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Elisma wodna
Luronium natans

Fot. 1. Elisma wodna (

J. Szmeja)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rodzina: abie cowate Alismataceae

2. Status gatunku
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa Za cznik II i IV
Konwencja Berne ska Za cznik I
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa ochrona cis a od 2001 r. (od 2004 r. gatunek wymaga ustalenia
strefy ochrony w ca ym zbiorniku, w kt rym wyst puje).
Kategoria zagro enia
Czerwona lista IUCN nie uwzgl dniono
Polska czerwona ksi ga ro lin (2001) EN
Czerwona lista (2006) EN
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3. Opis gatunku
Europejski endemit, ro lina wodna lub, w szczeg lnych przypadkach wodno-l dowa.
Forma wodna wyst puje w zbiornikach wodnych, g wnie w jeziorach, do g bokoci oko o 3 m; ro lina zakotwiczona w pod o u, wiotka, delikatna i zimozielona. Doros y
osobnik sk ada si z kilku rozet li ci (ramet), po czonych cienkimi i atwo p kaj cymi
roz ogami. Rozeta osadzona na skr conym p dzie, z kt rego wyrasta w fazie kwitnienia
i owocowania jedna lub kilka nitkowatych i zwykle bezbarwnych odyg kwiatostanowych
o wysoko ci do 1,5 m, z kwiatami zamkni tymi, p cherzykowatymi i niemal przezroczystymi. Kwiaty tu pod powierzchni wody niekiedy otwarte, w wczas ich p atki korony
drobne (kilkumilimetrowe), bia e, rzadziej lekko r owo zabarwione. Li cie w podwodnej
rozecie wiotkie, r wnow skie i jasnozielone, d ugie na 5 15 cm, szerokie od 2 do 5 mm
i ostro zako czone. System korzeniowy typu wi zkowego; korzenie cienkie, bia awe lub
rdzawo nabieg e, niekiedy wrzecionowate. Roz ogi wyrastaj z podstawy rozety, s bia e
lub zielone (je li przysypane lub nieprzysypane osadem), o rednicy oko o 1 mm i d ugo ci
do 20 cm. Osobniki p ytko rosn ce (do 1,5 m) mog dodatkowo wytwarza d ugoogonkowe li cie unosz ce si na powierzchni wody, kt rych blaszki s sk rzaste, eliptyczne, rzadziej okr g e (1 4 cm d ., 1 2 cm szer.) i charakterystycznie unerwione (nerw obwodowy
i dochodz ce do niego nerwy boczne).
Forma wodno-l dowa: przyziemna, bez rozety li ci lub rozeta zredukowana. Ze skr conego p du wyrastaj przewa nie 2 sk rzaste i charakterystycznie unerwione li cie nawodne, wi zkowy system korzeniowy oraz kr tki (do kilku cm) p d kwiatostanowy. Kwiaty
otwarte, o rednicy 7 18 mm, bia e, rzadziej r owo-bia e; 3 dzia ki kielicha, 3 p atki
korony. W Polsce frakcja mniej liczna od poprzedniej. Dodatkowe opisy podano w opracowaniach Casper, Krausch (1980), Szmeja (2004).
Uwaga: Je eli elisma wytwarza nawodne li cie i kwitnie, w wczas atwo j odr ni od
innych krajowych ro lin wodnych i wodno-bagiennych. Elism mo na pomyli z podwodn form abie ca babki wodnej Alisma plantago-aquatica L., zw aszcza gdy ta ostatnia
ro nie w wodach kwa nych, ja owych i nie kwitnie. abieniec nie wytwarza cienkich rozog w i sk rzastych nawodnych li ci. Podwodn form elismy mo na te pomyli z m odocianymi stadiami rozwojowymi je og wki pokrewnej Sparganium angustifolium Michx.
Wczesne stadia rozwojowe tej ostatniej ro liny (m ode wegety i genety; pierwsze wyrastaj
z drobnych k czy, drugie z nasion), s
to-zielone, ta mowate i nie tworz rozet (obie
ro liny cz sto wyst puj w tych samych zbiornikach wodnych; Szmeja 2004).

