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Aldrowanda p cherzykowata
Aldrovanda vesiculosa

Fot. 1. Aldrowanda p cherzykowata
( R. Kami ski)

Fot. 2. Siedlisko aldrowandy
( R. Kami ski)

rezerwat Bagno Mostki

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: rosiczkowate Droseraceae

2. Status
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa
Konwencja Berne ska

Za cznik II i IV
Za cznik I

Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa

ochrona cis a od 2001 r.

Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN (1996)

nie uwzgl dniono

Polska czerwona ksi ga ro lin (2001)
Czerwona Lista

(2006)

CR

E (wymieraj ce, krytycznie zagro one

zagro one wymarciem,

kt rych prze ycie jest ma o prawdopodobne, o ile nadal b d dzia a czynniki zagro enia)
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3. Opis gatunku
Niewielka ro lina wolnop ywaj ca tu pod powierzchni wody. Gatunek monotypiczny,
lecz zr nicowany na rasy odr niaj ce si od siebie zawarto ci poszczeg lnych barwnik w asymilacyjnych. Ro liny azjatyckie i europejskie (z wyj tkiem w gierskiej populacji
z jeziora Balat -t ) s zielone, ro liny australijskie i afryka skie barwy czerwonawej do
intensywnie bordowej w siedliskach nas onecznionych. Aldrowanda dorasta do 25(50) cm
d ugo ci; najcz ciej spotykane s ro liny 6 15-centymetrowe. odyga na og pojedyncza, niekiedy sympodialnie rozga ziona lub z 1 3(7) p dami bocznymi. Wielko ro lin
w ci gu sezonu wegetacyjnego jest uzale niona od warunk w siedliskowych i wzgl dnie
ustabilizowana, albowiem ro liny jednocze nie rosn i obumieraj w swej najstarszej cz ci. Li cie g sto cie nione wyrastaj w ok kach odleg ych od siebie o 4 10 mm. W ka dym ok ku jest 6 9 li ci; w ok kach nosz cych kwiaty niekiedy ich liczba wzrasta do 17.
Podstawa li cia w ska, blaszka rozszerza si klinowato, dorastaj c do 5 10 mm d ugo ci,
i jest zako czona wybiegaj cymi 4 6 (rzadko 1 3) szydlastymi (6 8 mm d ug.) szczecinkami, pomi dzy kt rymi na szczycie li cia wyrasta nerkowata pu apka, dorastaj ca do 3 7
mm d ugo ci. Zbudowana jest z dw ch po wek osadzonych na nerwie rodkowym.
Samopylne kwiaty wyrastaj pojedynczo w ok kach li ci. Maj po 5 pod u nie jajowatych, dzia ek kielicha, 3 4 mm d ugich i 1 1,5 mm szerokich. P atki korony zielonkawobia e, d ugie 4 5 mm, szerokie 2 3 mm, ca obrzegie, jajowatego kszta tu w ilo ci
5 sztuk. Pr cik w 5, 3 4 mm d ugich, o okr g ych torebkach pylnikowych. S upek g rny,
jajowaty, jednokomorowy, pi ciokrotny, z pi cioma odstaj cymi szyjkami, zako czonymi
strz piasto rozga zionymi znamionami. Owocem jest p kaj ca 5 klapami torebka nasienna, wznosz ca si ponad nieodpadaj cy kielich. Nasion jest najcz ciej 10, barwy czarnej,
o wymiarach 1,5 x 1 mm, o uci tej podstawie i zaostrzonym zarodku.

