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Fitoplankton jako podstawa sieci 

troficznych w zbiornikach wodnych a 

zanieczyszczenie mikroplastikiem 



Zooplankton 

(plankton 
zwierzęcy) 

Fitoplankton 

(plankton 
roślinny) 

Bakterioplankton 

PLANKTON 

http://blueplanetsociety.org/2015/03/the-importance-of-plankton/ 



FITOPLANKTON 
Samożywne, mikroskopijne organizmy roślinne odgrywające kluczową 

rolę w produkcji biomasy i tlenu oraz absorpcji CO2 w oceanach, 
morzach i wodach słodkich 

sinice 

glony 

Podstawowy element sieci troficznych, produkcji biomasy, drugie „płuca” Ziemi 

(produkcja nawet do 85% tlenu !) 

światło 

CO2 

(dwutlenek 

węgla) Azot, fosfor  

i inne pierwiastki 

Produkcja tlenu O2 



Koncentracja chlorofilu w wodzie na kuli ziemskiej 

https://svs.gsfc.nasa.gov/30801 

 

SeaWIFS – oceana występowania zasobów fitoplanktonu w morzach i oceanach (wrzesień 1997 – grudzień 2010) 

 



MIKROPLASTIK  

• Syntetyczne polimery 

• Występują w tworzywach sztucznych w różnych postaciach: 

PET (politetreftalan etylenu),  

PE-HD (polietylen wysokiej gęstości), 

PVC (polichlorek winylu), 

PE-LD (polietylen niskiej gęstości), 

PP (polipropylen), PS (polistyren), PUR  (poliuretan),  

PTFE – teflon (politetrafluroetylen) 

ABS (kopolimer akrylonitrylo butadieno-styrenowy 

Szkło akrylowe, nylon itp. 

A.Katsnelson, 2015. News Feature: Microplastics present pollution 

puzzle 

Drobniutkie kawałki plastiku  

nie większe niż 5mm 

PONIEWAŻ! Charakteryzują się m.in. 

Różnym rozmiarem, kształtem, powierzchnią i  

jej porowatością, chropowatością, 

rozpuszczalnością, 

jak i składem chemicznym  

 ich biologiczna degradacja jest różna! 

 

 

Dlatego też ich rozkład jest utrudniony i niejasny, co pociąga 

za sobą 

długotrwałe unoszenie się w toni wodnej, czy opadanie na 

dno. 

 

• wektory innych szkodliwych substancji jak np. metale 

ciężkie 

• mogą akumulować się w sieci troficznej w 

poszczególnych organizmach  

• bądź oblepiać np. glony (adsorpcja na powierzchni 

komórek) 

 

 

Impacts of Biofilm Formation on the Fate and Potential Effects of Microplastic in the Aquatic Environment. 

Christoph D. Rummel i in., American Chemical Society, 2017 



Wielka Pacyficzna Plama Śmieci 

http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2018/03/Wielka-Pacyficzna-Plama-%C5%9Amieci-2.jpg 



https://www.the-scientist.com/multimedia/infographic-plastic-pollution-31441 



Przykład przemieszczania się nano/mikroplastiku w sieci troficznej 

K.Mattsson i in.,2017. Brain damage and behavioural disorders in fish induced by plastic nanoparticles delivered through the food chain 

Patrick M. i in., 2018.Microplastic ingestion by Daphnia magna and its enhancement onalgal growth 



P. Bhattacharya,2010. Physical Adsorption of Charged Plastic Nanoparticles Affects Algal Photosynthesis 

Przykład oblepiania (adsorpcji) komórek alg przez mikroplastik 



*
PAMIĘTAJ! Szanuj wodę; jest jej coraz mniej! 

http://www.dev.zwik.lodz.pl/ekologia/zasoby-wody-pitnej-na-swiecie/ 



JAK SZANOWAĆ WODĘ ? 

Stosuj kilka prostych zasad: 

• Zważ na to ile wody wykorzystujesz biorąc prysznic 

czy kąpiel 

• Latem podlewaj umiejętnie ogród (korzystaj z 

deszczówki lub z wcześniej użytej wody) 

• Zakręć kran myjąc zęby 

• Sprawdzaj regularnie czy w Twoim domu hydraulika 

instalacji działa poprawnie 

• Zawsze możesz zamontować dodatkowe urządzenia 

ograniczające zużycie wody (perlatory czy spłuczki 

wykorzystujące mniej wody) 



PODZIAŁ WÓD 

MINERALNE – ilość składników mineralnych: powyżej 500 mg/l do około 1000 mg/l 

 

LECZNICZE – składniki mineralne nie mniej niż 1000mg/l lub określone jony 

 

ŹRÓDLANE – zawiera do 500 mg/l składników mineralnych 

• Wydobywane z podziemnych źródeł  

• Butelkowane po wydobyciu 

• Wody lecznicze należy pić po 

uzgodnieniu z lekarzem (w 

zależności o dolegliwości) 

https://wawalove.wp.pl/woda-oligocenska-smierdzi-6178444892681857a 



Co z tą kranówką? 

http://pijewodezkranu.org/ http://warszawskakranowka.pl/warszawska-kranowka-wiecej-niz-h2o 

Źródło: UM w Łodzi 



Wody źródlane 

http://www.konsumentalista.pl/woda-ktora-wybrac/ 

Nie różni się praktycznie w ogóle składem od wody kranowej ! 



Wody mineralne 

 

 

http://www.konsumentalista.pl/woda-ktora-wybrac/ 



Wody lecznicze 

http://www.konsumentalista.pl/woda-ktora-wybrac/ 

• Minimum 1000 mg/l składników 

mineralnych 

• Określony poziom składnika: np. 

wody żelaziste, siarkowe, 

fluorkowe, jodkowe,krzemowe, 

radonowe, szczawy itp. 

http://www.konsumentalista.pl/woda-ktora-wybrac/ 



*

3 główne typy: 

Mechaniczny 

(materiałowy) Chemiczny  

(surowcowy) 

Energetyczny 

Pamiętaj! Przeterminowane leki należy oddać do apteki, nie wolno ich wyrzucać  

z innymi odpadami lub palić! 



http://alergicznedziecko.pl/bpa-plastik-a-zywnosc/ 

Bisfenol A 

https://sochaczew24.info/radni-pytaja-carrefour-tesco-

kaufland-jeronimo-martins/201518276/ 



*
https://ecoyou.de/mikroplastik-faq/ 


