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ABSTRACT: The features of the hydrological system, physical and chemical water
properties, underwater vegetation structure and the diaspore bank were determined in two neighbouring hardwater lakes in the Kashubian Lakeland (NW
Poland). Only one of the lakes (Lake Czarne) was fed by acid organic matter,
whereas the other (Lake Bia³e) provided a basis for comparison. Lake Czarne was
characterized by a considerably high concentration of dissolved organic carbon
DOC (4,1-4,4 mg C dm ) and dissolved humic substances DHS (1,9-2,1 mg
C dm ), dark water colour (10-22 mg Pt dm ) and poor visibility (to 3 m). The epilimnion reached a depth of 3 m, and the photic zone only 6 m. This resulted in
poor species diversity: 5 representatives of Cormophyta and 3 Characeae were
found, frequency of the latter (39%) being much lower than in Lake Bia³e (66%).
In the surface sediment layers of both lakes oospores of Chara and Nitella occurred. In Lake Czarne the oospore bank was 140 times smaller than in Lake Bia³e
(49,5 ± 66,5 as compared to 5629,9 ± 4054 diaspores dm ). The oospores from
Lake Czarne were incapable of germination.
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Wstêp
Wspó³czesne przemiany ekosystemów jeziornych s¹ z regu³y powodowane
przez cz³owieka, g³ównie w wyniku jego oddzia³ywañ na zlewniê, prowadz¹c
do wzrostu dostawy substancji ze zlewni i ich akumulacji w jeziorze (Kajak
1998). Wielkoœæ dostawy zale¿y m. in. od po³o¿enia geograficznego, ukszta³towania terenu oraz systemu hydrologicznego zlewni (Bajkiewicz-Grabowska
1985; Kajak 1998; Cieœliñski 1999). Jedn¹ z form presji cz³owieka na jeziora jest
ich w³¹czanie w system melioracyjny, odwadniaj¹cy lasy bagienne i torfowiska.
Wraz z dostarczan¹ wod¹, do jezior przedostaje siê ogromny ³adunek kwaœnej
materii organicznej, w tym substancji humusowych (Górniak 1996). Pojawienie
siê tych substancji w nadmiarze powoduje np. zabarwienie wody i w konsekwencji spadek natê¿enia œwiat³a, czego efektem jest zmniejszenie ró¿norodnoœci
gatunkowej i zaburzenia w zonacji roœlinnoœci w jeziorze (Boci¹g 2000a, 2003;
Szmeja 2000; Banaœ 2001, 2004, 2005; Boci¹g, Szmeja 2001). Taka forma presji
cz³owieka na jeziora okreœlana jest jako humizacja, czyli antropogeniczne wzbogacenie w allochtoniczne substancje humusowe (Boci¹g 2000a; Szmeja 2000).
Szczególnie podatne na humizacjê s¹ ekosystemy jezior twardowodnych, co
wynika z niewielkiej odpornoœci zasiedlaj¹cych je gatunków (Boci¹g 2000a, b).
Celem badañ by³o udowodnienie ró¿nic w œrodowisku wodnym i strukturze
roœlinnoœci podwodnej w dwóch jeziorach twardowodnych: z dostaw¹ substancji
humusowych (Jez. Czarne) i bez takiej dostawy (Jez. Bia³e). Wstêpne porównanie obu jezior, podane w pracy Boci¹g (2000b), wykaza³o szereg istotnych ró¿nic
w œrodowisku abiotycznym i w strukturze roœlinnoœci podwodnej. W prezentowanej pracy uwzglêdniono dodatkowe cechy œrodowiska wodnego i struktury
roœlinnoœci, a tak¿e w³¹czono do analiz bank diaspor roœlin podwodnych, zdeponowany w osadach obu jezior.

