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Abstrakt: W pracy przedstawiono znaczenie roślinności wodnej 
i szuwarowej jako wskaźnika stanu ekosystemu jeziornego i jego 
zmian w czasie. Zwrócono, jednakże, uwagę na wielokierunkowe 
zależności ekologiczne z udziałem roślinności, mające znac-
zenie dla funkcjonowania ekosystemu i odzwierciedlające się w 
przezroczystości wody. Zwarte i rozległe zbiorowiska roślinności 
zanurzonej spełniają rolę pułapki dla biogenów, zwiększają 
sedymentację cząstek z toni wodnej do osadów, stabilizują os-
ady i przeciwdziałają ich resuspensji, ograniczają nadmierny ro-
zwój fitoplanktonu, są kryjówką dla zooplanktonu przed rybami 
planktonożernymi, przez co zooplankton wywiera dodatkową 
presję na fitoplankton, są miejscem tarła dla ryb, siedliskiem 
dla peryfitonu i pokarmem dla wielu organizmów. W rezultacie 
makrofity zanurzone przyczyniają się do wywołania i utrzymy-
wania w czasie stanu czystowodnego w jeziorach płytkich oraz 
głębokich zbiornikach o rozległej strefie fitolitoralu. Zbiorowiska 
szuwarowe, natomiast, odgrywają rolę swoistej bariery chroniącej 
ekosystem przed nadmiernym dopływem biogenów spoza ekosys-
temu. Odgrywające niejednokrotnie kluczową rolę w funkcjonow-
aniu biocenoz wodnych, hydromakrofity uznaje się współcześnie 
za czułe wskaźniki stanu ekologicznego, zwłaszcza gdy tworzą 
wielkopowierzchniowe zbiorowiska.

Słowa kluczowe: makrofity wodne, bioindykacja, stan ekologiczny, 
zależności wewnątrzbiocenotyczne, ramienice, fitolitoral, 

Abstract: The paper gives an outline of the importance of aquatic 
macrophytes and rushes as an indicator of the lake ecosystem sta-
tus and its changes over time. Multidimensional interrelationships 
involving vegetation are highlighted as key aspects of the func-
tioning of the ecosystem, reflected in water transparency. Compact 
and extensive communities of submerged vegetation act as traps 
for nutrients, increase sedimentation of particles from the water 
column to sediments, stabilize sediment deposits and prevent 
their re-suspension, limit excessive growth of phytoplankton, are 
a refuge for zooplankton against predators, thus zooplankton ex-
erts additional pressure on phytoplankton, are a spawning ground 
for fish, create habitats for periphyton and provide food for many 
organisms. As a result, submersed macrophytes contribute to the 
induction and maintenance of a clear-water state in shallow lakes 
and in deep lakes with extensive phytolittoral zone. Rushes play 
the role of a kind of barrier to protect the ecosystem from exces-
sive inflow of nutrients from surrounding areas. Often playing a 
key role in the functioning of aquatic biocoenoses, hydromacro-
phytes are applied today as sensitive indicators of the lake ecologi-
cal status, especially when they create extensive communities.

Keywords: aquatic macrophytes, bioindication, ecological status, 
inrabiocoenotic relationships, charophytes, phytolittoral
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Wstęp
Roślinność zarówno ekosystemów lądowych, jak i 

wodnych rozumiana jest jako ogół zbiorowisk roślinnych 
występujących na danym obszarze, w danym ekosystemie 
lub w danym okresie geologicznym. Poszczególne zbio-
rowiska, natomiast, składają się ze specyficznej kompozy-
cji różnych, współwystępujących ze sobą gatunków, które 
w znacznym stopniu wpływają na środowisko swojego wy-
stępowania (Falińska 1997). Zbiorowiska roślinne ekosys-
temów lądowych kształtują wierzchnią warstwę podłoża, 
na którym występują oraz mogą przyczyniać się do zmiany 
stosunków mikroklimatycznych (Wysocki i Sikorski 2002), 
a w przypadku środowiska wodnego mają również znaczny 
wpływ na skład chemiczny wody oraz jej szeroko rozumia-
ną jakość (Kłosowski 2006).

