
Luronium natans
(L.) Raf. 
Elisma wodna

Syn.: Alisma natans L., Elisma natans (L.) Buchenau 

Spermatophyta, Magnoliophytinae [=Angiospermae], Liliop-
sida [=Monocotyledoneae], Alismataceae – ˝abieƒcowate

Opis gatunku

Elisma wyst´puje w Êrodowisku wodnym oraz wodno-làdo-
wym i tworzy dwie morfologicznie odmienne formy. 
Forma wodna: roÊnie w jeziorach do g∏´bokoÊci ok. 3 m, jest
niewysoka (w stanie p∏onnym do kilkunastu centymetrów),
zakorzeniona w pod∏o˝u, wiotka, delikatna i zimozielona.
Doros∏y osobnik sk∏ada si´ przewa˝nie z kilku rozet liÊci po-
∏àczonych cienkimi i ∏atwo p´kajàcymi roz∏ogami. Rozeta
osadzona na skróconym p´dzie, z którego wyrasta – w fazie
kwitnienia i owocowania – jedna lub kilka nitkowatych i zwy-
kle bezbarwnych ∏odyg kwiatostanowych o wysokoÊci
do 1,5 m, z kwiatami zamkni´tymi, p´cherzykowatymi i nie-
mal przezroczystymi. Kwiaty tu˝ pod powierzchnià wody, nie-
kiedy otwarte, wówczas ich p∏atki korony drobne (kilkumili-
metrowe) i bia∏e, rzadziej lekko ró˝owo zabarwione. LiÊcie
w podwodnej rozecie wiotkie, równowàskie i jasnozielone,
d∏ugie na 5–15 cm, szerokie od 2 do 5 mm i ostro zakoƒczo-
ne. System korzeniowy typu wiàzkowego, korzenie cienkie,
bia∏awe lub rdzawo nabieg∏e, niekiedy wrzecionowate. Roz-
∏ogi wyrastajà z podstawy rozety, sà bia∏e lub zielone (jeÊli
przysypane lub nieprzysypane osadem), o Êrednicy oko-
∏o 1mm i d∏ugoÊci do 20 cm. Osobniki p∏ytko rosnàce
(do 1,5 m) mogà dodatkowo wytwarzaç d∏ugoogonkowe li-
Êcie unoszàce si´ na powierzchni wody, których blaszki liÊcio-
we sà skórzaste, eliptyczne, rzadziej okràg∏e (1–4 cm d∏ugo-
Êci, 1–2 cm szerokoÊci) i charakterystycznie unerwione (nerw
obwodowy i dochodzàce do niego nerwy boczne). 
Forma wodno-làdowa: roÊlina przyziemna, bez rozety liÊci
lub rozeta zredukowana. Ze skróconego p´du wyrastajà
przewa˝nie dwa skórzaste i charakterystycznie unerwione
liÊcie nawodne, wiàzkowy system korzeniowy oraz krótki
(do kilku cm) p´d kwiatostanowy. Kwiaty otwarte, o Êredni-
cy 7–18 mm, bia∏e, rzadziej ró˝owobia∏e; 3 dzia∏ki kieli-
cha, 3 p∏atki korony. W populacjach na terenie Polski frak-
cja mniej liczna od poprzedniej.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku 

Je˝eli elisma wytwarza nawodne liÊcie i kwitnie, wówczas
nie sposób jà pomyliç z innymi krajowymi roÊlinami wod-
nymi lub wodno-bagiennymi. DoÊç ∏atwo jednak pomyliç
podwodnà i p∏onnà elism´ z podwodnà formà ˝abieƒca
babki wodnej Alisma plantago-aquatica, zw∏aszcza gdy ta
ostatnia roÊnie w wodach kwaÊnych, ja∏owych i nie kwitnie.

