
Najas flexilis
(Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt
Jezierza gi´tka 
Jezierza najcieƒsza

Syn.: Caulina flexilis Willd. (bazonim)

Spermatophyta, Magnoliophytina [=Angiospermae], 
Liliopsida [=Monocotyledoneae], Najadaceae
– jezierzowate

Opis gatunku

RoÊlina roczna, o gi´tkiej, nitkowatej, cienkiej (do 1 mm
gruboÊci), rozga∏´zionej, nagiej ∏odydze d∏ugo-
Êci 10–70 cm. LiÊcie zebrane po 3 w nibyokó∏ki, równo-
wàskolancetowate lub równowàskie, do 2 cm d∏ugie, na-
gie, delikatne, g´ste, u podstawy rozszerzajàce si´ w po-
chw´, brzegiem delikatnie zàbkowane. Kwiaty m´skie
i ˝eƒskie na tej samej roÊlinie (jednopiennoÊç). Po∏o˝one
w górnej cz´Êci roÊliny kwiaty m´skie wyst´pujà w posta-
ci 1 pr´cika otulonego dwoma przejrzystymi os∏onami;
znajdujàce si´ ni˝ej kwiaty ˝eƒskie zredukowane sà
do pojedynczego s∏upka z 3-dzielnym znamieniem.
Owoc typu orzeszka, ˝ó∏tawy, do 2–3 mm d∏ugi, owalny
lub krótkowalcowaty.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

Od wielu innych przedstawicieli rz´dów Alismatales, Hy-
drocharitales, Potamogetonales, do których nale˝à liczne
roÊliny wodne i bagienne, ró˝ni jezierz´ fakt, ˝e jest roÊli-
nà ca∏kowicie zanurzonà (ani liÊcie, ani kwiaty w ˝adnej fa-
zie rozwoju nie wystajà ponad powierzchni´ wody), a tak-
˝e zàbkowane liÊcie i jednop∏ciowe, niepozorne kwiaty
o szczàtkowym okwiecie. Od innych gatunków z rodzaju
Najas odró˝nia jezierz´ gi´tkà ∏odyga i grzbiet liÊci pozba-
wione kolców, gi´tkie i proste (a nie kruche i odgi´te) li-
Êcie, 1-komórkowe zàbki na brzegu liÊcia, jednopienne
kwiaty i owoce pozbawione skrzyde∏ka (Raciborski, Sza-
fer 1919, Casper, Krausch 1980).

Biologia i ekologia 

Roczny hydrofit ca∏kowicie zanurzony. Rozmna˝a si´ gene-
ratywnie. Kwitnie w lipcu i sierpniu, zapylanie i rozsiewanie
odbywa si´ przy udziale wody (Szafer 1969). 
W obr´bie zasi´gu w Niemczech notowany w zespole
Najadetum intermediae (zwiàzek Potamion – Oberdor-
fer 1990). RoÊlina wyst´puje na pod∏o˝u piaszczystym lub
organicznym. Preferuje wody p∏ytkie, mezotroficzne, boga-
te w w´glan wapnia. Wed∏ug Hultena i Friesa (1986) spo-
tykana tak˝e w wodach brakicznych.

Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, reakcji
(odczynu pod∏o˝a) i trofizmu (azotu) wg Ellenberga i in.
(1992) wynoszà odpowiednio: L = 5, T = 6, R = 8, N = 5.

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej) 
3150   – naturalne eutroficzne i mezotroficzne zbiorniki

wodne, z roÊlinnoÊcià makrofitów ca∏kowicie za-
nurzonych lub zakorzenionych w dnie i o li-
Êciach p∏ywajàcych lub z prymitywnymi skupie-
niami drobnych roÊlin p∏ywajàcych po po-
wierzchni wody.

Rozmieszczenie geograficzne
i szanse odnalezienia w Polsce

Jezierza gi´tka wyst´puje w pó∏nocnej Europie (Skandyna-
wia, Wyspy Brytyjskie, pó∏nocne Niemcy, pó∏nocna
Rosja), w Azji i Ameryce Pó∏nocnej – jest wi´c gatunkiem
amfiatlantyckim (Hulten, Fries 1986). Wed∏ug Hegiego
(1965) by∏ on szeroko rozprzestrzeniony w Europie we
wczesnym okresie postglacjalnym; proces zanikania stano-
wisk zaznaczy∏ si´ wyraêniej od okresu subborealnego.
Dzisiejsze rozmieszczenie ma charakter reliktowy. Jak si´
okazuje, wspó∏czeÊnie gatunek w obr´bie ca∏ego zasi´gu
europejskiego jest zagro˝ony wygini´ciem. Jest interesujà-
ce, ˝e przeciwnie zachowuje si´ w Ameryce Pó∏nocnej,
gdzie nale˝y do gatunków ekspansywnych. 
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Przez Polsk´ przebiega po∏udniowa granica zasi´gu jezie-
rzy gi´tkiej; gatunek notowany by∏ na naszych ziemiach
wy∏àcznie w XIX w. i tylko w pó∏nocnej cz´Êci – 2 jeziora
w Puszczy Bukowej, jezioro Okunite w Krajence ko∏o Pi∏y
i jezioro D∏u˝ek ko∏o Szczytna (Abromeit i in. 1940, Zalew-
ska 1999, Zajàc, Zajàc 2001, Zalewska-Ga∏osz 2001).
Stanowiska te, mimo specjalnych poszukiwaƒ, nie zosta∏y
potwierdzone. Dane z lat szeÊçdziesiàtych XX w. okaza∏y si´
b∏´dne. 
Odnalezienie gatunku w Polsce wydaje si´ ma∏o prawdo-
podobne (Zalewska-Ga∏osz 2001). Dwa stanowiska,
na których by∏ niegdyÊ obserwowany, znalaz∏y si´ w obsza-
rze Natura 2000 Puszcza Bukowa. Sugeruje si´ rozwa˝e-
nie w przysz∏oÊci reintrodukcji tego gatunku. Problemem
jednak pozostaje pochodzenie populacji wyjÊciowej.

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – Za∏àcznik I; 
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – Za∏àcznik II, IV.

Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – gdyby gatunek zosta∏ odnale-
ziony, podlega∏by ochronie prawnej. 

Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – nie uwzgl´dniono; 
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – EX.
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