4. Biologia gatunku
Zimozielona ro lina wodna (isoetid) typu klonalnego, korzeni ca si w pod o u (ryzofit).
W Polsce kwitnie i owocuje od maja do wrze nia, kwiaty prawdopodobnie samopylne,
nasiona drobne, morfologicznie niezr nicowane i kie kuj ce. Skuteczno rozmna ania
generatywnego znikoma (siewki trafiaj si niezwykle rzadko). Rozmna a si g wnie
wegetatywnie przez rozrastanie i fragmentacj klon w. Mo liwe do zasiedlenia odcinki
litoralu jezior kolonizuje za pomoc roz og w, w pewnych warunkach rodowiskowych
70

BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Elisma wodna Luronium natans (L.) Raf.

ro lina pionierska, s abo predysponowana do konkurowania o przestrze z innymi hydrofitami i amfifitami (Bazyd o 2004, Szmeja, Bazyd o 2006).
Zim podwodne osobniki zachowuj t sam co latem form wzrostu, lecz trac cz
kn ; pewna frakcja najstarszych li ci z obwodowej cz ci rozety ginie.
chlorofilu i
Forma wodno-l dowa gubi zim li cie i trwa do wiosny w postaci skr conego p du z systemem korzeniowym i fragmentem roz ogu (Szmeja 2004).

5. Wymagania ekologiczne
Lokalne populacje s wielopokoleniowymi klonami, trwaj cymi w tym samym miejscu
przez szereg lat i zorganizowanymi w formie skupie o powierzchni od kilku- do kilkunastu
metr w kwadratowych, rzadziej wi kszych. Populacje g bokowodne s z regu y liczniejsze i bardziej zag szczone ni p ytkowodne. W strukturze i dynamice populacji elismy jest
wiele analogii do innych isoetid w, zw aszcza brze ycy jednokwiatowej Littorella uniflora
i lobelii jeziornej Lobelia dortmanna (Szmeja 1992). W Polsce elisma jest sk adnikiem zbiorowisk z klasy Littorelletea uniflorae (Szmeja, Clement 1990, Sza kowski, K osowski 2001),
rzadziej klasy Utricularietea intermedio-minoris Den Hartog, Segal 1964 em. Pietsch 1965
(zwi zek Sphagno-Utricularion M ll. et G rs 1960), np. zbiorowisk mszak w wodnych:
Sphagnum denticulatum i/lub Warnstorfia exannulata.
W 2007 r. monitorowano 10 stanowisk (dziewi na Pomorzu, jedno na Dolnym l sku). Wszystkie populacje pomorskie wyst puj w jeziorach lobeliowych (siedlisko o kodzie
3110). Cechy monitorowanych siedlisk (jezior) z Pomorza: pH 4,4 7,6; przewodnictwo
26,7 90,5 S dm-3; TDS 19 89,7 mg dm-3, barwa wody 3 100 mg Pt dm-3; TP 0,007 0,1 mg
dm-3; widoczno 1,1 7,5 m; PAR 21,7 78,4%; trofia od oligo- do mezotrofii (6 oligo- i 3
mezotroficzne). Litoral z regu y pokryty kwa nym i dobrze uwodnionym osadem organicznym oraz w r nym stopniu opanowany przez ro linno typow dla jezior lobeliowych.
Area monitorowanych populacji, ich liczebno i zdrowotno na stanowiskach zr nicowane, struktura wiekowa na og w a ciwa. Minimalne tolerowane nat enie PAR w areale populacji: 20% wiat a bezpo redniego, padaj cego w ci gu roku na powierzchni
wody. Maksymalne tolerowane st enia substancji humusowych: 6,0 mg C dm-3.

6. Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce wyst puj dwie, geograficznie roz czne populacje: pomorska i dolno l ska;
pierwsza w 2007 r. do liczna, ale o cechach regresywnych (po 1950 r. spadek liczby stanowisk), druga w ko cowym stadium zaniku lub pojawia si tylko okresowo (sporadyczne
przenikanie osobnik w z populacji u yckiej na terenie Niemiec?).
Do po owy XX wieku gatunek podawany ze 120 stanowisk w zachodniej i po udniowozachodniej cz
kraju, w latach 2000 2007 stwierdzony na 64 stanowiskach. Od 1950 do
2005 r. wygin o co najmniej 57 stanowisk (47,5%): 48 na Pomorzu i 9 poza nim (Wielkopolska i Dolny l sk). Prawdopodobie stwo odszukania gatunku w Wielkopolsce i na Dolnym l sku istnieje, ale jest niewielkie. Powodem geograficznej nieci g o ci zasi gu, od
Pomorza po Dolny l sk i u yce, jest zanik stanowisk w Wielkopolsce. Nie stwierdzono,
aby gatunek zajmowa nowe, wcze niej nieznane, stanowiska (jeziora).
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Informacje (ustne) o wyst powaniu elismy na Dolnym l sku, pomimo poszukiwa
w 2007 r., nie zosta y potwierdzone, tym niemniej sugeruje si uj (tymczasowo) ten obszar jako istniej c w Polsce cz
zasi gu elismy, prowadzi tam poszukiwania stanowisk
i podj wsp prac z niemieckimi s u bami ochrony gatunkowej ro lin w celu rewitalizacji kilku (3 lub 4) stanowisk, metod reintrodukcji.