˚abieniec nie wytwarza cienkich roz∏ogów i skórzastych
nawodnych liÊci. Podwodnà form´ elismy mo˝na te˝ pomy-
liç z m∏odocianymi stadiami rozwojowymi je˝og∏ówki po-
krewnej Sparganium angustifolium. Wczesne stadia rozwo-
jowe tej ostatniej roÊliny (m∏ode wegety i genety; pierwsze
wyrastajà z drobnych k∏àczy, drugie z nasion), sà ˝ó∏tozie-
lone, taÊmowate i nie tworzà rozet. Obie roÊliny cz´sto wy-
st´pujà w tych samych zbiornikach wodnych. 

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa 
Zimozielona roÊlina wodna, nale˝àca do isoetidów (= iso-
etydów) typu klonalnego (wielop´dowego), korzeniàca si´
w pod∏o˝u (ryzofit). Osobniki rosnàce pod wodà sà zimo-
zielone, zachowujà pod lodem t´ samà co latem form´
wzrostu, lecz tracà cz´Êç chlorofilu i ˝ó∏knà. Zimà pew-
na frakcja najstarszych liÊci, tworzàcych obwodowà cz´Êç
rozety – ginie. Forma wodno-làdowa gubi na zim´ liÊcie
i trwa do wiosny w postaci skróconego p´du z systemem
korzeniowym i fragmentem roz∏ogu.

Rozmna˝anie generatywne
Elisma kwitnie i owocuje od maja do wrzeÊnia, jej kwiaty sà
prawdopodobnie samopylne, owocki typu orzeszka – drob-
ne, morfologicznie niezró˝nicowane, nasiona kie∏kujàce
(na bibule filtracyjnej nasàczonej wodà destylowanà,
w temperaturze pokojowej, w oÊwietleniu lub ciemnoÊci,
kie∏kuje 20–40% nasion). SkutecznoÊç rozmna˝ania gene-
ratywnego w zbiornikach wodnych – znikoma (siewki trafia-
jà si´ niezwykle rzadko). 
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Rozmna˝anie wegetatywne
RoÊlina pomna˝a si´ przede wszystkim wegetatywnie przez
rozrastanie i fragmentacj´ klonów (Szmeja 2001). Dysper-
sja diaspor wegetatywnych, zw∏aszcza fragmentów roz∏o-
gów, jest ograniczona i odbywa si´ g∏ównie przy udziale
ruchów falowych wody. Elisma kolonizuje mo˝liwe do za-
siedlenia odcinki litoralu przede wszystkim za pomocà roz-
∏ogów; w pewnych warunkach Êrodowiskowych jest roÊlinà
pionierskà, s∏abo jednak predysponowanà do konkurowa-
nia o przestrzeƒ z innymi roÊlinami wodnymi i ziemno-
-wodnymi. 

Aspekty populacyjne 

Populacje elismy sà wielopokoleniowymi klonami, trwajà
w tym samym miejscu przez szereg lat, sà zorganizowane
w postaci skupieƒ o powierzchni od kilku do kilkunastu
metrów kwadratowych, rzadziej wi´kszych. Populacje g∏´-
bokowodne sà z regu∏y liczniejsze i bardziej zag´szczone
ni˝ p∏ytkowodne. W strukturze i dynamice populacji elismy
jest wiele analogii do populacji innych isoetidów (Szme-
ja 1992), zw∏aszcza brze˝ycy jednokwiatowej Littorella uni-
flora i lobelii jeziornej Lobelia dortmanna. 

