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Pobór&próbek&
(

Próbki( do( badań( biologicznych( pobrano( 7( i( 21( maja( 2015( r.( z( dwóch( stanowisk( na( jeziorze(
Wilanowskim.(Stanowisko(1(usytuowane(było(ok.(20(m(od(ujścia(Potoku(Służewieckiego(do( jeziora,(
stanowisko( 2( znajdowało( się( na( otwartym( ploso( w( środkowej,( centralnej( części( jeziora(
Wilanowskiego.((

W( próbkach( wody( pobranych( z( warstwy( powierzchniowej( (0S50( cm)( w( dniu( 7( maja(
analizowano( następujące( składniki( mikroplanktonu:( fitoplankton,( bakterie,( protista( (orzęski).( W(
próbkach( wody( pobranych( ze( strefy( dennej( 21( maja( analizowano( występowanie( organizmów(
bentosowych.(

Analiza&fitoplanktonu&&
 

Tabela 1. 
Biomasa fitoplanktonu (7 maj 2015 r.) 
 
Jezioro Wilanowskie Stanowisko 1 Stanowisko 2 
 
Całkowita biomasa fitoplanktonu 
(mg L-1) 

 
9,4 

 
15,6 

 

Próbki fitoplanktonu pobrane w dopływie z Potoku Służewieckiego do jeziora 
(stanowisko 1) oraz na ploso w Jeziorze Wilanowskim (stanowisko 2) istotnie 
różniły się biomasą. Na stanowisku 1 biomasa wynosiła 9,4 mg L-1 a całkowita 
biomasa na stanowisku 2 była blisko 2x większa. Na stanowisku 1 w próbkach 
wody stwierdzono bardzo dużo zawiesiny organicznej i nieorganicznej.  

Tabela 2. 
Skład taksonomiczny i biomasa fitoplanktonu w Jeziorze Wilanowskim (7 maj 
2015 r.) 

Jezioro Wilanowskie Stanowisko 1 Stanowisko 2 
Grupy taksonomiczne Biomasa mg L-1 
 
Cyanobacteria 

 
0,0 

 
0,0 

Euglenophyceae 21,0 3,0 
Cryptophyceae 24,0 40,0 
Dinophyceae 3 1 
Chrysophyceae 4 3 
Bacillariophyceae 33 44 
Chlorophyceae 16 10 
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Fitoplankton na obydwu stanowiskach zdominowany był przez okrzemki, które 
stanowiły kolejno 33 i 44% na stanowisku 1 i stanowisku 2. Wśród okrzemek na 
obydwu stanowiskach dominowała Cyclotella meneghiniana oraz Cyclotella sp. Na 
stanowisku 2 stwierdzono również spory udział Navicula sp. oraz Nitzchia palea. 

Drugą co do udziału w całkowitej biomasie fitoplanktonu grupę stanowiły 
kryptofity (Cryptophyceae), które na stanowisku 1 stanowiły 24% a na 
stanowisku 2 aż 40%. Były one  reprezentowane głównie przez Cryptomonas 
ovata.   

Największą różnicę stwierdzono jednak w przypadku występowania 
Euglenophyta, które na stanowisku 1 stanowiły aż 21% podczas gdy na 
stanowisku 2 zaledwie 3%. Stwierdzone w próbkach eugleniny są 
fotosyntetyzującymi mikroorganizmami planktonowymi (zawierają chlorofila), 
jednak ich cechą charakterystyczną jest zdolność do miksotrofii, a więc do 
korzystania zarówno nieorganicznego jak i z organicznego źródła węgla. Większa 
biomasa i udział euglenin może więc świadczyć o dużej zawartości węgla 
organicznego w wodzie, np. o dopływie ścieków bogatych w materię organiczną z 
Potoku Służewieckiego. Wśród euglenin stwierdzono Euglena limnophila, Euglena 
sp. Phacus caudata i Trachelomonas volvocina oraz T. granulosa.  