Współwystępujące na jednej powierzchni popula-
cje gatunków roślinnych wspólnie tworzą charakterystyczną 
strukturę, fitocenozę, w której poszczególne gatunki są po-
wiązane między sobą oddziaływaniami wewnątrzbioceno-
tycznymi. Biotop, w którym występują, również wpływa na 
skład i strukturę danej fitocenozy, pozostając równocześnie 
pod jej modyfikującym wpływem (Wysocki i Sikorski 2002).

Fitocenoza (konkretne zbiorowisko roślinne) zbu-
dowana jest z populacji zazwyczaj wielu gatunków roślin 
tworzących niepowtarzalną w innych zbiorowiskach kom-
pozycję zwaną charakterystyczną kombinacją gatunków 
(Falińska 1997; Matuszkiewicz 2001). Dzięki niej można 
przyporządkować fitocenozy do określonych zespołów ro-
ślinnych i sklasyfikować w ramach systematyki zbiorowisk 
roślinnych (systemu syntaksonomicznego, Matuszkiewicz 
2001). Nauka zajmująca się współegzystowaniem gatunków 
w zbiorowiskach oraz klasyfikacją zbiorowisk roślinnych to 
fitosocjologia. Podkreślić jednak należy, iż istnieje zasadni-
cza różnica pomiędzy zbiorowiskami roślinności lądowej i 
wodnej. W ekosystemach wodnych spotykamy zazwyczaj 
zbiorowiska o bardzo uproszczonej strukturze, z wyraźną 
dominacją pojedynczych gatunków lub wręcz jednego ga-
tunku z nieznacznym udziałem innych taksonów. Nierzad-
ko duże powierzchnie dna zajęte są przez jeden tyko gatu-
nek. Stąd też podejście fitosocjologiczne do badań roślinno-
ści wodnej w wielu krajach nie jest stosowane.

 Niezależnie od różnic strukturalnych i podejścia 
badawczego, roślinność jest bardzo ważnym składnikiem 
układów ekologicznych, lądowych i wodnych, powiązanym 
z innymi składnikami tych układów wzajemnym oddziały-
waniem. Posiadając informacje o typie i kierunku tych za-
leżności, jesteśmy w stanie – znając strukturę przestrzenną i 
skład gatunkowy roślinności – wysnuwać wnioski dotyczą-
ce innych składników badanego ekosystemu oraz identyfi-
kować aktualne i przewidywać zachodzące w nim zmiany 
(Matuszkiewicz 2001).

Ocena stanu środowiska z wykorzystaniem zbioro-
wisk roślinnych, czy pojedynczych gatunków, jako wskaźni-

ków oparta jest na ww. założeniach i jest odmianą bioindy-
kacji nazywaną fitoindykacją. Może się ona odnosić zarów-
no do obecnego stanu rozpatrywanego układu, jak również 
prawdopodobnych przemian w przyszłości. W Polsce stosu-
je się zarówno zbiorowiska, jak i gatunki jako bioindykato-
ry, przyjmując, iż amplituda ekologiczna zbiorowisk jest węż-
sza niż budujących je gatunków. W tej pracy roślinność wód 
traktowana jest jako kluczowy składnik biocenozy wodnej, 
przypisując większą wagę obfitości makrofitów (w rozumie-
niu powierzchni zajętego przezeń dna i tworzonej biomasy) 
niż liczbie gatunków czy tworzonych przez nie zbiorowisk. 
Praca odnosi się zarówno do mszaków i roślin naczynio-
wych, jak i do makroglonów z grupy ramienic (Characeae). 
Celem, zaś, pracy jest przedstawienie znaczenia roślinności 
wodnej i szuwarowej jako wskaźnika jakości wód, a równo-
cześnie jako istotnego, czy wręcz kluczowego czynnika eko-
logicznego wpływającego na stan ekosystemu wodnego. 

