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Jeziora lobeliowe
Kod Physis: 22.11, 22.12, 22.31, 22.32, 22.34

Definicja

Mi´kkowodne jeziora oligotroficzne, mezotroficzne i wczesne
stadia rozwoju jezior dystroficznych, odznaczajàce si´ obec-
noÊcià izoetydów oraz zespo∏u Isoëto–Lobelietum s. lato.
Jezioro lobeliowe to taki zbiornik, w którym wyst´pujà ra-

zem lub osobno charakterystyczne gatunki roÊlin (izoetydy)
– lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, poryblin jeziorny
Isoëtes lacustris, poryblin kolczasty Isoëtes echinospora,
brze˝yca jednokwiatowa Littorella uniflora, wyw∏ócznik
skr´toleg∏y Myriophyllum alterniflorum, tworzà w∏aÊciwe
sobie asocjacje i nieograniczenie si´ reprodukujà.
Jeziora, które w przesz∏oÊci nale˝a∏y do typu jezior lobelio-
wych, a aktualnie nie spe∏niajà ˝adnego z powy˝szych kry-
teriów, nale˝y uwa˝aç za historycznie lobeliowe, lub okre-
Êlaç je jako lobeliowe zdegradowane.

Charakterystyka

Jeziora lobeliowe sà najcz´Êciej zag∏´bione w pod∏o˝ach
oligotroficznych, w bezwapiennych piaskach aluwialnych,
lub na podk∏adach glin piaszczystych lub bezwapiennych
i∏ów. Zbiorniki te znajdujà si´ wÊród borów sosnowych Leu-
cobryo–Pinetum, borów mieszanych z klasy Vaccinio–Pice-
etea, a tak˝e wÊród kwaÊnych buczyn pomorskich z udzia-
∏em d´bu i sosny Luzulo–Fagetum.
Na brzegach cz´Êci jezior lobeliowych rozwija si´ fragmen-
tarycznie bór bagienny Vaccinio uliginosi–Pinetum z grupà
gatunków charakterystycznych dla torfowisk wysokich.
Cz´sto jeziora lobeliowe graniczà z torfowiskami mszarnymi
z klasy Oxycocco–Sphagnetea, z regu∏y zarastajàcymi moc-
no wyp∏ycone cz´Êci tych jezior. W otoczeniu pól uprawnych
jeziora lobeliowe szybko si´ eutrofizujà i ulegajà degradacji.

Podzia∏ na podtypy

Kryterium wydzielenia jezior lobeliowych jest obecnoÊç
charakterystycznych gatunków roÊlin, które, w zale˝noÊci
od typu troficznego tej grupy jezior, majà zró˝nicowany
udzia∏ iloÊciowy. Zatem nie jest mo˝liwe wydzielenie podty-
pów opartych na kryteriach florystycznych. W zwiàzku z po-
wy˝szym wyró˝niono tylko jeden podtyp:
3110–1 Jeziora lobeliowe

Umiejscowienie w polskiej 
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Littorelletea uniflorae
Rzàd Littorelletalia uniflorae

Zwiàzek Lobelion dortmannae
Zespó∏ Isoëto–Lobelietum dortmannae zespó∏
poryblinu jeziornego i lobelii jeziornej

Podzespo∏y: I.–L. isoëtosum lacustris
I.–L. typicum 
I.–L. lobelietosum
I.–L. littorelletosum

Zwiàzek Isoëtion lacustris
Zespo∏y: 

Isoëtetum echinosporae zespó∏ poryblinu kol-
czastego
Myriophylletum alterniflori zespó∏ wyw∏óczni-
ka skr´toleg∏ego

Zwiàzek Hydrocotylo–Baldellion
Zespo∏y i zbiorowiska:

Luronietum natantis zespó∏ elismy wodnej
Ranunculo–Juncetum bulbosi zespó∏ jaskra
le˝àcego i situ drobnego
Zbiorowisko z Sparganium angustifolium
zb. z je˝og∏ówkà poÊrednià

Klasa Utricularietea intermedio–minoris
Rzàd Utricularietalia intermedio–minoris

Zwiàzek Sphagno–Utricularion
Zespó∏ Sparganietum minimi zespó∏ je˝og∏ówki
najmniejszej

Klasa Scheuchzerio–Caricetea nigrae
Rzàd Scheuchzerietalia palustris

Zwiàzek Caricion lasiocarpae
Zespo∏y:

Calletum palustris zespó∏ czermieni b∏otnej
Caricetum lasiocarpae zespó∏ turzycy nitkowatej