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

Polska ze wzgl du na znaczn liczb stanowisk (64) skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze (Pomorze, w tym prawie po owa w Borach Tucholskich) pe ni istotn
rol w powstrzymywaniu rozpadu geograficznego zasi gu oraz regresji puli genowej tego
gatunku na wiecie. W Europie najwi cej stanowisk wyst puje na terenie Niemiec (179)
i Holandii (123), podobn jak w Polsce ich liczb stwierdzono we Francji (62) i Anglii (58);
(wg danych z r nych r de , Szmeja 2004).

II. METODYKA
1. Opis bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Stanowiskiem elismy jest jezioro z naturaln (spontaniczn ) populacj . W Polsce wszystkie
dotychczas udokumentowane populacje tego gatunku wyst puj w jeziorach.
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Kryteria wyboru stanowisk:
(a) typ troficzny jeziora z elism (pe ne zr nicowanie w Polsce);
(b) forma i intensywno presji cz owieka (zr nicowane);
(c) liczebno populacji (ca a skala zr nicowania);
(d) szansa zachowania populacji (zr nicowana);
(e) oddzia ywania biotyczne dominuj cego konkurenta (zr nicowane).
Tab. 1. Stanowiska wytypowane do monitoringu elismy wodnej Luronium natans w Polsce w 2007 r.

Lp.

Nazwa stanowiska

Region

Forma ochrony

1

Jezioro Kaliska

Pomorze

brak

2

Jezioro Dobrogoszcz Pomorze

brak

3

Jezioro Liny

Pomorze

brak

4

Jezioro Krasne

Pomorze

rezerwat przyrody, PLH220035

5

Jezioro Nierybno

Pomorze

PN Bory Tucholskie , Sandr Brdy PLH220026

6

Jezioro Gacno Ma e

Pomorze

PN Bory Tucholskie , Sandr Brdy, PLH220026

7

Jezioro G uche

Pomorze

PN Bory Tucholskie , Sandr Brdy, PLH220026

8

Jezioro I owatka

Pomorze

rezerwat przyrody, Jeziora Bobi ci skie PLH320040

9

Jezioro Smo owe

Pomorze

rezerwat przyrody, Miasteckie Jeziora Lobeliowe LH0041

Stara Oleszna
PLH020049

Dolny l sk

10

wirownie w Starej Olesznej PLH020049

Na ka dym stanowisku wyznaczono po jednym poletku monitoringowym w typowym
dla jeziora fragmencie litoralu z elism . D ugo poletka (wzd u linii brzegowej, punkty
pocz tkowy i ko cowy za pomoc GPS), szeroko (od brzegu do g bokiej granicy area u populacji elismy; od kilku do kilkudziesi ciu metr w), powierzchnia 1000 1500 m2.

Fot. 2. Elisma wodna: forma wodna i wodno-l dowa (rys. K. Bana , fot. J. Szmeja)
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Spos b wykonywania bada
Jednostk zliczeniow s poszczeg lne p dy. Przez populacj rozumie si og p d w
(ramet, rozet) elismy w jeziorze. Liczebno populacji podajemy szacunkowo, wg skali
< 1000; 1000 10 000; 10 000 100 000; > 100 000 ramet/jezioro. Zag szczenie populacji
ustalamy, licz c p dy (ramety) na 3 poletkach, ka de o powierzchni 0,25 m2, w skupieniach zaznaczonych na planie ich rozmieszczenia w jeziorze.
Tab. 2. Spos b pomiaru wska nik w stanu populacji i siedliska
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru
Populacja

Liczba i wielko
skupisk na planie
ich rozmieszczenia
w jeziorze

Skartowanie skupie elismy wzd u brzeg w
jeziora

Typ rozmieszczenia
(rozproszony,
skupiskowy)

Ocena ekspercka

Zag szczenie

Liczba
p d w/0,25 m

Liczba p d w/0,25 m w skupiskach na planie ich
rozmieszczenia w jez., poda redni z 3 pr bek/
skupisko. Zliczanie w obr bie kratki p ywaj cej
o powierzchni 0,25 m
Na poletku monitoringowym ustalamy te rozk ad
ilo ciowy p d w m odych (juwenilnych), doros ych (maturalnych) i generatywnych w populacji
(w procentach)

Stan zdrowotny

Uszkodzenia
mechaniczne,
Obserwacja barwy i wygl du ro lin
grzybice, eruj ce
organizmy, epifity itd.

