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PLANCTONIC ROTIFERA IN THE COLLAPSE POND ON THE ŁĄKA WKA
RIVER (BOJSZOWY -JEDLINA)

From March to November 2000 planctonic Rotifera of the collapse pond Bojszowy - Jedlina were stu
died. Rich fauna of Rotifera (71 taxons) was recorded. One new for Silesia Region species Erignatha clas 
topis (Gosse) was found. The qualitative composition of the Rotifera community in that pond differed from
other investigated collapse ponds. In spite of high eutrophy domination and constance structure indicated staid
character of the Rotifera community in the Bojszowy - Jedlina pond.

Streszczenie

W okresie od marca do listopada 2000 roku badano wrotki planktonowe w zapadlisku Bojszowy -
Jedlina. Stwierdzono bogatą faunę Rotifera w tym zbiorniku. Wśród 71 taksonów występował nowy dla
Górnego Śląska gatunek Erignatha clastopis (Gosse). Skład jakościowy zgrupowania wrotków w tym zapa
dlisku różnił się od składu wrotków w innych badanych zapadliskach. Struktura dominacji i stałości zgrupo
wania wskazywała na zrównoważony charakter pomimo oznak wysokiej trofii.

WSTĘP

W ostatnim czasie duże zainteresowanie naukowców skupia się na zagadnieniach
różnorodności biologicznej, która w szerokim sensie oznacza rozmaitość wszystkich
form życia na Ziemi. Te formy życia obejmują trzy poziomy organizacji przyrody:
gatunki, ich wewnętrzne zróżnicowanie genetyczne oraz zgrupowania, w których wy
stępują i które współtworzą (8, 9). Zadziwiająca jest różnorodność siedlisk słodkowod
nych szczególnie tych w mniejszej skali ("mezosiedliska"). Aktualnie uważa się je za
ekotonalne, czyli przejściowe między wodą a lądem. Do takich siedlisk zalicza się tak
że zbiorniki zapadliskowe [9].

Na terenie Górnego Śląska znajduje się ogromna ilość zbiorników antropogenicz
nych różnego pochodzenia, w tym zbiorników zapadliskowych. Do tego typu zbiorni
ków należy zapadlisko powstałe na skutek działalności górniczej na rzece Łąkawce
w gminie Bojszowy. Jak dotąd, niewielka liczba spośród zbiorników zapadliskowych
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została poznana pod względem fauny Rotifera. Z dotychczasowych badań wynika, że
są one zbiornikami żyznymi i o ile nie są zanieczyszczone posiadają liczną faunę wrot
ków [2-5].

Celem pracy było poznanie bogactwa gatunkowego fauny Rotifera oraz struktury
zgrupowania w nowo powstałym zapadlisku.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Materiały do badań zbierano od marca do listopada 2000 roku co dwa tygodnie.
Pobierano dwa rodzaje prób: ilościową i jakościową. Każdorazowo cedzono dwa razy
po 10 drrr' wody i zagęszczano do 0,05 drrr'. Próby do badań cedzono przez siatkę
planktonową nr 25 i opracowywano metodami standardowymi. Wrotki liczono w ko
morach Kolkwitza o pojemności I cnr'. Średnią liczbę osobników z trzech komór
przeliczano na 1 dm3 wody. Jednocześnie z poborem prób planktonowych mierzono
temperaturę wody, pH, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, fosforanów i azo
tanów.

Aby wykonać analizę zgrupowania wrotków w badanym zalewisku policzono
wskaźniki dominacji i stałości [17). Ze względu na wielkość wskaźnika dominacji
znalezione taksony podzielono na: superdominanty D > 10%, dominanty D = 5-10%,
subdominanty D = 1-4,99%, recedenty D < I%. Ze względu na wielkość wskaź
nika stałości stwierdzone taksony podzielono na następujące grupy [ I 5]: bardzo stałe
C = 61- 100%, stałe C = 41-60%, akcesoryczne C = 21 - 40%, przypadkowe C = < 20%.

Podobieństwo składu gatunkowego badanego zapadliska z innymi zapadliskami
policzono przy pomocy wskaźnika Sorensena [11].