Klasa Charetea
Rzàd Charetalia

Zwiàzek Nitellion flexilis
Zespo∏y:
Nitelletum flexilis
Nitelletum capillaris

Zwiàzek Fontinalion antipyreticae
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Zbiorowisko z Drepanocladus sordidus zb.
z sierpowcem brudnym

Klasa Potametea
Rzàd Potametalia

Zwiàzek Nymphaeion
Zespo∏y: 

Polygonetum natantis zespó∏ rdestu ziemno-
wodnego
Nupharo–Nymphaeetum albae zespó∏ grà-
˝ela ˝ó∏tego i grzybieni bia∏ych
Nymphaeetum candidae zespó∏ grzybieni
pó∏nocnych
Nupharetum pumili zespó∏ grà˝ela drobnego
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Opis podtypu

Jeziora lobeliowe
Kod Physis: 22.11, 22.12, 22.31, 22.32, 22.34

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Jeziora lobeliowe sà z regu∏y zbiornikami nieprzep∏ywo-
wymi. Do niewielu dop∏ywajà okresowo funkcjonujàce
cieki lub sà trwale odp∏ywowymi. Wi´kszoÊç jezior lobe-
liowych Pojezierza Pomorskiego nale˝y do jezior ma∏ych,
o powierzchni nie wi´kszej od 15 ha (60%). Powierzch-
nie cz´Êci jezior mieszczà si´ w granicach od 15 do
50 ha. 15 jezior jest wi´kszych od 50, ale mniejszych od
100 ha. Powy˝ej 100 ha naliczono tylko 11 jezior. Pod
wzgl´dem g∏´bokoÊci jeziora lobeliowe mogà byç zali-
czone do zbiorników p∏ytkich (80,4% jezior mierzy od
2,0 do 15,0 m g∏´bokoÊci). Jezior o g∏´bokoÊci przekra-
czajàcej 15 m jest 19,6%, a w tej grupie jest 12 zbiorni-
ków g∏´bszych od 25 m.
WÊród jezior lobeliowych wyró˝niono cztery podtypy,
oparte na kryteriach fizyczno–chemicznych wód i na
udziale charakterystycznych gatunków roÊlin (zob. odmia-
ny siedliska). Sà to: jeziora dystroficzne oligo– i polihumu-
sowe posiadajàce wyró˝niki florystyczne oraz jeziora w ty-
pie cech fizyczno–chemicznych zrównowa˝one, zeutrofizo-
wane i zdegradowane których, wyró˝nikami florystyczny-
mi jest nieliczna obecnoÊç lub ca∏kowity brak gatunków
roÊlin charakterystycznych dla jezior lobeliowych.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Zró˝nicowanie skali ekologicznej gatunków roÊlin cha-
rakterystycznych dla jezior lobeliowych powoduje ukszta∏-
towanie specyficznej sekwencji p∏atów roÊlinnoÊci, której
sk∏ad gatunkowy zale˝y tak˝e od statusu troficznego eko-
systemów jeziornych. Typowe uszeregowanie sekwencji fi-
tocenoz najlepiej jest widoczne na rozleg∏ych piaszczy-
stych brzegach jezior. Stref´ przybrze˝nà zajmujà fitoce-
nozy mezotroficznych turzycowisk, Caricetum rostratae,
C elatae, C. lasiocarpae, podczas gdy w litoralu jeziora
wyst´puje masowo Lobelia dortmanna i Littorella uniflora.
Zasi´g tych p∏atów w g∏àb jeziora zazwyczaj koƒczy si´
na g∏´bokoÊci od 1 do 1,5m. G∏´bsze rejony zajmuje wy-
w∏ócznik skr´toleg∏y Myriophyllum alterniflorum, z regu∏y
kontaktujàc si´ z p∏atami z Isoetes lacustris rozwijajàcymi
si´ na g∏´bokoÊci od 3 do 5–6 m. G∏´biej rosnà ju˝ prze-
wa˝nie mchy – sierpowiec brudny Drepanocladus sordi-
dus bàdê kryniczniki – Nitella flexilis, N. capillaris, N. syn-
caroa, rzadziej natomiast ramienice Chara fragilis lub
Ch. delicatula. Gatunki te najcz´Êciej stanowià niewielki
iloÊciowy dodatek w p∏atach z lobelià jeziornà bàdê z po-
ryblinem jeziornym.

