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Bioindykacja
— „Bioindykacja to metoda za pomocą której, dzięki 

stosowanym żywym organizmom, na różnych poziomach 

ich organizacji, określa się kierunek i stopień nasilenia 

zmian w środowisku ich życia”

(prof. M. Górny - twórca definicji bioindykacji

w Polsce)



Poziomy bioindyfikacji
— Komórkowy

— Organów i tkanek

— Organizmu, gatunku, populacji

— Wyższe struktury biocenotyczne

Wybrane cechy indykatorów
— większość wykazuje wąski zakres tolerancji ekologicznej (stenobionty);

— nie sprawiają trudności w identyfikacji;

— są dokładnie poznane pod względem systematycznym, morfologicznym, anatomicznym 

i fizjologicznym;

— są łatwe w monitorowaniu;

— umożliwiają jakościowe i ilościowe określenie warunków środowiska;

— powinny to być organizmy pospolite;

— muszą cechować się długim cyklem życiowym, aby ich występowanie można było 

obserwować przez cały rok.



Klasy jakości wód
Pierwsze wytyczne dotyczące oceny jakości wód 

pojawiły
się w polskim prawie już w 1922 roku.
Ówczesny, antropocentryczny system oceny jakości 

opierał się na przekonaniu, że czysta woda to taka, 
która nadaje się do:

— picia, 
— mycia, 
— produkcji
— rekreacji.

Klasy jakości wód

Jeszcze do niedawna powszechnie używany był
trzystopniowy podział na klasy czystości wody oparty

jedynie na pomiarze jej właściwości fizycznych 
i chemicznych



Klasy jakości wód

Obecnie (stan obowiązujący od 2005 roku), 
wraz z przyjęciem przez Polskę Ramowej Dyrektywy

Wodnej, wyróżnia się pięć klas jakości wody.
Nowe podejście oparte jest na założeniu, że woda to nie
tylko zasób cenny dla ludzi, ale również ważny 

element  ekosystemów. 

Klasy jakości wód
— Klasa pierwsza – (bardzo dobra jakość), te wody są bardzo czyste, 

nadają się do picia, wykazują bardzo mały wpływ człowieka.
— Klasa druga – (dobra jakość), mogą występować niewielkie 

odchylenia od stanu naturalnego, może występować przyspieszony 
wzrost glonów planktonicznych oraz zakwity.

— Klasa trzecia – (jakość zadowalająca), występują umiarkowane 
odchylenia od stanu naturalnego. W tej klasie są stałe zakwity glonów 
od czerwca do sierpnia, duże skupiska bakterii, które negatywnie 
wpływają na pozostałe biocenozy.

— Klasa czwarta – (niezadowalająca jakość), występują znaczne 
odchylenia od naturalnych warunków. W takiej wodzie znajdują się
inne organizmy niż byłyby w czystej wodzie.

— Klasa piąta – (zła jakość), bardzo poważne odchylenia od charakteru 
naturalnego występuje całkowity zanik niektórych organizmów. 



Klasy jakości wód
Wg Ramowej Dyrektywy Wodnej głównym narzędziem
służącym do oceny jakości wody powinien być
monitoring biologiczny, który powinien:
— opierać się na długoterminowych obserwacjach 
— oceniać stan ekosystemu lub stan czystości wybranych 

elementów środowiska przyrodniczego, np. 
zanieczyszczenia wody, na podstawie obecności 
i liczebności gatunków wskaźnikowych na danym 
terenie.

Saprobowość wód
Saprobowość jest sumą wszystkich procesów rozkładu
materii dostarczających wolnej energii. 
Zatem jest ona tym wyższa, im większe jest zanieczyszczenie
wody.
§ Organizmy stanowiące wskaźniki zanieczyszczenia wody 

dzielimy na cztery podstawowe grupy:
ü oligosaprobowe – w najmniej zanieczyszczonych wodach
ümezosaprobowe(α i β)- – w średnio zanieczyszczonych 

wodach
ü polisaprobowe – w najbardziej zanieczyszczonych wodach

Strefy saprobowe w zasadzie odpowiadały klasom czystości
wód, wg klasyfikacji trójstopniowej.



