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oczyszczalni, ograniczana iloœæ stosowanych w rolnictwie
nawozów i œrodków ochrony roœlin mog¹ przywróciæ, tak

oczekiwany, pierwotny charakter dorzecza Ma³ej Panwi
oraz zbiornika „Turawa”.
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Obiektem badañ by³y dwa starorzecza Warty oraz
odcinki rzeki do nich przyleg³e. Oba starorzecza na sta³e s¹
po³¹czone z rzek¹. Jedno po³o¿one jest oko³o 3 km powy¿ej cofki Zbiornika Jeziorsko, o powierzchni oko³o 12000
m2, drugie oko³o 15 km poni¿ej tamy, o powierzchni oko³o
1100 m2. Próby pobierano od stycznia do paŸdziernika
2002 roku.
Produkcjê pierwotn¹ oznaczano metod¹ Winklera z
u¿yciem jasnych i ciemnych butelek. Obliczono wartoœæ
produkcji brutto przypadaj¹c¹ na metr kwadratowy
powierzchni. Pobierano tak¿e próby wody do oznaczeñ
fizykochemicznych oraz chlorofilu a.
Porównuj¹c œredni¹ produkcjê pierwotn¹ miêdzy badanymi starorzeczami odnotowano ró¿nicê siêgaj¹c¹ kilkunastu procent na korzyœæ starorzecza po³o¿onego powy¿ej
cofki zbiornika. Wartoœæ ta wynosi³a odpowiednio 834 mg
C m-2 d-1 (2667 mg O2 m-2) i 655 mg C m-2 d-1 (3004 mg O2
m-2 ). W porównaniu ze starorzeczami, przylegaj¹ce do
nich odcinki Warty charakteryzowa³y siê ni¿sz¹ produktywnoœci¹. W odcinku rzeki po³o¿onym powy¿ej cofki
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œrednia aktywnoœæ fotosyntetyczna glonów dla ca³ego
okresu badawczego wynosi³a 489 mg C m-2 d-1 (1508 mg O2
m-2), a poni¿ej tamy 562 mg C m-2 d-1 (1602 mg O2 m-2).
Produkcja fitoplanktonu w starorzeczach zmienia³a siê
w ci¹gu badanego okresu w szerokim zakresie. W ci¹gu
roku maksimum produkcji odnotowano w miesi¹cach letnich (719–2438 mg C m-2 d-1; 2305–7813 mg O2 m-2), a
minimum w miesi¹cach zimowych (4–37 mg C m-2 d-1; 12–
119 mg O2 m-2). Odnotowano tak¿e zró¿nicowanie produkcji pierwotnej w starorzeczach w zale¿noœci od po³o¿enia
w nim stanowiska badawczego.
W oparciu o wartoœæ kalorycznego równowa¿nika tlenu œredni¹ iloœæ wyprodukowanej energii chemicznej w
starorzeczu po³o¿onym powy¿ej cofki zbiornika, dla
ca³ego okresu badawczego, oceniono na 9174 cal m-2 d-1, a
w starorzeczu poni¿ej tamy na 7370 cal m-2 d-1.
W ca³ym okresie badawczym wy¿sze stê¿enia chlorofilu a, odnotowano w starorzeczu usytuowanym powy¿ej
cofki zbiornika, jego stê¿enie waha³o siê od 0,9 do 74,5 mg
dm-3. Przewa¿nie wy¿sze stê¿enia chlorofilu a, w porównaniu do wód rzecznych notowano w starorzeczach.
Analizowano zale¿noœci pomiêdzy produkcj¹ pierwotn¹ a wybranymi parametrami fizykochemicznymi
wody. Dodatni¹ korelacjê odnotowano pomiêdzy produkcj¹ pierwotn¹ a temperatur¹ wody oraz zawartoœci¹ tlenu,
azotu azotanowego i fosforu ogólnego.