TEREN BADAŃ

Zalewisko w Bojszowach-Jedlinie powstało w wyniku szkód górniczych w latach
1995-1996 wśród pól, w dolinie rzeki Ląkawki, która jest dopływem Małej Wisły. W
czasie powodzi 1999 roku na skutek przerwania wałów rzeki Pszczynki, wody
Pszczynki wypełniły zapadlisko. Do zapadliska z wodami powodziowymi dostała się
fauna z Pszczynki, w tym ryby. Zapadlisko zajmuje obecnie powierzchnię około 2 ha
i ma głębokość maksymalną od 1,6 do 2 m [6]. W zlewni Ląkawki nie ma przemysło
wych źródeł zanieczyszczeń, Jedynymi źródłami zanieczyszczeń były: lewobrzeżny
dopływ-rów, zbierający podczyszczone ścieki bytowe oraz spływ z pól otaczających
zapadlisko. Zbiornik ten posiada muliste dno pokryte zmacerowanymi szczątkami ro
ślin i kępami glonów. Woda przez cały okres badań była mętna.

Zapadlisko obficie porośnięte było następującymi roślinami wodnymi: Callitri 
che polymorpha, Lemna minor, Myriophyllum verticilatum, Polygonum amphibium, 
Potamog eton pectinatus i Utricularia vulgaris. Dość liczna roślinność szuwarowa re
prezentowana była przez: Alisma plantago-aquatica, Carex gracilis, Carex vesicaria, 
Carex vu/pina, Glyceria aqutica, Iris pseudocorus, Lycopus euroaeus, Phalaris arun 
dinacea, Ranunculus sceleratus, Typha latifolia [7].

W okresie prowadzonych badań widzialność wahała się od 0,35 do 0,5 m. Tempe
ratura wody wahała się od 7 do 26,5° C, pH od 6, 7 do 7,7. Zawartość tlenu rozpuszczo
nego w wodzie spadała w okresie letnim do 6,0 mg/dm:'. Zawartość azotanów była
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wysoka i mieściła się w Ill klasie czystości, fosforany mieściły się w I I klasie czys
tości wód.

WYNIKI 

W zapadlisku Bojszowy stwierdzono 70 taksonów wrotków należących do 29 ro
dzajów. Najliczniej reprezentowanymi rodzajami były: Brachionus, Keratella, i Leca 
ne. Trzy gatunki wrotków występujących w badanym zapadlisku należą do rzadkich na
Górnym Śląsku, znaleziono je jak dotąd tylko w rzece Pszczynce [13], były to: Bra 
chionus forficula, Cepha/odella misgurnus i Gastropus minor. Gatunek Erignatha cla 
stopis po raz pierwszy został stwierdzony na Górnym Śląsku w zapadlisku Bojszowy.

Zgrupowanie wrotków w tym zapadlisku osiągało bardzo wysokie zagęszczenie
z maksymami w maju i czerwcu (Rys. I). Średnie zagęszczenie wrotków w zapadlisku
wynosiło 3502 osob/drrr'.
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Rys. I. Zmiany liczebności wrotków w zapadlisku Bojszowy
Changes of Rotifera numbers in the collapse pond Bojszowy

W badanym zgrupowaniu wrotków stwierdzono dwa gatunki należące do super
dominantów, były to Keratel/a cochlearis i Polyarthra vulgaris są to gatunki euryto
powe. Do dominantów zaliczono: K. coclilearis f tecta, Brachionus forficula i
Ponipliolyx su/cara. Subdominantami były: Anuraeopsis fissa, Bracliionus angularis, 
Polyartlira dolichopt era i Keratella quad rata. Pozostałe gatunki wrotków występujące
w badanym zapadlisku należały do recedentów (Rys. 2). Struktura zgrupowania wrot
ków pod względem dominacji była typowa dla niewielkich zbiorników wodnych. Do
gatunków bardzo stałych w tym zapadlisku należały: Keratella cochlearis, K. cochle 
aris f. tee/Cl, Polyarthra vulgaris, Keratella quadraia i Sync/weta pectinata. Do stałych
zaliczono: Lecane closterocerca, Lepadella patella, Pomphol yx sulcata, Brachionus 
calyciflorus, Anuraeopsis fissa, Fi/inia longiseta i Trichocerca pusilla. Do akcesorycz-
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nych zaliczono I O gatunków. Pozostałe wrotki należały do grupy gatunków przypad
kowych (Tab. l).