W jeziorach roślinność stanowi istotny, a w jezio-
rach płytkich wręcz kluczowy, składnik biocenozy wodnej i 
czynnik kształtujący warunki środowiskowe (Podbielkow-
ski i Tomaszewicz 1996; Szmeja 2006). Roślinność to po-
czątkowe ogniwo w łańcuchu troficznym. Będąc producen-
tem dostarcza niezbędnych składników pokarmowych fau-
nie występującej w zbiorniku wodnym (owadom, skorupia-
kom, ślimakom, rybom i ptakom). Wytwarzając dużą ilość 
biomasy, jest zdolna do wiązania pokaźnego ładunku bio-
genów (w szczególności azotu i fosforu) (van Donk i van 
de Bund 2002; Kufel i Kufel 2002). Przekłada się to na po-
ziom intensyfikacji produkcji pierwotnej w zbiorniku i ma 
to duże znaczenie dla funkcjonowania całego ekosystemu 
jeziornego. Roślinność stanowi również schronienie oraz 
miejsce rozrodu fauny wodnej (Szmeja 2006). Ponadto, ro-
ślinność wodna pełni szereg innych funkcji, które zostaną 
szerzej omówione w dalszej części.

Wieloletnie badania związane z uwarunkowaniami 
siedliskowymi zespołów roślinności wodnej oraz szuwaro-
wej wykazały, że poszczególne fitocenozy występują na sie-
dliskach o określonych właściwościach fizyko-chemicznych 
wody i podłoża (Kłosowski 1992; 2006; Szmeja 2006). Roz-
patrując różnego typu wody śródlądowe, łatwo zauważyć, 
iż charakteryzują się one zmiennym chemizmem, który wa-
runkowany jest m.in. typem podłoża, charakterem zlew-
ni oraz wpływem działalności człowieka. Zmienność ww. 
czynników w znacznym stopniu przyczynia się do zróż-
nicowania siedlisk w obrębie zbiorników wodnych, co ma 
wpływ na skład i strukturę roślinności w obrębie badane-
go akwenu wodnego (Kłosowski i Kłosowski 2006). Innym 
ważnym elementem różnicującym roślinność wodną jest 
podłoże. Analizując poszczególne zbiorowiska roślinności 
wodnej lub nawet ich grupy możemy stwierdzić, że różnią 
się one miedzy sobą zakresami, jak również optimami wa-
runków występowania w środowisku. Dzięki tym zależno-
ściom mogą być wykorzystywane w fitoindykacji (Kłosow-
ski 1992; 2006; Szmeja 2006).
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Makrofity jako bioindykatory
Pod pojęciem bioindykatora rozumiemy organizmy 

roślinne i zwierzęce cechujące się zróżnicowaną wrażliwo-
ścią i charakterystyczną reakcją na działanie czynników 
środowiska. Zazwyczaj są nimi gatunki o wąskim zakresie 
tolerancji na działanie określonych substancji lub zmian za-
chodzących w środowisku ich bytowania (Falińska 1997). 