Reprezentatywne gatunki
Chara delicatula (ramienica), Ch. fraglis, sierpowiec
brudny Drepanocladus sordidus, elisma wodna Luronium
natans, poryblin jeziorny Isoëtes lacustris, poryblin kol-
czasty Isoëtes echinospora, sit drobny Juncus bulbosus,
brze˝yca jednokwiatowa Littorella uniflora, lobelia jezior-
na Lobelia dortmanna, wyw∏ócznik skr´toleg∏y Myriophyl-
lum alterniflorum, krynicznik Nitella capillaris, krynicznik
Nitella flexilis, jaskier le˝àcy Ranunculus reptans, je˝o-
g∏ówka poÊrednia sparganium angustifolium (affine), tor-
fowiec zàbkowany Sphagnum denticulatum, warnstorfia
p∏ywajàca Warnstorfia fluitans, Warnstorfia trichophylla.

Odmiany
Jeziora dystroficzne charakteryzujà si´ wodami o odczy-
nie kwaÊnym (pH 3,8–5,9). Niskie pH jest spowodowane
niewielkimi iloÊciami wapnia i magnezu w wodach tych je-
zior i braku zdolnoÊci buforowania odczynu przy dop∏ywie
kwasów fulwowych ze zlewni borowych i z roÊlinnych stref
przybrze˝nych o specyfice ekotonów, z elementami roÊlin-
nymi charakterystycznymi dla torfowisk mszarnych, przej-
Êciowych i wysokich.
Wody jezior lobeliowych dystroficznych oligohumu-
sowych zawierajà niewiele substancji humusowych, a co
za tym idzie, charakteryzujà si´ s∏abà barwà, niekiedy po-
ni˝ej 1 mg Pt/l, i du˝à przezroczystoÊcià
Jeziora lobeliowe dystroficzne polihumusowe cha-
rakteryzujà si´ wysokà zawartoÊcià substancji humusowych
rozpuszczonych w wodzie, które nadajà im barw´ o inten-
sywnoÊci przekraczajàcej 35 mg Pt/l i du˝ymi koncentra-
cjami fosforu i azotu. Fosfor i azot zwiàzane sà trwale
z substancjami humusowymi w kompleksy metaloorga-
niczne i dzi´ki temu nie sà dost´pne dla roÊlin.
Jeziora lobeliowe zrównowa˝one wydzielone zosta∏y ze
wzgl´du na oboj´tny i zbli˝ony do oboj´tnego odczyn wo-
dy, pH od 6,0 do 7,62. Wody tej grupy charakteryzujà si´
dwukrotnie wi´kszà zawartoÊcià wapnia ni˝ jeziora lobelio-
we dystroficzne. Dwukrotnie wi´cej jest tak˝e kwaÊnych w´-
glanów. Przewodnictwo elektrolityczne jest niewielkie, co
Êwiadczy o generalnie ma∏ej iloÊci soli mineralnych. Pod
wzgl´dem zawartoÊci azotu i fosforu nie ma wi´kszych ró˝-
nic pomi´dzy tà grupà a jeziorami dystroficznymi.
Cz´Êç jezior wykazuje wyraêne symptomy eutrofizacji,
które nie pozwala∏y zakwalifikowaç ich do ˝adnej z ww.
grup troficznych, wydzielono wi´c grup´ jezior lobelio-
wych zeutrofizowanych.
Jeziora lobeliowe zeutrofizowane charakteryzujà si´
wy˝szà koncentracjà pierwiastków biogennych, wapnia,
magnezu i materii organicznej, co w konsekwencji powo-
duje zmniejszenie przezroczystoÊci wody. Zatem wody tej
grupy jezior sà wzgl´dem ww. typów troficznych wysoce za-
sobne w wi´kszoÊç analizowanych pierwiastków. Fakt ten
dotyczy w szczególnoÊci koncentracji azotu amonowego,
azotanowego i azotu ca∏kowitego. WartoÊci maksymalne
tego pierwiastka sà tu najwy˝sze z wszystkich jezior lobe-
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liowych. Natomiast koncentracja fosforu ogólnego jest
wzgl´dnie niska. Ogólnà zasobnoÊç w sole mineralne po-
twierdza wysoka wartoÊç przewodnictwa elektrolitycznego.
Kolejna grupa to jeziora lobeliowe, które na skutek nad-
miernej i d∏ugotrwa∏ej eutrofizacji, wywo∏anej wapnowa-
niem oraz niew∏aÊciwym zagospodarowania rybackim
i w´dkarskim – introdukcja ryb roÊlino˝ernych (amur),
a tak˝e to∏pygi i karpia – zosta∏y ca∏kowicie zdegradowa-
ne.
Do grupy jezior lobeliowych zdegradowanych zalicza
si´ oko∏o 14% wszystkich zbiorników lobeliowych na Poje-
zierzu Pomorskim. Cechà charakterystycznà jest antropo-
geniczna eutrofizacja wód, która doprowadzi∏a do zaniku
roÊlinnoÊci wyró˝niajàcej jeziora lobeliowe.
Wody omawianej grupy jezior zawierajà najwy˝sze iloÊci
biogenów, które stymulujà obfity rozwój fito– i bakterio-
planktonu. Azot reprezentujà wszystkie postacie tego pier-
wiastka i w wysokich koncentracjach. IloÊci fosforu ogólne-
go wpisujà si´ tak˝e w najwy˝sze zakresy st´˝eƒ. Ma∏o jest
natomiast fosforu rozpuszczonego, co upodabnia te zbior-
niki do jezior politroficznych. Ca∏okszta∏t trofii wód od-
zwierciedla najwy˝szà z dotychczas notowanych wartoÊç
przewodnictwa elektrolitycznego.