vWody czyste
(oligosaprobowe)

Gromada: Krasnorosty
Żabirośl (Batrychospermum)

Większość krasnorostów to glony 
morskie, bentosowe, ale zdarzają
się też epifity, a nawet pasożyty
lub organizmy słodkowodne 
(np. żabirośl ).
Gatunki żabirośli występują
w bentosie wód średnio i szybko 
płynących o podłożu kamienisto-
żwirowym, a nawet w źródłach. 
Rzadko w wodach stojących.
Nazwa – Żabirośl - nawiązuje 
do galaretowatego wyglądu 
przypominającego skrzek.
W Polsce stanowiska rozproszone 

na obszarze całego kraju. 
Częstsze na Pomorzu i w rejonie 
Wyżyn Śląsko-Małopolskich.[



Gromada: 
Różnowiciowce
Woszeria (Vaucheria)

Woszerie żyją w wilgotnej glebie 
i w wodach słodkich oraz 
słonawych. Zwykle tworzą zbitą
darń.
Jest gatunkiem oligosaprobowym, 
typowym dla wód co najwyżej 
słabo zanieczyszczonych materią
organiczną. Niektóre gatunki 
występują w źródłach, inne 
tworzą fitobentos dużych rzek.
Przedstawiciele rodzaju są
rozpowszechnieni na całym 
świecie, w tym także 
na Antarktydzie.

Rodzina: 
Zdrojkowate
Zdrojek pospolity 
(Fontinalis antipyretica)

Mech, trwale związany ze 
środowiskiem wodnym o gęsto 
ulistnionej i nieregularnie 
rozwidlonej łodydze. Występuje 
zazwyczaj na dnie zbiorników 
w postaci ciemnozielonych darni.
W Polsce występuje  5 gatunków.



Rząd: Widelnice
Widelnice (Plecoptera)
Larwy mają smukłe 
grzbietobrzusznie spłaszczone ciało, 
na końcu odwłoka zawsze 2 długie 
wyrostki (cerci). Osobniki dorosłe 
posiadają błoniaste skrzydła w czasie 
spoczynku ułożone po bokach ciała. 
Latają słabo, żyją krótko (do kilku 
dni).
Dieta
Peryfiton (bakterie, grzyby, glony 
występujące na różnych podłożach) 
oraz zwierzęta, martwe fragmenty 
roślin. 
Siedlisko życia
Dno głównie płynących wód, chowają
się pod kamieniami.
Wrażliwość na zanieczyszczenie
Większość gatunków jest bardzo 
wrażliwa na zanieczyszczenie. Ich 
obecność świadczy o dobrej jakości 
wody.

Rząd: Jętki 
(Ephemeroptera)
Osobniki dorosłe mają skrzydła 
w spoczynku sterczące do góry.
Okres życia larw może trwać
nawet do kilku lat, postacie 
dorosłe żyją bardzo krótko, 
czasem jeden dzień. 
Dieta
Mikroskopijne glony, materia 
organiczna, kawałki roślin, 
czasami inne owady. Niektóre na 
przednich odnóżach mają włoski, 
którymi filtrują wodę.
Siedlisko życia
Dno i brzegi zbiorników wodnych 
różnego typu.
Wrażliwość na zanieczyszczenie
Większość jest wrażliwa nawet na 
nieznaczne zanieczyszczenia.



Rząd: Łososiokształtne
Pstrąg potokowy
(Salmo trutta)

Długość 30-80 cm. Smukłe ciało 
ułatwia mu życie w wartkim 
prądzie rzeki. Ubarwienie zmienia 
się w zależności od miejsca 
przebywania, na ciele widoczne 
są zawsze liczne czarne i czerwone 
kropki. 
Brzuch żółtobiały lub żółty. 
Płetwa tłuszczowa (umiejscowiona 
w tylniej części grzbietu) jasna 
o ciemnym brzegu.
Występowanie: Pstrągi żyją
w czystych, zimnych, dzikich 
(nieregulowanych) górskich 
rzekach.
Wskaźnik: Bardzo czysta woda.

vWody średnio zanieczyszczone
(a i b mezosaprobowe)



Typ: Orzęski
Pantofelek ogoniasty
(Paramecium caudatum)

Pantofelek występuje pospolicie 
we wszystkich 
słodkowodnych zbiornikach 
wodnych na Ziemi. 
Występuje w strefie przybrzeżnej 
i otwartej toni wodnej.
Pantofelek należy do najdokładniej 
zbadanych orzęsków, stanowi 
częsty materiał laboratoryjny.