W ekologii wyróżnia się trzy podstawowe typy bio-
indykatorów: jakościowe, ilościowe i mieszane. Bioindyka-
tory jakościowe przez samo występowanie informują o ja-
kości środowiska: ogólnie, np. o stanie trofii lub w odniesie-
niu do określonego czynnika, np. stężenie ołowiu w wodzie. 
W przypadku bioindykatorów ilościowych o stanie środo-
wiska informuje ilość osobników, biomasa lub zajmowana 
powierzchnia, nie zaś samo wystąpienie gatunku. Bioindy-
katory mieszane łączą cechy obu poprzednich i są przydat-
ne do określania zarówno występowania danego czynnika 
jak i, w dalszej kolejności, jego natężenia. Wśród makrofi-
tów wodnych możemy wyróżnić przedstawicieli wszystkich 
trzech typów bioindykatorów. Ich wartość, jednakże, zależy 
od tego w jakim charakterze i do jakiego celu chcemy ich 
zdolność biowskaźnikową wykorzystać. Możemy na pod-
stawie zestawu charakterystycznych gatunków np. określić 
stan troficzny jeziora (żyzność zbiornika) (Podbielkowski i 
Tomaszewicz 1996). W zależności od typu żyzności zbior-
nika wyróżniamy: jeziora oligotroficzne – niskie stężenie 
pierwiastków biogennych (zwłaszcza limitującego produk-
cję pierwotną fosforu) oraz jeziora eutroficzne – duża za-
wartość biogenów a jeziora są bardzo produktywne biolo-
gicznie. Wyróżnia się również typ pośredni pomiędzy jezio-
rami oligotroficznymi i eutroficznymi, a mianowicie jezio-
ra mezotroficzne, cechujące się pośrednimi stężeniami sub-
stancji biogennych, które przyczyniają się do umiarkowa-
nej produkcji pierwotnej (Kajak 1998; Kłosowski i Kłosow-
ski 2006). Tworzą one ciąg składający się na tzw. harmonij-
ną ewolucję jezior od oligo- do eutroficznych, której tępo 
nasilane jest działalnością człowieka. W konsekwencji iden-
tyfikujemy również jeziora hipertroficzne, w których sub-
stancji biogennych jest bardzo dużo (niejednokrotnie aż za 
dużo), co przekłada się na nadmierną produktywność bio-
logiczną. Jest to najczęściej obserwowany, choć nie jedyny 
możliwy kierunek ewolucji jezior (wyróżnia się także jezio-
ra dystroficzne oraz jeziora humusowe o zróżnicowanej do-
stawie substancji humusowych z ich zlewni i odmiennym 
typie przemian w czasie; dla uproszczenia w tej pracy nie 
rozpatrywane). Każdy z typów jezior może być zdiagnozo-
wany innym zestawem wskaźników roślinnych, przy czym 
największe zastosowanie zdają się mieć bioindykatory ilo-
ściowe i mieszane. Należy też dodać, iż ta sama grupa or-
ganizmów może wskazywać na odmienne procesy zacho-
dzące w jeziorach o odmiennym stanie trofii. Przykładowo, 
ramienice, uznawane za wskaźniki bardzo dobrego stanu 
wód, w naszych jeziorach oligotroficznych nie są ilościowo 

istotnym elementem roślinności z uwagi na niską zawar-
tość związków wapnia (ramienice preferują wody zasobne 
w wapń, np. Dąmbska 1964).

Grupą bioindykatorów typową dla jezior oligotro-
ficznych jest roślinność charakterystyczna dla tzw. jezior lo-
beliowych. Do wspomnianej grupy roślin należą m.in. lobe-
lia jeziorna (Lobelia dortmana L.), poryblin jeziorny (Isoëtes 
lacustris L.) oraz brzeżyca jednokwiatowa (Litorella uniflo-
ra L.). Gatunki te należy rozpatrywać jako bioindykatory ja-
kościowe, gdyż już sama ich obecność świadczy o oligotro-
ficznym charakterze jeziora (Podbielkowski i Tomaszewicz 
1996; Kłosowski i Kłosowski 2006). Jeziora tego typu nie 
występują zbyt często na terenie naszego kraju, jak również 
w obrębie krajów Unii Europejskiej. Z tego powodu znala-
zły się one na liście siedlisk ujętych w sieci Natura 2000 i 
opatrzone są kodem 3110 (Wilk-Woźniak i in. 2012a). 

Grupą bioindykatorów świadczących zazwyczaj o 
eutroficznym charakterze zbiornika są np.: zbiorowiska 
tworzone przez roślinność o liściach pływających, z za-
znaczeniem, iż występują one na znacznych powierzch-
niach. Dość istotnym bioindykatorem ilościowym wskazu-
jącym na eutroficzny typ zbiornika jest zbiorowisko rogatka 
sztywnego (Ceratophyllum demersum L.). W naszym kraju 
jeziora eutroficzne występują częściej niż jeziora lobeliowe, 
jednakże również zostały ujęte w sieci Natura 2000 i są w 
niej opatrzone kodem 3150. Do tego typu siedlisk zlicza się 
również starorzecza z dobrze rozwiniętą roślinnością wod-
ną. Szczególnie istotne jako wskaźniki tego typu ekosyste-
mów są zbiorowiska roślin o liściach pływających oraz ro-
ślin zanurzonych w toni wodnej, z fitosocjologicznie ujętej 
klasy Potametea Klika in Klika et Novák 1941 (m.in. zbio-
rowiska rdestnic, wywłóczników czy też grzybieni białych i 
grążela żółtego) oraz z klasy Lemnetea minoris (R. Tx. 1955) 
de Bolós et Masclans 1955 (m.in. zbiorowiska różnych ga-
tunków rzęsy oraz innych pleustofitów swobodnie pływa-
jących po powierzchni lustra wody) (Wilk-Woźniak i in. 
2012b). Jeziora hipertroficzne, natomiast, cechują się bardzo 
skąpo rozwiniętą roślinnością zanurzoną, a często wręcz jej 
całkowitym brakiem. Dominującym elementem roślinności 
są szybko rozrastające się zbiorowiska szuwarowe.