1. Materia³ i metody
Badania prowadzono w roku 2003 i 2004, w dwóch s¹siaduj¹cych jeziorach:
Czarnym i Bia³ym; pierwsze obarczone jest dostaw¹ allochtonicznych substancji
humusowych z ³¹k na torfie niskim, drugie natomiast jest pozbawione takiej
dostawy i stanowi wzorzec do porównañ. Prace obejmowa³y analizê systemu
hydrologicznego zlewni, cech wody, roœlinnoœci podwodnej i banku diaspor.
Do opisu zlewni wykorzystano mapê topograficzn¹ w skali 1:10 000, przy u¿yciu której wyznaczono zlewniê jezior, wed³ug metod zaproponowanych przez
Mikulskiego (1977).
Fizyczne i chemiczne cechy œrodowiska wodnego okreœlono na podstawie
prób wody powierzchniowej i przydennej, pobranej w okresie stagnacji letniej.
W próbach zmierzono odczyn, przewodnictwo, ca³kowit¹ zawartoœæ soli rozpuszczonych (TDS), barwê, twardoœæ ogóln¹. Okreœlono stê¿enie wapnia, azotu
ogólnego (TN), fosforu ogólnego (TP), rozpuszczonego wêgla organicznego
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(DOC) i rozpuszczonych substancji humusowych (DHS). Ponadto zmierzono widocznoœæ w wodzie (kr¹¿kiem Secchi), oœwietlenie, temperaturê i stê¿enie tlenu,
wed³ug metod zaproponowanych przez Hermanowicza i in. (1999). Stê¿enie DOC
okreœlono metod¹ spektrofotometryczn¹ (Górniak 1996), przy d³ugoœci fali l = 330.
Strukturê roœlinnoœci jezior zbadano na podstawie 75 transektów, wyznaczonych co 100 m wzd³u¿ linii brzegowej. Gatunki roœlin oznaczono w trzech strefach
litoralu: do g³êbokoœci 2 m, 2-4 m i >4 m, metod¹ Nagasaki i in. (2002). W wyró¿nionych strefach litoralu oceniano czêstoœæ wystêpowania gatunków. Korzystano
z nastêpuj¹cych kluczy do oznaczania roœlin: D¹mbska (1964), Casper, Krausch
(1980), Szafer i in. (1986).
Bank diaspor roœlin podwodnych oceniano w powierzchniowej warstwie osadu (0-2,5 cm), na podstawie 15 prób z Jeziora Bia³ego i 22 z Jeziora Czarnego, zebranych z g³êbokoœci 4 m. Potencja³ aktywacyjny banku diaspor ustalono eksperymentalnie, w warunkach kontrolowanego oœwietlenia i temperatury, usuwaj¹c
co 2 dni pojawiaj¹ce siê m³ode roœliny. Potencja³ aktywacyjny diaspor obliczono
z ilorazu aktywowanych diaspor do ich ogólnej liczby, u¿ytej w eksperymencie.

2. Wyniki
Z powodu prac melioracyjnych, wykonanych w pobli¿u Jeziora Czarnego,
jego zlewnia zosta³a znacznie powiêkszona o obszary po³o¿one na torfie niskim,

N

Ryc. 1. Zlewnie jezior Czarnego (A) i Bia³ego (B).
Fig. 1. Catchments of Lakes Czarne (A) and Bia³e (B).
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z których woda bogata w kwaœn¹ materiê organiczn¹ trafia do jeziora (ryc. 1).
Z kolei zlewnia Jeziora Bia³ego zachowa³a cechy naturalne i w ostatnich dziesiêcioleciach nie zmieni³a swojej powierzchni.
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Ryc. 2. Profil termiczny i tlenowy w jeziorach Czarnym (A) i Bia³ym (B).
Fig. 2. Thermal and oxygen stratification in Lakes Czarne (A) and Bia³e (B).
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Latem pelagial obu jezior jest termicznie stratyfikowany (ryc. 2). Epilimnion
w jeziorze Czarnym jest wê¿szy ni¿ w Bia³ym (3 m, wobec 7), a ca³e jezioro jest
s³abiej natlenione i ma mniejszy zasiêg strefy fotycznej (ryc. 3). W Jeziorze Czarnym
1% promieniowania PAR dociera tylko do 6 m g³êbokoœci, w Jez. Bia³ym – do 11 m.
Oba jeziora s¹ podobne pod wzglêdem trofii i twardoœci wody, ich odczyn waha
siê od obojêtnego do lekko zasadowego, natomiast znacznie ró¿ni¹ siê zawartoœci¹ substancji humusowych (tab. 1). Zdecydowanie wiêcej DHS jest w wodzie
Jeziora Czarnego, o czym œwiadczy równie¿ ciemna barwa wody i s³absza widocznoœæ, która nie przekracza 3 m.
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Ryc. 3. Pionowy rozk³ad oœwietlenia wzglêdnego w jeziorach Czarnym (A) i Bia³ym (B).
Fig. 3. Vertical distribution of light in Lakes Czarne (A) and Bia³e (B).