4. Biologia gatunku
Hydrofit. W okresie jesiennym szczytowe p czki wzrostowe aldrowandy przekszta caj
si w p czki zimuj ce nazywane turionami, charakteryzuj ce si bardzo silnym zag szczeniem ok k w li ciowych. Aldrovanda, podobnie jak p ywacz Utricularia, nie tworzy
specjalnych turion w w rodkowych partiach odygi, jak to ma miejsce u wielu ro lin wodnych (wyw cznik Myriophyllum, rogatek Ceratophyllum itp.). Turiony pozwalaj ro linom przetrwa niekorzystne warunki. Wi kszo turion w opada w pa dzierniku na dno
zbiornika, nieliczne zimuj w lodzie, cz
jest wyrzucana jesieni przez fale na brzeg,
p o mszyste czy te na suche miejsca pomi dzy k pami turzyc. Prze ywalno p czk w
zimuj cych jest zr nicowana i zale y od miejsca ich spoczynku oraz od d ugo ci trwania
okresu zimowego.
Turiony wyrzucone wcze niej na brzeg lub p o ro linne, maj ce przed zamarzni ciem
czas na przeschni cie, w warunkach bez nie nych zim w ponad 90% wytrzymuj okresy
o temperaturze minus 5 15oC oraz kilkudniowe obni enia temperatury do minus 20 26oC.
Przykryte niegiem, na stanowiskach p nocno-wschodniej Polski znosz obni enia temperatury powietrza si gaj ce poni ej 30oC, o czym wiadcz zag szczenia ro lin odnajdywane w wilgotnych miejscach, pomi dzy k pami turzyc.
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Turiony zimuj ce w strefie zamarzania wody s nara one na mechaniczne zniszczenie
przez l d. Przy spadku temperatury w lodzie poni ej 10oC, co ma miejsce przy temperaturze powietrza poni ej minus 15 20oC, turiony gin . Podobnie reaguj turiony p ywaczy.
Prze ywalno p czk w zimuj cych pod wod jest zr nicowana. Na po udniu Czech,
na stanowiskach w p ytkich, mezotroficznych zbiornikach, jak mo na przypuszcza , charakteryzuj cych si kr tkim okresem beztlenowym, okres zimowy prze ywa 35 90(100)%
turion w. W krajowych akwenach, w kt rych brak tlenu zim nie trwa d u ej ni 2,5 3
miesi ce, rednia prze ywalno turion w wynosi oko o 70%. W miar wyd u ania si
okresu beztlenowego wzrasta miertelno turion w. Na stanowiskach naturalnych Polski
p nocnej, w kt rych okres beztlenowy wynosi 3 4,5 miesi ca, prze ywalno turion w
jest niewielka i wynosi (0)10 30%.
W naszych warunkach klimatycznych, w bardzo ciep ych latach ro liny czasami kwitn ; kwiaty pojawiaj si w sierpniu i wrze niu, z regu y nie otwieraj si i nie daj nasion.
W klimacie umiarkowanym dominuje rozmna anie wegetatywne, zachodz ce poprzez
oddzielanie si p d w bocznych. Liczba p d w bocznych jest wyznacznikiem jako ci warunk w siedliskowych, a tym samym potencja u biotycznego populacji, kt ry mo e by
wyra ony odpowiednim wska nikiem (Index of Biotic Potential IBP). IBP mo e s u y do
szybkiego por wnywania mi dzy sob siedlisk aldrowandy. Rozumiany jako stopie rozkrzewienia, w pewnym sensie odzwierciedla struktur wiekow populacji. Warto liczbow IBP A. vesiculosa stanowi iloraz sumy liczby ro lin macierzystych, p d w bocznych
oraz osobnik w m odych, tj. oderwanych w czasie poboru pr b lub niedawno oddzielonych i niewykazuj cych jeszcze objaw w starzenia si najstarszych ok k w i liczby
ro lin macierzystych w pr bie. Dotychczas, okre lone IBP dla rodzimych populacji wynosi
od 1,0 do 2,53. Wska nik jest miarodajny, je eli dotyczy ro lin nienara onych na mechaniczn fragmentacj przez fale i ptactwo wodne oraz gdy obliczany jest dla populacji,
w kt rych ro liny znajduj si w fazie wzrostu (koniec czerwca do ko ca sierpnia).
Ro lina drapie na. Pu apki aldrowandy budow i zasad dzia ania przypominaj puapki mucho wek (Dionea), lecz dzia aj szybciej. Pu apk tworzy kolisty, szczytowy
fragment li cia; sk ada si ona z dw ch wkl s ych, p okr g ych po wek osadzonych na
zgrubia ym nerwie rodkowym. Na ich wewn trznych ciankach, w pobli u nerwu rodkowego (strefa centralna) wyrastaj w oski czuciowe. Mechaniczne ich podra nienie powoduje zamkni cie si pu apki w czasie 20 msek. Czas reakcji pu apek i czas ich refrakcji,
tj. czas niezb dny do zregenerowania si mechanizmu zamykaj cego, uzale niony jest od
czynnik w chemicznych siedliska i temperatury. Obni enie temperatury poni ej 10oC i jej
podwy szenie powy ej 40oC powoduje zanik w asno ci chwytnych pu apek. Tak e gwa towne zmiany temperatury rozregulowuj mechanizm chwytania: czas refrakcji jest d ugi,
pu apki cz sto zamykaj si samoczynnie, a przy podra nieniach czas ich zamykania wyd u a si do kilku sekund. Zdobycz jest wa nym czynnikiem w yciu aldrowandy. Ro liny
chwytaj ma e organizmy wodne (Daphnia, Cyclops i male ki narybek), ale potrafi te
utrzyma i zabi znacznie wi ksze od pu apek kie e Gammarus pulex, larwy komar w
i innych owad w. Wydzielane do pu apki enzymy rozk adaj schwytane organizmy na
zwi zki prostsze (aminokwasy, cukry, makro- i mikroelementy), kt re transportowane do
wierzcho kowych partii ro lin wspomagaj wzrost. Przy braku zooplanktonu aldrowanda
latem przyrasta (0,3)0,7 1,2 ok ka w ci gu doby. Tempo wzrostu ro lin w siedliskach
z bogat mikrofaun zwi ksza si do 70%, a ich biomasa wzrasta o 50 170%.
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Wymienione wy ej uwarunkowania siedliskowe sprawiaj , e populacje aldrowandy
w zale no ci od warunk w klimatycznych mog podlega silnym wahaniom liczebno ci
w poszczeg lnych latach.