Mo˝liwe pomy∏ki
Jeziora lobeliowe, w szczególnoÊci polihumusowe, zawiera-
jà znaczne iloÊci substancji humusowych, co powoduje bru-
natne zabarwienie ich wód i dzi´ki temu stajà si´ podobne
do jezior dystroficznych. Jednak˝e jeziora lobeliowe ∏atwo
odró˝niç od dystroficznych po obecnoÊci wyró˝niajàcych
gatunków roÊlin, których nie majà jeziora dystroficzne.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Lobelion dortmannae
Zespó∏ Isoëto–Lobelietum dortmannae zespó∏
poryblinu jeziornego i lobelii jeziornej

Podzespó∏ I. –L. isoëtosum lacustris
I. –L. typicum
I. –L. lobelietosum
I. –L. littorelletosum

Zwiàzek Isoëtion lacustris
Zespo∏y: 

Isoëtetum echinosporae zespó∏ poryblinu kol-
czastego
Myriophylletum alterniflori zespó∏ wyw∏óczni-
ka skr´toleg∏ego

Zwiàzek Hydrocotylo–Baldellion
Zespo∏y i zbiorowiska: 

Luronietum natantis zespó∏ elismy wodnej
Ranunculo–Juncetum bulbosi zespó∏ jaskra
le˝àcego i situ drobnego
Zbiorowisko z Sparganium angustifolium zb.
z je˝og∏ówkà poÊrednià

Zwiàzek Sphagno–Utricularion

Zespó∏ Sparganietum minimi zespó∏ je˝og∏ówki
najmniejszej

Zwiàzek Caricion lasiocarpae
Zespo∏y:

Calletum palustris zespó∏ czermieni b∏otnej
Caricetum lasiocarpae zespó∏ turzycy nitkowatej

Zwiàzek Nitellion flexilis
Zespo∏y: 

Nitelletum flexilis
Nitelletum capillaris

Zwiàzek Fontinalion antipyreticae
Zbiorowisko z Drepanocladus sordidus zb.
z sierpowcem brudnym

Zwiàzek Nymphaeeion
Zespo∏y: 

Polygonetum natantis zespó∏ rdestu ziemno-
wodnego
Nupharo–Nymphaeetum albae zespó∏ grà-
˝ela ˝ó∏tego i grzybieni bia∏ych
Nymphaeetum candidae zespó∏ grzybieni
pó∏nocnych
Nupharetum pumili zespó∏ grà˝ela drobnego

