodowaną najprawdopodobniej bliskością strefy literalnej 
wyspy. Okresowa dominacja form literalnych związana była z obniżeniem poziomu 
wód zbiornika (B. Marciniak, W. W. Kowalski 1978). Nagły wzrost udziału taksonów 
planktonowych na poziomie 0,4 -  0,2 m być może był wywołany podniesieniem się 
lustra wody w Jeziorze Lednickim w ostatnich latach po wybudowaniu zastawki 
na jednym z cieków wypływających z jeziora. Fakt ten znalazł swoje odbicie 
w  wyraźnym skok wartości współczynnika C:P, wskazującego na zmianę wielkości 
i głębokości zbiornika (N. Fogel 1969) współczynnika A:C i wskaźnika zróżnicowania 
biocenotycznego.

Duży udział gatunków poroślowych w rodzaju Fragilaria jest często spotykanym 
zjawiskiem we wczesnych fazach rozwoju zbiorników wodnych (B. Marciniak, 
W.W. Kowalski 1978; M. Hjelmroos-Ericsson 1981). Gatunki z rodzaju Cyclotella, 
dominujące w fazie pierwszej, podawane są jako charakterystyczne dla dużych 
chłodnych oligotroficznych jezior cyclotellowych (A.P. Jouse 1974), jakim mogło być 
Jezioro Lednickie. Na oligotrofię zbiornika tej fazy wskazuje także duża ilość cyst 
złotowiciowców.

Wraz z ociepleniem się klimatu i wzrostem trofii jeziora chłodne i oligotroficzne 
flory z rodzaju Cyclotella wypierane były przez ciepłolubny Stephanodiscus astraea i 
gatunki rodzaju Melsira (K E. Behre 1962), co zaobserwowano także w Jeziorze Led
nickim (faza druga) wraz ze zmniejszeniem liczby cyst złotowiciowców.

Przebieg zmian współczynników C:P, A:C i współczynnika zróżnicowania bioceno
tycznego wyraźnie koreluje ze stosunkiem udziału form planktonowych i literalnych 
w poszczególnych próbach. Wraz z podwyższeniem poziomu wód zbiornika w  ostat
nich latach wszystkie współczynniki wskazują na znaczne obniżenie trofii Jeziora Led
nickiego. Wartości współczynnika A:C mieszczą się dla prób 0,3 -  0,0 m w zakresie 
oligotrofii (wg założeń J.G. Stocknera), jak zresztą w wypadku większości prób w pro
filu. Natomiast odpowiednie wartości współczynnika biocenotycznego według propo
nowanych stopni zanieczyszczenia (W. Guhl 1987 za Staub et al. 1970) wykazywałyby 
„niewielkie zanieczyszczenia”.
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EINLEITENDE KIESELALGENANALYSE VON GRUNDSEDIMENTEN DES LEDNICA’ER SEES

Z u sa m m e n fa ss u n g

Das Material zur Diatomeenanalyse wurde aus dem im mittleren Teil das Lednica Sees entnommenen 
V/86 Bohrkem erlangt. Insgesamt wurden 15 taxonome Einheiten der Ordnung Centrales und 124 taxonome 
Einheiten der Ordnung Pennales, unter denen Litoralformen dominierten, bestimmt.

Aufgrund der in der Diatomeenflora dominierenden taxonomen Einheiten wurden zwei Phasen unter
schieden: die erste, (Proben aus der Tiefe 9,7-1,4 m) charakterisierte ein grosser Anteil der Planktonformen 
der Genera Cyclotella und Stephanodiscus\ in der zweiten (Proben aus der Tiefe 3,7-0,0 m) dominierten 
taxonome Einheiten de Genus Melosira. Grosse Schwankungen des Planktonformenanteils in der Diatome
enflora waren mit den Schwankungen des Wasserstandes im See verbunden. Die berechneten Koeffizienten 
voes Centrales: Pennales und Araphinideae: Centrales, sowie der Shannon koeffizient der biozönotischen 
Differenzierung bewiesen eine grosse Minderung der Jrophie des Lednica Sees mit der Erhöhung des Was
serstandes des Beckens in den letzten Jahren.

ABBILDUNGEN

Abb. la . Ausgewählte taxonome Einheiten der Diatomeen in den Ablagerungen des Lednica Sees. (Bohrkem 
V/86) Gr. ek. -  ökologische Gruppe, pl -  Plankton, lpl -  Litoralplankton, ben -  Benthos, aerf -  aerophil, 
pH -  die den pH -  Wert betreffenden Forderungen, alk -  alkalophil, alkb -  alkali-biontisch, ind -  neutral, 
ac -  azidophil; Hai. -  Halobität, hlf. -  halophil, ind. -  neutral 

Abb. Ib. Ausgewählte taxonome Einheiten der Diatomeen in den Ablagerungen des Lednica Sees - fortgesetzt. 
Abb. 2. Qualitativanteil der ökologischen Gruppen der Diatomeen (%) P -  Plankton, L -  Litoral, В -  Benthos 
Abb. 3. Verlauf der Änderungen der Koeffizienten C:p, A:C und des Shannon-Koeffizientes. (Bohrkem V/86)