5. Wymagania ekologiczne
Aldrowanda p cherzykowata ro nie w zbiornikach mezoeutroficznych i eutroficznych
o r nym stadium zarastania oraz w jeziorach o r nym stadium dystrofii, w kt rych cz sto
wyst puj jeszcze niekt re zespo y ro linne charakterystyczne dla p nych stadi w zarastania jezior eutroficznych. Aldrowanda zasiedla le ce przy podtorfionych brzegach, spokojne, os oni te od wiatru i falowania zatoki, o p ytkiej wodzie, dobrze si nagrzewaj ce
latem, lecz niezamarzaj ce do dna w okresie zimowym. Jest ro lin wiat olubn . Ro liny
rosn ce w miejscach nas onecznionych s kr tsze od ro lin rosn cych w cieniu, jednak e
ich li cie, pu apki oraz biomasa jest wi ksza. Skala ekologiczna aldrowandy wzgl dem
chemicznych czynnik w siedliska jest do szeroka. Mimo e ro nie niekiedy w siedliskach
o wodzie lekko alkalicznej (pH 7,9), to w wi kszo ci jej siedlisk woda jest lekko kwa na
(pH 6,0 6,6) obni aj c si do 5,8 na jednym z dystroficznych stanowisk. Wielko ro lin,
ich rozkrzewienie i biomasa s ujemnie skorelowane z zawarto ci w wodzie wapnia,
w mniejszym stopniu potasu, natomiast dodatnio z zawarto ci kwas w humusowych warunkuj cych ich rozw j.
Aldrowanda jest gatunkiem o szerokiej amplitudzie fitosocjologicznej. Bez wzgl du na
typ zbiornika wyst puje w uk adzie mozaikowym i jest komponentem zbiorowisk ro linnych nale cych do dw ch klas fitosocjologicznych (Potametea, Phragmitetea). W klimacie umiarkowanym spotyka si j w asocjacjach ro linnych wyst puj cych na podtorfionych lub torfowych brzegach jezior. Najwi ksze skupienia populacji odnajdywane s na
pograniczu fitocenoz turzycowych nale cych do zwi zku Magnocaricion, p a mszystego
i zespo w, w kt rych dominuj cymi ro linami s : trzcina Phragmites australis, osoka aleosowata Stratiotes aloides wraz z abi ciekiem Hydrocharis morsus-ranae, pa k szerokolistn Typha latifolia, grzybieniami Nymphaea i gr elem
tym Nuphar lutea, rzadziej
za zachylnikiem b otnym Thelypteris palustris. Na stanowiskach europejskich aldrowand
cz sto odnajdywano w r d zaro li trzcinowych. Niekiedy w sprzyjaj cych warunkach klimatycznych wyst puje eksplozywny rozw j populacji aldrowandy, kt ra mo e sta si
ro lin nieomal dominuj c w niekt rych partiach jezior (obserwacje na jeziorze Kruglak
w 1994 r. i jeziorze ukie w 1998 r.), i w wczas mo na identyfikowa zesp Spirodelo-Aldrovandietum Borhidi et Koml di 1959. Najrzadziej aldrowand mo na spotka w dystroficznych jeziorach r dtorfowiskowych, w kt rych pas torfowc w nasuwa si bezpo rednio na to wodn , a ro liny towarzysz ce, wymienione powy ej, wyst puj w ladowych
ilo ciach. W Polsce takim stanowiskiem jest jezioro Moszne oraz zbiorniki na torfowisku
w rezerwacie Bagno Mostki . By mo e negatywny wp yw maj tu (pomimo wzgl dnie
dobrych warunk w chemicznych siedliska) trudno ci z zimowaniem i wiosennym wyp ywaniem turion w, niedostatek zooplanktonu oraz brak wi kszo ci gatunk w ro lin towarzysz cych, kt re pozytywnie wp ywaj na wzrost i rozw j aldrowandy. Do takich ro lin
nale g wnie turzyce Carex spp., trzcina Phragmites australis, pa ki Typha spp. oraz osoka aleosowata Stratiotes aloides.
37

Monitoring gatunk w ro lin

6. Rozmieszczenie w Polsce
W dzisiejszych granicach Polski, na przestrzeni dziej w, aldrowand odnotowano na 92
stanowiskach. P wieku temu aktualnych by o jeszcze oko o 70 stanowisk, na pocz tku lat
osiemdziesi tych ubieg ego wieku ju tylko 14 potwierdzonych stanowisk. Obecnie (stan
na 2008 r.) w naszym kraju jest 7 stanowisk naturalnych (Kana Augustowski ko o luzy
w Mikaszewie oraz jego rozlewisko pomi dzy luz Perku a Jeziorem Krzywym, jeziora:
Mikasz wek i Kruglak w rezerwacie Perku na Pojezierzu Augustowskim, jeziora Moszne,
D ugie i Sumin na Pojezierzu czy sko-W odawskim), 5 stanowisk restytuowanych (jeziora P otycze, ukie, Pereszpa, Koseniec i Ha skie na Pojezierzu czy sko-W odawskim)
oraz 8 stanowisk zast pczych, na kt re introdukowano aldrowand w latach 1992 1998.
S to: r dtorfowiskowe zbiorniki wodne w rezerwacie torfowiskowym Bagno Mostki
na Pojezierzu Brodnickim, rozlewisko Kana u Augustowskiego na zach d od wsi P aska,
jezioro Chylniki, Krzywulek i Widne na Pojezierzu Augustowskim, Jezioro wi te ko o Mia
w Puszczy Noteckiej, p nocny zbiornik rezerwatu Torfowiska Su owskie ko o Rzepina
oraz jezioro Orchowo w Lasach Sobiborskich. Powt rnego sprawdzenia wymaga stanowisko na jeziorze Jeziorko (w rezerwacie Jarz bek ) ko o Gostynina.
W roku 2007 aldrowand monitorowano na 2 stanowiskach naturalnych, tj. na jeziorze
Mikasz wek wraz z ca ym odcinkiem kana u a do luzy Mikasz wka w Mikaszewie oraz
na Jeziorze D ugim, na 1 stanowisku restytuowanym (jezioro P otycze) oraz na 2 stanowiskach zast pczych (jezioro Krzywulek i r dtorfowiskowe zbiorniki na Bagnie Mostki).

