
Aldrovanda vesiculosa
L.
Aldrowanda p´cherzykowata

Syn.: Drosera aldrovanda F. Müller, Aldrovanda verticillata
Roxb., Aldrovandia generalis Krause, Aldrovandia Monti,
Lenticula palustris Indica Plukenet.

Spermatophyta, Magnoliophytina [=Angiospermae],
Magnoliopsida [=Dicotyledoneae], Droseraceae – rosiczkowate

Opis gatunku

Mi´so˝erna, bezkorzeniowa roÊlina wodna, wolno p∏ywa-
jàca tu˝ pod powierzchnià wody. RoÊliny europejskie (z wy-
jàtkiem w´gierskiej populacji z jez. Balató-tó) i azjatyckie
sà zielone; roÊliny afrykaƒskie i australijskie majà barw´
czerwonawà do intensywnie czerwonej. P´dy d∏ugo-
Êci 6–15 (wyjàtkowo do 50) cm. ¸odyga pojedyncza lub
z 1–3 (7) p´dami bocznymi. LiÊcie zebrane po 6–9 w okó∏-
ki. Klinowate, do 5–8 mm d∏ugie, cienkie liÊcie, zbudowa-
ne z 3–5 warstw komórek, zakoƒczone (1) 4–6 szydlastymi
szczecinkami d∏ugoÊci 6–8 mm. Pomi´dzy szczecinkami
znajduje si´ pu∏apka, osiàgajàca d∏ugoÊç 3–7 mm, z∏o˝o-
na z 2 nerkowatych po∏ówek blaszki liÊciowej. Kwiaty klej-
stogamiczne (?) na szypu∏kach do 2 cm, majà po 5 po-
d∏u˝nie jajowatych dzia∏ek kielicha (3–4 x 1,5 mm) i tyle˝
zielonkawobia∏ych, ca∏obrzegich, jajowatych p∏atków ko-
rony (do 4–5 mm d∏ugoÊci i 2–3 mm szerokoÊci). Pr´ci-
ków 5, o d∏ugoÊci 3–4 mm, z owalnymi woreczkami py∏ko-
wymi. S∏upek górny, jajowaty, 1-komorowy, 5-krotny, 
z 5 odstajàcymi szyjkami zakoƒczonymi strz´piastymi zna-
mionami. Owoc – torebka zawierajàca do 10 czarnych na-
sion, wielkoÊci 1,5 x 1 mm, o uci´tej podstawie i zaokrà-
glonym wierzcho∏ku.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku 

RoÊlina ∏atwa do rozpoznania; pomylenie z innymi gatun-
kami raczej wykluczone.

Biologia gatunku

Aldrovanda vesiculosa jest wieloletnim hydrofitem. Po osià-
gni´ciu przez p´d d∏ugoÊci w∏aÊciwej dla lokalnych warun-
ków najstarsze okó∏ki obumierajà i sà zast´powane przez
okó∏ki m∏odsze. W klimacie subtropikalnym i tropikalnym
roÊlina nie wykazuje wyraênej fazy spoczynku. W klimacie
umiarkowanym, wczesnà jesienià roÊliny zaczynajà two-
rzyç pàczki zimujàce (turiony). Sà to szczytowe odcinki ∏o-
dyg o g´sto upakowanych okó∏kach, z liÊçmi nie w pe∏ni
wykszta∏conymi, otulajàcymi szczelnie sto˝ek wzrostu roÊli-
ny. Turiony przed zimà (paêdziernik, listopad) opadajà

na dno zbiornika (Adamec 1997). Niekiedy turiony wyrzu-
cone przez fale zimujà na ple torfowcowym lub pomi´dzy
k´pami turzyc zarastajàcych p∏ytkie wody zatoczek, w któ-
rych wyst´puje aldrowanda. Wiosnà turiony wyp∏ywajà
i tu˝ pod powierzchnià wody roÊlina rozpoczyna wzrost.

