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Miksotrofia – rzeczywistość czy mit?



  

Stechiometria w praktyce

Fitoplankton
Redfiled ratio C106:N16:P1 

[Redfield 1934, 1942, 1958]

W organizmie prelegenta na 35 kg O przypada 1 mg Co.
Ile waży prelegent?

Człowiek
H375.000.000:O132.000.000:C85.700.000:Ca1.500.000:
P1.020.000:S206.000:Na183.000:K177.000:Cl127.000:
Mg40.000:Si38.600:Fe2.680:Zn2.110:Cu76:I14:Mn13:
F13:Cr7:Se4:Mo3:Co1

[Heymsfield et al. 1991, Williams & Fraústo da silva 1996]



Problem badawczy

Czy w toni wodnej śródleśnego i 
otoczonego torfowiskami przyjeziornymi 
seminaturalnego jeziora leżącego w strefie 
peryglacjalnej zlodowacenia bałtyckiego 
istnieje zróżnicowanie stężeń form węgla?

Jeśli tak, to czy może ono informować o 
aspektach funkcjonalnych jeziora?



  

Jezioro Pereszpa

λ=23°37’E, φ=51°35’N

h=165 m n.p.m 

zlewnia 231,6 ha
jezioro 24,2 ha



  

Jezioro Pereszpal1
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33 sesje terenowe w
latach 1996-2002

wiosna, lato i jesień
264 próby wody jeziorowej



Charakterystyka jeziora

Jezioro, głównie ze względu na zasoby 
TP, charakteryzowane jest jako zbiornik 
humoeutroficzny, w którym latem w 
warstwie wody poniżej 4,5 m trwale 
występuje anoksja, a stężenie chlorofilu 
a jest podobne do stwierdzanego w 
jeziorach dystroficznych i umiarkowanie 
eutroficznych.



Analizy

prezentowane wyniki są fragmentem 
wieloaspektowej analizy ponad 60. cech 
opisujących uwarunkowania 
ekohydrologiczne oraz właściwości 
chemiczne wody zlewniowej, jeziorowej 
i osadów, która w części została 
przedstawiona w rozprawie doktorskiej 
pt. Funkcjonowanie hydrochemicznego 
układu zlewnia-jezioro Pereszpa na 
Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim



  

Jakie jest stężenie form węgla?

DOC
42%

DIC
53%

POC
5%

 DOC≈13,7 (9,9-19,4) [mgC·dm-3] 
 POC≈1,5 (0,3-3,5) [mgC·dm-3] 
 DOC+POC≈TOC

 chl a ≈17,1 (5,9-42,1) [µgC·dm-3]
 chl a w POC≈1,1 (0,3-6,0) [%]

 DIC≈TIC≈16,8 (8,5-27,7) [mgC·dm-3]

 TOC+TIC≈TC



  

Jakie są zasoby węgla w toni wodnej?

amplituda=72cm    <15%zmax

Vjeziora

649-1035 tys. m3

 jeśli przyjąć, że TC ≈ DIC+DOC+POC
TC ≈ 14.891 kg + 11.592 kg + 1.270 kg ≈ 27.754 kg

[wartości mediany]



  

Jaka jest geneza jeziorowego DOC?



  

Jaka jest proporcja TOC:TIC?

y = 165,5x-0,89

r2 = 0,52
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Szeroki zakres wartości tego 
ilorazu (0,52-2,53) wskazuje 
na fluktuacyjną dominację 
organicznych i 
nieorganicznych form węgla, 
co może być uwarunkowane 
zasilaniem z podzlewni 
„mineralnej” i „organicznej” 
oraz intensywnymi 
wewnątrzjeziornymi 
przemianami C. 
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interpretacja w oparciu o założenia teoretyczne tzw. 
Hydrochemicznego Indeksu Dystrofii [Górniak 2005, 2006]



  

Jaka jest struktura TOC?

y = 0,13x - 5,14
r2 = 0,52
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W bilansie 
wewnątrzjeziornego TOC 

oprócz fotoautotroficznego 
biosestonu istotną rolę 

ogrywa podlegająca 
okresowej resuspensji 

nieożywiona materia 
organiczna i organizmy 

heterotroficzne.

POC:chl a 105[78](17-364):1

Okresy zmniejszonych stężeń alochtonicznego DOC ograniczają rozwój 
bakterioplanktonu, który stanowi bazę pokarmową dla zooplanktonu.

DOC:chl a 875[790](269-2062):1



  

Miksotrofia jeziora

y = 0,57x + 233,58
r2 = 0,69
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O funkcjonowaniu jeziora 
decydują uwarunkowane 

ekohydrologicznie 
okresowe wzrosty tempa 

wewnątrzjeziornej respiracji 
(utylizacji) allochtonicznej 

materii organicznej.
  

ok. 36% OC zredukowanego w toni 
wodnej zostaje zrespirowane przez 

fotolitoautotrofy 
PR chla i DOC31 mg O2·m-3·godz-1

PR TP135 mg O2·m-3·godz-1

obliczenia na podst. Pace i Prairie 2004



  

Miksotrofia jeziora
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Scheffer M., Carpenter S. R. 2003. Catastrophic regime 
shifts in ecosystems: linking theory to observation. 

Trends in Ecology and Evolution 18: 648–656.



Wniosek

 DIC powstający w czasie wewnątrzjeziornej 
respiracji może być (i jest) istotnym czynnikiem 
destabilizującym sestonowe połączenia fosforu. 
W konsekwencji może dochodzić do 
wewnętrznego „użyźnienia” jeziora fosforem nie 
pochodzącym ze zlewni i osadów, ale 
występującym w formie zawieszonej w toni 
wodnej. 



Wniosek

 Uwarunkowana zasilaniem zlewniowym i 
metabolizmem wewnątrzjeziornym 
stechiometria form węgla stanowi podstawę do 
wykształcania się w toni wodnej badanego 
jeziora przemiennej dominacji 
charakterystycznych grup organizmów hetero-, 
mikso- i autotroficznych. 



  

Wniosek

 Analizowany zbiornik należy scharakteryzować jako 
wykazujący cechy pośrednie między typowymi 
jeziorami auto- i allotroficznymi (Kajak 2001), co w 
konsekwencji prowadzi do ustalenia się cech 
pośrednich między tzw. jeziorami anabolicznymi (z 
dominacją produkcji pierwotnej) i katabolicznymi (z 
przewagą procesów destrukcyjnych) (Schröder 1994), 
nazywanych inaczej jeziorami heterotroficznymi (Wetzel 
2003). 
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