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Zawartoœæ chlorofilu w glonach planktonowych
jako element monitoringu wód
Zalewu Szczeciñskiego
Content of chlorophyll as an element in phytoplankton
of the water monitorng Szczecin Lagoon
Abstract: Measurement results of chlorophyll a and pheophytine content in phytoplankton of
Szczecin Lagoon are presented. The study was carried out once a week during three hydrologic years
(2002–2004). The content of chlorophyll a varied within a wide range; the yearly variation coefficient
was 35.6–86.6%. During algae vegetation season, the best time for measuring chlorophyll a content
was May, since at that time the chlorophyll a content was rather stable, high, and close to the yearly
average. The pheophytine as chlorophyll a ratio, which is considered to be an index of the
physiological status of phytoplankton, varied within 0.30–1.62.
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Wstêp
Czystoœæ wody w du¿ych zbiornikach naturalnych kontrolowana jest
w oparciu o informacje stanu œrodowiska wodnego i zachodz¹ce w nim zmiany, których dostarcza prowadzony od niedawna monitoring wód powierzchniowych.
WskaŸnikiem oceniaj¹cym iloœciowo biomasê jest zawartoœæ chlorofili
w glonach planktonowych. Zmiany zawartoœci tego pigmentu w wodach eutroficznych wynikaj¹ z sukcesji sezonowej fitoplanktonu i charakteryzuj¹ siê
bardzo du¿¹ zmiennoœci¹ (France, Peters 1992 oraz Siwek i in. 2001). Sezonowy rozwój glonów planktonowych w wodach zbiorników naturalnych jest
mniej ró¿norodny ni¿ w rzekach. W wodach p³yn¹cych fitoplankton mo¿e
utrzymywaæ siê przez ca³y rok na takim samym poziomie lub tworzyæ jeden
lub dwa szczyty iloœciowe w ci¹gu okresu wegetacyjnego (Siwek i in. 2001).
Celem pracy jest przedstawienie mo¿liwoœci monitorowania chlorofilu a
w trzech punktach Zalewu Szczeciñskiego. Ocenê jakoœci wód przeprowadzo-

476

Henryk Janukowicz

no w oparciu o stosunek zawartoœci chlorofilu a do feofityny jako wskaŸnika
stanu fizjologicznego fitoplanktonu.
Materia³ i metody
Zawartoœæ chlorofili w glonach planktonowych mo¿na oznaczaæ spektrofotometrycznie, fluorometrycznie lub metod¹ wysokosprawnej chromatografii
cieczowej. Podejmowane s¹ próby oznaczania chlorofili bezpoœrednio w wodach powierzchniowych, przy zastosowaniu metod teledekcyjnych, co wymaga wielu drogich wstêpnych badañ specyficznych charakterystyk optycznych
danego akwenu. Zdaniem A.E. Gallie i P.A. Murtha (1992) oraz H. Siwek i in.
(2001), ci¹gle wykazuj¹ one du¿¹ niepewnoœæ pomiaru. Rutynowe pomiary
zawartoœci chlorofili przeprowadza siê najczêœciej tani¹ i szybk¹ metod¹ spektrofotometryczn¹, za pomoc¹ której chlorofile mo¿na oznaczaæ sumarycznie
z feofityn¹ metod¹ trójchromatyczn¹ (Jacobsen i Rai 1990) lub osobno, bez
jego produktów rozpadu (Lorencen 1967).
Badania obecne prowadzono w latach 2003–2004 w trzech punktach Zalewu Szczeciñskiego, tj. na jeziorze Nowowarpieñskim – przystañ promowa
w Nowym Warpnie, jeziorze Wicko – przystañ ¿eglarska w Wapnicy oraz tzw.