Chwytanie zdobyczy
W kilku najwczeÊniej rozwijajàcych si´ okó∏kach liÊcie nie
majà pu∏apek bàdê sà one w postaci zawiàzków. Rozwini´-
te pu∏apki budowà i zasadà dzia∏ania przypominajà nieco
pu∏apki mucho∏ówek Dionaea, choç sà znacznie mniejsze
i brak im, tak charakterystycznych dla mucho∏ówek, kol-
ców na brzegu liÊcia. Mechaniczne podra˝nienie we-
wn´trznych w∏osków czuciowych powoduje zamkni´cie si´
pu∏apki (Weber 1995, Juniper i in. 1989). RoÊliny chwyta-
jà ma∏e organizmy wodne (Daphnia, Cyclops, maleƒki na-
rybek) oraz wi´ksze od pu∏apek larwy komarów i innych
owadów. Wydzielane enzymy rozk∏adajà bia∏ka ofiary
na prostsze zwiàzki, które sà absorbowane przez roÊliny.
Sk∏adniki pokarmowe uzyskiwane ze schwytanych mikroor-
ganizmów wp∏ywajà wyraênie na przyspieszenie wzrostu
roÊlin. Temperatura poni˝ej 10 °C i powy˝ej 40 °C powo-
duje zanik w∏asnoÊci chwytnych pu∏apek.

Rozmna˝anie generatywne
W Polsce, tylko w wyjàtkowo ciep∏e lata, aldrowanda kwit-
nie w sierpniu i pierwszej po∏owie wrzeÊnia, z regu∏y nie
dajàc nasion. Na po∏udniu Czech kwitnienie zdarza si´
dwukrotnie cz´Êciej, tu te˝ obserwowano nieliczne przy-
padki wydawania nasion. Natomiast w klimacie sub- i tro-
pikalnym rozmna˝anie generatywne jest równie istotne, jak
rozmna˝anie wegetatywne.
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Rozmna˝anie wegetatywne
Dominuje w klimacie umiarkowanym. Odga∏´zienia bocz-
ne, po osiàgni´ciu odpowiedniej d∏ugoÊci, od∏àczajà si´
od roÊlin macierzystych i rozwijajà w samodzielne roÊliny.
Mechaniczne oddzielenie p´dów bocznych (przez fale,
wiatr) przyÊpiesza tworzenie si´ na roÊlinie nowych odga-
∏´zieƒ. Jesienià (koniec sierpnia – paêdziernik) wykszta∏ca-
jà si´ w pe∏ni dojrza∏e turiony. 

Aspekty populacyjne

Aldrowanda najcz´Êciej wyst´puje w skupieniach liczàcych
od (kilku) kilkunastu do kilkuset egzemplarzy, zgrupowa-
nych w lokalnych zatoczkach, wÊród nasuwajàcego si´ p∏a
torfowców lub tworzonych przez roÊlinnoÊç brzegowà.
W okresach masowych pojawów lub w du˝ych populacjach
tworzy rozleg∏e przybrze˝ne ∏awice. LiczebnoÊç poszczegól-
nych populacji jest zró˝nicowana, od kilkuset do kilkudzie-
si´ciu (kilkuset?) tysi´cy osobników, i zmienna w czasie.

