
Analiza możliwości wykorzystania makrofitów do oceny stanu ekologicznego rzek 

przekształconych z zastosowaniem sieci neuronowych 

 

Celem pracy było określenie związków pomiędzy wskaźnikami makrofitowymi 

a parametrami fizyczno-chemicznymi wody oraz stanem hydromorfologicznym rzek. Badania 

dotyczyły tylko odcinków rzecznych silnie przekształconych hydromorfologicznie. 

Dodatkowo, analizowano możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych 

w badaniach ekologicznych ekosystemów wodnych. 

Do wykonania niniejszej rozprawy posłużyło 200 stanowisk badawczych 

zlokalizowanych na obszarze niemal całego kraju. Badania botaniczne prowadzono zgodnie 

z Makrofitową Metodą Oceny Rzek (MMOR), natomiast badania hydromorfologiczne 

według metodyki River Habitat Survey. Ponadto dla każdego stanowiska analizowano jakość 

wody pod względem 12 parametrów jakości wody (odczyn, przewodność elektrolityczna 

właściwa, zasadowość, fosfor reaktywny i ogólny, azot azotanowy, azotynowy, amonowy, 

organiczny i całkowity, BZT5 oraz tlen rozpuszczony). 

Na podstawie badań makrofitowych obliczono trzy wskaźniki oceny stanu 

ekologicznego rzek: polski Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR), francuski Indice Biologique 

Macrophytique en Rivière (IBMR) oraz brytyjski River Macrophyte Nutrient Index (RMNI). 

Dodatkowo obliczono cztery wskaźniki różnorodności biologicznej (obfitość, bogactwo 

gatunkowe, wskaźnik Shannona-Weavera i wskaźnik Simpsona). Bazując na wynikach badań 

hydromorfologicznych obliczono ponad 30 różnych wskaźników charakteryzujących warunki 

siedliskowe badanych odcinków rzecznych oraz dwa syntetyczne wskaźniki oceny stanu 

hydromorfologicznego (wskaźnik naturalności siedliska – HQA, wskaźnik przekształcenia 

siedliska – HMS). 

Uzyskane wyniki wskazują, że przekształcenia hydromorfologiczne rzek są ważnym 

czynnikiem wpływającym na rozwój roślinności wodnej. Na podstawie analizy wariancji 

wykazano, że występowanie makrofitów należących do różnych grup ekologicznych zależy 

od stopnia umocnienia brzegów i dna cieków. Różnice dotyczyły w największym stopniu 

glonów makroskopowych, hydrofitów i helofitów. Wartości wskaźników oceny stanu 

ekologicznego w rzekach przekształconych również różniły się istotnie w zależności od 

stopnia przekształcenia koryta. Najmniejsze różnice dotyczyły wskaźnika RMNI, co jest 

w dużym stopniu związane z brakiem glonów makroskopowych w tym systemie oceny. 

Wyniki badań wskazują na słabe liniowe związki pomiędzy analizowanymi wskaźnikami 
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fizyczno-chemicznymi i hydromorfologicznymi a indeksami makrofitowymi, co wskazuje na 

złożoność i nieliniowość zachodzących w ekosystemach wodnych procesów i zjawisk.  

Sztuczne sieci neuronowe umożliwiły modelowanie wartości wskaźników 

makrofitowych na podstawie zmiennych środowiskowych. Dla sieci modelujących wskaźniki 

RMNI i MIR otrzymano najwyższe wartości współczynników determinacji oraz najniższe 

znormalizowane pierwiastki błędów średniokwadratowych. Niższą jakością charakteryzowały 

się modele predykcji indeksu IBMR. Sieci modelujące wszystkie wskaźniki różnorodności 

biologicznej cechowała bardzo niska jakość. We wszystkich analizowanych przypadkach 

następowało polepszenie jakości modelowania na skutek dodania do zmiennych 

objaśniających wskaźników HQA i HMS. Istotny wpływ tych dwóch wskaźników na modele 

potwierdzają wyniki analiz wrażliwości. Wskazuje to, na powiązania indeksów 

makrofitowych ze stanem hydrormofologicznym odcinków badawczych.  