P³ytki litoral obu jezior (plain £2 m) jest zdominowany przez Cormophyta.
Tworz¹ one podwodne ³¹ki, w których najczêœciej wystêpuj¹: Myriophyllum spicatum i Potamogeton acutifolius. Rzadziej pojawiaj¹ siê Ceratophyllum demersum
i Elodea canadensis (ryc. 4 i 5). W litoralu obu jezior, na g³êbokoœci 2–4 m, roœliny
naczyniowe wspó³wystêpuj¹ z ramienicami. W g³êbokim litoralu (³4 m) jeziora

52

Agnieszka Ga³ka, Katarzyna Boci¹g

A

B

Ryc. 4. Rozmieszczenie Charales w jeziorach Czarnym (A) i Bia³ym (B).
Fig. 4. Distribution of Charales in Lakes Czarne (A) and Bia³e (B).
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Ryc. 5. Rozmieszczenie Cormophyta i mchu Octodiceras fontanum w jeziorach Czarnym
(A) i Bia³ym (B).
Fig. 5. Distribution of Cormophyta and the moss Octodiceras fontanum in Lakes Czarne (A)
and Bia³e (B).
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Bia³ego dominuj¹ Nitella flexilis i Chara fragilis, natomiast w jeziorze Czarnym ta
strefa litoralu jest pozbawiona roœlin podwodnych. Warto podkreœliæ, ¿e w obu
jeziorach rosn¹ roœliny stosunkowo rzadko spotykane w Polsce, np. Nitella mucronata i Potamogeton praelongus (Jez. Bia³e), i Octodiceras fontanum (Jez. Czarne).
Tabela 1. Cechy wody powierzchniowej (A) i przydennej (B) w jeziorach.
Tabele 1. Characteristic of surface (A) and near bottom (B) water of lakes.
Jezioro – Lake
Cecha – Trait
Widocznoœæ – Visibility [m]
Barwa – Colour [mg Pt dm-3]
pH
DOC [mg C dm-3]
DHS [mg C dm-3]
Przewodnictwo - Conductivity [mS cm-3]
TDS (Total Dissolved Solids) [mg dm-3]
Ca [mg dm-3]
Twardoœæ – Water hardness [mg CaO dm-3]
TP (Total Phosphorus) [mg PO4-3 dm-3]
TN (Total Nitrogen) [mg N dm-3]

Bia³e
A

Czarne
B

A

4
0,7
6,8
3
1,3
118
114
20,2
40,1
0,14
0,22

B
3

1,7
6,9
3
1,3
124,3
122
20,7
43,5
0,18
0,8

10
8,3
4,1
1,9
139,7
117
25,4
46,1
0,12
0,8

22
7
4,4
2,1
150
120
27
46,7
0,14
0,21

Objaœnienia: DOC – rozpuszczony wêgiel organiczny; DHS – rozpuszczone substancje humusowe.
Explanations: DOC – dissolved organic carbon, DHS – dissolved humic substances.

Tabela 2. Czêstoœæ i g³êbokoœæ wystêpowania gatunków.
Table 2. Frequency and depth occurrence of a species.
Jezioro – Lake

Bia³e
Czarne
Frekwencja G³êbokoœæ Frekwencja G³êbokoœæ
Frequency
Depth
Frequency
Depth
Gatunek – Species
[%]
[m]
[%]
[m]
Chara fragilis Desvaux
31
0-11
12
0-3
Nitella flexilis (L.) Agardh.
15
0-11
23
0-0
Chara aspera Deth. ex Willd.
7
0-7
Nitella mucronata (A.Braun) Miquel
7
0-5
Chara delicatula Agardh non Desv.
6
0-4
3
0-3
Ramienice (Characeae)
66
0-11
39
0-0,4
Myriophyllum spicatum L.
21
0-4
23
0-4
Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch.
5
0-4
1
0-2
Potamogeton acutifolius Link ex Roem. & Schult.
3
0-4
21
0-3
Potamogeton natans L.
2
0-3
8
0-3
Elodea canadensis Rich. et Mchx.
2
0-4
10
0-2
Ceratophyllum demersum L.
1
0-3
1
0-2
Potamogeton pusillus L.
1
2-4
Potamogeton praelongus Wulfen
0,3
1-2
Roœliny naczyniowe (Cormophyta)
34
0-4
61
0-4
Octodiceras fontanum (La Pyl.) Lindb.
0,5
0-1