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Zbiorniki wodne, w których odnotowywano aldrowand´
na terenie Polski, kwalifikowano do ró˝nych typów troficz-
nych: od oligotroficznych poczynajàc, na dystroficznych
koƒczàc. Aktualnie aldrowanda nie wyst´puje ju˝ w ˝ad-
nym ze zbiorników oligotroficznych, a zwiàzana jest ÊciÊle
ze zbiornikami mezo- i eutroficznymi, w których wyst´pujà
„enklawy” wód humotroficznych (zaznacza si´ ciàg∏y do-
p∏yw kwasów humusowych z pobrze˝a – Górniak 1996),
oraz w jeziorach dystroficznych, które mo˝na okreÊliç jako
humoeutroficzne. Populacje aldrowandy zasiedlajà ciep∏e,
p∏ytkie, os∏oni´te od wiatrów zatoki, niezamarzajàce
do dna zimà, po∏o˝one przy zatorfionych brzegach zbior-
ników wodnych.
W naszej strefie klimatycznej optymalna w okresie wegeta-
cyjnym wydaje si´ temperatura 20–28°C. Jesienne obni˝e-
nie temperatury poni˝ej 16°C wstrzymuje wzrost roÊlin. Al-
drowanda jest roÊlinà Êwiat∏olubnà (Adamec 1995, 1997),
jednak˝e fizyczne warunki siedlisk (wiatr i fale) sprawiajà,
i˝ cz´Êciej spotykamy jà na stanowiskach ocienionych, po-
Êród szuwarów, ni˝ na nas∏onecznionej, otwartej przestrze-
ni. Skala ekologiczna aldrowandy wzgl´dem chemicznych
czynników siedliska jest doÊç szeroka, co wynika z jej au-
to- i heterotroficznego od˝ywiania si´ (Fija∏kowski 1958,
Berta 1961). DoÊç silny wp∏yw na wzrost ma odczyn wody;
aldrowanda preferuje siedliska o wodzie kwaÊnej i doÊç
wysokiej zawartoÊci kwasów humusowych (optimum oko-
∏o 4–6 mg C kwasów humusowych/l wody).
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, re-
akcji (odczynu gleby) i trofizmu (azotu) wg Ellenberga i in.
(1992) wynoszà odpowiednio: L =5, T = 8, R = 7, N = 4,
a wg skali Zarzyckiego i in. (2002): L = 4, T = 3–4, R = 3,
Tr (N) = 4–3.

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Aldrowanda p´cherzykowata jest gatunkiem o szerokiej
amplitudzie cenologicznej. Wyró˝niany jest niekiedy ze-
spó∏ Spirodelo-Aldrovandetum Borhidi et Komlódi 1959,
ale w naszym kraju, bez wzgl´du na typ zbiornika, aldro-
wanda wyst´puje w uk∏adzie mozaikowym i jest kompo-
nentem kilku zbiorowisk roÊlinnych, nale˝àcych
do dwóch klas: Potametea i Phragmitetea. Z regu∏y spo-
tyka si´ jà w zbiorowiskach roÊlinnych porastajàcych za-
torfione lub torfowe brzegi jezior. Centra wyst´powania
populacji (Kamiƒski 1987a) to pogranicza szuwarów
trzcinowych (Phragmitetum communis ze zwiàzku Phrag-
mition oraz Thelypteridi-Phragmitetum i szuwarów turzy-
cowych (nale˝àcych do zwiàzku Magnocaricion), p∏a
mszystego i zespo∏ów przybrze˝nych, w których dominu-
jà osoka aloesowata Stratiotes aloides z domieszkà ˝abi-
Êcieku p∏ywajàcego Hydrocharis morsus-ranae – Hydro-
charitetum morsus-ranae, grzybienie bia∏e Nymphaea al-
ba lub grzybienie pó∏nocne N. candida wraz z grà˝elem
˝ó∏tym Nuphar lutea – Nupharo-Nymphaeetum, zwiàzek
Nymphaeion, a cz´sto towarzyszà im p∏ywacze Utricula-
ria sp. Najrzadziej aldrowanda wyst´puje w dystroficz-
nych jeziorach Êródtorfowiskowych (Utricularietea inter-
medio-minoris), co jest skutkiem niedostatku zooplankto-
nu i mikrofauny oraz braku typowych roÊlin towarzyszà-
cych pozytywnie dzia∏ajàcych na jej wzrost, takich jak: tu-
rzyce, pa∏ki, trzcina oraz osoka aleosowata (Kamiƒ-
ski 1987b).

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej) 
3150   – starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorni-

ki wodne; 
3160   – naturalne dystroficzne (humotroficzne) zbiorniki

wodne.