Liczebno

Siedlisko

Powierzchnia
potencjalnego
siedliska PH

Powierzchnia (w:
arach, hektarach)

Powierzchnia (a, ha)

Ocena ekspercka; ocena mo liwa po por wnaniu
z wynikami z poprzedniego okresu monitoringu.
W ocenie przydatno ci siedliska sugeruje si
uwzgl dni wszelkie dost pne dane o osadach
(mineralny, organiczny, grubo- lub drobnoziarnisty, z substratem obcym (gruz, metal itp.) lub bez
takiego substratu itp.

Odniesienie do
poprzedniego okresu
monitoringowego

Ocena ekspercka area u populacji, czyli wielok ta
wypuk ego, obejmuj cego wszystkie miejsca
wyst powania poszczeg lnych osobnik w
Ocena mo liwa po por wnaniu z wynikami
z poprzedniego okresu monitoringu

Fragmentacja
siedliska

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

Ocena ekspercka (czy p at siedliska odpowiedniego dla ro lin jest poro ni ty przez zr nicowane
zespo y ro linne i jakie)

G boko

Wm

Pomiar w p acie zaj tym przez elism
Np. znakowan lin

Powierzchnia
zaj tego siedliska RH
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Stopie zaro ni cia siedliska przez
wysok ro linno
szuwarow (trzcin
Phragmites australis,
oczerety Schoenoplectus spp., pa ki
Typha spp., rdestu
Potamogeton spp.
oraz ro linno
p ywaj c (osok
Stratiotes aloides)
i nymfeidy, i in.
gat. eutrofilnych

Okre li w procentach pokrycia
w p acie z elism
(lub w przedzia ach
procentowych)
Poda gatunki (nazwa
polska i aci ska)

Gat. pozytywnie
stowarzyszone:
brze yca jednokwiatowa, Littorella uniflora, lobelia Lobelia
Dortmanna, poryblin
Iso tes lacustris i inne
typowe dla siedliska
3110

Poda gatunki (nazwa
Obserwacje eksperta, posi kowa si zdj ciem
polska i aci ska)
oraz procent pokrycia fitosocjologicznym
w p acie z elism

Odczyn wody
powierzchniowy

pH

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
szuwarowe i p ywaj cej przyleg ej do szuwar w)
Nale y posi kowa si zdj ciem fitosocjologicznym

Pomiar w p acie zaj tym przez elism ,
w 1 na jeziorze, standardowa analiza (ph-metr)

Przewodnictwo
elektrolityczne wody

S/cm

TDS wody
(ca kowita zawarto
rozpuszczonych soli)

mg/dm

Pomiar w p acie zaj tym przez elism ,
w 1 na jeziorze, standardowa analiza laboratoryjna

Barwa wody

mg Pt/dm

Pomiar w p acie zaj tym przez elism , w 1 na
jeziorze, wst pnie ocena wizualna (prze roczysty
kubek) lub standardowa analiza laboratoryjna

Azot ca k.

mg TN/dm

Pomiar w p acie zaj tym przez elism ,
w 1 na jeziorze, pob r powierzchniowy wody;
standardowa analiza laboratoryjna

Fosfor ca k.

mg TP/dm

Pomiar w p acie zaj tym przez elism ,
w 1 na jeziorze, pob r powierzchniowy wody;
standardowa analiza laboratoryjna

Widzialno

m

Pomiar w p acie zaj tym przez elism ,
w 1 na jeziorze (kr ek Secchiego)

W procentach

Pomiar w p acie zaj tym przez elism w 1
na jeziorze przy u yciu miernika wiat a PAR
PAR w toni jeziora ustalamy z proporcji nat enia
na powierzchni wody (=100%) do warto ci zmierzonej 1,0 m pod powierzchni , w obr bie poletka
monitoringowego

PAR (promieniowanie fotosyntetycznie
czynne)

Pomiar w p acie zaj tym przez elism , w 1 na
jeziorze, standardowa analiza (konduktometr)

Zasady i szczeg owy spos b prowadzenia obserwacji ro lin w rodowisku wodnym
i pomiaru poszczeg lnych wska nik w zosta zamieszczony w Przewodniku do bada
ro linno ci wodnej (Szmeja 2006). Do bada laboratoryjnych mo na wykorzysta metody
stosowane przez inspektoraty ochrony rodowiska.
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Termin i cz stotliwo bada
W Polsce monitoring elismy rozpocz si w 2007 r. Zaleca si , aby by on prowadzony co
6 lat, w lipcu lub sierpniu, na dziesi ciu podanych stanowiskach. Rodzaj prac okre la Karta
stanowiska, siedliska i populacji.