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
W zachodniej i pó∏nocno-zachodniej Europie L. natans jest
roÊlinà równie rzadko spotykanà, jak w pó∏nocno-zachod-
niej Polsce, ale zajmuje tam znacznie szerszà gam´ Êrodo-
wisk: g∏ównie stawy, równie˝ jeziora, trafia si´ w rozlewi-
skach, Êródtorfowiskowych oczkach wodnych, w drobnych
ciekach i starorzeczach, a nawet wzd∏u˝ Êcie˝ek i kolein
z wodà stagnujàcà na powierzchni gruntu. 
W Polsce elisma roÊnie w naturalnych zbiornikach wod-
nych: w jeziorach i uk∏adach torfowiskowo-jeziornych, do-
tychczas niepodawana z cieków. Wyst´puje najcz´Êciej
w ma∏ych i nieprzep∏ywowych jeziorach, po∏o˝onych wÊród
utworów zasobnych w krzemionk´ i (lub) substancje humu-
sowe, w wodach o znacznej rozpi´toÊci odczynu
(pH 4,5–8,5) i trofii (od oligo- po eutroficzne i dystroficz-
ne, g∏ównie jednak w wodach ja∏owych; trofia jest s∏abà
cechà diagnostycznà Êrodowisk wyst´powania tej roÊliny).
Elisma roÊnie w jeziorach mi´kkowodnych, kwaÊnych
i ubogich w wapƒ (1,3–8,4 mg Ca dm–3), przede wszystkim
w jeziorach lobeliowych lub do niedawna lobeliowych.
Optymalne dla tej roÊliny warunki Êrodowiskowe wyst´pu-
jà w wodach lekko kwaÊnych (pH 6,1–7,0), ubogich w fos-
for (10–20 µg Pca∏k. dm–3), przezroczystych i niezbyt zasob-
nych w rozpuszczony w´giel organiczny (< 6,0 mg C dm–3).
W takich warunkach osobniki sà najwi´ksze i najbardziej
p∏odne. W jeziorach bardzo kwaÊnych (pH < 5,0) lub
w warunkach podwy˝szonej trofii (> 20 µg Pca∏k. dm–3)
bàdê te˝ znacznej koncentracji rozpuszczonego w´gla or-

ganicznego (> 6 mg C dm–3), pochodzàcego g∏ównie z sub-
stancji humusowych, równowiekowe osobniki tej roÊliny sà
mniejsze i mniej p∏odne ni˝ rosnàce w warunkach optymal-
nych (Bazyd∏o, Szmeja 2004). Area∏y populacji ulokowane sà
przewa˝nie p∏ytko (0,5–1,5 m), na osadach kwaÊnych
(pH 4,2–7,4), ubogich w wapƒ (0,9–3,2 mg Ca g-1 s. m.),
us∏anych cienkà warstwà drobnego i dobrze uwodnionego
osadu organicznego. Elisma czerpie w´giel nieorganiczny
do fotosyntezy najprawdopodobniej z jonów wodorow´-
glanowych (HCO3-) i wymaga pe∏nego oÊwietlenia, cho-
cia˝ trafia si´ równie˝ w wodach m´tnych i silnie zabarwio-
nych. 
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury,
reakcji (odczynu gleby) i trofizmu (azotu) wg Ellenberga
(1992) wynoszà odpowiednio: L = 8, T = 6, R = 5, N = 3,
a wg skali Zarzyckiego i in. (2002): L = 4, T = 4, R = 4–5,
Tr = 1–3. 

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
W zachodniej i pó∏nocno-zachodniej Europie elisma wyst´-
puje w wielu zbiorowiskach roÊlin wodnych i wodno-ba-
giennych i raczej nie tworzy powtarzalnej kombinacji z in-
nymi gatunkami. Z przeglàdu literatury oraz w∏asnych ob-
serwacji wynika, ˝e elisma trafia si´ tam np. w zbiorowi-
skach roÊlin wodnych z klasy Potametea ze zwiàzków Pota-
mion (lub Potamion pectinati, Potamion polygonifolii)
i Nymphaeion, a w ciekach – np. ze zwiàzku Ranunculion
fluitantis. Z kolei na okresowo wynurzajàcych si´ lub pod-
tapianych obrze˝ach jezior, zw∏aszcza jednak stawów,
gdzie ma najwi´cej stanowisk, jest sk∏adnikiem zbiorowisk
g∏ównie z klasy Littorelletea uniflorae (roÊnie wspólnie
m.in. z brze˝ycà jednokwiatowà Littorella uniflora, ˝abieni-
cà jaskrowatà Baldellia ranunculoides i ponik∏em ig∏owa-
tym Eleocharis acicularis, a tak˝e zbiorowisk z klasy Isoëto-
-Nanojuncetea (Pietsch 1973, 1977, Schoof-van Pelt
1973, Dierssen 1975, Szmeja, Clément 1990). 
W Polsce, z powodu surowszych zim, L. natans wchodzi
w sk∏ad zbiorowisk roÊlin podwodnych, o wiele rzadziej nato-
miast wodno-bagiennych. Elisma jest najcz´Êciej sk∏adnikiem
zbiorowisk z klasy Littorelletea uniflorae (Dàmbska 1965,
Szmeja, Clément 1990, Szaƒkowski, K∏osowski 2001), a tak-
˝e – choç rzadziej – klasy Utricularietea intermedio-minoris
(zwiàzek Sphagno-Utricularion), np. zbiorowisk mszaków
wodnych: Sphagnum denticulatum lub Warnstorfia exannu-
lata (Gos i in. 1998, Matuszkiewicz 2001). 