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Gatunek kosmopolityczny, o rozproszonym zasi´gu. Ogól-
nà liczb´ stanowisk na Êwiecie szacuje si´ na 295, w tym
oko∏o 220 to stanowiska historyczne lub wymagajàce we-
ryfikacji. WÊród pozosta∏ych jest tylko 47 naturalnych, resz-
ta to stanowiska zast´pcze lub miejsca udanych prób resty-
tucji (Adamec, Lev 1999, Kamiƒski 1995, 1998, Nitta
i in. 2003, Walters 1979). W sumie jednak trudno jest oce-
niç Êwiatowe zasoby aldrowandy. W ciàgu ostatnich dwu-
dziestu lat potwierdzono, i˝ wyst´puje ona w Australii 
(9 stanowisk), w Japonii (1 restytuowane), Chinach (2),
w okolicach Jeziora Aralskiego (2), na Ukrainie (8) i W´-
grzech (1), w Rosji (3), Republice Czeskiej (4 restytuowane),
Rumunii (4), Jugos∏awii (4), Szwajcarii (3 restytuowane)
i we Francji (4?). W Afryce aktualne sà 2 stanowiska
na pó∏nocy RPA (du˝e obszary wyst´powania) i 1 w Bot-
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swanie. Z du˝ym prawdopodobieƒstwem mo˝na przyjàç,
˝e w Afryce i na terenie by∏ego ZSRR stanowisk mo˝e byç
znacznie wi´cej.

Wyst´powanie w Polsce
Gatunek jest uwa˝any za relikt z okresu przedlodowcowe-
go (Szafer, Zarzycki 1972, Degreef 1997).
Od koƒca XVII w. w dzisiejszych granicach Polski odnoto-
wano aldrowand´ na 92 stanowiskach. Na poczàtku lat
pi´çdziesiàtych XX w. by∏o jeszcze oko∏o 70 stanowisk,
pod koniec – 50, na poczàtku lat osiemdziesiàtych 14
(16?), a w roku 1990 ju˝ tylko 9 (Kamiƒski i in. 1996, Ka-
miƒski 1983, 2001). Wówczas oceniano, ˝e tylko 4–5
z nich przetrwa w najbli˝szym czasie i podj´to szeroko za-
krojone prace nad restytucjà gatunku (Kamiƒ-
ski 1995, 1998). Obecnie gatunek wyst´puje na 7 stano-
wiskach naturalnych (kana∏ Augustowski k. Êluzy w Mikla-
szewie, jeziora: Miklaszówek, Kruglak, Orle, Moszne, D∏u-
gie i Ostrowo), 5 restytuowanych (jeziora: ¸ukie, P∏otycze,
Haƒskie, Koseniec, Pereszpa) i w 1 zast´pczych (Kana∏ Au-
gustowski k. P∏askiej, nie˝eglowny kana∏ na jeziorem Stu-
dzienicznym, jeziora: Chylniki, Krzywulek, Widne, Orcho-
wo, Jeziorko, Âwi´te, rezerwaty: „Bagno Mostki“, „Torfowi-
ska Su∏owskie“). Dalsze 4 populacje introdukowane
na stanowiska zast´pcze wymagajà obserwacji. Wi´k-
szoÊç stanowisk po∏o˝onych jest na terenie województwa
podlaskiego i lubelskiego, pojedyncze zaÊ w wojewódz-
twie mazowieckim, warmiƒsko-mazurskim, wielkopolskim
i lubuskim.

Status gatunku

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

Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – Êcis∏a, od 2001 r.; 
Ochrona strefowa – wymaga ustalenia strefy ochron-
nej w ca∏ym zbiorniku, w którym wyst´puje. 

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

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych
Po∏owa stanowisk aldrowandy znajduje si´ na obszarach
chronionych. Sà to:
• parki narodowe (∏àcznie 4 stanowiska): Poleski PN (je-

ziora: ¸ukie, Moszne, D∏ugie), Wigierski PN (jezioro
Widne);

• rezerwaty przyrody (∏àcznie 8 stanowisk): „Perkuç“ z je-
ziorem Kruglak, „Trzy Jeziora“ z jeziorem P∏otycze, „˚ó∏-
wiowe B∏ota“ z jeziorem Koseniec i Pereszpa, „Jarzàbek“
z jeziorem Jeziorko, a tak˝e jezioro Orchowo, „Bagno
Mostki“, „Torfowiska Su∏owskie“;