Gromada: 
Okrzemki

Są to glony jednokomórkowe, 
rzadziej kolonijne. 
Występują w wodach słodkich 
i słonych. Znanych jest ich 
ok. 10 000 gatunków. 
Ściana komórkowa (pancerzyk) 
tych glonów składa się z dwóch 
zachodzących na siebie części: 
denka i wieczka. 
Ponadto pancerzyk jest 
inkrustowany krzemionką. 
Pancerzyki okrzemek zbierające 
się w osadach dennych 
utworzyły ziemię okrzemkową. 
powszechnie używaną jako 
składnik dynamitu.
Zdjęcie 1 – rodzaj Cymbella sp.
Zdjęcie 2 – rodzaj Asterionella sp.

1. 

2. 



Gromada: Zielenice
Gałęzatka (Cladophora)

W Polsce występuje na obszarze 
całego kraju, nie wyłączając gór.
Występuje w wodach słodkich, 
słonawych i słonych stref ciepłych 
i umiarkowanych. Zajmuje różne 
siedliska.
W Polsce często na siedliskach 
przekształconych morfologicznie 
i eutroficznych. Najczęściej na 
podłożu żwirowym i kamienistym. 
Zazwyczaj jest wskaźnikiem dużej 
i średniej eutrofii.

Rodzina: Obrazkowate
Rzęsa drobna
(Lemna minor L.)

Pędy są spłaszczone i kształtem 
przypominają liście. Skórzaste 
człony pływają po powierzchni 
wody
Występuje w wodach stojących, 
przeważnie w niedużych 
zbiornikach wodnych 
(starorzecza, stawy, sadzawki, doły 
potorfowe). W wodach płynących 
tylko przy brzegu wśród 
roślinności.
Roślina nitrofilna, dobrze 
znosząca 
zanieczyszczenia ściekami 
komunalnymi. 
Najczęściej występuje w wodach 
o dużej zawartości substancji 
organicznych (eutroficznych).



Rodzina: Rogatkowate
Rogatek sztywny
(Ceratophyllum demersum L.)

Hydrofit zanurzony. Nie toleruje 
znacznych spadków poziomu 
wody i przesuszenia. Występuje w 
eutroficznych wodach stojących 
i wolno płynących.
Rogatek może tworzyć niezwykle 
gęste warstwy uniemożliwiające 
dostęp światła do dna zbiornika 
i rozwój innych roślin.
Roślina uprawna: stosowana do 
nasadzeń w oczkach wodnych.

Rodzina: Grzybienie
Grzybień biały
(Nymphaea alba L.)

Roślina o dużych, jajowatych 
liściach unoszących się na 
powierzchni wody i białych 
kwiatach wynoszonych nad lustro 
wody, potocznie zwana 
nenufarami lub liliami wodnymi. 
W zacisznych, płytkich zatokach 
zbiorników tworzy zwarte 
i malownicze płaty.
Jest to roślina lecznicza, a dawniej 
także barwierska. W wielu krajach 
gatunek z powodu zagrożenia 
naturalnych stanowisk objęty 
został ochroną prawną, w tym 
także chroniony jest w Polsce.



Podrząd: Wioślarki
Dafnia (Daphnia)

Rozmiary ich ciała wahają się od 
1 mm do 6 mm. Dafnie poruszają
się skokami. Jako filtratory 
odżywiające się glonami mają duże 
możliwości kontroli ich rozwoju, 
przyczyniając się do naturalnego 
samooczyszczania się zbiorników 
wodnych.
Dieta
żywią się glonami, bakteriami 
i zawiesiną organiczną, którą
odfiltrowują z wody.
Siedlisko życia
Zbiorniki słodkowodne. 
Wrażliwość na zanieczyszczenie
Wody o dobrej bądź średniej 
jakości.