Ważnym siedliskiem w ramach programu Natu-
ra 2000 są jeziora z łąkami ramienicowymi z klasy Chare-
tea fragilis Fukarek 1961 ex Krausch 1964, o znacznych po-
wierzchniach na dnie zbiornika (siedlisko 3140). Tego typu 
zbiorniki skupiają twardowodne jeziora oligo- i mezotro-
ficzne, w których występują łąki ramienicowe. Niemniej, w 
bardzo dobrze zachowanych umiarkowanie eutroficznych 
jeziorach cechujących się dużą przezroczystością wody łąki 
ramienicowe również mogą występować (Piotrowicz 2004, 
Pełechaty i Pukacz 2008). Rozpatrując bioindykacyjną rolę 
ramienic, uważa się je za bardzo dobre bioindykatory mie-
szane. W obrębie tej grupy makroglonów występują rów-
nież gatunki, których sama obecność nawet pojedynczych, 
czy też występujących kępowo osobników świadczy o do-
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brym stanie wód, w których się rozwijają. Przykładem ta-
kiego gatunku ramienicy jest Chara polyacantha A. Braun., 
która uważana jest za wyznacznik mezotroficznego stanu 
trofii jezior, zwłaszcza gdy tworzy rozległe płaty (Dąmbska 
1964; Krause 1981; 1997; Pełechaty i Pukacz 2008). W przy-
padku jezior umiarkowanie eutroficznych oraz eutroficz-
nych najczęściej notowanymi gatunkami tworzącymi zwar-
te zbiorowiska są: Nitellopsis obtusa (Desvaux) Groves, Cha-
ra tomentosa L. oraz Chara globularis Thuill (Dąmbska 1964; 
Krause 1981; 1997; Pełechaty i Pukacz 2008). Pierwsze dwa 
gatunki należą do grupy tzw. dużych ramienic, gdzie nie-
które osobniki potrafią dorastać nawet do 1-1,5 m długo-
ści plech. Niejednokrotnie tworzą w jeziorach, w których 
występują zwarte zbiorowiska pokrywające znaczne po-
wierzchnie dna, dzięki czemu kształtują w nim odpowied-
nie, sprzyjające dla ich dobrego rozwoju warunki (Dąmbska 
1964; Krause 1981; 1997; Pełechaty i Pukacz 2008; Kraska 
2009). Natomiast, Chara globularis zaliczana jest to do tzw. 
małych gatunków ramienic, jednakże również potrafi two-
rzyć zwarte wielkopowierzchniowe zbiorowiska, świadczą-
ce o dość dobrej kondycji zbiornika (Dąmbska 1964; Krau-
se 1981; 1997; Pełechaty i Pukacz 2008). 