W Jeziorze Czarnym wystêpuje mniej gatunków ni¿ w Jeziorze Bia³ym (10
wobec 13); w pierwszym stwierdzono 3 gatunki Charales i 6 Cormophyta,
a w Bia³ym – 5 Charales i 8 Cormophyta (tab. 2). W Jeziorze Czarnym mniejsza
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jest maksymalna g³êbokoœæ wystêpowania roœlin (4 m, wobec 11 m w Bia³ym).
Ramienice zajmuj¹ w tym jeziorze czêœæ litoralu do g³êbokoœci 4 m (wobec 11 m
w Jez. Bia³ym). Area³y populacji roœlin naczyniowych w obu jeziorach siêgaj¹ do
podobnej g³êbokoœci (4 m). W Jeziorze Czarnym dominuj¹ Cormophyta (frekwencja 61%), mniejszy jest natomiast udzia³ Charales (39%), odwrotnie ni¿
w Jeziorze Bia³ym (naczyniowe 34%, ramienice 61%).
Organizacja przestrzenna Charales w jeziorze Czarnym jest inna ni¿
w Bia³ym: ni¿sza jest ich frekwencja, area³y populacji s¹ mniejsze i le¿¹ p³ycej
(tab. 2, ryc. 4). Jeden z dominuj¹cych gatunków, Chara fragilis, wystêpuje z frekwencj¹ ponad dwukrotnie ni¿sz¹ ni¿ w Bia³ym (12% wobec 31%), jedynie do
g³êbokoœci 4 m (wobec 11 m w Bia³ym), zajmuj¹c przy tym znacznie mniejsza
czêœæ litoralu. Tylko jeden gatunek z grupy ramienic (Nitella flexilis) pojawia siê
w jeziorze Czarnym czêœciej ni¿ w Bia³ym (frekwencja 23% wobec 15%). Ponadto w jeziorze Czarnym zajmuje on wiêksz¹ powierzchniê litoralu ni¿ w jeziorze
Bia³ym (tab. 2, ryc. 4).
W przeciwieñstwie do Charales, w obu jeziorach Cormophyta rosn¹ do podobnej g³êbokoœci a area³y ich populacji s¹ równie rozleg³e (tab. 2, ryc. 5). Warto
odnotowaæ, ¿e frekwencja niektórych Cormophyta w jeziorze Czarnym jest wy¿sza ni¿ w Bia³ym.
Tabela 3. Bank diaspor w osadach powierzchniowych jezior.
Tabele 3. Seed bank in lakes sediment.
Jezioro – Lake

Bia³e
(n=15)

Cecha banku diaspor
x ± SD
Me
Min-max V [%]
Seed bank feature
3
3
Zagêszczenie/dm – Concentration/dm
Chara sp. div.
5322±1303 3538 1304-13386 76
Nitella sp. div.
307,7±486
154
9-1923
160
Razem – Total
5629 ±4054 5080 1312-13789 72
Potencja³ aktywacyjny – Activation potential [%]
Chara sp. div.
30,25±22,9 29,6
0,53-93
76
Nitella sp. div.
56,7 ±29,5 62,5
9-100
52
Razem – Total
32,8 ±22,3 30,05
1,5-93,2
68

Czarne
(n=23)
x ± SD

Me

Minmax

V [%]

38,5±53,4
11,0±17,1
49,5±66,5

15
17
66,5

0-199
0-55
0-219

147
156
134

0
0
0

0
0
0

-

-

Objaœnienia: n – liczba prób, x ± SD – œrednia arytmetyczna ± odchylenie standardowe, Me – mediana, min-max – zakres, V – wspó³czynnik zmiennoœci.
Explanations: n – number of samples, x ± SD – arithmetic mean ± standard deviation, Me – median,
min-max – range, V – variability coefficient.

Zagêszczenie diaspor roœlin podwodnych w osadach powierzchniowych obu
jezior jest zró¿nicowane (tab. 3). W Jeziorze Czarnym nieuszkodzonych diaspor
jest niemal 140-krotnie mniej ni¿ w Jeziorze Bia³ym (49,5 ± 66,5 diaspor dm
wobec 5629,9 ± 4054 diaspor dm ). W Jeziorze Czarnym w wielu miejscach nie
ma diaspor, natomiast w Jeziorze Bia³ym ich liczba jest zawsze znaczna (>1300
diaspor dm ; tab. 3). Bank diaspor sk³ada siê wy³¹cznie z oospor ramienic, chocia¿ florê obu jezior tworz¹ równie¿ Cormophyta (por. tab. 2). W sk³ad banku
-3