• ostoje siedliskowe: po∏udniowo-wschodnia cz´Êç Lasów
Sobiborskich z rezerwatem „˚ó∏wiowe B∏ota“; 

• obszary wchodzàce w sk∏ad sieci Natura 2000 (Ostoja Pole-
ska zawierajàca w swoim sk∏adzie Poleski Park Narodowy);

• parki krajobrazowe: Sobiborski PK, Gostyniƒsko-W∏o-
c∏awski PK (jezioro Jeziorko);

• mi´dzynarodowe rezerwaty biosfery, np. projektowany
rezerwat „Polesie Zachodnie“, w sk∏ad którego wejdà
przygraniczne tereny województwa lubelskiego, Bia∏oru-
si i Ukrainy, a tym samym wszystkie stanowiska aldro-
wandy le˝àce na Pojezierzu ¸´czyƒsko-W∏odawskim
i w Lasach Sobiborskich;

• ekosystemy kluczowe w skali kraju, np. Lasy Sobiborskie,
Puszcza Augustowska, Notecka.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
Zasoby aldrowandy p´cherzykowatej w Polsce sà monito-
rowane od 20 lat. Na czterech stanowiskach naturalnych
(jeziora: Kruglak, Miklaszówek, rozlewisko kana∏u Augu-
stowskiego k. Êluzy Miklaszewo na Pojezierzu Augustow-
skim oraz Jezioro D∏ugie w Poleskim Parku Narodowym)
populacje sà wzgl´dnie ustabilizowane, na pozosta∏ych
– raczej zanikajàce (jezioro Obierznie ko∏o Pniew oraz
wspomniane jeziora Orle i Moszne. Restytuowana w ro-
ku 1994 populacja w jeziorze ¸ukie jest obecnie najwi´k-
sza w kraju. W 2000 r. liczy∏a ponad sto tysi´cy roÊlin.
Za „rozwojowe” w najbli˝szej przysz∏oÊci, nale˝y uznaç po-
pulacje wyst´pujàce w jeziorach: P∏otycze i Krzywulek oraz
w Kanale Augustowskim. Liczà one po kilka tysi´cy oka-
zów. Na pozosta∏ych stanowiskach, populacje sà mniejsze,
a ich liczebnoÊç w zasadzie nie przekracza tysiàca osobni-
ków. Ocenia si´, ˝e roÊliny z co najmniej po∏owy tych sta-
nowisk majà dobre perspektywy rozwoju.
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Potencjalne zagro˝enia
Oddzia∏ywania antropogeniczne, a zw∏aszcza zanieczysz-
czenia wód powierzchniowych, zwiàzane z rozwojem prze-
mys∏u i rolnictwa, spowodowa∏y ustàpienie aldrowandy
z wielu zbiorników wodnych. Wiele stanowisk zniszczono
bezpowrotnie. Obecnie czynniki te w bezpoÊredni sposób
raczej nie wp∏ywajà na siedliska aldrowandy, które zacho-
wa∏y si´ w miejscach odleg∏ych od wi´kszych skupisk ludz-
kich. Jednak˝e ich dzia∏anie poÊrednie jest trudne do wy-
eliminowania. Najwa˝niejsze zagro˝enia to:

• zmiany poziomu wód: 
osuszanie bagien i znaczne obni˝enie poziomu wód
gruntowych, zwiàzane z budowà kopalni w´gla kamien-
nego, doprowadzi∏y do wygini´cia aldrowandy na wielu
stanowiskach Pojezierza ¸´czyƒsko-W∏odawskiego.
Zmniejszanie si´ iloÊci opadów oraz wysychanie zbiorni-
ków wodnych w okresach suszy mo˝e byç groêne dla
stanowisk (p∏ytkie zbiorniki wodne) po∏o˝onych w lokal-
nych niewielkich zlewniach, np. w rezerwacie „Torfowi-
ska Su∏owskie”, „Bagno Kaplin” i in.);