Także większy udział zielenic na stanowisku 1 może świadczyć o większej 
zasobności środowiska w tym środowisku jeziora. Zielenice były tu zdominowane 
przez Desmodesmus communis, które występuje w żyznych środowiskach, 
dobrze „sobie radząc” także w wodach zanieczyszczonych. Gatunek ten 
stosowany jest również do oczyszczania ścieków miejskich. Jego duża biomasa 
na stanowisku 1 może również świadczyć o bardzo żyznym, czy wręcz 
zanieczyszczonym środowisku. 

Sinice były prawie nieobecne w badanych próbkach. Nie stwierdzono ich w 
ogóle na stanowisku 1, podczas gdy na stanowisku 2 zanotowano nieliczne nitki 
Pseudanabaena sp. Ich biomasa była jednak tak niewielka, że nie widać ich w 
wyliczonych udziałach procentowych poszczególnych grup fitoplanktonu. 

Bakterie&
 

Analizie poddano próby wody pobrane ze stanowiska 1 (ujście Potoku 
Służewieckiego) i stanowiska 2 (ploso Jeziora Wilanowskiego). Analiza 
mikroskopowa preparatów wybarwionych DAPI z wykorzystaniem mikroskopu 
epifluorescencyjnego wykazała obecność licznych bakterii, w tym bakterii 
nitkowatych. W próbach ze stanowiska 1 stwierdzono 2,99 × 106 ±2,77×105 
komórek bakterii w mL, zaś na stanowisku 2 liczba bakterii wynosiła 2,16 × 106 
± 2,63×105 w ml (Rys. 1, Fot. 1 przykładowa fotografia preparatów mikrosko-
powych).   
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Rys. 1. Ogólna liczebność bakterii na stanowiskach badawczych w jeziorze 
Wilanowskim (7 maj 2015 r.) 

  

Stanowisko 1 Stanowisko 2 

Fot. 1. Przykładowe fotografie preparatów mikroskopowych. Mikroskop epifluo-
rescencyjny, barwienie DAPI, powiększenie 1000×.   

(

Na podstawie metodyki opartej na hodowli bakterii z wykorzystaniem 
zestawów Coliforms-Total and E. coli na podłożach m-ColiBlue24 (Merck-
Millipore, wg. procedury producenta) oraz CHROMagar™ Y. enterocolitica 
(CHROMagar and Rambach, wg. procedury producenta) wykazano, że wśród 
bakterii obecnych w próbach występują bakterie allochtoniczne pochodzenia 
kałowego (coliformy i E. coli) oraz potencjalnie patogenne bakterie z rodzaju 
Yersinia spp., w tym Yersinia enterocolitica. W próbach ze Stanowiska 1 
stwierdzono w 1 ml 68,5 ±2,12 kolonii coliform w tym 9,50 ±0,71 kolonii E. coli, 
dla stanowiska drugiego: 240 ±29,7 kolonii coliform w tym 15 ±1,41 kolonii  E. 
coli.  Liczebność E. coli stanowiła odpowiednia dla Stanowiska 1 i Stanowiska 2  
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0,0003% i 0,0007% całkowitej liczby bakterii (Rys. 2, przykładowe fotografie 
szalek Fot. 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Liczebność wyhodowanych kolonii bakterii z 1 ml próbki wody. 

 

             Stanowisko 1        Stanowisko 2 

Fot. 2. Przykładowe fotografie szalek z wyhodowanymi koloniami bakterii z 1 ml 
wody pobranej ze stanowiska 1 i 2. 

Liczebności tych grup mikroorganizmów przewyższały liczebności 
odnotowywane dla większości jezior silnie zeutrofizowanych. W badanych 
próbach stwierdzono także obecność zdolnych do wzrostu bakterii należących 
najprawdopodobniej do rodzaju Yersinia enterocolitica (Rys. 3), których 
liczebność wynosiła dla Stanowiska 1 i Stanowiska 2 odpowiednio 40±14  w 1 ml 
oraz 837,5±60,1 ml-1 (0,001% i 0,0039% procent całkowitej liczby bakterii 
odnotowanych na tych stanowiskach). 
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Rys. 3. Liczebność wyhodowanych kolonii bakterii z 1 ml próbki wody 