Sprz t do bada
Badania wymagaj minimum 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), kr ek Secchiego, ph-metr,
konduktometr, miernik wiat a PAR, wizjer, lina znakowana, pojemniki na wod (pob r
pr bek). Osoba prowadz ca monitoring winna by zaznajomiona z zasadami BHP dotycz cymi poruszania si po terenach bagnistych i zbiornikach wodnych. Aparatur i sprz t
pomiarowy do oznaczania cech rodowiska wodnego, ro linno ci i populacji podano
w Przewodniku do bada ro linno ci wodnej (Szmeja 2006).

2. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska oraz ich waloryzacja
Tab. 3. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska
Wska nik

FV

stan w a ciwy

U1

niezadowalaj cy

U2

Zy

Populacja
Liczebno

Przynajmniej taka sama
(>90%) jak w poprzedniej
turze monitoringu

Spadek <10%

Spadek >10%

Zag szczenie

Przynajmniej takie same
(>90%) jak w poprzedniej tu- Spadek <10%
rze monitoringu lub wi ksze.

Spadek >10%

Stan zdrowotny

Bez zmian

Spadek >10%

Spadek <10%
Siedlisko

Potencjalne/PH/

Powierzchnia bez zmian
lub wi ksza (pomijaj c
powierzchni zaj t przez
gatunek)

Spadek <10%
(pomijaj c powierzchni zaj t przez
gatunek)

Spadek >10%
(pomijaj c powierzchni zaj t
przez gatunek)

Realne/RH/

Powierzchnia bez zmian lub
wi ksza

Spadek <10%

Spadek >10%

Fragmentacja

Bez zmian lub mniejszy

Wi kszy

Du o wi kszy

G boko
RH

Bez zmian lub g boko
wi ksza

Spadek <10%

Spadek >10%

Presja konkurent w

Bez istotnych zmian lub
spadek liczby i pokrywania
ww. gat.

Niewielki wzrost
udzia u ww. gat.
w pokrywaniu

Znaczny wzrost
udzia u ww. gat.
w pokrywaniu

Gat. pozytywnie
stowarzyszone

Bez zmian lub wzrost udzia u Niewielki spadek
w pokrywaniu
udzia u

Znaczny spadek
udzia u

Odczyn wody
powierzchn.

Wzrost > 0,5 jedBez istotnych zmian. W jeWzrost < 0,5 jednostki
nostki pH. Na OS
ziorach na obszarach sandro- pH. Na OS spadek <
spadek > 0,5 jedn.
wych (OS) lekki wzrost.
0,5 jednostki pH
pH
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Wzrost < 15 S
/cm). Na OS spadek <
15 S/cm).

Przewodnictwo
elektrol. wody

Bez istotnych zmian. Na OS
bez zmian lub lekki wzrost

TDS wody

Bez istotnych zmian lub
Wzrost <20%, na obspadek. Na OS bez zmian lub szarach sandrowych
lekki wzrost
spadek <20%

Barwa wody
Azot ca k.
Fosfor ca k.
Widzialno
PAR

Bez istotnych zmian
Bez istotnych zmian. Na OS
bez zmian lub lekki wzrost
Bez istotnych zmian lub
spadek
Bez istotnych zmian lub
lepsza ni poprzednio
Bez istotnych zmian lub
warto wi ksza

Wzrost > 15 S
/cm). Na OS spadek
>15 S/cm
Wzrost >20% lub
spadek >20% na OS.