Monitorowane stanowiska
Zasi g gatunku wg Raportu dla KE 2007
Granica region w biogeograficznych

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk monitoringu gatunku na tle jego zasi gu geograficznego
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II. METODYKA
1. Opis bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Kontynuowa nale y monitoring stanowisk sprawdzanych w roku 2007, tj. jeziora P otycze i D ugie na Pojezierzu czy sko-W odawskim, jeziora Krzywulek i Mikasz wek wraz
z Kana em Augustowskim i jego rozlewiskiem przy luzie Mikasz wka oraz wszystkie zbiorniki w rezerwacie Bagno Mostki na Pojezierzu Brodnickim. Zaleca si przeprowadza
kontrole zgodnie z metodyk kontroli poprzednich wykorzystuj c do tego celu fotografie,
opisy i szkice rozmieszczenia monitorowanych ro lin na poszczeg lnych stanowiskach
(dost pne w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie). W zale no ci od wielko ci
populacji i zr nicowania zag szczenia ro lin, do oblicze oraz okre lenia IBP sugeruje
si zastosowanie od kilku do kilkunastu powierzchni pr bnych usytuowanych w miejscach
pomiarowych z lat poprzednich, tj. na brzegach area u wyst powania populacji w zbiorniku oraz w rodku area u w miejscach o r nym zag szczeniu ro lin.

Spos b wykonywania bada
Jednostk zliczeniow jest liczba poszczeg lnych ro lin.
Tab. 1. Spos b pomiaru wska nik w stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru
Populacja

Liczba osobnik w

Policzenie sztuk na powierzchniach pr bnych wielko ci od 25 x 25 cm do 1 x 1 m
lub liczenie osobnik w na 1 m.b. brzegu
mszystej splei porastaj cej to wodn lub
liczb zatoczek na np. 20 m brzegu i redni liczb ro lin je zasiedlaj cych

Typ rozmieszczenia
(rozproszony,
skupiskowy)

Ocena ekspercka

Struktura
wiekowa

Warto IBP
A. vesiculosa

Suma liczby ro lin macierzystych, p d w
bocznych oraz osobnik w m odych tj.
oderwanych w czasie poboru pr b lub
niedawno oddzielonych i niewykazuj cych
jeszcze objaw w starzenia si najstarszych
ok k w podzielona przez liczb ro lin
macierzystych w pr bie

Stan zdrowotny

Chloroza i infekcje
grzybowe (zob. fotografia w www.wuwr.com.
pl/pdf/1975.pdf zmniejszanie si wielko ci
pu apek chwytnych
(poni ej 2 mm)

Liczebno

Obserwacja barwy i wygl du ro lin
(negatywne:
kni cie ro lin i silne
skracanie mi dzyw li pomi dzy ok kami
li ciowymi)
Pomiar
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Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego siedliska

Powierzchnia
zaj tego siedliska

Powierzchnia
(w arach, hektarach)

Powierzchnia
(w arach, hektarach)
Odniesienie do
poprzedniego
okresu monitoringowego

Ocena ekspercka; ocena mo liwa po
por wnaniu z wynikami z poprzedniego
okresu monitoringu
Ocena ekspercka area u populacji, czyli
wielok ta wypuk ego, obejmuj cego
wszystkie miejsca wyst powania poszczeg lnych osobnik w; wobec ma ego area u
mo liwa ocena przez pomiar, np. ta m lub
licz c kroki; ocena mo liwa po por wnaniu z wynikami z poprzedniego okresu
monitoringu

Fragmentacja
siedliska

Ocena ekspercka (czy p at siedliska odpoOcena w 3-stopniowej
wiedniego dla ro lin jest poro ni ty przez
skali (du a, rednia, ma a)
zr nicowane zespo y ro linne jakie

Stopie zaro ni cia
siedliska przez wysok
ro linno szuwarow
(trzcin Phragmites
australis, oczerety
Schoenoplectus spp.,
pa ki Typha spp.,
zachylnik Thelypteris
palustris, turzyce Carex
spp.) oraz ro linno
p ywaj c (osok
Stratiotes aloides)
i nymfeidy

Okre li w procentach
(lub przedzia ach
procentowych)
Poda gatunki (nazwa
polska i aci ska)

Dotyczy ca ego p atu siedliska
stanowi cego potencjalne miejsce
wyst powania (jest to przybrze e zbiornika
w obr bie wyst powania ro linno ci
szuwarowej i p ywaj cej przyleg ej
do szuwar w)

Termin i cz stotliwo bada
Najlepszym okresem na badania jest czas pomi dzy trzeci dekad czerwca i drug po ow sierpnia. Chc c jednak uzyska dane por wnywalne z historycznymi, nale y prowadzi obserwacje w tym samym czasie (od trzeciej dekady czerwca do drugiej dekady lipca
na Pojezierzu czy sko-W odawskim oraz w Polsce centralnej i zachodniej oraz w lipcu
na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim). Jest to wa ne w odniesieniu dla por wnywalnoci wsp czynnika IBP. Badania powinny by prowadzone przynajmniej co 3 lata.