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna:
RoÊlinnoÊç jezior lobeliowych sk∏ada si´ z drobnych wielo-
letnich gatunków, grupujàcych si´ w fitocenozy zaliczane
najcz´Êciej do zespo∏u Isoëeto–Lobelietum dortmannae.
RoÊlinnoÊç ta jest dominujàcym sk∏adnikiem biocenoz.
W poszczególnych typach troficznych jezior lobeliowych ro-
ÊlinnoÊç charakteryzuje si´ swoistà specyfikà.
W jeziorach dystroficznych oligohumusowych sekwen-
cja p∏atów zespo∏ów jest nast´pujàca. Stref´ eulitoralu i naj-
p∏ytszego litoralu porasta roÊlinnoÊç podzespo∏u Isoëto–Lobe-
lietum lobelietosum. DoÊç licznie wyst´puje lobelia jeziorna Lo-
belia dortmanna, rzadziej lub wcale brze˝yca jednokwiatowa
Littorella uniflora. Cz´stym gatunkiem eulitoralu i p∏ytkiego li-
toralu jest sit bulwkowaty Juncus bulbosus. W skrajnie kwa-
Ênych wodach jezior lobeliowych sit bulwkowaty tworzy facje
w p∏atach zespo∏u Ranunculo–Juncetum bulbosi, przy skrom-
nym wspó∏udziale gatunków charakterystycznych podzespo∏u
Isoëto–Lobelietum lobelietosum. W g∏´bszej wodzie, poczyna-
jàc od 100 do 150 cm najcz´stsze sà p∏aty podzespo∏u Isoëto-
–Lobelietum isoëetosum. Fitocenozy te wnikajà w g∏àb jeziora
do g∏´bokoÊci 3–5m, czasami wspó∏wyst´puje elisma wodna
Luronium natans, tworzàc niewielkie p∏aty Luronietum natantis.
G∏´biej dno jezior pokrywa zwarta plàtanina p´dów mchów
torfowców i mchów w∏aÊciwych, z których najcz´stszym jest
Sphagnum denticulatum, Warnstorfia fluitans.
Wieloletnie oddzia∏ywanie niskiego odczynu wód w jezio-
rach lobeliowych dystroficznych (w granicach pH 4,0–4,5)
powoduje eliminacj´ lobelii jeziornej Lobelia dortmanna
i brze˝ycy jednokwiatowej Litorella uniflora, a w koƒcowej
fazie dystrofizacji poryblina jeziornego Isoëtes lacustris.
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W jeziorach lobeliowych dystroficznych polihumu-
sowych szerokoÊç pasa roÊlinnoÊci przybrze˝nej nigdy nie
osiàga tej szerokoÊci co w jeziorach oligohumusowych.
Szybkie wygaszanie Êwiat∏a i zmiany sk∏adu widma, wsku-
tek brunatno zabarwionych od substancji humusowych
wód, mocno ogranicza udzia∏ lobelii jeziornej Lobelia 
dortmanna. Liczniej roÊnie poryblin jeziorny Isoëtes lacu-
stris, ale zwarcie tego gatunku rzadko przekracza 40%.
W warunkach ograniczonej dost´pnoÊci Êwiat∏a dla roÊlin
podwodnych cz´sto spotyka si´ p∏aty zbiorowiska z Spar-
ganium angustifolium oraz fitocenozy Nupharetum pumili.
Jeziora lobeliowe zrównowa˝one nale˝à do zbiorni-
ków, w których rozwijajà si´ fitocenozy niespotykane w in-
nych typach troficznych jezior lobeliowych. Strefa przy-
brze˝na w rejonie najp∏ytszego litoralu jest siedliskiem dla
rozwoju roÊlinnoÊci z podzespo∏u Isoeto–Lobelietum typi-
cum, z udzia∏em lobelii jeziornej Lobelia dortmanna i brze-
˝ycy jednokwiatowej Litorella uniflora. RoÊlinnoÊç wyst´pu-
je tu w wariancie z ponik∏em b∏otnym Eleocharis palustris,
a w bardziej dystroficznych wodach z turzycà dzióbkowatà
Carex rostrata lub t. nitkowatà C. lasiocarpa.
Kolejne fitocenozy tworzy roÊlinnoÊç zespo∏u Myriophylle-
tum alterniflori. P∏aty tego zespo∏u zawierajà w sk∏adzie flo-
rystycznym Littorela uniflora w cz´Êci p∏ytszej, w g∏´bszych
do fitocenoz wnika poryblin jeziorny Isoëtes lacustris.
PoÊród gatunków roÊlin wyst´pujàcych w p∏atach podzespo∏u
Isoeto–Lobelietum isoëtetosum, rozwijajàcych si´ na g∏´boko-
Êci od 1,5 m. do 4 – 5 m, a w szczególnoÊci wÊród ∏anu osob-
ników poryblinu, swojà obecnoÊç zaznaczajà tak˝e delikatne
p´dy roÊlin z rodzaju Nitella oraz Chara delicatula.
Najg∏´bszà stref´ wyst´powania roÊlinnoÊci w jeziorach
zrównowa˝onych zajmujà facjalnie ukszta∏towane p∏aty
glonów plechowatych: Nitella flexilis, N. syncarpa, N. opa-
ca oraz Nitellopsis obtusa.
W 34 jeziorach lobeliowych zrównowa˝onych stwierdzono
obecnoÊç nowego dla Polski gatunku mchu – Drepanocla-
dus sordidus. Mech ten wyst´puje z regu∏y na granicznej
g∏´bokoÊci wyst´powania roÊlinnoÊci.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
W jeziorach lobeliowych zeutrofizowanych roÊlin-
noÊç wyst´puje w uproszczonym sk∏adzie gatunkowym i ta-
kiej te˝ strukturze fitocenoz. Dominujàcymi pod wzgl´dem
zajmowanej powierzchni fitolitoralu sà p∏aty zespo∏u
Myriophylletum alterniflori. Inne gatunki charakterystyczne
dla jezior lobeliowych tutaj prawie nie wyst´pujà.
W wielu jeziorach lobeliowych zeutrofizowanych, ca∏kowi-
cie pozbawionych gatunków roÊlin wyró˝niajàcych, fitolito-
ral opanowany zosta∏ przez wyw∏ócznika k∏osowego Myrio-
phyllum spicatum. Wszystkie nisze ekologiczne opuszczone
przez pierwotnà roÊlinnoÊç zaj´te sà przez M. spicatum.
Wapnowanie jezior lobeliowych powoduje inwazj´ ramie-
nic z rodzaju Chara.
Zdegradowane jeziora lobeliowe, sà ca∏kowicie po-
zbawione gatunków charakterystycznych. Z wyst´pujàcych

