
Marsilea quadrifolia
L.
Marsylia czterolistna

Syn. Marsilia quadrifolia L.

Pteridiophyta, Polypodiopsida, Marsileaceae
– marsyliowate

Opis gatunku

Wodna paproç o cienkim (1 mm gruboÊci), do 50 cm d∏u-
gim, pe∏zajàcym, rozga∏´zionym k∏àczu. Z k∏àcza wyrastajà
korzenie przybyszowe i liÊcie na d∏ugich (5–15, a nawet 20
cm) ogonkach, p∏ywajàce lub wystajàce nad powierzchni´
wody. Blaszka liÊci zielona, czterodzielna (odcinki liÊcia
do 12 mm d∏ugie), o siatkowatej nerwacji, przypomi-
na „czterolistnà koniczyn´”. M∏ode liÊcie sà, podobnie jak
u innych paproci, Êlimakowato zwini´te. U nasady ogonka
liÊciowego wyrastajà po 2–3 nerkowate, czarniawe sporo-
karpia, do 6 mm d∏ugie. Sporokarpium o twardej Êciance
zawiera wewnàtrz wiele kupek z makro- i mikrosporangia-
mi, zamkni´tych zawijkà. Sporangia o jednowarstwowej
Êcianie i bez pierÊcienia (anulus) sà wyraênie zró˝nicowane
pod wzgl´dem wielkoÊci, podobnie jak gruboÊcienne zarod-
niki (makrospory sà 10–15 razy wi´ksze ni˝ mikrospory).

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa
Hydrofit; paproç wieloletnia, ró˝nozarodnikowa. RoÊli-
na wytwarza formy sezonowe: wodnà – z liÊçmi p∏ywajàcy-
mi po powierzchni, podwodnà – o liÊciach zanurzonych
oraz ziemnà – po ods∏oni´ciu dna. Reaguje w ten sposób
na wahania poziomu wody.

Biologia rozmna˝ania
Czas dojrzewania zarodników (spor) przypada na wrze-
sieƒ – paêdziernik. Spory sà bardzo ˝ywotne i mogà kie∏-
kowaç po wielu, nawet stu latach (Johnson 1985a). Ich
uwalnianie nast´puje po otwarciu jednokomorowego spo-
rokarpium poprzez zniszczenie jego Êcianki, a nast´pnie
zawijek i Êcianek zarodni: makro- i mikrosporangiów. Ma-
krospory, wytwarzane w makrosporangiach, kie∏kujà
w przedroÊle ˝eƒskie o niewielkiej liczbie komórek, z jednà
rodnià sterczàcà na zewnàtrz Êciany makrospory. Mikro-
spory tworzà si´ w mikrosporangiach. PrzedroÊle m´skie
powstaje w wyniku kie∏kowania mikrospory, wytwarza 2
plemnie produkujàce po 16 plemników opatrzonych wie-
loma wiciami. Zap∏odnienie odbywa si´ w wodzie (hydro-
gamia), w okresie od sierpnia do paêdziernika. Rozwój
sporofitu nast´puje równie˝ w wodzie. Dojrza∏e osobniki
(sporofity) wytwarzajàce sporokarpia rozwijajà si´ w ciàgu
trzech miesi´cy (Johnson 1986, Jones 1987). G∏´bokoÊç
wody do 30 cm jest najbardziej optymalna dla rozwoju

sporokarpiów. Marsylia do kie∏kowania i wzrostu wymaga
temperatury oko∏o 15°C. G∏ównà rol´ w przenoszeniu dia-
spor marsylii odgrywa woda oraz ptaki wodne i b∏otne.
Rozmna˝anie wegetatywne jest cz´Êciej spotykane, polega
na podziale k∏àczy.
W obr´bie rodzaju Marsilea stwierdzono (Knobloch 1976)
jednego sterylnego mieszaƒca mi´dzy M. crenata i M. qua-
drifolia.

Aspekty populacyjne

RoÊlina tworzy zwarte k´pki lub, dzi´ki rozmna˝aniu wege-
tatywnemu, rozrasta si´ jako klon, zajmujàc powierzchni´
wielu metrów kwadratowych. Dane co do zmian liczebno-
Êci w czasie i w przestrzeni sà trudne do oszacowania, po-
niewa˝ w Polsce na siedliskach naturalnych gatunek uwa-
˝any jest za wymar∏y.
Na stanowiskach, gdzie zosta∏ introdukowany, tj. w sztucz-
nych zbiornikach wodnych w Bolestraszycach oraz w oko-
licy Pu∏aw, utrzymuje si´ i dobrze rozwija, przy czym liczeb-
noÊç populacji bywa zmienna (Bary∏a i in. 2001).