Polyarthra
dolichoptera

pozostałe
I_
'- 

Keratella quadrata-\,.,

Anuraeopsis tisee-:;
Keratel/a coch/earis

Brachionus angu/aris

Porrpholyx su/cala

Brachionus forficu/a

Polyarthra vulgaris

Rys. 2. Struktura dominacji Rotifera w zapadlisku Bojszowy (podkreślono nazwy gatunków wskaźnikowych
dla wód eutroficznych)

Domination structure of the Rotifera communities in the collapse pond Bojszowy (indicators of eutrophic
waters marked with underlining)

Tabela I. Skład jakościowy, dominacja (D) i stałość (C) występowania wrotków w zapadlisku Bojszowy

Qua li ta ti ve composition, domination (D) and constancy ( C ) of the Rotifera communities in the collapse
dBpon OJSZOWV

Taksony Wskaźnik
D% C% trofii

Taksons Indicator of trophy
Nr

I Anuraeopsisfissa (Gosse) 4,2 43,7 eu

2 Ascomorpha ecaudis Perty 0,38 31,2
3 Asplanrhna brightwelli Gosse 0,29 6,2

Asplanchna brightwelli ó <0,01 6,2

4 Asplanchna girodi De Guerne 0,4 25

5 Asplanchna priodonta Gosse 0,95 31,2

Asplanchna priodonta Ó <0,01 6,2

6 Brachionus angularis Gosse 4,2 75 eu 

7 Brachionus budapestincnsis Daday 0,25 25 eu

8 Brachionus calycijlorus Pallas 0,46 50 eu



WROTKI (ROTIFERA) PLANKTONOWE W ZAPADLISKU NA RZECE ŁĄKAWCL 85

9 Brachionus diversicornis (Daday) <0,01 6,2 eu

IO Brachionusfalcatus Zach. 0,11 12,5 eu

li Brachionusforficula Wierz. 7,35 6,2 eu

12 Brachionus quadridentatus Herm. 0,05 25 eu

13 Brachionus urceolaris (Mull.) <0,01 12,5 eu

14 Cephalodella auriculata (Miill.) 0,04 25

15 Cephalodella catellina (Miill.) <0,01 12,5

16 Cephalodella forficula (Ehrb.) <0,01 6,2

17 Cep/za/ode/la gibba (Ehrb.) 0,02 12,5

18 Cep/za/ode/la gracilis (Ehrb.) 0,02 6,2

29 Cephalodella misgurnus Wulfert <0,01 6,2

20 Cephalodella ventripes (Dix.-
0,08 31,2

Nutt.)
21 Collotheca sp. 0,02 12,5

22 Colure!la adriatica Ehrb. <0,01 6,2

23 Colurella obtusa (Gosse) <0,01 6,2

24 Colurella uncinata (Mull.) 0,1 37,5

25 Conochilus unicornis Rouss. 0,05 18,7

26 Erignatha clastopis (Gosse) <0,01 12,5

27 Euchlanis deflexa Gosse 0,01 6,2

28 Euchlanis dilatata Ehrb. <0,01 6,2

39 Euchlanis triquetra Ehrb. <0,01 6,2

30 Fi/inia cornuta (Weisse) 0,69 12,5

3 I Fi/inia longiseta (Ehrb.) 0,32 43,7 eu

32 Gastropus hyptopus (Ehrb.) 0,31 18,7

33 Gastropus minor (Rouss.) 0,17 I 8,7

34 Hexarthra mira (Huds.) O,Q3 25

35 Keratella cochlearis (Gosse) 33,03 lfr~~t\~t41q0;,'l~;t: '
36 Keratella cochlearisf . tecta (Laut.) 9,52 '' ,'lf5<'?if_:"Y ·•·. eu 'V,f ,,;c.-e· j_ ,· 