Sprz t do bada
Badania wymagaj posiadania but w gumowych typu wodery, ma ego, lecz odpornego na uszkodzenia pontonu (niezb dna kamizelka ratunkowa), posiadania pozycjonera
GPS, aparatu fotograficznego. Przydatna jest ta ma miernicza do okre lenia wielko ci
powierzchni pr b lub p ywaj ca ramka wyznaczaj ca tak powierzchni (wymiary od
25 x 25 cm do 1 x 1 m). Osoba prowadz ca monitoring winna by zaznajomiona z zasadami BHP dotycz cymi poruszania si po terenach bagnistych i mszarach torfowiskowych
oraz zna zasady pracy aparat w GPS i ich skalowanie.
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2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja
Tab. 2. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska
FV
w a ciwy

Wska nik/ocena

U1
niezadowalaj cy

U2
zy

Populacja
Ponad 1000 ro lin
oraz je li zdarzaj
si pr by, w kt rych zag szczenie
ro lin wynosi co
najmniej 30 ro lin/
m2, a wi kszo
pr b wykazuje
zag szczenie powy ej 2 ro lin/m2

Liczebno

Struktura wiekowa (stopie rozkrzewienia ro lin rednio na jedn ro lin
(pomiar w miejscach, gdzie ro liny nie
s nara one na uszkodzenia przez fale
i wodne ptactwo)
Stan zdrowotny
Wyra a go dobrze rednia d ugo

Stopie rozkrzewienia powy ej
0,5

Powy ej 5 cm,
ro lin ro liny zielone

200 1000 ro lin
lub je li jak w FV
lecz 5 30 ro lin/
m2,

Poni ej 200
ro lin
lub je li
wi kszo
pr b poni ej 2
ro lin/m2

01 05

Poni ej 0,1

2 5 cm

Poni ej 2 cm,
ro liny zabartawo
wione

Mniejsza ni
w poprzednim
okresie monitoringu do 50% (zmiana charakteru
cz ci powierzchni siedliska)

Brak,
nast pi a utrata
siedliska
w wyniku
zmiany jego
charakteru

Siedlisko

Powierzchnia potencjalnego siedliska

Wi ksza lub
r wna powierzchni w poprzednim
okresie monitoringu

Powierzchnia zaj tego siedliska

Nie podlega ocenie

Fragmentacja siedliska

Brak lub ma a

Stopie zaro ni cia zbiornika
przez ro linno

Do 50%

Zwarcie wa nych dla aldrowandy
(zob. poni ej) zespo w ro linnych

Ma e/ rednie

Ocienienie mierzone
na pow. lustra wody

Do 15%

Obecno ro lin (lub tworzonych przez
nie zespo w ro linnych) pozytywnie
dzia aj cych na aldrowand
Nale do nich: trzcina pospolita
Phragmites australis, osoka aloesowata
Stratiotes aloides, turzyca dzi bkowata
Co najmniej 4
Carex rostrata, turzyca brzegowa
gatunki
C. riparia, turzyca sztywna C. elata, turzyca b otna C. acutiformis, turzyca prosowa
C. paniculata, pa ka szerokolistna Typha
latifolia oraz mszyste, sta e lub p ywaj ce
p a torfowcowe Sphagnum spp.

rednia
50 80%
rednie/du e
15 40%

2 3 gatunki

Du a
Powy ej 80%
Du e
Powy ej 40%

1 lub brak
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Obserwowane zmiany siedliska

Pozytywne

Je li procesy pozytywne r wnowa
si z negatywnymi
oraz w przypadku Negatywne
restytucji siedliska
w po czeniu z FV
i U2

Wska niki kardynalne:
liczebno ,
struktura wiekowa,
stan zdrowotny,
obecno ro lin (lub tworzonych przez nie zespo w ro linnych) pozytywnie dzia aj cych na aldrowand ,
obserwowane zmiany siedliska.