Kolejną grupą gatunków uważanych za dobre bioin-
dykatory stanu trofii jezior są gatunki z rodzaju wywłócznik 
(Myriophyllum). Podobnie jak ramienice, bywają zaliczane 
do grupy mieszanych bioindykatorów. Gatunkiem występu-
jącym w jeziorach oligotroficznych jest wywłócznik skręto-
legły (Myriophyllum alterniflorum L.) (Kłosowski i Kłosow-
ski 2006), jednakże tylko w przypadku występowania poje-
dynczych osobników wraz z roślinnością charakterystycz-
ną dla oligotroficznych jezior lobeliowych. Natomiast, two-
rząc wielkopowierzchniowe zbiorowiska wyznacza bardziej 
warunki mezotroficzne niż oligotroficzne (Podbielkowski i 
Tomaszewicz 1996). W warunkach mezotrofii do umiarko-
wanej eutrofii częściej odnotujemy obecność wywłóczni-
ka okółkowego (Myriophyllum verticillatum L.). Występując 
pojedynczo lub w postaci małych grup osobników wskazuje 
na warunki mezotroficzne, natomiast w przypadku wielko-
powierzchniowych zbiorowisk wyznacza warunki zbliżo-
ne do eutrofii, przygotowując siedlisko dla roślinności o li-
ściach pływających po jego ustąpieniu (Podbielkowski i To-
maszewicz 1996). Ostatnim, jednakże notowanym najczę-
ściej, jest wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum L.). 
Tworzy zwarte jednogatunkowe zbiorowiska w zbiornikach 
eutroficznych. Dość często występuje również jako gatunek 
towarzyszący w innych zbiorowiskach roślinności zanurzo-
nej – taką role częściej pełni w mezotroficznych ekosyste-
mach jeziornych (Podbielkowski i Tomaszewicz 1996).

Struktura przestrzenna fitolitoralu jako wskaźnik 
stanu ekosystemu jeziornego

W zakresie pasa litoralu zbiorników jeziornych, ob-
serwuje się zmiany czynników siedliskowych wzdłuż postę-

pującego gradientu głębokościowego. Sytuacja ta przyczy-
nia się do różnicowania się warunków siedliskowych zależ-
nych od intensywności działania danych czynników ekolo-
gicznych. W konsekwencji pociąga, to za sobą występowa-
nie pasowego (strefowego) układu roślinności (Moor 1969; 
Kłosowski 1999).

Jednym z głównych czynników wpływających na 
strukturę roślinności w jeziorze jest dostępność światła, któ-
ra zmniejsza się wraz ze wzrostem głębokości i stanu trofii 
jeziora. Wzrost żyzności zbiornika pociąga za sobą wzrost 
ilości substancji biogennych dostępnych dla fitoplankto-
nu (glonów oraz sinic planktonowych), których intensyw-
ny rozwój przyczynia się do spadku przezroczystości wody 
(Ozimek i Kowalczewski 1984; Blindow 1992; Podbielkow-
ski i Tomaszewicz 1996; Kajak 1998; van den Berg 1999). 
Stwierdzono, że w przypadku spadku przezroczystości 
wody ze zbiornika jako pierwsze ustępują podwodne łąki 
ramienicowe, które zazwyczaj zajmują najgłębsze stanowi-
ska. W dalszej kolejności, ustępują zbiorowiska roślinności 
zanurzonej tzw. elodeidy. W tej sytuacji w obrębie zbiornika 
odnotowuje się tylko zbiorowiska o liściach pływających z 
wcześniej wspomnianej klasy Potametea, roślinność szuwa-
rową z klasy Phragmitetea australis (Klika in Klika et Novák 
1941) R.Tx. et Preising 1942 oraz zbiorowiska pleustofitów 
z klasy Lemnetea minoris (Ozimek i Kowalczewski 1984; 
Blindow 1992; Podbielkowski i Tomaszewicz 1996; Kajak 
1998; van den Berg 1999). Skład chemiczny wody oraz cha-
rakter podłoża, może również w znacznej mierze wpływać 
na występowanie poszczególnych grup roślinności wodnej 
i szuwarowej (Tomaszewicz 1979; Kłosowski 1992; 2006). 
W zależności od żyzności i składu chemicznego podłoża, 
mamy często do czynienia z różnego typu roślinnością, tyl-
ko niektóre gatunki cechują się bardzo szeroką amplitudą 
ekologiczną dla wspomnianych czynników siedliskowych 
(Tomaszewicz 1979; Kłosowski 1992; 2006; Podbielkowski 
i Tomaszewicz 1996). W celu rozpoznania wymagań po-
szczególnych gatunków, jak i całych zbiorowisk roślinnych 
w odniesieniu do typu osadów oraz jego chemizmu powsta-
ło szereg prac podejmujących tą tematykę (np.: Tomasze-
wicz 1979; Kłosowski 1992; 2006; Podbielkowski i Tomasze-
wicz 1996; Wesołowski i in. 2011).