Du¿ym Zalewie przy drugiej boi toru wodnego. Próbki wody pobierano raz na
dekadê, z warstwy powierzchniowej w wybranych sta³ych punktach danego
akwenu. W ka¿dej próbie oznaczono zawartoœæ chlorofilu a i feofityny wed³ug
metody proponowanej przez C.J. Lorenzen (1967). Wyniki analizowano dla
nastêpuj¹cych okresów: sezonu wegetacyjnego glonów planktonowych (IV–X),
sezonu wiosennego (IV–V) i sezonu letniego (VI–VIII).
Wyniki i dyskusja
Zmiany zawartoœci chlorofilu a w wodzie Zalewu Szczeciñskiego w cyklu
roku hydrologicznego wykazuj¹ wyraŸn¹ sezonowoœæ z nisk¹ zawartoœci¹
chlorofilu a w sezonie zimowym, typow¹ dla wód eutroficznych strefy umiarkowanej. W sezonie wegetacyjnym wyst¹pi³y dwa wyraŸne szczyty zakwitów
glonów planktonowych w Zalewie Szczeciñskim: wiosenny, w którym dominowa³y okrzemki i letni, z przewag¹ zielenic. W jeziorze Nowowarpieñskim
poziom chlorofilu a by³ najwy¿szy w sezonie letnim, natomiast w jeziorze Wicko i Du¿ym Zalewie – w sezonie wiosennym. Œrednia roczna zawartoœæ chlorofilu a w jeziorze Nowowarpieñskim wynosi³a 16,25 mg·m–3, w jeziorze Wicko i Du¿ym Zalewie, odpowiednio 15,88 i 17,24 mg·m–3. Poziom zawartoœci
chlorofilu a charakteryzowa³ siê du¿¹ zmiennoœci¹, w jeziorze Nowowarpieñskim roczny wspó³czynnik zmiennoœci chlorofilu a waha³ siê w granicach od
35,6 do 66,6%; w jeziorze Wicko waha³ siê od 30,6 do 68,8%; w Du¿ym
Zalewie od 32,4 do 66,0%. Zawartoœæ chlorofilu a w Zalewie Szczeciñskim
przekracza³a I klasê czystoœci wód przez ca³y okres badañ (ponad 10 mg·m–3).
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Rys. 1. Œrednia miesiêczna zawartoœæ chlorofili w wodzie w mg·m–3
Fig 1. Monthly average content chlorophylls in mg·m–3
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Rys. 2. Œrednie miesiêczne wspó³czynniki zmiennoœci chlorofili (w %)
Fig. 2. Monthly average variation coefficient (in %)

Najwy¿sze stê¿enia chlorofilu a odnotowywano w sezonie wegetacyjnym
glonów planktonowych, dlatego te¿ dalsza analiza wyników w œciœlejszym zakresie zosta³a przeprowadzona dla okresu kwiecieñ – paŸdziernik (rys. 1 i 2).
W jeziorze Wicko wspó³czynniki zmiennoœci chlorofilu a by³y ni¿sze ni¿
w jeziorze Nowowarpieñskim oraz w Du¿ym Zalewie, szczególnie w sezonie
letnim w lipcu i sierpniu (rys. 2). W jeziorze Nowowarpieñskim najni¿szy
œredni wspó³czynnik zmiennoœci chlorofilu a odnotowano we wrzeœniu (35,6%),
a najwy¿szy w lipcu (66,6%). W jeziorze Wicko najni¿szy wspó³czynnik
zmiennoœci chlorofilu a odnotowano w maju (30,6%), a najwy¿szy w sierpniu (68,8%). W Du¿ym Zalewie najni¿szy wspó³czynnik zmiennoœci chlorofilu a odnotowano w maju (32,4%), a najwy¿szy w paŸdzierniku (68,3%).