Występowanie dużej liczby coliform w tym E. coli oraz bakterii należących 
do rodzaju Yersinia jest niepokojące i świadczy o możliwym biologicznym 
zanieczyszczeniu wody w badanych stanowiskach. Ponadto wykonano jakościową 
analizę występowania w próbach badanej wody szerszej grupy mikroorganizmów, 
w tym mikroorganizmów potencjalnie patogennych, z użyciem techniki 
CHROMagar™ Orientation (ChROMagar and Rambach) wg. procedury produ-
centa. Pozwala ona na semi-ilościową ocenę potencjalnej obecności zdolnych do 
wzrostu mikroorganizmów (bakterii oraz grzyba Candida albicans) należących do 
grup: E. coli; Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia; Proteus, Morganella, 
Providencia; Proteus vulgaris; Pseudomonas; Acinetobacter; Stenotrophomonas; 
Enterococcus; S.aureus; S.epidermidis: S.saprophytius: StrepB: Candida 
albicans. Udział procentowy poszczególnych mikroorganizmów przedstawiono na 
Rys. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko 1    Stanowisko 2 

Rys. 4. Procentowy udział wybranych grup mikroorganizmów zdolnych do 
wzrostu na podłożu różnicującym CHROMagar Orientation 
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W próbkach wody z obu stanowisk, z uwzględnianych w teście grup 
mikroorganizmów dominowały bakterie z rodzaju Pseudomonas, Enterococcus 
oraz Acinetobacter i grupa KESC zawierająca (Klebsiella, Enterobacter, 
Citrobacter, Serratia). Zarówno Pseudomonas jak i Enterococcus często 
występują w różnorodnych środowiskach wodnych. Dodatkowo, analizy 
CHROMagar Orientation potwierdziły niezależnie obecność potencjalnie 
patogennych bakterii z gatunku E. coli oznaczonych ilościowo w teście coliforms-
total.  

W przeprowadzonych badaniach wykonano także analizę różnorodności 
fizjologicznej (funkcjonalnej) zespołu mikroorganizmów z wykorzystaniem 
technologii mikropłytek EcoPlate firmy Biolog. Technika ta pozwala na 
symultaniczną analizę możliwości wykorzystania przez mikroorganizmy 31 
różnorodnych źródeł węgla, generując w efekcie wzory różnorodności 
metabolicznej (metabolic fingerprint) zespołów mikroorganizmów obecnych w 
badanym środowisku. Wraz z każdym ze źródłem węgla zawarty jest chlorek 
tetrazoliowy, który pod wpływem aktywności dehydrogenazy i bezpośredniego 
wykorzystania elektronów z łańcucha oddechowego aktywnych mikroorganizmów 
zredukowany zostaje do barwnego formazanu, którego stężenie odczytywane 
jest spektrofotometrycznie dla długości fali 590 nm. W założeniu, im wydajniej 
zespół mikroorganizmów respiruje poszczególne źródło węgla, tym reakcja 
redukcji chlorku tetrazoliowego zachodzi gwałtowniej. Metoda pozwala na 
określenie, czy i w jakim stopniu zespół mikroorganizmów bytujących w próbach 
potrafi wykorzystać następujące źródła węgla: Carbohydrates - D –Cellobiose, α- 
D –Lactose, β-Methyl- D-glucoside, D –xylose, Erythritol, D –Mannitol, N-Acetyl- 
D–glucosamine, Glucose-1-phosphate, D , L- α-glycerol phosphate, D -Galactonic 
acid γ-lactone; Amines - Phenylethylamine, Putrescine; Carboxylic acids - D -
Glucosaminic acid, D -Galacturonic acid, γ-Hydroxyb utyric acid, Itaconic acid, α-
Ketobutyric acid, D -Malic acid, Pyruvic acid methyl ester; Phenolic compounds - 
2-Hydroxy benzoic acid, 4-Hydroxy benzoic acid; Polymers- Tween 40, Tween 
80, α-Cyclod extrin, Glycogen; Amino acids- L-Arginine, L-Asparagine, L-
Phenylalanine, L-Serine, L-Threonine, Glycyl-L-glutamic acid.  