-3

-3
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wchodz¹ oospory Chara i Nitella. W osadach obu jezior najwiêcej jest oospor
Chara, a znacznie mniej – Nitella, przy czym przewaga oospor Chara jest w Jeziorze Czarnym znacznie mniejsza ni¿ w Bia³ym. W Jez. Czarnym oospory stanowi¹ nieco ponad 75% sk³adu banku diaspor, podczas gdy w Bia³ym – niemal
95% (tab. 3). W Jeziorze Czarnym nie stwierdzono ¿ywych oospor, natomiast
w Bia³ym potencja³ aktywacyjny banku jest wysoki i wynosi 32,8 ± 22,3%. Oospory kie³kowa³y we wszystkich próbach, w sposób bardzo zró¿nicowany, dlatego
zmiennoœæ potencja³u aktywacyjnego jest znaczna (1,5–93%, V = 68%; tab. 3).
Podsumowuj¹c, humizacja Jeziora Czarnego doprowadzi³a do zmiany fizycznych i chemicznych cech œrodowiska wodnego, a tak¿e do regresji populacji
wiêkszoœci Charales. W ich miejsce nie pojawiaj¹ siê ¿adne inne gatunki roœlin.
Z powodu spadku aktywnoœci diaspor, zdolnoœæ populacji do regeneracji jest
niewielka.

3. Dyskusja
Przyczyn¹ humizacji Jeziora Czarnego by³o jego w³¹czenie do systemu odwadniania ³¹k na torfie niskim. Jak wykazali m.in. Górniak (1996) i Tobolski
(2000), g³ównym sk³adnikiem materii organicznej, wprowadzanej do jezior z takich œrodowisk, s¹ substancje humusowe (SH). Powoduj¹ one zabarwienie
i zmêtnienie wody, przez co zwiêksza siê poch³anialnoœæ œwiat³a w zakresie
200-365 nm (Frimmel 1994). Ponadto SH tworz¹ kompleksy o charakterze koloidalnym, które rozpraszaj¹c œwiat³o, zmniejszaj¹ zasiêg strefy fotycznej w jeziorze (Choiñski 1995; Górniak 1996). Ograniczone oœwietlenie podwodnych siedlisk silnie wp³ywa na roœlinnoœæ, zw³aszcza g³êbokowodn¹ (Banaœ 2001; Szmeja,
Boci¹g 2004). W Jeziorze Czarnym skutkuje to zwê¿eniem fitolitoralu do g³êbokoœci 4,0 m oraz zmniejszeniem siê area³ów populacji wiêkszoœci gatunków
roœlin podwodnych. W szczególnoœci dotyczy to Charales, które w warunkach
korzystnego oœwietlenia s¹ w stanie zasiedliæ znacznie g³êbsze fragmenty litoralu.
W dobrze zachowanych jeziorach twardowodnych, takich jak jez. Bia³e,
Charales tworz¹ rozleg³e ³¹ki podwodne (D¹mbska 1964; Krause 1997), znane
z ma³ej odpornoœci na spadek oœwietlenia (Blindow 1992). W wyniku niewielkiego nawet wzrostu stê¿enia SH w wodzie i osadach, roœliny te gin¹ w jeziorach
(Boci¹g 2000a; Szmeja 2000). W pracy Boci¹g (2000b) stwierdzono, i¿ w jez. Czarnym plon Charales jest ponad 8.000 razy ni¿szy ni¿ w jez. Bia³ym. Ponadto,
frekwencja wiêkszoœci gatunków tych roœlin jest znacznie ni¿sza, mniejsze s¹
tak¿e area³y ich populacji (tab. 2, ryc. 4). Tylko w przypadku Nitella flexilis frekwencja w p³ytkim litoralu jez. Czarnego jest znacznie wy¿sza ni¿ w jez. Bia³ym
(tab. 2, ryc. 4). Byæ mo¿e wynika to z wiêkszej, ni¿ w przypadku innych Charales,
odpornoœci tego gatunku na zacienienie lub na zmianê innych warunków
œrodowiskowych.
W obu porównywanych jeziorach Cormophyta rosn¹ doœæ p³ytko, przy
czym w jez. Czarnym wystêpuj¹ one z wiêksz¹ frekwencj¹ ni¿ w jez. Bia³ym

Wp³yw kwaœnej materii organicznej na strukturê populacji roœlin podwodnych...