Ze wzglêdu na du¿¹ zmiennoœæ chlorofilu a badania kontrolne wód akwenu
nie powinny ograniczaæ siê do pojedynczych sezonowych pomiarów zawartoœci chlorofili. W przypadku rzek H. Siwek i in. (2001) oraz R.L. France
i R.H. Peres (1992) zalecaj¹ wykonanie przynajmniej 5–7 pomiarów w sezonie wegetacyjnym glonów planktonowych. Pomiary te mog¹ byæ obci¹¿one
szczególnie du¿ym b³êdem w przypadku wyst¹pienia opóŸnienia sezonu
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wegetacyjnego glonów planktonowych zwi¹zanego z póŸn¹ wiosn¹, tak jak
mia³o to miejsce w 2004 roku. W kwietniu tego roku œredni wspó³czynnik
zmiennoœci zawartoœci chlorofilu a wynosi³ powy¿ej 23,0%. Z przeprowadzonych obecnie badañ wynika, ¿e w sezonie wegetacyjnym glonów planktonowych pojedyncze pomiary zawartoœci chlorofili w wodach nizinnych powinny
byæ przeprowadzone dopiero w maju, poniewa¿ zawartoœci chlorofili w tym
miesi¹cu charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹ zmiennoœci¹, dodatkowo w jeziorze Wicko œrednie zawartoœci chlorofilu a w maju by³y prawie dwukrotnie wy¿sze do
œrednich sezonowych, co wskazuje na bujny wzrost populacji tych organizmów w zwi¹zku ze wzrostem temperatury wody p³ytkiego akwenu, jakim jest
ta czêœæ Zalewu Szczeciñskiego.
W ramach oceny przydatnoœci stosunku feofityny do zawartoœci chlorofilu
a jako wskaŸnika stanu fizjologicznego fitoplanktonu, przedstawiono zale¿noœci miêdzy tym wskaŸnikiem a wzglêdn¹ zawartoœci¹ chlorofili. Poniewa¿
wp³yw czynników fizycznych i biotycznych na rozwój biomasy glonów planktonowych jest bardzo zró¿nicowany w poszczególnych czêœciach Zalewu
Szczeciñskiego, wyniki œredniej wielkoœci stosunków feofityny do zawartoœci
chlorofilu a przedstawiono dla sezonów wiosennych i letnich (rys. 3).
W badanym akwenie stosunek feofityny do chlorofilu a, traktowany jako
wskaŸnik fizjologicznego stanu fitoplanktonu zmienia³ siê w sezonie wiosennym w przedziale od 0,30 do 1,02, a w sezonie letnim od 0,30 do 1,62. W sezonie wiosennym wielkoœci wspó³czynnika wiêksze od 0,45 obserwowano
w okresie, kiedy fitoplankton by³ w fazie stagnacji zimowej. W sezonie letnim
wielkoœci stosunku zawartoœci feofityny do zawartoœci chlorofilu a powy¿ej
0,60 obserwowano w okresie poni¿ej œredniej sezonowej, a dla wielkoœci poni¿ej 0,30 – powy¿ej œredniej sezonowej. Podobne zale¿noœci wielkoœci stosunku zawartoœci feofityny do zawartoœci chlorofilu a w wodach trzech rzek Pomorza Zachodniego podaj¹ H. Siwek i in. (2001).
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Rys. 3. Zale¿noœci miêdzy wskaŸnikiem stanu fizjologicznego fitoplanktonu a wzglêdnym przyrostem zawartoœci chlorofilu a w sezonie wiosennym i letnim
Fig. 3. Relations between index of physiological status of phytoplankton and relative
increase of chlorophyll a in spring and summer season
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Wnioski
W glonach planktonowych Zalewu Szczeciñskiego obserwowano sezonowe zmiany zawartoœci chlorofilu a typowe dla wód eutroficznych strefy
umiarkowanej.
Podczas sezonu wegetacyjnego glonów planktonowych pomiary kontrolne
zawartoœci chlorofili powinny rozpoczynaæ siê w maju.
Stosunek zawartoœci feofityny do zawartoœci chlorofilu a mo¿e byæ przydatny do oceny stanu fizjologicznego fitoplanktonu zbiorników wodnych.
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