tu roÊlin najcz´stszym gatunkiem jest grà˝el ˝ó∏ty Nuphar
lutea, rogatek sztywny Ceratophyllum demersum lub Myrio-
phyllum spicatum.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce

RoÊlinnoÊç jezior lobeliowych kontaktuje si´ niekiedy, choç
raczej rzadko, ze zbiorowiskami nast´pujàcych syntakso-
nów: Phragmition: Phragmitetum australis, Typhaetum an-
gustifoliae, Eleocharitetum palustris; znacznie cz´Êciej 
z: Magnocaricion: Caricetum rostratae, C. elatae; Caricion
lasiocarpae: Caricetum lasiocarpae oraz z p∏atami torfo-
wisk mszarnych z klasy Oxycocco–Sphagnetea.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Jeziora lobeliowe w Polsce, w liczbie 178, po∏o˝one sà w wy-
soczyznowych rejonach wa∏u moreny czo∏owej Pojezierza Po-
morskiego, na zandrach Borów Tucholskich, na Równinie Cha-
rzykowskiej i Pojezierzu Kaszubskim. G∏ówne centra ich wyst´-
powania to okolice: Z∏ocieƒca, Czaplinka, Bobolic, Miastka,
Bytowa, Swornychgaci i Charzykowych, Sul´czyna i Kartuz.
Granic´ zachodnià dla jezior lobeliowych w Polsce, nale˝y
przesunàç do jezior Iƒskich.
Do kategorii jezior lobeliowych zalicza si´ tak˝e Wielki
Staw w Karkonoszach oraz trzy jeziora na Pojezierzu Olsz-
tyƒskim, w których stwierdzono obecnoÊç poryblinu jezior-
nego Isoëtes lacustris.
Polskie jeziora lobeliowe znajdujà si´ na po∏udniowo–zachod-
niej granicy zasi´gu tego typu zbiorników w Europie. Dalej na
pó∏noc i wschód, poczynajàc od jeziora Âwiteê na Litwie, szcze-
gólnie licznie jeziora lobeliowe wyst´pujà w Finlandii, Szwecji
oraz mniej pospolicie w Norwegi. Zbiorniki tego typu znajdujà
si´ w Szkocji, Anglii i Irlandii oraz znacznie rzadziej w pó∏noc-
nym pasie przymorskim Francji, Danii i nielicznie w Niemczech.
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Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Wyst´powanie izoetydów ze zwiàzku Lobelion dortman-
nae w jeziorach jest uwa˝ane za wskaênik specyfiki eko-
systemów wodnych charakteryzujàcych si´ wysokimi wa-
lorami czystoÊci wód, a zarazem ich specyficznego sk∏a-
du mineralnego, polegajàcego na bardzo niskim zmine-
ralizowaniu wód i cz´sto Êladowych iloÊciach wapnia. Tyl-
ko w takich wodach mogà rozwijaç si´ isoetytdy, które
w naszych jeziorach, poza walorem przyrodniczym, nie
znajdujà zwiàzków z np. ichtiofaunà. Niemniej jednak
w g∏´bokich i du˝ych jeziorach lobeliowych wyst´puje po-
pulacja ryb ∏ososiowatych reprezentowana przez sielaw´.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Elisma wodna Luronium natans, p∏ywak szerokobrze˝ek Dy-
tiscus latissimus, kreÊlinek nizinny Graphoderus bilineatus.