 

          Stanowisko 1     Stanowisko 2 

Rys. 5. Preferencje w wykorzystaniu różnorodnych źródeł węgla przez 
mikroorganizmy wyrażone przyrostem absorbancji zredukowanego chlorku 
tetrazoliowego 
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Stwierdzono, że na obu stanowiskach zespoły bytujących w nim 
mikroorganizmów nie wykazują różnic pod względem zdolności wykorzystania 
użytych źródeł węgla, zarówno pod względem intensywności procesu respiracji 
danych źródeł jak i zdolności ich wykorzystania. Rys. 5 przedstawia porównanie 
wzorów wykorzystania danych źródeł węgla przez mikroorganizmy bytujące w 
wodach pobranych ze Stanowiska 1 i Stanowiska 2. W obu przypadkach 
uzyskany został tożsamy wzór, zbliżony „metaboliczny odcisk palca”. Oznacza to, 
że najprawdopodobniej mikroorganizmy bytujące w wodach z badanych 
stanowisk 1 i 2 nie są znacząco od siebie różne pod względem metabolicznym. 

Na Rysunku 6 przedstawiono zdolność wykorzystania poszczególnych 
źródeł węgla na podstawie różnicy w aktywności pomiędzy wariantami 
zawierającymi określone źródło węgla, a wariantami niewzbogaconymi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Róznice aktywności respiracyjnej wyrażone w różnicach 
absorbancji (ABS) zredukowanego chlorku tetrazoliowego pomiędzy wariantami z 
dodatkowym źródłem węgla a wariantem niewzbogaconym. Wynik dodatni 
wskazuje na zdolność wykorzystania danego związku 

 

Wynik znacząco dodatni wskazuje na zdolność wykorzystywania danego 
źródła węgla przez bytujące w próbie mikroorganizmy, wynik ujemny sugeruje 
inhibicyjne działanie konkretnego związku na zespół mikroorganizmów, wynik 
bliski zeru świadczy o tym, iż źródło węgla nie jest utylizowane przez obecne w 
próbie mikroorganizmy, ale też nie jest inhibitorem ich aktywności. 
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Mikroorganizmy bytujące w wodach pobranych z obu stanowisk wykazywały 
zdolność do wykorzystania szerokiego spektrum związków organicznych, zarówno 
monomerów (aminokwasy), jak i wysokocząsteczkowych związków polime-
rycznych (np. Tween 80), a nawet związków fenolowych takich jak kwas 4-
hydroksybenzoezsowy. Najwydajniej badane mikroorganizmy korzystały z 
węglowodanów (Glikogen, N-acetylo-D-glukozamina, β- metylo D-glukozyd). 
Nieliczne związki np. Kwas 2-hydroksybenzoesowy (kwas salicylowy) wykazywały 
niewielkie właściwości inhibicyjne. Generalnie w obu przypadkach 
mikroorganizmy dysponowały wszechstronnymi, porównywalnymi na obu 
stanowiskach zdolnościami metabolicznymi utylizacji szerokiego spektrum 
związków organicznych. 

 

Skład&taksonomiczny,&liczebność&i&biomasa&orzęsków&(Ciliata)&
 

Próbki wody o objętości 1 litra utrwalano płynem Lugola do koloru mocnej 
herbaty i przechowywano w ciemności w 4 °C. Następnie próby zagęszczano przy 
pomocy siatki planktonowej o wielkości oczek 10 µm i przeglądano pod 
mikroskopem Nikon Optiphot-2 przy powiększeniu 200×. Przy oznaczeniach 
posługiwano się głównie kluczem Foissner i in. (1991-95) oraz Foissner i in. 
(1999). Liczebność orzęsków wyrażono w przeliczeniu na 1 ml. Biomasę 
określano mierząc, przy pomocy wyskalowanej podziałki, szerokość i długość 
ciała osobników. Bioobjętość wyliczano z przyrównania zwierząt do 
odpowiadającym ich kształtom brył geometrycznych. Biomasę orzęsków 
wyrażoną w µg C L-1

 
obliczono stosując przelicznik 190 fg C µm-3

 
(Putt & Stoecker 

1989).  