Stan troficzny jezior  
a zróżnicowanie zbiorowisk ramienic

Przeprowadzone w okresie od 2000 do 2005 roku ba-
dania jezior Ziemi Lubuskiej (Pełechaty i in. 2007) wyka-
zały interesujące zależności pomiędzy wskaźnikiem stanu 
trofii (TSI – Trophy State Index, Carlson 1977), obliczanym 
na podstawie stężenia fosforu i chlorofilu a w wodzie oraz 
przezroczystości wody oznaczanej jako widzialność krąż-
ka Secchiego, a ilością stwierdzonych zbiorowisk ramienic, 
co w dużym stopniu wiązało się też z ich udziałem ilościo-
wym w jeziorze. W przypadku jezior, w których występo-
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wała mniejsza liczba zbiorowisk ramienic (1-3 zbiorowi-
ska), wartości TSI były wyższe, wskazując w większości je-
zior na ich słabo eutroficzny charakter. Natomiast w przy-
padku jezior, w których stwierdzono większą ilość zbioro-
wisk ramienic (4-6 zbiorowisk), odnotowana wartość TSI 
wskazywała na niższą żyzność zbiorników, oscylującą w 
granicach mezotrofii (Pełechaty i in. 2007). Pomiędzy tymi 
grupami jezior odnotowano również różnice, związane ze 
wskaźnikiem trofii obliczanym na podstawie widzialności 
krążka Secchiego (TSI SD) oraz wskaźnikiem trofii oblicza-
nym na podstawie stężenia całkowitego fosforu (TSI TP). 
W przypadku jezior o wyższym TSI TP lecz z odnotowa-
ną większą liczbą zbiorowisk ramienic zaobserwowano niż-
sze wartości wskaźnika TSI SD, wskazujące na lepsze wa-
runki świetlne niż można by oczekiwać na podstawie war-
tości TSI TP. Potwierdza to tezę, że występowanie zwartych 
łąk ramienicowych w znacznym stopniu przyczynia się do 
poprawy przezroczystości wody (przegląd literatury w: van 
den Berg i in. 1998; van Donk i van de Bund 2002; Blindow i 
in. 2014). Rozpatrując te dwie grupy jezior zauważono rów-
nież różnice w biomasie fitoplanktonu, wyrażonej wskaźni-
kiem TSI Chl-a. W przypadku jezior z mniejszą liczbą od-
notowanych ramienic, biomasa fitoplanktonu była wyższa i 
zawierała się w przedziałach charakterystycznych dla jezior 
eutroficznych i umiarkowanie eutroficznych. Natomiast, w 
grupie jezior z większą ilością stwierdzonych zbiorowisk 
ramienic, obliczony wskaźnik TSI Chl-a był zdecydowanie 
niższy. Zakres wartości tego wskaźnika był charakterystycz-
ny dla zbiorników od mezotroficznych do umiarkowanie 
eutroficznych (Pełechaty i in. 2007).

Znaczenie roślinności wodnej  
w ekosystemach jeziornych

Pobór substancji potrzebnych do życia: makrofity  
jako pułapka dla biogenów

Makrofity bardzo efektywnie pobierają substan-
cje biogenne i wbudowują je w swoje struktury (m.in. van 
den Berg i in. 1998; van den Berg 1999; Kufel i Kufel 2002; 
van Donk i van de Bund 2002), co jest bardzo istotne w 
odniesieniu do fosforu rozpuszczonego w wodzie. Z uwa-
gi na fakt, iż to głównie związkom fosforu przypisuje się 
funkcję limitującą produkcję pierwotną w ekosystemach je-
ziornych, zdolność do wbudowywania i zatrzymywania na 
dłuższy czas tego pierwiastka przez roślinność wodną w je-
ziorach, w szczególności płytkich, odgrywa bardzo ważną 
rolę (Scheffer i in. 1993; Jeppesen, 1998). W przypadku, gdy 
zbiorowiska hydromakrofitów rozwiną się jako pierwsze 
przed zbiorowiskami fitoplanktonu, rozpuszczone w wo-
dzie substancje biogenne zostaną w większym stopniu zu-
żyte i wbudowane na dłuższy czas w ich struktury. Z tego 
względu, zbiorowiska fitoplanktonu nie będą miały szansy 