Badania wykazały, że z uwagi na zależność wartości wskaźników oceny stanu 

ekologicznego i stopnia przekształcenia rzek, badania silnie zmienionych i sztucznych części 

wód należy prowadzić na odcinku o nieumocnionych brzegach i dnie koryta. Prowadzenie 

monitoringu makrofitowego na rzekach silnie przekształconych umocnieniami wymaga 

modyfikacji systemu MIR poprzez zmianę wartości liczb wskaźnikowych i współczynników 

wagowych dla niektórych taksonów, tak aby indeks wskazywał jedynie stopień eutrofizacji 

ekosystemu, a nie wpływ przekształceń. Zwiększenie precyzji oceny stopnia eutrofizacji 

może zostać osiągnięte także poprzez zmianę (obniżenie) granic klas oceny silnie 

zmienionych i sztucznych części wód. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują również na 

brak możliwości wykorzystania wskaźników różnorodności biologicznej w ocenie wód 

zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. 
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Analysis of possible use of macrophytes in the ecological status assessment of modified 

rivers using neural networks 

 

The aim of the study was to determine relationships between macrophyte indices, 

physico-chemical parameters of water and the hydromorphological status of rivers. Studies 

were conducted on river sections strongly modified in terms of their hydromorphology. 

Additionally, the applicability of artificial neuron networks in ecological studies on aquatic 

ecosystems was analysed. 

This dissertation is based on analyses of 200 experimental sites located in almost all 

regions of Poland. Botanical analyses were conducted in accordance with the Macrophyte 

Method for River Assessment (MMOR), while hydromorphological studies were performed 

following the River Habitat Survey method. Moreover, for each site water quality was 

analysed in terms of 12 physico-chemical parameters (pH, conductivity, alkalinity, reactive 

and total phosphorus, nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, ammonia nitrogen, organic and total 

nitrogen, BOD5 and soluble oxygen). 

Based on the macrophyte analyses three indices of ecological river status were 

calculated: the Polish Macrophyte Index for Rivers (MIR), the French Indice Biologique 

Macrophytique en Rivière (IBMR) and the British River Macrophyte Nutrient Index (RMNI). 

Additionally, four biodiversity indices were calculated (abundance, species richness, the 

Shannon-Weaver index and the Simpson index). Based on the results of hydromorphological 

analyses over 30 different parameters were calculated, characterising habitat conditions of 

investigated river sections and two synthetic indices assessing the hydromorphological status 

(Habitat Quality Assessment – HQA, Habitat Modification Score – HMS). 

Results indicate that hydromorphological modification of rivers is an important factor 

affecting the development of aquatic vegetation. Based on the analysis of variance it was 

shown that the occurrence of macrophytes belonging to different ecological groups depends 

on the degree of reinforcement of river banks and watercourse beds. The greatest differences 

were found in the case of macroscopic algae, hydrophytes and helophytes. Values of 

ecological status in modified rivers also differed significantly depending on the degree of bed 

modification. The smallest differences were observed in RMNI values, which is to a 

considerable extent connected with macroscopic algae being excluded from this assessment 

method. Research results showed weak linear relationships between analysed physico-

chemical parameters, hydromorphological indices and macrophyte metrics, which indicates 
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the complexity and non-linearity of processes and phenomena taking place in aquatic 

ecosystems.  

Artificial neuron networks made it possible to model values of macrophyte indices 

based on environmental variables. The greatest values of coefficients of determination and the 

lowest root mean square standardised errors were obtained for networks modeling RMNI and 

MIR indices. Prediction models of IBMR were found to be inferior in quality. Networks 

modelling all biodiversity indices were of very low quality. In all analysed cases modelling 

quality improved as a result of adding HQA and HMS indices to explanatory variables. The 

significant effect of these two indices in the models is confirmed by the results of sensitivity 

analyses. This indicates the correlation of macrophyte metrics with the hydromorphological 

status of the experimental river sections.  

Analyses showed that in view of the dependence between the assessment of ecological 

status and the degree of river modification studies on strongly modified and artificial sections 

of watercourses need to be conducted on a section with the unreinforced banks and channel. 

Macrophyte monitoring in rivers strongly transformed by reinforcements requires a 

modification of the MRI system by changing the values of indicator values and weighting 

factors for certain taxa so that the index indicated only the degree of ecosystem eutrophication 

and not the degree of modifications. Precise assessment of the degree of eutrophication may 

also be enhanced by changing (lowering) the boundaries of assessment classes for strongly 

altered and artificial sections of watercourses. Results of analyses also indicate the 

impossibility to apply biodiversity indices in water quality assessment in accordance with the 

Framework Water Directive. 