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku
Wz r wype nionej karty obserwacji gatunku na stanowisku z instrukcj wype niania poszczeg lnych p l
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku

1516 Aldrovanda vesiculosa

Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Ostoja Poleska

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa
stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego
Jezioro D ugie

Typ stanowiska

Referencyjne/badawcze
Badawcze

Opis stanowiska

Poda opis pozwalaj cy na identyfikacj stanowiska w terenie
Dawny rezerwat przyrody Jezioro D ugie, obecnie na terenie Poleskiego Parku
Narodowego niewielkie r dle ne jezioro, otoczone torfowiskami
przej ciowymi, od strony p nocnej jego brzegi porasta brzezina bagienna

Powierzchnia
stanowiska

W ha, a, m2
Oko o 28 ha

Obszary
chronione,
na kt rych
znajduje si
stanowisko

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe,
u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
Dawny rezerwat Jezioro D ugie; Poleski Park Narodowy;
Obszar Natura 2000 Ostoja Poleska PLH060013

Wsp rz dne
geograficzne

Wymieni wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
N: 51o27 ... ; E: 23o09 ...
przybrze e p nocne, w punkcie 17 okre laj cym
koniec wyst powania aldrowandy

Wysoko

wysoko ci n.p.m. stanowiska
168 m n.p.m.
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Charakterystyka
siedliska gatunku
na stanowisku

og lny charakter zbiornika wodnego
typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyrodniczego) i zbiorowisko
zespo y ro linne w nim wyst puj ce
Dystroficzne r dle ne jezioro o pow. 28,7 ha stanowi ce wraz z otaczaj cym je torfowiskiem rezerwat o pow. 640 ha. Od strony p nocno-zachodniej do jeziora przylega torfowisko niskie, a od strony po udniowej i po udniowo-wschodniej pr cz torfowisk przej ciowych i niskich wyst puje tak e
wysokie torfowisko mszarne. Brzeg zachodni oraz p nocno-zachodni przy
kt rym znajduje si g wne stanowisko aldrowandy okolony jest zaro lami
ozowymi.
W tej cz ci jeziora olbrzymia wi kszo przybrze a pokryte jest splej budowan przez jest lu ne zbiorowisko Typhetum latifoliae ze zmiennym udzia em
turzyc oraz zachylnika b otnego Thelypteris palustris. Na przybrze u wschodnim du e fitocenozy Phragmitetum communis, a na po udniowym tak e
Caricetum rostratae, jezioro p ytkie (maks. 1,5 m g boko ci), o dnie pokrytym
gyti organiczn , w cz ci rodkowej zaro ni te zwartym anem wyw cznika
k osowego Myriophyllum spicatum oraz w jego po udniowej cz ci kilkoma
du ymi, zwartymi p atami oczeretu jeziornego Schoenoplectus lacustris.

Informacje
o gatunku na
stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Stanowisko naturalne
Populacja monitorowana od roku 1981 [1983. Ekologia populacji Aldrovanda
vesiculosa L. praca doktorska, manuskrypt. Biblioteka Inst. Biologii Uniwersytetu Wroc awskiego, Kami ski R. 2006. Restytucja aldrowandy p cherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa L.) w Polsce i rozpoznanie czynnik w
decyduj cych o jej przetrwaniu w klimacie umiarkowanym. Acta Universitas
Vratislaviensis No 2863; Prace Ogrodu Botanicznego UWr., T. 8, z. 1;
ss. 105].
Gatunek zasiedlaj cy przybrze e zachodnio-p nocne, w ostatnich latach
pojedyncze osobniki odnajdowane tak e w po udniowej cz ci jeziora.
W roku 1983 stwierdzono liczne zatoczki i oczka wodne wype nione przez
aldrowand w zbiorowisku Typhetum latifoliae oraz do du e jej zag szczenie pomi dzy tym zbiorowiskiem a przylegaj c do niego zwart fitocenoz
osoki aloesowatej Stratiotes aloides. W latach 1996 1998 obserwowano stopniowy zanik osoki aleosowatej i zarastanie oczek wodnych na splei poro ni tej szuwarem pa ki szerokolistnej, co skutkowa o zmniejszaniem si populacji
aldrowandy. W bie cym roku populacj aldrowandy szacuje si na nie mniej
jak 2300 egzemplarzy (a wi c mniej jak w latach poprzednich).
Do pozytywnych zmian nale y zaliczy przemieszczanie si aldrowandy na
po udniowe przybrze e jeziora.

Obserwator

Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko
(wg umowy)
Ryszard Kami ski

Daty obserwacji

Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)
26.06.2007

Data wype nienia

Data wype nienia formularza przez eksperta
25.09.2007

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych

Data
zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion
wype nia instytucja koordynuj ca

wype nia instytucja koordynuj ca

Poni szy opis powinien by wynikiem bada /obserwacji terenowych
Poni ej propozycja eksperckiego podsumowania bada /obserwacji przeprowadzonych
w projekcie w bie cym roku na stanowisku; ewentualnie mo na dodatkowo wykorzysta (jako
uzupe nienie) w asne dane zebrane wcze niej na badanym stanowisku.
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Ocena poszczeg lnych parametr w: w a ciwy (FV)/niezadowalaj cy (U1)/z y (U2)/nieznany (XX)
Stan ochrony gatunku na stanowisku
Parametr/Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja
Liczba osobnik w lub zag szczenie osobnik w
Ponad 2500 os.
Liczebno

Powierzchnia siedliska zaj ta przez populacj
0,74 ha

FV

Typ rozmieszczenia
Od pojedynczych ro lin do niewielkich skupie
(ro lina wolno p ywaj ca)

FV

Struktura

Liczba os. generatywnych
Brak osobnik w kwitn cych (stan normalny)
Liczba osobnik w wegetatywnych
100% osobnik w wegetatywnych