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
3110   – jeziora oligotroficzne, mi´kkowodne, zbiorowi-

ska roÊlinne z rz´du Littorelletalia uniflorae; 
3130   – brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych oli-

go- do mezotroficznych, ze zbiorowiskami z klasy
Littorelletea uniflorae i/lub Isoëto-Nanojuncetea; 

3160   – jeziora dystroficzne (humotroficzne).
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Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Luronium natans jest europejskim endemitem, wyst´pujàcym
w zasi´gu klimatu subatlantyckiego Êrodkowej Europy oraz
klimatu atlantyckiego zachodniej i pó∏nocno-zachodniej cz´-
Êci kontynentu. Zasi´g tego gatunku obejmuje m.in.: Fran-
cj´, Belgi´, Holandi´, pó∏nocne Niemcy, pó∏nocno-zachod-
nià Polsk´, po∏udniowà Skandynawi´ i Wyspy Brytyjskie.
W Europie area∏ elismy sukcesywnie maleje (Greulich 1999).
Najwi´cej stanowisk tej roÊliny wyst´puje na terenie Niemiec,
Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski, nieliczne trafiajà
si´ w Belgii, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji. 

Wyst´powanie w Polsce
Elisma wyst´puje na 63 stanowiskach potwierdzonych w la-
tach 2000–2003 (stanowiskiem jest jezioro). Le˝à one nieco
na po∏udnie od podstawowego ciàgu moren czo∏owych Po-
morza, g∏ównie w jego po∏udniowo-wschodniej cz´Êci,
zw∏aszcza w Borach Tucholskich, mi´dzy Wdà a górnym
i Êrodkowym odcinkiem Brdy, w krajobrazie sandrowo-poje-
ziernym (Szmeja 2001). Do po∏owy XX w. elisma podawa-
na by∏a ze 120 stanowisk w zachodniej i po∏udniowo-za-
chodniej cz´Êci kraju. Po 1950 r. prawdopodobnie wygin´∏o
w Polsce 57 stanowisk, czyli niemal po∏owa (47,5%),
w tym 48 na Pomorzu i 9 poza nim. Prawdopodobieƒstwo
odszukania elismy na cz´Êci z tych stanowisk wprawdzie ist-
nieje, ale jest raczej niewielkie. Pewna grupa stanowisk mo-
˝e byç jeszcze nieznana. Sugeruje si´ prowadzenie
poszukiwaƒ wspó∏czesnych stanowisk elismy w oparciu o re-
jestry jezior lobeliowych (por. Szmeja 1996a, Kraska
i in. 1996), ∏àcznie z ich uzupe∏nieniem (por. Gos, Bo-
ciàg 2003). Niemal wszystkie stanowiska (istniejàce, wàtpli-
we i wymar∏e) posiadajà dokumentacj´ faktograficznà
od prze∏omu XIX i XX w. Nie stwierdzono, aby elisma zajmo-
wa∏a nowe stanowiska. Po 1950 roku zmniejszy∏ si´ zasi´g
tego gatunku w Polsce (prawdopodobnie wygin´∏a wi´kszoÊç
lub wszystkie stanowiska poza Pomorzem), struktura zasi´gu
na Pomorzu uleg∏a rozluênieniu: pozosta∏o co drugie stano-
wisko (56,8%). LiczebnoÊç wi´kszoÊci populacji jest niewielka. 