• eutrofizacja siedlisk:
zwi´kszenie zawartoÊci biogenów w siedliskach aldro-
wandy prowadzi do wzmo˝onego rozwoju glonów,
w tym tak˝e ramienic (Chara) i roÊlin naczyniowych,
g∏ównie: rogatka sztywnego (Ceratophyllum demer-
sum), spirodeli wielokorzeniowej (Spirodela polyrrhiza),
rz´sy drobnej (Lemna minor), osoki aloesowatej (Stratio-
tes aloides), wypierajàcych aldrowand´ z jej siedlisk.
Szybkie gromadzenie si´ gytii organiczno-mineralnej
prowadzi do zarastania zbiorników przez roÊlinnoÊç
szuwarowà.

Niezale˝nie od oddzia∏ywaƒ cz∏owieka, nast´pujà natu-
ralne, nieuchronne zmiany w zbiornikach wodnych – ich
dystrofizacja i làdowacenie. Aldrowanda ust´puje z ta-
kich stanowisk wraz z zanikiem roÊlinnoÊci charaktery-
stycznej dla humotroficznych siedlisk w zbiornikach me-
zo- i eutroficznych.

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych
Wi´kszoÊç siedlisk aldrowandy stanowià doÊç du˝e Êród-
leÊne jeziora. Tu najistotniejszym czynnikiem jest niedo-
puszczenie do wyr´bu otaczajàcych je lasów. Wycinka
z regu∏y zak∏óca ustalonà w zbiornikach wodnych równo-
wag´ fizyczno-chemicznà i biotycznà. Szczególnie doty-
czy to akwenów mniejszych (np. obserwacje na „Bagnie
Kaplin“). Niektóre sà odwadniane przez sztuczne cieki
wodne, niekiedy wykonane w ramach melioracji leÊnych.
W kilku przypadkach (m.in. jeziora: Haƒskie, Orchowo,
Ostrowo, a tak˝e „Bagno Kaplin“, „Torfowiska Su∏ow-
skie“) nale˝y rozwa˝yç zatrzymanie odp∏ywu wody lub
podniesienie poziomu jej pi´trzenia. Pozytywny wp∏yw
podniesienia poziomu wody obserwowano w 2000 r.

na jeziorze Orchowo, natomiast negatywny, wynikajàcy
z jej obni˝enia, w rezerwacie „Torfowiska Su∏owskie“.
W przypadku jezior spi´tych Kana∏em Augustowskim lub
samego kana∏u nale˝y rygorystycznie przestrzegaç pra-
wa budowlanego w zakresie gospodarki Êciekami, jak
równie˝ nie dopuÊciç do wyd∏u˝enia w przysz∏oÊci trasy
statków augustowskiej bia∏ej floty, obecnie dop∏ywajà-
cych do Êluzy Swoboda.
Bioràc to pod uwag´, terenom o wi´kszej liczbie stanowisk
aldrowandy nale˝y nadaç status obszarów SOO w sieci
Natura 2000. Dotyczy to g∏ównie obszarów w Puszczy Au-
gustowskiej, na których znajdujà si´ niechronione stanowi-
ska aldrowandy (w r. 2003 proponowane przez NFOÂ
i IOP jako Ostoja Augustowska – PLH 200005) oraz stano-
wisk w Lasach Sobiborskich (Lasy Sobiborskie
– PLH060014). Obie propozycje zosta∏y odrzucone przez
stron´ rzàdowà.
Przed bezpoÊrednim zagro˝eniem ze strony cz∏owieka
chroni aldrowand´ niedost´pnoÊç siedlisk, w których ˝yje
oraz jej niepozorny wyglàd. Zapotrzebowanie hobbistów
na ten gatunek zaspokajajà ca∏kowicie roÊliny rozmna˝a-
ne w kulturach in vitro bàdê uprawiane na siedliskach za-
st´pczych.