57

(tab. 2, ryc. 5). Wyniki naszej pracy s¹ potwierdzeniem wczeœniejszego doniesienia, ¿e w przypadku humizacji, podobnie jak umiarkowanej eutrofizacji, zmiany w populacjach Cormophyta s¹ mniej wyraŸne ni¿ w populacjach Charales
(Ozimek, Kowalczewski 1984; Boci¹g 2000a; Ozimek 1990).
Podczas humizacji populacje g³êbokowodnych roœlin s¹ „spychane” w stronê
wód p³ytkich i lepiej oœwietlonych. Pod³o¿e litoralu jest w takich miejscach silnie erodowane przez fale i mineralne (Banaœ 2001), a populacje roœlin zwykle
rozrzedzone. W jeziorach miêkkowodnych w ten sposób reaguj¹ g³êbokowodne
Bryophyta i isoetids (Szmeja, Bociag 2004), w twardowodnych – Charales.
W wyniku regresji populacji g³êbokowodnych roœlin i ich przesuniêcia w stronê
p³ytkiego litoralu, w jeziorze zaciera siê charakterystyczny uk³ad zonacyjny
roœlinnoœci podwodnej.
Bank oospor, oceniony na podstawie prób pobranych z g³êbokoœci 4 m, jest
w Jez. Czarnym prawie 140-krotnie mniej liczny ni¿ w Jez. Bia³ym (por. tab. 3).
Jest to dodatkow¹ oznak¹ ustêpowania Charales z jeziora Czarnego, zwi¹zan¹
ze spadkiem zdolnoœci ich populacji do odnawiania siê. Ponadto, oospory nie
by³y zdolne do kie³kowania, a zatem regeneracja populacji ramienic na g³êbokoœci 4 m mog³aby nast¹piæ wy³¹cznie w wyniku dostawy diaspor z p³ytkiego
litoralu. By³by to jednak proces powolny, poniewa¿ skuteczne odnawianie siê
populacji Charales jest mo¿liwe dopiero wówczas, gdy w osadzie zgromadzi siê
dostatecznie du¿o ¿ywych i zdolnych do kie³kowania oospor.
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Summary
The aim of the study was to describe the differences in the water habitat and underwater vegetation structure between two hardwater lakes in the Kasubian Lakeland, oligohumic Lake Bia³e and mesohumic Lake Czarne. Catchment size and the properties of
water, underwater vegetation and diaspore bank were examined. The evaluation of wa-
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ter properties was based on surface water and near-bottom water samples collected during the summer stagnation. Underwater vegetation was studied following the transect
method, which involved determining the frequency with which species occurred in the
littoral. The diaspore bank was evaluated by means of an analysis of diaspores in the
samples of surface sediments (layer of 0-2,5 cm) collected from a depth of 4 m. The activation potential of the diaspore bank was experimentally determined, i.e. the diaspores
were exposed to controlled lighting and temperature.
As a result of earlier agricultural drainage, the area of meadows located on a peatland,
whose waters are discharged into the lake with a considerable amount of acid organic
matter with humic substances (SH) (Fig. 1), was included into the catchment area of Lake
Czarne. On the other hand, the catchment area of Lake Bia³e is natural. The lakes differ
in terms of concentration of SH in water and sediments. However, trophism, water hardness and pH are similar (Tab. 1). A greater amount of dissolved humic substances can be
found in the water of Lake Czarne, which is indicated by its dark colour and poor visibility. The epilimnion in this lake is much narrower and reaches a depth of 3 m, while in
Lake Bia³e, 7 m (Fig. 2). The range of the photic zone is also narrower in Lake Czarne
(Fig. 3). Charales and Cormophyta grow in both lakes. In Lake Czarne fewer species (10)
than in Lake Bia³e (13) were found. The maximum depth of plant occurrence is also
smaller in Lake Czarne (4 m compared with 11 m). In Lake Czarne Cormophyta dominate (frequency of 61%), and Charales represent a smaller percentage (39%). In Lake
Bia³e the proportions are reversed (Tab. 2, Fig. 4, 5). In Lake Czarne Charales occupy the
littoral to a depth of 4 m, whereas in Lake Bia³e, to 11 m. In both lakes the home ranges of
Cormophyta reach a similar depth (4 m; Tab. 2). The oospore bank in the sediments of
Lake Czarne is over 140 times smaller than in Lake Bia³e. In the surface layers of sediments at a depth of 4 m in Lake Czarne there are no living oospores, while the activation
potential of the bank in Bia³e Lake is high (Tab. 3).
All in all, the humication of Lake Czarne manifests itself in a change of physical and
chemical water properties as well as the visible disappearance of Charales. The low activation potential of the oospore bank in this lake indicates that the population of Charales
proves to be barely able to regenerate.