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia 
Gatunek wymaga wód s∏odkich, stagnujàcych, s∏abo oli-
gotroficznych lub czystych mezotroficznych, dobrze nas∏o-
necznionych, ewentualnie cz´Êciowo zacienionych. èle
znosi konkurencj´ makrofitów wodnych oraz salwinii p∏y-
wajàcej Salvinia natans (Wo∏k 2001), natomiast towarzy-
stwo sitów Juncus oraz gatunków ponik∏a Eleocharis nie
stanowi problemu. RoÊnie na obszarach nizinnych,
na podtopionych brzegach wód stojàcych, takich jak staro-
rzecza, zbiorniki wodne, w miejscach okresowo zalewa-
nych, o mulistym pod∏o˝u gliniastoilastym oraz ilastopiasz-
czystym, z niewielkà iloÊcià materii organicznej, a zasob-
nych w sk∏adniki mineralne, cz´Êciowo ubogie w wapƒ,

55

Paprotniki
P

ora
d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

1428
Marsilea quadrifolia

sporokarpia
10

cm

1c
m

1c
m



przy odczynie nieznacznie kwaÊnym do oboj´tnego. Tem-
peratura otoczenia poni˝ej minus 30° C jest krytyczna dla
przetrwania gatunku. Oberdorfer (1990) wskazuje, jako
siedliska najbardziej odpowiednie dla marsylii, miejsca
podmok∏e z sitem, muliste brzegi stawów, ˝wirowiska, trud-
no wysychajàce ka∏u˝e, a tak˝e stare „Êwiƒskie pastwiska”.
Okresowe wahania poziomu wody wp∏ywajà na wytwarza-
nie form sezonowych (por. „Biologia gatunku“).
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, reak-
cji (odczynu pod∏o˝a) i trofizmu (azotu) wg Ellenberga i in.
(1992) wynoszà odpowiednio: L = 7, T = 9, R = 7, N = 6. 

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Marsylia wyst´puje w zbiorowiskach ze zwiàzku Littorellion
z klasy Littorelletea, w zespo∏ach wód mniej lub bardziej
oligotroficznych (Otahel’ová, Maglocký 1999). Rothmaler
(2002) podaje przynale˝noÊç gatunku do zwiàzku Nano-
cyperion – drobnych terofitów z klasy Isoëto-Nanojunce-
tea. Ellenberg (1988) równie˝ zalicza jà do zwiàzku Na-
nocyperion, wykszta∏conego w Êrodkowej i zachodniej Eu-
ropie. Wed∏ug Oberdorfera (1990) wyst´puje zarówno
w zbiorowiskach Nanocyperion, jak i Eleocharition acicu-
laris (zwiàzek ponik∏a ig∏owatego).

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
3110   – jeziora lobeliowe – mi´kkowodne jeziora oligo-

troficzne i mezotroficzne, odznaczajàce si´ obec-
noÊcià isoetydów = isoetidów (rzàd Littorelletalia
uniflorae);

3130   – oligotroficzne do mezotroficznych wody stojàce
z roÊlinnoÊcià z klasy Littorelletea uniflorae lub
Isoëto-Nanojuncetea – brzegi lub osuszane dna
zbiorników.

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Gatunek eurazjatycko-oceaniczny do kontynentalnego,
o submediterraƒskim typie zasi´gu w Europie (Jalas, Suomi-
nen 1972). Wyst´puje w po∏udniowej, zachodniej i rzadziej
w Êrodkowej cz´Êci kontynentu, si´ga po po∏udniowo-za-
chodnià Ukrain´ i delt´ Wo∏gi (Crabbe 1964, Proku-
din 1999). RoÊnie w Azji (pó∏nocne Indie, Japonia), a w po-
∏owie XIX w. zawleczony zosta∏ do Ameryki Pó∏nocnej, gdzie
bywa uprawiany w wodnych ogródkach, stawach i w akwa-
riach. W pó∏nocno-wschodnich stanach Ameryki Pó∏nocnej
(Iowa i Missouri) jest cz´stym uciekinierem z hodowli i wyka-
zuje tendencj´ do zadomawiania si´ na stanowiskach natu-
ralnych (Fernald 1950, Johnson 1985b). 

Wyst´powanie w Polsce
W Polsce marsylia znana by∏a z dwóch stanowisk. Pierw-
sze, historyczne, odnalezione w 1871 r. (Uechtritz 1872),

znajdowa∏o si´ na stawie w Kuênicy Rybnickiej. Ostatni raz
okazy z tego stanowiska zebrano w 1927 r., a ostatnie ob-
serwacje pochodzà z 1929 r. (Czudek 1929). Drugie sta-
nowisko odnaleziono w 1973 r. we wsi Wis∏a Wielka,
na brzegu zbiornika Gocza∏kowickiego w kotlinie OÊwi´-
cimskiej. ˚ywe okazy pochodzàce z tego stanowiska zosta-
∏y przekazane do Warszawskiego Ogrodu Botanicznego
(Bary∏a i in. 2001) i tam do tej pory roÊlina jest uprawiana.