W takcie niniejszych badań oznaczono ogółem 28 taksonów orzęsków 
należących do 8 rzędów. Na stanowisku 1 stwierdzono występowanie 26 
taksonów. Nieznacznie uboższe było stanowisko 2, gdzie zarejestrowano 21 
gatunków. Dziewiętnaście spośród wszystkich taksonów (68%) było wspólnych 
dla obu stanowisk. Były to głównie orzęski należące do rzędu Cyrtophorida, 
Oligotrichida, Peritrichida, Prostomatida i Scuticociliatida. Wartość wskaźnika 
różnorodności gatunkowej Shannona-Wienera nie wykazywał znacznych różnic 
pomiędzy dwoma stanowiskami, choć stwierdzono, że stanowisko 1 
charakteryzowało się większą wartością wskaźnika (0,96) w porównaniu do 
stanowiska 2 (0,77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Liczebność i biomasa orzęsków na badanych stanowiskach 
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Liczebność i biomasa orzęsków wykazywały zróżnicowanie pomiędzy 
stanowiskami (Rys. 7). Liczebność orzęsków na stanowisku 1 (38,4 os. ml-1) 
okazała się niemal dwukrotnie niższa niż na stanowisku 2, gdzie zanotowano 
68,9 os. ml-1 (Rys. 7A). Analogicznie przedstawiała się biomasa orzęsków, przy 
czym na stanowisku 1 (514,1 µg l-1; 97,7 µg C l-1) była ona 3-krotnie niższa niż 
na stanowisku 2 (1725,0 µg l-1; 327,8 µg C l-1) (Rys. 7B). 

Na stanowisku Wilanów 1 pod względem liczebności, dominowały 2 rzędy: 
drobne bakteriożerne Scuticociliatida, reprezentowane przez Cyclidium glaucoma 
oraz bakterio-glonożerne Oligotrichida, reprezentowane głownie przez gatunki z 
rodzaju Rimostrombidium, stanowiące po 32% całkowitej liczebności (Rys. 8A). 
W biomasie zdecydowanie dominował glonożerny, charakterystyczny dla wód 
eutroficznych, Phascolodon vorticella, należący do rzędu Cyrtophorida, osiągając 
45% całkowitej biomasy (Rys. 8B). Struktura dominacji była wyraźnie odmienna 
na stanowisku Wilanów 2, gdzie zarówno w liczebności, jak i biomasie 
dominowały Oligotrichida, reprezentowane głównie przez glonożerny Tintinnidium 
sp. (86% całkowitej liczebności i 90% całkowitej biomasy orzęsków). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 8. Udział grup taksonomicznych w całkowitej liczebności (A) i biomasie (B) 
orzęsków. 

 

W Tabeli 3 przedstawiono sumarycznie główne wyniki badań porównujące 
liczebność, biomasę, bioróżnorodność (wskaźnik Shannon-Wiener) oraz 
dominację poszczególnych gatunków na stanowisku 1 (Wilanów 1) oraz 
stanowisku 2 (Wilanów 2) w próbkach wody pobranych 7 maja 2015 r. 
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Tabela 3. Wyniki analiz występowania orzęsków na badanych stanowiskach 

 

 Wilanów 1 Wilanów 2 
Liczebność(orzęsków((os.(ml–1)( 38,4 68,9 
Biomasa(orzęsków((μg(l–1)( 514,1 1725,0 
Biomasa(orzęsków((μg(C(l–1)( 97,7 327,8 
Wskaźnik różnorodności gat. 
(Shannon-Wiener H') 

0,96 0,77 

Dominacja w liczebności Cyclidium glucoma Tintinnidium sp. 
Dominacja w biomasie Phascolodon vorticella Tintinnidium sp. 
Liczba gatunków 26 21 

 

 

Bezkręgowce&Jeziora&Wilanowskiego&
!

Wstępne!wyniki!inwentaryzacji!faunistycznej,!maj!2015!

Bentos pobierano metodami półilościowymi. Wyniki przedstawiono jako 
zsumowane liczebności dla wszystkich podpróbek: 

• Z osadów, kamieni i gałęzi  na granicy szuwaru trzcinowego, na głębokości 
ok. 1,5 m – 2x10 zaciągnięć standardowym czerpaczem 
hydrobiologicznym typu „kasarek” o wielkości oczek siatki 1,5 mm i 
przesiewane na sicie bentosowym o średnicy oczek siatki 1,5 mm.  
Zastosowana metoda pozwala na pobranie fauny z powierzchni ok. 5 m2.   