FV

Stan zdrowotny

Wizualna ocena dorodno ci ro lin
lub rednia d ugo ro lin
Ro liny dobrze rozwini te

FV

Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego siedliska

Powierzchnia (ha, a, m lub km brzegu zbiornika)
oko o 1,5 ha

Powierzchnia
zaj tego siedliska

Powierzchnia (w ha, a; m, km zasiedlonego brzegu
zbiornika)
0,74 ha (zale y od wiatr w i fal w danym okresie)

Fragmentacja siedliska

Ocena w 3-stopniowej skali (du a, rednia, ma a)
rednia

FV

Stopie zaro ni cia
zbiornika przez
ro linno

Okre li w procentach (lub przedzia ach procentowych)
W obr bie area u populacji 95% zajmuje p o ro linne
tworzone przez pa k szerokolistn Typha latifolia
z r nym, zmiennym wzgl dem siebie udzia em
zachylnika b otnego Thelypteris palustris i turzyc Carex
spp. Reszta to rednio zwarte fitocenozy turzyc Carex
spp. skrzypu bagiennego Equisetum limosum, trzciny
pospolitej Phragmites australis i oczeretu jeziornego
Schoenoplectus lacustris

U1

Ocienienie

W procentach (lub ocena w 3-stopniowej skali)
W a ciwe (oko o 5%) dla 5% populacji (wschodnie
brzegi zbiorowisk ro linnych), 20 40% dla pozosta ej
cz ci populacji

FV

Zwarcie wa nych dla
aldrowandy zespo w
ro linnych

Ocena w 3-stopniowej skali
ma a/ rednia/du a
rednie

U1
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Obecno ro lin (lub
tworzonych przez nie
zespo w ro linnych)
1. pozytywnie
dzia aj cych
na aldrowand
oraz
2. wiadcz cych
pozytywnie lub negatywnie o danym siedlisku

Nale do nich: Phragmites australis, Stratiotes aloides,
Carex rostrata, C. riparia, C. elata, C. acutiformis,
C. paniculata, Typha latifolia oraz mszyste, sta e
lub p ywaj ce p a Sphagnum
1. Turzyce Carex spp. oraz pa ka szerokolistna Typha
latifolia, trzcina pospolita Phragmites australis, nielicznie osoka aloesowata Stratiotes aloides
2. Ust puj ce zbiorowisko budowane przez osok
aloesowat Stratiotes aloides i abi cieg p ywaj cy
Hydrocharis morsus-ranae

FV

Obserwowane
zmiany siedliska

Obserwowane od roku 1981:
Negatywne: dalsze wynoszenie szuwaru tworzonego
przez pa k Typha latifolia na powierzchni wody jako
splej ro linn co doprowadzi o do zaniku wielu wyst puj cych w nim oczek wodnych zajmowanych przez
aldrowand , zanik do szerokiego pasa osoki aloesowatej chroni cego przed falami i wiatrem aldrowand
rosn c pomi dzy nim a szuwarami

U2

Perspektywy ochrony

Perspektywy utrzymania si gatunku na stanowisku
w kontek cie utrzymania si populacji, dost pno ci
odpowiedniego siedliska, w obliczu istniej cych
i potencjalnych zagro e , a tak e innych informacji,
np. w asnych wcze niejszych danych)
Dobre stanowisko r dle ne na obszarze chronionym

Prowadzone zabiegi
ochrony czynnej i ich
skuteczno

U1

FV

Brak

Ocena globalna

U1

Lista najwa niejszych oddzia ywa na gatunek i jego siedlisko na badanym stanowisku
(w tym u ytkowanie). Nale y stosowa kodowanie oddzia ywa zgodne z Za cznikiem E do
Standardowego Formularza Danych dla obszar w Natura 2000
Aktualne oddzia ywania
Kod
950

Nazwa dzia alno ci
Ewolucja biocenotyczna

Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis
Zmiany w rozmieszczeniu i charakterze
poszczeg lnych fitocenoz, zarastanie
zbiornika na skutek sukcesji

A (du a)

Lista czynnik w, kt re w d u szej perspektywie czasowej mog stanowi zagro enie dla
gatunku i/lub jego siedliska (przysz e, przewidywalne oddzia ywania, jak np. planowane inwestycje, zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu, wzrastaj ca presja urbanizacyjna). Nale y stosowa kodowanie zagro e zgodne z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych
dla obszar w Natura 2000. Je li brak odpowiedniego kodu sam opis s owny w tabeli Inne
informacje w polu Inne obserwacje .
Zagro enia (przysz e przewidywalne oddzia ywania)
Kod
950

Nazwa
Ewolucja biocenotyczna

Intensywno
A

Wp yw

Syntetyczny opis
Zarastanie zbiornika na skutek sukcesji
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Inne informacje
Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za cznik w Dyrektywy Siedliskowej
i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie, gatunki chronione;
Inne warto ci
inne wyj tkowe walory obszaru
przyrodnicze
Na stanowisku wyst puj grzybienie bia e Nymphaea alba, gr el
ty Nuphar
luteum, bobrek tr jlistkowy Menyanthes trifoliata