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki
Zalecane dzia∏ania nie stanowià zagro˝enia dla innych
rzadkich gatunków towarzyszàcych aldrowandzie.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
W latach 1981–2000 Wroc∏awski Ogród Botaniczny mo-
nitorowa∏ wszystkie stanowiska aldrowandy w Polsce.
Efektem prowadzonych obserwacji sà dzia∏ania na rzecz
restytucji gatunku w skali ca∏ego kraju. Zaowocowa∏o to
przywróceniem aldrowandy na 5 stanowiskach natural-
nych i wprowadzeniem do 1 zast´pczych. Modelowym
przyk∏adem efektywnoÊci takich dzia∏aƒ jest wojewódz-
two lubelskie, gdzie restytuowano stanowisko na jeziorze
¸ukie, z najwi´kszà w kraju populacjà aldrowandy. Istot-
ne znaczenie majà tak˝e doraêne dzia∏ania pracowni-
ków Poleskiego Parku Narodowego polegajàce na ob-
serwacji stanowisk, a w razie zagro˝enia – przenoszenie
roÊlin z zarastajàcych oczek wodnych do wi´kszych,
na ple mszystym otaczajàcym jezioro. Dzia∏ania te spra-
wi∏y, i˝ populacja w jeziorze Moszne, której na poczàtku
lat osiemdziesiàtych wró˝ono rych∏y koniec, od 20 lat ma
si´ dobrze.

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Wzmo˝one od 20 lat zainteresowanie tym gatunkiem za-
owocowa∏o bli˝szym poznaniem jego ekologii, biologii,
fizjologii, powinowactwa pomi´dzy regionalnymi popu-

78

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki roÊlin

1516



lacjami i innych relacji z otaczajàcym go Êrodowiskiem.
Uzyskane efekty pomog∏y opracowaç nowoczesne tech-
niki rozmna˝ania aldrowandy, jak równie˝ z powodze-
niem prowadziç jej czynnà ochron´ (zwi´kszenie zaso-
bów w Polsce, restytucja gatunku w Republice Czeskiej
– Adamec, Lev 1999 i w Japonii). Jednak˝e do dziÊ nie
w pe∏ni wyjaÊniony jest wp∏yw substancji organicznych
(kwasy humusowe) na jej wzrost oraz zró˝nicowanie fi-
zjologiczne na poziomie populacyjnym. RoÊliny z po-
szczególnych populacji uprawiane w tych samych warun-
kach i czasie mogà zachowywaç si´ ró˝nie: niektóre ro-
snà bardzo dobrze, inne – ginà. Tak˝e w sterylnych kul-
turach in vitro roÊliny niejednokrotnie wykazujà odmien-
ny typ wzrostu, co by∏o podstawà do wyró˝nienia przez
Kondo (1977) ras geograficznych aldrowandy. Na zró˝-
nicowanie populacji wskazujà tak˝e badania na pozio-
mie kwasów nukleinowych (Maldonado San Martín
i in. 2003).

Monitoring

Zabudowa roÊlinna brzegów zbiorników wodnych jest po-
chodnà morfologii misy zbiornika i kierunków wiejàcych
wiatrów. Zbiorowiska roÊlinne, z którymi zwiàzana jest al-
drowanda, w wi´kszych zbiornikach wodnych wyst´pujà
przy brzegu przeciwleg∏ym do kierunku najcz´Êciej wiejà-
cych wiatrów w danym regionie. Skupienia wolno p∏ywajà-
cej aldrowandy sà wzgl´dnie sta∏e, jednak w poszczegól-
nych latach, w pewnym zakresie, mogà nieco zmieniaç
swà lokalizacj´. Oceniajàc liczebnoÊç populacji metodami
ogólnie przyj´tymi w ekologii, nale˝y o tym pami´taç.
Chcàc uzyskaç dane porównywalne z historycznymi, nale-
˝y tak˝e prowadziç obserwacje w tym samym czasie
(od trzeciej dekady czerwca do drugiej dekady lipca na Po-
jezierzu ¸´czyƒsko-W∏odawskim i w Polsce centralnej i za-
chodniej oraz w lipcu – na Pojezierzu Suwalsko-Augustow-
skim). Jest to bardzo wa˝ne w odniesieniu do sposobu roz-
mna˝ania si´ aldrowandy.
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