37 Kcratella quadrata (Miill.) 1,26 ~:,\,;;i] ~.\:6;i,.s·• '.ctt' ,., eu

38 Keratclla testudo (Ehrb.) 0,01 12,5

39 Lecane bulla (Gosse) 0,02 18,7

40 Lecane closterocerca (Schm.) 0,09 56,2

41 Lerane flexilis (Gosse) <0,01 6,2

42 Lecane hauuua (Stokes) 0,02 12,5

43 Lerane ludwigii (Eckstein) <0,01 6,2

44 Lecane lunaris (Ehrb.) 0,02 25

45 Lecane scutata (Harr. i Myers) <0,01 6,2

46 Lepadella acuminota (Ehrb.) <0,01 G,2

47 Lepadella ova/is Miill. 0,01 6,2

48 Lepadella pare/la (Miill.) 0,09 56,2

49 Lindia pa/Iida Harr. i Myers <0,01 G,2

50 Lophoharis oxysternon (Gosse) 0,06 12,5



86 IRENA BIELAŃSKA-GRAJNER, ANNA NI ESLER

51 Mo110111111ata sp. <0,01 12,5

52 Mo110111111ata dentata Wulfert <0,01 6,2

53 Mytilina ventralis (Ehrb.) 0,03 18,7

54 Philodina sp. 0,03 6,2

55 Polyarthra dolichoptera Idei. 3,45 25

56 Polyarthra major Burck. 0,37 37,5

57 Polyartha vulgaris Carl. 23,97 i?~-~--#;,'.~~,._: i~.~ /.;:•·-~:;:1\~ eu

58 Pompholyx sulcata Huds. 6,78 56,25 eu

59 Rotaria neptunia (Ehrb.) 0,02 6,2

60 Rotaria rotatoria (Pallas) 0,06 25

61 Squatinella rostrum (Schm.) <0,01 6,2

62 Sync/weta oblonga Ehrb. 0,2 12,5

63 Sync/weta pectinata Ehrb. 0,19 .•· 6~;_s -..,·,

64 Tesiudinella carlini (Bartos) 0,02 6,2

65 Testudinella patina (Herm.) 0,04 6,2

66 Trirhocerca pusilla (Laut.) 0,17 43,7

67 Trichocerca ra1111s (Miill.) 0,01 12.5

68 Trichocerca similis (Wierz.) <0,01 6.2

69 Trichoterra tenuior (Gosse) 0,04 I 8.7

70 Trichotria pocillum (Miill.) 0,01 12,5

Poniższy dendrogram podobieństwa utworzony na podstawie wskaźnika Sórense 
na wskazuje na podobieństwo fauny wrotków w zapadliskach Bojszowy oraz Jastrzę
bie I i II.

.Laziska 
'---Gierałtowice

J. Mszana
-----!

i -7

---- Bojszowy
Jastrzębie 11

- -------------- J

: Jastrzębie I 
C5 0,3-1 0.?5 0,96 

Sorensen's Coefficient 
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Wiele spośród gatunków licznych i stałych w zapadlisku uważanych jest przez
wielu autorów [IO, 12, 16] za formy wskaźnikowe wód eutroficznych. Liczny udział
form wskaźnikowych dla wód eutroficznych wśród dominantów, subdominantów, ga
tunków bardzo stałych i stałych wskazuje na si Iną eutrofizację wód badanego zale
wiska.

DYSKUSJA WYNIKÓW 

Fauna wrotków badanego zapadliska okazała się bardzo bogata (70 taksonów).
Nieco mniejszą liczbę gatunków znaleziono w ,,starych" zapadliskach od 41 do 57
taksonów. Znacznie mniej taksonów wrotków stwierdzono w pozostałych badanych na
Górnym Śląsku zapadliskach (od 12 do 19) [2-6). 

Struktura dominacyjna w tym zapadlisku była typowa dla niewielkich i większych
zbiorników na tym terenie (2-5]. Najliczniejszymi gatunkami były tutaj Keratella co
chlearis i Polyarthra vulgaris podobnie jak w innych zbiornikach .

Bogactwo gatunkowe zapadliska w Bojszowach było spowodowane prawdopo
dobnie zasileniem jego wód przez rzekę Pszczynkę podczas powodzi, świadczą o tym
trzy gatunki wrotków stwierdzone jak dotąd tylko w Pszczynce [ 13].

Niewątpliwie duży wpływ na bogactwo fauny Rotifera w tym zbiorniku miały
licznie występujące w nim makrofity, świadczyła o tym przewaga form epifitycznych
(wrotków występujących na roślinach) nad planktonowymi w badanym zgrupowaniu.
Zjawisko bogatszego jakościowo zgrupowania wrotków w zbiornikach obficie poro
śniętych makrofitami obserwowali również inni autorzy [I, 14].

Ze względu na bogactwo gatunkowe wrotków zapadlisko Bojszowy jest cennym
zbiornikiem dla zachowania ich różnorodności.
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