Wzrost <20%
Wzrost <20%. Na OS
spadek <20%

Wzrost >20%
Wzrost >20%. Na
OS spadek >20%

Wzrost <20%

Wzrost >20%

Gorsza (<20%)

Znacznie gorsza
(>20%)

Spadek <20%

Spadek >20%

Oceniaj c parametr perspektywy ochrony, nale y mie na uwadze, e Polska pe ni
istotn rol w ochronie tego gatunku ro liny na Ziemi (trzecia pod wzgl dem wielko ci
populacja na wiecie)!
W konkluzji nale y okre li prawdopodobie stwo (szans ) utrzymania si populacji na
danym stanowisku przez najbli szych 10 lat, tzn. do nast pnej tury monitoringu, a w odniesieniu do wszystkich stanowisk, obj tych monitoringiem (dziesi ciu) tendencj zmian
w populacjach, siedliskach i jeziorach (na stanowiskach).

Wska niki kardynalne
o wietlenie,
odczyn wody,
humizacja.

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 na stanowisku
Kod gatunku

1831 Luronium natans

Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru

Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Jezioro Bobi ci skie

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego
I owatka

Stanowisko (jezioro)
Obszary chronione,
na kt rych znajduje
si stanowisko

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.
Rezerwat przyrody, N2000: Jeziora Bobi ci skie PLH320040

Wsp rz dne
geograficzne

Wymieni wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
E: 160 46 ... ; N: 530 58 ...
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Wysoko

n.p.m.

Wysoko ci n.p.m. stanowiska
Oko o 175 m n.p.m.

Opis stanowiska
(jeziora)

Powierzchnia (ha) 14,7 ha
G boko maks. (m): 8,0 m
Typ troficzny jeziora: mezotroficzne
Rodzaj u ytkowania jeziora: rezerwat przyrody (od 1977 r.)
powo any w celu ochrony jeziora lobeliowego (siedlisko 3110).
U ytkowanie zlewni:
Do po owy lat osiemdziesi tych XX w. bezle na cz
zlewni
(oko o 50%) intensywnie u ytkowana rolniczo (uprawa ro lin, hodowla
byd a i trzody chlewnej), w rezultacie znaczny sp yw powierzchniowy
w d zasobnych w zwi zki azotu i fosforu. W 2007 r. zlewnia w po owie
le na (od W), w po owie bezle na (pola uprawne, ugory i nieu ytki),
rolnictwo ekstensywne, obci enie jeziora zwi zkami biogenicznymi
niewielkie. W s siedztwie p l uprawnych pas zadrzewie o szeroko ci
10 30 m, g wnie olsza czarna Alnus glutinosa i brzoza brodawkowata
Betula verrucosa, rzadziej d b szypu kowy Quercus robur i buk Fagus sylvatica. W bezpiecznym oddaleniu od jeziora zabudowania wsi Cybulin

Typ stanowiska

Badawcze/referencyjne
Badawcze

Powierzchnia
stanowiska

14,7 ha

Charakterystyka
siedliska gatunku
na stanowisku

typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyrodniczego) i zbiorowisko
zespo y ro linne w nim wyst puj ce
Jezioro lobeliowe (typ 3110) z charakterystyczn ro linno ci

Informacje
o gatunku
na stanowisku

Obserwator

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Gatunek tworzy 5 skupie , wzd u linii brzegowej jeziora, w tym dwa
wi ksze. cznie, ro liny wyst puj wzd u oko o po owy linii brzegowej, cho populacja nieliczna i rozproszona, o zaburzonej organizacji
przestrzennej (brak powierzchniowo du ych skupie ). Stanowisko znane
od wielu lat, ju w 1977 r. utworzono tu rezerwat przyrody. Gatunek nie
by dot d monitorowany.
Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego
za to stanowisko (wg umowy)
J zef Szmeja

Daty obserwacji

Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)
20.06.2007

Data wype nienia

Data wype nienia formularza przez eksperta
20.06.2007

Data wpisania

wype nia instytucja koordynuj ca

Data zatwierdzenia

wype nia instytucja koordynuj ca
Stan ochrony gatunku na stanowisku

Parametr/Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja
Liczba osobnik w lub zag szczenie osobnik w (p dy/0,25 m2)
6,7 1,2
Liczebno

U1 U2
Typ rozmieszczenia
od pojedynczych ro lin do niewielkich skupie
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Struktura
(p dy/0,25 m2)

Stan zdrowotny

Osobniki generatywne
2,4 1,2
Osobniki wegetatywne
71,2 13,1
Osobniki juwenilne
26,4 11,2
Wizualna ocena
Os abiony; zahamowane rozmna anie p ciowe
(brak osobnik w kwitn cych)

U2
U2
U2

Siedlisko
Powierzchnia
Powierzchnia (w ha, a; m lub km brzegu zbiornika)
potencjalnego siedliska 2,8 ha