• Z roślin i detrytusu roślinnego w litoralu zdominowanym przez trzcinę 
Phragmites australis i grążel żółty Nuphar luteum na głębokości ok. 1 m - 
2x10 zaciągnięć standardowym czerpaczem hydrobiologicznym typu 
„kasarek” o wielkości oczek siatki 1,5 mm i przesiewane na sicie 
bentosowym o średnicy oczek siatki 1,5 mm.  Zastosowana metoda 
pozwala na pobranie fauny z powierzchni ok. 5 m2.   

 
Plankton pobierano standardowym czerpaczem Patalasa/Schindlera w strefie 
przybrzeżnej w odległości ok. 5 m od brzegu na głębokości ok. 1,5 m i 
przesiewano przez siatkę planktonową o średnicy oczek 0,1 mm.  Wyniki 
przedstawiają liczebności w objętości 20 dm3.  

Próby pobierano na dwóch stanowiskach:  

Stanowisko 1. - ok. 20 m na północ od ujścia Potoku Służewieckiego (GPS - 
52.16265, 21.09191) 

Stanowisko 2. – ok. 500 m na północ od stanowiska 1. (GPS - 52.16722, 
21.09163) 

 (
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Stanowisko 1 

Bentos. W sumie złowiono i oznaczono 169 osobników, należących do 16 
jednostek taksonomicznych w randze gatunku lub rodzaju. Skład fauny 
jednoznacznie wskazuje na bardzo zaawansowana eutrofizację oraz długotrwałe 
deficyty tlenu (Tabela 4).   

Tabela 4. Skład organizmów bentosowych na badanych stanowiskach w Jeziorze 
Wilanowskim 

! Takson! Liczba!
osobników!

Coleoptera:(Donaciidae( Donacia'crassipes' 3(
Crustacea:(Isopoda( Asellus'aquaticus' 14(
Diptera:(Chironomidae( Procladius'sp.' 39(
Diptera:(Chironomidae( Orthocladiinae'g.'sp.' 25(
Diptera:(Chironomidae( Chironomini'g'sp' 11(
Diptera:(Chironomidae( Chironomus'gr'plumosus' 9(
Diptera:(Chironomidae( Corynoneura'scutellata' 1(
Diptera:(Stratiomyidae( Odontomya'sp.' 2(
Diptera:(Tipulidae( Tipula'sp.' 1(
Ephemeroptera:(Baetidae( Cloeon'dipterum' 1(
Gastropoda:(Prosobranchia( Bithynia'tentaculata'(puste(muszle)' 2(
Gastropoda:(Pulmonata( Anisus'vortex' 2(
Hirudinea:(Glossiphonidae( Alboglossiphonia'heteroclita' 6(
Hirudinea:(Glossiphonidae( Helobdella'stagnalis' 2(
Oligochaeta:(Trubificidae( Limnodrilus'sp.' 45(
Oligochaeta:(Trubificidae( Tubifex'sp.' 6(

(

Zooplankton.! W( sumie( znaleziono( 25( osobników( z( pięciu( grup( taksonomicznych.(
Zooplankton(na(obydwu(stanowiskach(badawczych(był(skrajnie(ubogi((Tabela!5).!
(
Tabela!5.(Skład(zooplanktonu(bentosowego(na(badanych(stanowiskach((

! Takson! Liczba!
osobników!

Crustacea:(Cladocera( Scapholeberis'mucronata' 11(
Crustacea:(Cladocera( Daphnia'gr.'longispina' 3(
Crustacea:(Cladocera( Polyphemus'pediculus' 2(
Crustacea:(Cladocera( Eubosmina'coregoni' 1(
Crustacea:(Copepoda( Microcyclops'sp.' 8(

(
(



(
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Stanowisko 2 
(
Bentos. W sumie złowiono i oznaczono 186 osobników, należących do 33 
jednostek taksonomicznych w randze gatunku lub rodzaju (Tabela 6). 