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – Za∏àcznik I (marsylia zo-
sta∏a uznana za gatunek ÊciÊle chroniony; w 1998r.
do za∏àcznika dodano uzupe∏nienie, wg którego nie
uwa˝a si´ gatunku za zagro˝ony, a tym samym chronio-
ny);
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – Za∏àcznik II, IV.

Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – Êcis∏a, od 2004 r.

Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – nie uwzgl´dniono;
„Czerwona ksiega [...] S∏owacji i Czech” (Čeřovský
i in. 1999) – EN;
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – EW.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych prawem
Stanowiska o charakterze wtórnym – do tej pory nie by∏y
obj´te ochronà prawnà.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
Na stanowisku w Kuênicy Rybnickiej nie ma szans na od-
nalezienie marsylii, ze wzgl´du na zasadnicze zmiany
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w terenie spowodowane zabudowà. Natomiast na drugim
stanowisku, nad brzegami zbiornika Gocza∏kowickiego,
w ostatnich latach, pomimo wielokrotnych poszukiwaƒ
– gatunek nie zosta∏ stwierdzony (Bary∏a i in. 2001). Nie-
mniej jednak istnieje nadal mo˝liwoÊç powtórnego odna-
lezienia gatunku. K´pka marsylii znaleziona w 1973 r.
na stanowisku na brzegach zbiornika Gocza∏kowickiego
zosta∏a przekazana do Ogrodu Botanicznego Uniwersyte-
tu Warszawskiego, gdzie utrzymuje si´ i rozmna˝a wege-
tatywnie w uprawie. Cz´Êç tej populacji przeniesiono na-
st´pnie do stawów na terenie Arboretum w Bolestraszy-
cach ko∏o PrzemyÊla, gdzie si´ bujnie rozrasta. W la-
tach 1995–2000 wprowadzono marsyli´ z Bolestraszyc
do dwóch zbiorników wodnych powsta∏ych w wyniku eks-
ploatacji piasku w okolicy jeziora Piskory, w rejonie Pu∏aw.
W jednym z tych zbiorników marsylia zosta∏a zag∏uszo-
na przez wprowadzonà salwini´ p∏ywajàcà Salvinia na-
tans, natomiast w drugim nadal si´ rozwija (Wo∏k 2001).

Potencjalne zagro˝enia
Dotyczà jedynie stanowisk wtórnych i mogà wynikaç, jak
w przypadku stanowiska ko∏o Pu∏aw, ze zmiany poziomu
wody oraz jej sk∏adu chemicznego, a ponadto sà efektem
sukcesji hydro- i higrofitów na obrze˝ach zbiornika. Istnie-
je równie˝ zagro˝enie z powodu zbioru okazów do kolek-
cji akwarystycznych.
W przypadku stanowisk w warszawskim Ogrodzie Bota-
nicznym oraz w arboretum bolestraszyckim potencjalne
niebezpieczeƒstwo stanowià nieprzewidziane zmiany
w sposobie zagospodarowania istniejàcych tam sztucznych
zbiorników wodnych.

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych
Konieczne jest utrzymanie nadal w uprawie jedynego
na terenie Polski zachowanego materia∏u ˝ywego – oka-
zów marsylii czterolistnej ze stanowiska nad Jeziorem Go-
cza∏kowickim. Materia∏ ten zosta∏ zebrany jeszcze w latach
siedemdziesiàtych ubieg∏ego wieku. Korzystne by∏oby zna-
lezienie kilku innych zbiorników wodnych, do których mo˝-
na by wprowadziç do uprawy marsyli´. Nale˝a∏oby wów-
czas zadbaç szczególnie o stan populacji, a przede wszyst-
kim nie wprowadzaç tam ˝adnych obcych gatunków roÊlin.

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Badania naukowe nad marsylià powinny koncentrowaç si´
na takich zagadnieniach, jak:
• d∏ugofalowe badania autekologiczne na wtórnych sta-

nowiskach marsylii;
• eksperymentalne okreÊlenie warunków siedliskowych

dla wyznaczenia optymalnych warunków dla introdukcji
– uprawa w wodach o ró˝nych parametrach chemicz-

nych oraz w zbiornikach o ró˝nych typach pod∏o˝a mi-
neralnego;

• laboratoryjne próby kie∏kowania zarodników.

Monitoring

Wskazany jest sta∏y monitoring stanowisk wtórnych,
a szczególnie obserwacje liczebnoÊci populacji oraz
– ewentualnie – mo˝liwoÊci naturalnej ekspansji.
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