FV

Powierzchnia
zaj tego siedliska

Powierzchnia (w ha, a; m, km zasiedlonego
brzegu zbiornika)
0,80 ha

U1

Fragmentacja siedliska

Ocena w 3-stopniowej skali (du a, rednia, ma a)
Przeci tna (podzia na 4 fragmenty)

U1

G boko

Wm
Brak pomiaru

maks. RH

Presja konkurent w

Procent pokrycia w p acie z elism ; poda list gatunk w,
nazwa polska i aci ska
Ekspansja ro lin eutrofilnych, g wnie trzciny Phragmites
australis i rdestu ziemnowodnego Polygonum amphibium

U1

Gat. pozytywnie
stowarzyszone

Procent pokrycia w p acie z elism ; poda list gatunk w,
nazwa polska i aci ska
Lobelia jeziorna Lobelia dortmanna (nielicznie), poryblin
jeziorny Iso tes lacustris (nielicznie), brze yca jednokwiatowa
Littorella uniflora (do licznie)

FV

pH

6,9

TDS

40,2 mg dm-3

TP

0,007 mg TP dm

?

TN

2,95 mg TN dm-3

?

przewodnictwo

68,6 S cm

?

barwa wody

70 mg Pt dm-3

?

U1

?
?
-3

-1

1,4

?

PAR (%)

38,2

?

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)
Autoregeneracja prawdopodobnie mo liwa. Jezioro w fazie
regenerowania si po eutrofizacji i dewastacji
W 2007 r. brak istotnych zagro e
Dostawa zwi zk w biogenicznych, powoduj cych wzrost trofii
jeziora powstrzymana. Antropogenicznie zmienione: woda
i osad u y nione. Struktura osad w naruszona, liczny obcy
substrat: gruz, g azy, guma, szk o, metal, plastik itd.

Widzialno

(m)

Prowadzone zabiegi
ochrony czynnej i ich
skuteczno
Ocena globalna

U2

Wymieni widoczne w terenie oznaki wykonywania dzia a
ochronnych ew. posi kuj c si wiedz zebran w przesz o ci
(plany ochrony itp.)
Brak
U2
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Aktualne oddzia ywania
Kod

Rodzaj

Intensywno

953

Zakwaszenie

B

100,
701,
703,
900,

Erozja,
zanieczyszczenia
gleb i w d

C

971

Konkurencja

A

Wp yw
0

Syntetyczny opis
Dostawa wody zasobnej w substancje humusowe; dostawa allochtonicznych substancji
humusowych powoduje m.in. zabarwienie
wody na kolor jasnobr zowy
Sp yw powierzchniowy z antropogenicznie
zmienionych gleb i ro linno ci w zlewni;
zmiana rolniczego sposobu u ytkowania
gleb: z upraw polnych na ki i pastwiska
spowodowa a, e skutki sp ywu powierzchniowego s obecnie mniejsze ni dawniej
Presja konkurencyjna ro lin eutrofilnych:
siedliska Luronium zajmowane przez trzcin
Phragmites australis

Zagro enia
Kod

Nazwa

Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

740

Wandalizm

C

Dewastacja

952

Eutrofizacja

C

Dostawa substancji biogenicznych
mowana

953

Zakwaszenie

C

0

zaha-

Humizacja: dostawa (rowem) substancji
humusowych z pobliskiego ozowiska okresowo znaczna; w litoralu nadal du a ilo
obcego substratu

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
(ew. poda cz sto wyst powania); inne wyj tkowe walory obszaru
Inne
W jeziorze obecne populacje gatunk w chronionych, w Polsce rzadko spotykanych
warto ci
i gin cych: lobelia jeziorna Lobelia dortmanna (nielicznie), poryblin jeziorny Iso tes
przyrodnicze lacustris (nielicznie), brze yca jednokwiatowa Littorella uniflora (do licznie), wyw cznik skr toleg y Myriophyllum alterniflorum (do licznie), je og wka pokrewna Sparganium angustifolium (nielicznie), gr el drobny Nuphar pumila (w 2007 r.
do licznie) i jaskier le cy Ranunculus reptans (nielicznie w cz ci E jeziora).