! Takson! Liczba!
osobników!

Arachnida:(Acari( Hydrachnellae'g.'sp.' 3(
Bivalvia:(Sphaeridae( Sphaerium'corneum' 1(
Bivalvia:(Unionidae( Anodonta'cygnaea' 2(
Crustacea:(Isopoda( Asellus'aquaticus' 4(
Diptera:(Chironomidae( Orthocladinae'g.'sp.' 23(
Diptera:(Chironomidae( Chironomini'g.'sp.' 17(
Diptera:(Chironomidae( Chironomus'gr.'plumosus' 8(
Diptera:(Chironomidae( Corynoneura'scutellata' 1(
Diptera:(Chironomidae( Endochironomus'sp.' 3(
Diptera:(Chironomidae( Glyptotendipes'sp.' 1(
Diptera:(Stratiomyidae( Odontomya'sp.' 1(
Ephemeroptera:(Baetidae( Cloeon'dipterum' 2(
Ephemeroptera:(Caenidae( Caenis'sp.'' 1(
Gastropoda:(Prosobranchia( Viviparus'viviparus' 27(
Gastropoda:(Prosobranchia( Bithynia'tentaculata' 11(
Gastropoda:(Pulmonata( Acroloxus'lacustris' 5(
Gastropoda:(Pulmonata( Segmentina'nitida' 4(
Gastropoda:(Pulmonata( Physa'fontinalis' 3(
Gastropoda:(Pulmonata( Planorbarius'corneus' 2(
Gastropoda:(Pulmonata( Anisus'vortex' 2(
Gastropoda:(Pulmonata( Planorbis'planorbis'' 1(
Gastropoda:(Pulmonata( Gyraulus'albus' 1(
Hirudinea:(Erpobdellidae( Erpobdella'octoculata' 13(
Hirudinea:(Erpobdellidae( Erpobdella'nigricollis' 1(
Hirudinea:(Glossiphonidae( Alboglossiphonia'

heteroclita'
14(

Hirudinea:(Glossiphonidae( Helobdella'stagnalis' 6(
Hirudinea:(Glossiphonidae( Glossiphonia'complanata'' 3(
Hirudinea:(Glossiphonidae( Alboglossiphonia'striata' 1(
Odonata:(Coenagrionidae( Erythromma'najas' 2(
Odonata:(Coenagrionidae( Erythromma'viridulum' 1(
Oligochaeta:(Trubificidae( Limnodrilus'sp.' 19(
Oligochaeta:(Trubificidae( Tubifex'sp.' 1(
Trichoptera:(Limnephilidae( Limnephilus'politus' 2(

(
(
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Zooplankton. Na stanowisku 2 w sumie znaleziono 104 osobniki z dziewięciu 
grup taksonomicznych. 

(( Takson! Liczba!osobników!
Crustacea:(Cladocera( Eubosmina'coregoni' 13(
Crustacea:(Cladocera( Scapholeberis'mucronata' 7(
Crustacea:(Cladocera( Daphnia'curvirostris'?' 5(
Crustacea:(Cladocera( Daphnia'gr.'longispina' 1(
Crustacea:(Cladocera( Polyphemus'pediculus' 1(
Crustacea:(Cladocera( Sida'crystallina' 1(
Crustacea:(Copepoda( Microcyclops'sp.' 45(
Crustacea:(Copepoda( Mesocyclops'sp.' 19(
Crustacea:(Copepoda( Cyclopoida'g.'sp.' 12(

(
(

Podsumowanie&
(
Powyżej przedstawione wstępne analizy składu, występowania i liczebności 
organizmów mikroplanktonowych (fitoplankton, bakterie, orzęski) oraz 
organizmów bentosowych i zooplanktonu w próbkach pobranych w okresie 
wiosennym w Jeziorze Wilanowskim wykazały znaczące różnice na badanych 
dwóch stanowiskach. Szczególnie znamienny jest wpływ silnie zanieczyszczonych 
wód Potoku Służewieckiego na stanowisku 1 w Jeziorze Wilanowskim. 

 

 

 

 