Gatunki z I za∏àcznika Dyrektywy Ptasiej
brak specyficznych

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Wszystkie jeziora lobeliowe zas∏ugujà na ochron´, nieza-
le˝nie od aktualnego stanu troficznego i stadium zaawan-
sowania destrukcji ekosystemu. Procesy regeneracji roÊlin-
noÊci i statusu troficznego jeziora do stanu pierwotnego sà
d∏ugotrwa∏e, ale mo˝liwe.
Inne obserwowane stany 
Siedliska naturalnej roÊlinnoÊci ze zwiàzku Lobelion dortman-
nae zajmowane sà w jeziorach lobeliowych o zaawansowa-
nym stadium eutrofizacji przez gatunki roÊlin ze zwiàzku Po-
tamion, g∏ównie przez Myriophyllum spicatum. Przeciwstawny
proces – dystrofizacji – równie˝ powoduje eliminacj´ roÊlinno-
Êci charakterystycznej dla jezior lobeliowych, a zast´powanà
g∏ównie przez Ranunculo–Juncetum bulbosi oraz Sphagnum
denticulatum i Warnstorfia fluitans.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Jeziora lobeliowe, z racji niewielkich powierzchni i równie˝ nie-
du˝ej g∏´bokoÊci, sà szczególnie wra˝liwe na wszelkiego ro-
dzaju antropopresje. Zmiany uk∏adów hydrologicznych, lub
zasilanie tych ubogich w wapƒ jezior prowadzi w konsekwen-
cji do alkalizacji wód i eliminuje charakterystycznà roÊlinnoÊç,
b´dàcà reliktami borealno–atlantyckimi.
Jeziora lobeliowe sà zbiornikami w du˝ej cz´Êci dystroficznymi,
z kwaÊnymi wodami i przez to bardzo nisko produktywnymi.

Ich niezmienna egzystencja jest ÊciÊle uzale˝niona od specyfiki
krajobrazu, w którym najistotniejszà rol´ pe∏nià: bory sosnowe,
kwaÊne buczyny pomorskie, torfowiska wysokie i mszarne oraz
mniejsze lub wi´ksze powierzchnie najbli˝sze zlewni jezior, po-
zostajàce pod borami bagiennymi.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Ekosystemy jezior lobeliowych stanowià unikatowe systemy
biologiczne, cz´sto skrajnie ubogie, które ze wzgl´du na
wysokà wra˝liwoÊç na wszelkie antropopresje, nie majà
˝adnego znaczenia produkcyjnego. Czynione w tym kie-
runku próby powodujà degradacj´ tych jezior.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Trwanie jezior lobeliowych w mo˝liwie niezmiennym stanie
troficznym, warunkujàcym niezmiennoÊç biocenozy, jest
ÊciÊle uzale˝nione od uzgodnionej z siedliskiem roÊlinnoÊci
– lasów – w bezpoÊredniej zlewni jezior. Dlatego nale˝a∏o-
by wytyczyç stref´ ochronnà otaczajàcà jeziora w celu za-
pobie˝enia niekontrolowanym zabiegom, jak ca∏kowite
wyr´by lasów, niew∏aÊciwe nasadzenia drzewostanów itp.
Zalecane sposoby ochrony
W celu zapobie˝enia dalszej dewastacji jezior lobeliowych
winny zostaç wprowadzone nast´pujàce normy post´po-
wania i ograniczenia:
Przyznanie jezioru statusu rezerwatu przyrody lub u˝ytku
ekologicznego winno pociàgaç za sobà w∏àczenie do ob-
szaru chronionego torfowisk przylegajàcych do linii brze-
gowej oraz niezb´dnego fragmentu najbli˝szej zlewni
o szerokoÊci od 30 do 200 m.
Rozciàgni´cie zasad ochrony na roÊlinnoÊç leÊnà, w szcze-
gólnoÊci zapobie˝enie ca∏kowitym wyr´bom drzewostanu
ze strefy chronionej. Wyr´by starodrzewia i w nast´pnej
kolejnoÊci nasadzenia nowego drzewostanu prowadzà do
pog∏´bienia dystrofii jezior lobeliowych.
Przy jeziorach ma∏ych, do 5–10 ha, nale˝y usunàç drzewa
liÊciaste – buki – z bezpoÊredniej strefy brzegowej. Corocz-
na subwencja opad∏ych liÊci powoduje zmiany trofii jezio-
ra wskutek szybkiego przyrostu osadów i uwalnianiu bio-
genów do toni wodnej.
Drugi czynnik niekorzystny to ocienienie brzegów i elimina-
cja roÊlinnoÊci charakterystycznej.
Zbiorniki obj´te ochronà rezerwatowà bàdê uznane za
u˝ytki ekologiczne nale˝y w ca∏oÊci wy∏àczyç z zagospoda-
rowania rybackiego i w´dkarskiego po∏owu ryb.
Wydzier˝awianie jezior lobeliowych ko∏om PZW, powoduje
bardzo silnà presj´ na brzegi jezior i w konsekwencji na-
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st´puje mechaniczne – poprzez wydeptywanie – niszczenie
roÊlinnoÊci obrze˝a i litoralu. Jeziora lobeliowe ze wzgl´du
na bardzo niskà ogólnà produktywnoÊç przyrodniczà nie
nadajà si´ do wykorzystania w´dkarskiego.
Nale˝y bezwzgl´dnie wyeliminowaç introdukcj´ ryb roÊli-
no˝ernych, karpia, lina i innych karpiowatych do jezior lo-
beliowych. Zarybianie tymi gatunkami prowadzi do ca∏ko-
witej degradacji jezior, zwa˝ywszy na wyniszczenie roÊlin-
noÊci makrofitowej o statusie gatunków roÊlin chronionych
oraz ciàg∏e poruszanie osadów w poszukiwaniu pokarmu,
zarówno przez ryby karpiowate, jak i ryby roÊlino˝erne, co
prowadzi do totalnej eutrofizacji jezior.
W jeziorach lobeliowych sielawowych (grupa jezior zrów-
nowa˝onych) jako podatnych na degradacj´ – winien zo-
staç utrzymany przez u˝ytkownika w∏aÊciwy dla danego je-
ziora zespó∏ ryb. Nale˝y utrzymaç ograniczonà eksploata-
cj´ rybackà, wy∏àcznie przy u˝yciu narz´dzi stawnych.
Wraz z zanikiem sielawy nagminnie wprowadzany jest
sandacz. Powoduje to nasilenie zjawisk eutrofizacji i pro-
wadzi do degradacji jeziora.
W zlewniach jezior lobeliowych i innych typów zbiorników,
nale˝y zakazaç budowy wielkoprzemys∏owych ferm tuczu
drobiu i/lub trzody chlewnej. Hodowli tej towarzyszy wyle-
wanie na pola gnojowicy. W konsekwencji po krótkim
czasie nast´puje zatrucie wszystkich poziomów wód grun-
towych, w∏àcznie z wodami g∏´binowymi.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwaty: Jezioro Krasne (województwo Pomorskie), je-
zioro Piekie∏ko, jezioro Kie∏pino, jezioro I∏owatka, Jezioro
Szare (województwo Zachodniopomorskie).