Inne
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe
Opr cz Jeziora D ugiego aldrowanda wyst puje tu tak e na jeziorze Moszne
N 51o27 37 , E 23o07 16,4 (naturalna populacja zmniejszaj ca sw liczebno ),
w p nocnej cz ci jeziora Sumin k. Grabniaka (odbudowuj ca si naturalna
populacja, kt ra w ostatnich dwudziestu latach uwa ana by a za zanik ), oraz
charakteryzuj ca si du ymi wahaniami liczebno ci reintrodukowana populacja na
jeziorze ukie (w okolicach Rybacz wki N 51o24 30,5 , E 23o05 46,7 ) rozszerzaj ca sw j area na brzeg po udniowy okolice domk w kempingowych na
wprost pomostu Rybacz wki, na drugiej stronie jeziora (N 51o24 20 , E 23o05 50 )

Uwagi
metodyczne

Wszelkie inne niewymienione dot d uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami,
w tym przede wszystkim informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu
(metodyka prac; inne wska niki, kt re powinny by badane w monitoringu
szczeg owym, itp.)
W monitoringu powinna by badana liczebno populacji z wykorzystaniem
za czonej tabeli wsp rz dne punkt w w oparciu, o kt re wykre lono szkic
ro linno ci...
Pomocny do tego b dzie za czony:
szkic ro linno ci tej cz ci jeziora, w kt rej wyst puje aldrowanda
fotografie
Po dane wykonanie szkic w rozmieszczenia aldrowandy na jeziorze Krzywulek,
Mikasz wek i rozlewisku kana u przy luzie Mikasz wka z naniesieniem zespo w
ro linnych tam wyst puj cych

Za czy zdj cia fotograficzne; dobrze by by y wykonywane w takich punktach i kierunkach, jak pierwotne wykonane w roku 2007 (wymieni tytu y/nr i autor w wszystkich
zdj za czonych w wersji elektronicznej do formularzy obserwacji stanowisk min.
2 zdj cia na stanowisko).
Za czy zdj cia fitosocjologiczne wykonane metod standardow Braun-Blanqueta
na pow. 25 100 m2 (jedno w zbiorniku g wnym rezerwatu Bagno Mostki obejmuj ce
brzeg mszaru oraz po dwa na pozosta ych stanowiskach w r nych zespo ach ro linnych)
w p atach siedlisk, gdzie gatunek osi ga najwi ksze zwarcie, z okre leniem wsp rz dnych
zdj (GPS) oraz zaznaczeniem ich po o enia na szkicach stanowisk aldrowandy.

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Brak gatunk w z za cznik w Dyrektywy Siedliskowej o takich samych wymaganiach
ekologicznych. Metodyk opracowan dla aldrowandy mo na zaadaptowa dla innych,
rzadkich w naszym kraju gatunk w wodnych, jak: p ywaczowate Utricularia, czy salwinia
p ywaj ca Salvinia natans.

5. Ochrona gatunku
Przyczyn wygini cia du ej liczby stanowisk by a i jest post puj ca industrializacja, prace
melioracyjne, zamiana jezior na zbiorniki retencyjne zwi zana z tworzeniem r norakich
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system w irygacyjnych. Ostatnio du y, negatywny wp yw wywiera wzrost kultury agrarnej
(nawo enie) powoduj cy zmiany chemizmu w d i stosunk w cenotycznych w jeziorach
oraz rozwijaj ca si turystyka. Do oddzia ywania czynnik w antropogenicznych do czaj
si naturalne procesy zarastania jezior.
Ochrona siedlisk aldrowandy jest niezwykle trudna, a uwzgl dniaj c zmiany naturalne
siedlisk, by mo e niemo liwa w d ugim okresie czasu. Prostym, a zarazem skutecznym sposobem jest przenoszenie cz ci ro lin z zagro onych populacji na stanowiska zast pcze.
W latach 1992 1994 prowadzono dzia ania z zakresu ochrony czynnej aldrowandy
w lubelskiej cz ci Pojezierza czy sko-W odawskiego, a w latach 1996 1998 na terenie
ca ej Polski (Kami ski 2006), polegaj ce g wnie na restytucji gatunku i tworzeniu dla niego stanowisk zast pczych. Efektem jest zwi kszenie liczby stanowisk aldrowandy w Polsce
do oko o 20. W a ciw form ochrony jest zabezpieczenie w ca o ci zbiornik w, w kt rych
wyst puje aldrowanda. Ochrona siedliska powinna koncentrowa si na niedopuszczaniu
do du ych waha poziomu lustra wody w zbiornikach, w kt rych wyst puje aldrowanda,
do ich eutrofizacji, do zabudowy brzeg w jezior budownictwem rekreacyjnym oraz na poprawie infrastruktury sanitarno- ciekowej zbiornik w, w kt rych aldrowanda wyst powaa, zw aszcza na trasie Kana u Augustowskiego. W przypadku stanowisk po o onych nad
Kana em Augustowskim nie nale y dopu ci do rozszerzenia na te obszary rejs w statk w
wycieczkowych eglugi augustowskiej.
Zabezpieczenie ex situ zasob w genowych niewskazane z racji specyficznych wymaga aldrowandy i du ej kosztoch onno ci utrzymywania sztucznych stanowisk, w kt rych
mo liwa jest uprawa aldrowandy.
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