Rodzaj: Kiełż
(Gammarus sp.)

W Polsce występuje 7 gatunków. 
Długość do 2 cm. Ciało bocznie 
spłaszczone podzielone na 
segmenty, białe bądź przejrzyste.
Dieta
Detrytus (martwe organizmy 
roślinne i zwierzęce i inna materia 
organiczna). Niektóre filtrują
pokarm.
Siedlisko życia
Wody różnego typu. Chowają się
pod kamieniami oraz w roślinności 
wodnej.
Wrażliwość na zanieczyszczenie
Do pewnego stopnia może 
tolerować zanieczyszczenie wody.



Rząd: Ważki
Ważki równoskrzydłe 
(Zygoptera)

Larwy są długie i wąskie. 
Oddychają trzema 
wąskimi skrzelotchawkami o lekko 
spiczastym kształcie, 
umieszczonymi na końcu odwłoka 
oraz jelitem tylnym.
Dieta
Zooplankton. 
Siedlisko życia
Spokojne wody różnego typu.
Wrażliwość na zanieczyszczenie
Średnio wrażliwe.

Gromada: Małże
Szczeżuja wielka
(Anodonta cygnea)

Małże dużych rozmiarów. Osiągają
od kilku do nawet ponad 20 cm. 
Muszle podwójne w zarysie 
podłużne. Małże z tej rodziny 
cechuje duża zmienność
morfologiczna.
Dieta
Wszystkie małże są filtratorami. 
Żywią się glonami i cząsteczkami 
organicznymi.
Siedlisko życia
Występują w wodach różnego 
typu.
Wrażliwość na zanieczyszczenie
Większość gatunków jest wrażliwa 
na zanieczyszczenia i niedobory 
tlenu w wodzie.



vWody  zanieczyszczone
(polisaprobowe)

Bakterie fekalne
Istnieją bakterie wskaźnikowe, 
świadczących o kontakcie wody 
z fekaliami lub ściekami. Są to: 
• pałeczki okrężnicy (Escherichia 
coli)
• paciorkowce kałowe z typowym 
gatunkiem Enterococcus faecalis, 
• beztlenowce przetrwalnikujące 
Clostridium perfringens.
Według stosowanych w Polsce 
kryteriów w 100 ml wody 
podawanej do sieci wodociągowej 
nie może być ani jednej komórki 
bakterii uznanych za 
wskaźnikowe.
Dostając się do organizmu, 
pałeczki okrężnicy wywołują
zapalenie dróg moczowych, dróg 
żółciowych, otrzewnej i opon 
mózgowych.



Sinice
(Cyanobacteria)

Masowe zakwity sinic powodują
zmianę koloru wody na 
niebieskozielony. Mogą powodować
również zmianę konsystencji wody 
(niekiedy wyglądają jak zawiesista 
farba) lub tworzyć na jej wierzchu 
spienione kożuchy. 
Wiele gatunków zdolnych jest do 
produkcji biotoksyn, które 
w bezpośrednim kontakcie mogą
powodować u ludzi i zwierząt objawy 
podobne do zatrucia pestycydami 
(nudności, bóle brzucha, alergiczne 
reakcje skórne itp.)
Zakwit sinic jest wskaźnikiem dużej 
eutrofizacji wody, często będącej 
skutkiem dużego stężenia nawozów 
z pól uprawnych oraz ścieków 
bytowych w zbiorniku wodnym.

Grzyby 
drożdżoidalne

Do monitoringu mikologicznego 
wykorzystuje się głównie grzyby
rodzaju Candida, których 
namnożenie w środowisku wodnym 
może stanowić potencjalne 
zagrożenie epidemiologiczne. 
Inne gatunki stanowiące potencjalne 
zagrożenie to grzyby 
drożdżopodobne (z rodzajów: 
Rhodotoruli 
i Trichosporon) 
Zbadano, iż wody z fontann stanowią
rezerwuar grzybów drożdżoidalnych, 
a przez to są potencjalnym źródłem 
mikoinfekcji. Wrotami, przez jakie 
dochodzi do zakażeń, są najczęściej 
drogi oddechowe (drobiny 
przenoszone są przez montowane
w fonatannach dysze rozpryskowe), 

przyczyniając się reakcji 
alergicznych. 