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Na stwierdzonà liczb´ 178 jezior lobeliowych w Polsce
wszystkie zosta∏y zinwentaryzowane, z wyjàtkiem nast´pu-

jàcych jezior (w nawiasach numery inwentaryzacyjne): (99)
Piasecznik, (140) Przybyszewko, (145) Drzywko, (148)
Brzuchowo, (151) Dzierstno, (152) Wiejskie, (155) Rako-
we, (158) Orzechowo, (159) Wise∏ka, pozosta∏e jeziora
majà pe∏nà charakterystyk´: fizyczno–chemicznà wód, ro-
ÊlinnoÊci, w tym najwa˝niejszych grup fitoplanktonu, bak-
terii heterotroficznych, zooplanktonu i, w wybranych jezio-
rach zoobentosu. Ca∏oÊç dotychczasowych opracowaƒ wy-
konano w Zak∏adzie Ochrony Wód, Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Monitoring naukowy

Monitoring ekosystemów jezior lobeliowych, szczególnie
wra˝liwych na wszelkà presj´ zewn´trznà i antropogenicz-
nà, s∏u˝y do Êledzenia i interpretacji zmian wieloletnich.
W ten sposób oceniç mo˝na rzeczywisty zakres zmian oraz
ewentualnà skutecznoÊç podejmowanych dzia∏aƒ ochron-
nych. Pozwoli ona na rozpoznanie pod∏o˝a zmian: czy sà
one wynikiem chwilowej naturalnej dynamiki, czy te˝ regu-
lowane sà przez czynniki antropogeniczne – zanieczyszcze-
nia wód, podpi´trzenia lub obni˝enia poziomu wody, czy
raczej wynikajà z niezale˝nych od cz∏owieka fluktuacji kli-
matyczno–pogodowych.
Monitoring jezior pozwoli rozpoznaç introdukcj´ ryb roÊli-
no˝ernych, szczególnie niszczàcych jezioro, zabudow´
brzegów i zwi´kszanie zagospodarowania turystycznego
poza bezpiecznà pojemnoÊç Êrodowiska.
Nale˝y rozwinàç badania hydrobiologiczne jezior,
które winny byç wykorzystywane do oceny stanu
i prognoz zmian w zakresie ingerencji antropogenicz-
nej i zmian naturalnych w Êrodowisku wodnym, opra-
cowania zasobów przyrodniczych, poznania ró˝no-
rodnoÊci i zmiennoÊci strukturalnej biocenoz i zwiàz-
ków pomi´dzy organizmami tych unikatowych jezior
a Êrodowiskiem abiotycznym.

Marek Kraska
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