Inne
obserwacje

Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe
Ukszta towanie terenu i rodzaj wykonanych prac wodno-regulacyjnych sugeruj ,
e jezioro I owatka mia o niegdy po czenie z s siednim Jeziorem Bobi ci skim
Wielkim, do kt rego jest typologicznie i florystycznie podobne. Naturalnym
sposobem zasilania w wod , rzadko spotykanym w tej grupie jezior, s r d a
u podstawy niewysokiej skarpy przy po udniowym brzegu. Siarkowod r w osadach
g binowych w 1951 r. (Szmal 1959), 1993 (Szmeja, mat. npubl.) i 2007 r. (zapach
bardzo s aby). W 2007 r. w p ytkim litoralu znaczny udzia powierzchniowy szuwar w, zw aszcza trzcinowych. Oznaki regenerowania si jeziora po eutrofizacji
i dewastacji: w 1993 r.
widoczno w wodzie 0,9 m, w 2007 r. 1,4 m

Uwagi
metodyczne

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszystkim
informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac; wska niki,
kt re powinny by badane w monitoringu, optymalny czas prowadzenia bada itp.)
W monitoringu sugeruje si zwr ci szczeg ln uwag na:
st enie TN, TP i przezroczysto wody;
tendencje dynamiczne eutrofilnych sk adnik w flory i ro linno ci.
Metody oceny rodowiska wodnego, populacji i ro linno ci, wg: Szmeja J. 2006.
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Za czy zdj cia fotograficzne
(wymieni tytu y/nr i autor w wszystkich zdj za czonych w wersji elektronicznej do formularzy obserwacji stanowisk min. 2 zdj cia na stanowisko najlepiej: widok og lny i struktura zbiorowiska ro linnego z gatunkiem monitorowanym).
Za czy zdj cie fitosocjologiczne wykonane metod standardow Braun-Blanqueta na
pow. 25 m2 w p acie siedliska, gdzie wyst puje gatunek.

Do karty stanowiska, siedliska i populacji nale y do czy plan rozmieszczenia skupisk
elismy na wyskalowanym narysie jeziora (przyk ad planu, poni ej), zaznaczaj c wsp rz dne geograficzne punktu pocz tkowego i ko cowego skupiska na linii brzegowej jeziora (pomiar za pomoc GPS) a w kolejnych pracach monitoringowych r wnie kartograficzne oraz lokalizacyjne (odczyty z GPS); r nice w rozmieszczeniu p at w.

Ryc. 2. Schemat rozmieszczenia populacji Luronium natans w jeziorze I owatka, 2007 r. (przyk ad)

Sugestie i zalecenia
1. W charakterystyce stanowiska, opr cz wymienionych w Karcie cech misy jeziornej
i wody (powierzchniowej), podajemy te informacje o u ytkowaniu zlewni, ujmowanej
fizjonomicznie, tzn. bez konieczno ci wyznaczania jej hipsometrycznych granic.
2. Sugeruje si powtarzanie dokumentacji fotograficznej jeziora (w podobnym uj ciu),
a tak e poletka monitoringowego i populacji na poletku.
3. Prawie ca a populacja elismy na stanowisku jest z regu y podwodna i niewidoczna z brzegu jeziora. Pozyskiwanie informacji powinno odbywa si technik nurkowania. Elisma
jest gatunkiem o budowie klonalnej, w rezultacie liczebno populacji, nawet w fazie jej
regresji, okre lana metod liczenie p d w, sprowadza si do podawania du ych liczb.
4. Waloryzacj siedliska i populacji na podstawie wska nik w (oceny: FV, U1, U2) nale y oprze na stosownej wiedzy o biologii i ekologii gatunku oraz jego siedliskach.
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W Polsce niemal wszystkie stanowiska elismy wyst puj w jeziorach lobeliowych (siedlisko 3110), co oznacza, e do oceny stanowisk (i siedlisk) elismy konieczna jest znajomo tej grupy jezior.

4. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych
Podan metodyk (po pewnych modyfikacjach) mo na zastosowa do gatunk w o zblionych wymaganiach siedliskowych, tj. pozosta ych isoetyd w, np. brze yca jednokwiatowa, poryblin jeziorny, lobelia jeziorna (wszystkie zalicza si do gatunk w zagro onych
w Polsce).

5. Ochrona gatunku
Gatunek obj ty ochron gatunkow . Jego siedlisko, tj. jeziora lobeliowe tworz odr bny
typ siedliska przyrodniczego, r wnie obj ty ochron prawn . Dzia ania ochronne powinny dotyczy w pierwszym rz dzie ochrony siedliska, a zw aszcza jego parametr w fizykochemicznych. W celu skuteczno ci tych dzia a musz si one koncentrowa w otoczeniu
zbiornika wodnego i dotyczy ca ej zlewni.
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