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 ochrony
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) – EN.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych prawem
SpoÊród 63 stanowisk elismy, potwierdzonych w la-
tach 2000–2003 chronionych jest 26 (41,3%), w tym: 6
w parkach narodowych (5 w PN „Bory Tucholskie” i 1w S∏o-
wiƒskim PN – jezioro Do∏gie Wielkie) oraz 9 w rezerwatach
przyrody (por. wykaz poni˝ej). W parkach krajobrazowych
chronionych jest 11 stanowisk: Zaborski PK (jeziora: Czar-
ne, D∏ugie, Moczad∏o, Nowoparszczenickie, Piecki Du˝e,
Welsyk), Wdzydzki PK (G∏´boczko, Wielkie Oczko), Trój-
miejski PK (Bieszkowickie, Borowo), Drawski PK (Kapka).

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
W Polsce zasoby elismy sà niewielkie i malejà: w wi´kszo-
Êci jezior z tà roÊlinà wyst´pujà skupienia o powierzchni
od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych, rzadziej
wi´ksze, o zag´szczeniu od kilku do kilkudziesi´ciu osob-
ników na metr kwadratowy pod∏o˝a. W pewnej i nieosza-
cowanej jeszcze grupie jezior populacje tej roÊliny znajdu-
jà si´ w fazie regresji. 

Potencjalne zagro˝enia
G∏ównà przyczynà wymierania stanowisk elismy jest antro-
pogeniczna eutrofizacja jezior lub ich acydyfikacja
(przy udziale kwasów organicznych) i humizacja (wzboga-
canie w substancje humusowe z odwadnianych torfowisk
i lasów bagiennych), a tak˝e degradacja z powodu cha-
otycznej zabudowy obrze˝y i miejscami nadmiernej kon-
centracji baz turystyczno-wypoczynkowych. Czynnikiem eli-
minujàcym populacje jest przede wszystkim niedobór Êwia-
t∏a w wodzie. 

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku 
Ochrona elismy w Polsce ma istotne znaczenie w powstrzy-
maniu regresji populacji tego endemitu w Europie i cho-
cia˝ nie b´dzie to ∏atwym zadaniem, tym niemniej prost-
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szym do wykonania ni˝ w atlantyckiej cz´Êci zasi´gu. Kra-
jowe populacje tkwià pod wodà i wyst´pujà w naturalnych
zbiornikach wodnych o ustalonym „adresie”, co niewàtpli-
wie u∏atwi wywiàzanie si´ z podj´tego zadania. Ponadto
elisma wyst´puje w Polsce na niewielkim obszarze i jest Êci-
Êle zwiàzana z jeziorami lobeliowymi, co do których ma
zastosowanie kilka krajowych ustaw, mi´dzynarodowych
konwencji i unijnych dyrektyw. Ochron´ L. natans nale˝y
prowadziç w oparciu o wiedz´ naukowà z biologii rozwo-
ju tej roÊliny, demografii jej populacji i struktury zbiorowisk.
Z uwagi na walory dekoracyjne elismy zaleca si´ upo-
wszechnienie tej roÊliny jako elementu ozdobnego w przy-
domowych ogródkach na Pomorzu. 