Typ: Pierścienice
Rureczniki (Tubifex)

Pełni podobną rolę, 
jak dżdżownice w glebie.
Dieta
Głównie detrytusożercy.
Siedlisko
Dno zbiorników wodnych, często 
żyją w dużych skupiskach. 
Zakopuje się w dnie, w którym 
buduje delikatną rurkę, z której 
wystaje jedynie tylna część ciała.
Wrażliwość na zanieczyszczenie
Zwierzęta bardzo odporne 
na zanieczyszczenie. Ich duża 
liczebność jest wskaźnikiem 
silnego zanieczyszczenia wody 
substancjami organicznymi.

Rząd: Muchówki
Ochotkowate
(Chironomidae)
Są to bardzo małe owady podobne 
do komarów, o wydłużonych 
przednich nogach i wydatnych 
czułkach. Są jedną
z najliczniejszych w gatunki 
rodzin w świecie zwierząt.
Dieta
Detrytus, glony, mikroorganizmy 
wodne, części roślin.
Siedlisko życia
Muł zbiornika. Większość
gatunków buduje z przędzy domki 
w kształcie litery „U”, których oba 
końce wychodzą na powierzchnię
osadu.
Wrażliwość na zanieczyszczenie
Mogą występować w nawet bardzo 
zanieczyszczonych zbiornikach. 
Przetrwanie ułatwia im 
hemoglobina, która pozwala 
sprawniej pobierać tlen.



Rząd: Muchówki
Komarowate (Culicidae)

Komar brzęczący, o długości do 6 
mm, ma przezroczyste skrzydła 
i 2 podłużne pręgi na grzbietowej 
stronie tułowia. Komar widliszek 
jest większy, a na jego skrzydłach 
występują ciemne plamki. 
W cieplejszych krajach przenosi 
on zarodźce zimnicy (malarii).
Dieta
Mikroorganizmy wodne (glony, 
bakterie, grzyby i pierwotniaki) 
pobierane przez filtrowanie.
Siedlisko życia
Wszystkie typy wody.
Wrażliwość na zanieczyszczenie
Bardzo odporne.

Rząd: Muchówki
Wodzieniowate
(Chaoboridae)

Ciało larwy wydłużone, 
przeźroczyste z wyraźnie 
widocznymi ciemnymi pęcherzami 
hydrostatycznymi. 
Na końcu odwłoka wachlarzyk.
Dorosły owad przypomina 
komara, różni się od niego 
brakiem kłujki i ma pierzaste 
czułki.
Dieta
Prowadzą planktonowy tryb życia.
Siedlisko życia
Małe i duże jeziora oraz drobne 
zbiorniki wodne. 
Wrażliwość na zanieczyszczenie
Wodzienie są odporne na 
zanieczyszczenia.



Gromada: Ślimaki
Ślimaki płucodyszne 
(Pulmonata)

Kształty i wielkości muszli 
gatunków należących do 
podgromady płucodysznych są
bardzo zróżnicowane. 
Na zdjęciu – Błotniarka stawowa
Dieta
Żywią się glonami 
zeskrobywanymi z liści i innych 
powierzchni zanurzonych 
w wodzie, żywymi 
i martwymi częściami roślin 
oraz padliną.
Siedlisko życia
Występują w różnorodnych typach 
wód.
Wrażliwość na zanieczyszczenie
Mało wrażliwe na 
zanieczyszczenia. Mogą znosić
wody słabo natlenione.

-www.bioindykacja.pl
-www.woda.edu.pl
-www.wlin.pl
-www.wikipedia.pl
-www.beblaki.pl
-www.bagna.pl
-www.gios.gov.pl
-www.iso.edu.pl
-ep.sto64.krakow.pl
-biotechnologia.pl
-http://www.au.poznan.pl/
-„Biologiczne metody oceny skażeń środowiska”. T.M Traczewska, Wrocław 2011