Propozycje dotyczàce siedlisk
Ochrona elismy w Polsce winna byç ÊciÊle powiàza-
na z dba∏oÊcià o zachowanie specyfiki warunków Êrodo-
wiskowych i biocenotycznych w mo˝liwie jak najwi´kszej
liczbie jezior lobeliowych. W Polsce jest wspó∏czeÊnie 175
jezior lobeliowych i kilkadziesiàt dawnych lobeliowych;
cz´Êç tych ostatnich wymaga renaturyzacji. Sugeruje si´,
aby ochrona siedlisk elismy by∏a prowadzona w oparciu
o mi´dzynarodowe standardy ich oceny oraz przyj´te roz-
wiàzania organizacyjne, techniczne i prawne. W planach
ochrony jezior lobeliowych z Luronium, po∏o˝onych w Par-
ku Narodowym Bory Tucholskie (Gacno Ma∏e, Gacno
Wielkie, G∏uche, Nierybno i Kocio∏) oraz w rezerwatach
przyrody poza tym Parkiem („G∏´boczko”, „Cechyƒskie
Ma∏e”, „I∏owatka”, „Kamieƒ”, „Krasne”, „Orle”, „Smo∏o-
we”, „Sporacz” i „Nawionek”) nale˝y umieÊciç stosowne
adnotacje dotyczàce szczegó∏owych zadaƒ ochrony tego
gatunku. Tam, gdzie to mo˝liwe, np. jez. Gubisz, Dobro-
goszcz, Dolskie, Liny i I∏owatka, dopuÊciç mo˝liwoÊç wy-
pasu byd∏a na obrze˝ach jezior. Nale˝y uszczelniç stref´
filtracyjnà wokó∏ zbiorników, ograniczyç zabudow´ obrze-
˝y, uporzàdkowaç gospodark´ rybackà i wodno-Êcieko-
wà, przywróciç naturalnà astatycznoÊç poziomu wody
w zbiornikach (Szmeja 1996a). Zabiegi te sà korzystne
równie˝ dla pozosta∏ych gatunków specjalnej troski z sie-
dlisk uj´tych w za∏àczniku I wymienionej Dyrektywy. 

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi 
Jeziora z elismà po∏o˝one w parkach narodowych, kraj-
obrazowych i w rezerwatach przyrody uj´te sà w planach
ochrony wymienionych obszarów. Ochronà stanowisk zaj-
mujà si´ stosowne jednostki organizacyjne. Wi´kszoÊç sta-
nowisk elismy le˝y na terenach administrowanych przez
Lasy Paƒstwowe. 

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

W Polsce konieczne jest podj´cie badaƒ zbiorowisk roÊlin
wodnych i wodno-bagiennych z udzia∏em L. natans (Szaƒ-
kowski, K∏osowski 2001). W krajach, w których gatunek

ten ma najwi´cej stanowisk (Niemcy, Holandia, Francja,
Wielka Brytania i Polska), niezb´dna jest koordynacja ba-
daƒ elismy, Êrodowisk jej wyst´powania oraz standaryzacja
metod kontroli (monitoringu) lokalnych populacji. Tematy
sugerowanych badaƒ naukowych to:
• biologia rozwoju i historie ˝yciowe elismy; 
• demografia populacji;
• reakcje na wskazane formy antropopresji;
• optymalizacja metod rewitalizacji populacji w fazie re-

gresji. 

Monitoring 

Kontrol´ populacji sugeruje si´ prowadziç w dziesi´ciu je-
ziorach, co pi´ç lat:
• w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” (jezioro Gacno

Ma∏e, G∏uche i Nierybno);
• w rezerwatach przyrody „Jezioro Krasne” i „Jezioro

Smo∏owe”; 
• w jeziorach podlegajàcych silnej antropopresji (np. Kali-

ska, Dobrogoszcz, Âwiniebudy, I∏owata i Liny).
Optymalnym terminem monitoringu jest lipiec. Zakres
prac w jeziorze powinien obejmowaç:
• kartowanie roÊlinnoÊci podwodnej i przywodnej, w tym

skupieƒ elismy (na podk∏adach 1: 5000); 
• ocena liczebnoÊci siewek elismy, jej p´dów generatyw-

nych, m∏odocianych i pozosta∏ych (na 5 podwodnych
poletkach 1 x 1 m); 

• ocena wody nadosadowej i osadów pobranych losowo
z 3 skupieƒ elismy poza poletkami (wybór cech do usta-
lenia).
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