optymalnie się rozwinąć. Tego typu sytuację najczęściej ob-
serwowano w jeziorach płytkich i taki stan nazwano sta-
nem czystowodnym, zgodnie z teorią alternatywnych sta-
nów stabilnych w jeziorach płytkich (Scheffer i in. 1993; 
Jeppesen 1998). W jeziorach głębokich taką sytuację może-
my jedynie obserwować w płytkim fitolitoralu, gdzie roślin-
ność wodna ma szanse bardzo dobrze się rozwinąć i zajmo-
wać znaczne powierzchnie. W pelagialu, natomiast, biogeny 
przyczyniają się do rozwoju zbiorowisk fitoplanktonowych 
(Mjelde i Faafeng 1997). Rośliny wodne pobierają substan-
cje pokarmowe bezpośrednio z wody oraz korzystając z za-
sobów podłoża. Ramienice uważane są za jedne z najbar-
dziej efektywnie pobierających i akumulujących biogeny 
makrofitów, bowiem pobierają je głównie z wody (w związ-
ku ze słabo rozwiniętymi chwytnikami). Znaczna część ga-
tunków ramienic utrzymuje się w zbiorniku przez cały se-
zon wegetacyjny i ulega znacznie wolniejszemu rozkładowi 
niż roślinny naczyniowe, co pozwala na zatrzymanie bioge-
nów przez długi czas (m.in. Królikowska 1997; Kufel i Kufel 
2002; Kufel i in. 2013). Ponadto, niektóre gatunki w sprzy-
jających warunkach potrafią zimować, co jeszcze bardziej 
wydłuża czas wyłączenia przez nie biogenów z obiegu (Pe-
łechaty i Pukacz 2008). 

Z drugiej strony, rozpatrując jeden z najczęściej wy-
stępujących w jeziorach o wyższej trofii gatunek Cerato-
phyllum demersum, mamy do czynienia z mniej korzystnym 
mechanizmem akumulacji biogenów. Ta całkowicie zanu-
rzona i najczęściej swobodnie pływająca w toni wodnej ro-
ślina również efektywnie pobiera substancje biogenne z 
wody, jednakże bardzo szybko obumiera i jeszcze podczas 
trwania okresu wegetacyjnego może stać się potencjalnym 
źródłem biogenów dla innych organizmów, w tym też dla 
fitoplanktonu. Przy zaistnieniu takich warunków możliwy 
jest dwojakiego rodzaju scenariusz, gdzie w początkowym 
okresie sezonu wegetacyjnego mamy dominację hydroma-
krofitów, w tym Ceratophyllum demersum, i w konsekwencji 
tego stan czystowodny. Następnie, po obumarciu i szybkim 
rozkładzie rogatka może nastąpić rozwój fitoplanktonu, po-
wodujący pogorszenie się przezroczystości wody i zmianę 
na stan mętnowodny (Podbielkowski i Tomaszewicz 1996; 
Scheffer i in. 1993; Pieczyńska 1988; 2008).

Wpływ procesu fotosyntezy roślin wodnych  
na właściwości fizyko-chemiczne wody 

Rośliny w środowisku wodnym, zależnie od pH wód, 
mają przeważnie utrudnioną dostępność do dwutlenku wę-
gla, który jest niezbędny do procesu fotosyntezy. Wynika to 
z właściwości wody, w której stężenie CO2 jest znacznie niż-
sze niż w powietrzu atmosferycznym. Z tego względu ro-
śliny wodne wykorzystują rozpuszczone w wodzie wodo-
rowęglany jako źródło dwutlenku węgla (McConnaughey 
i Whelan 1997). Prowadzi to do strącania CaCO3 w posta-
ci inkrustacji węglanowych na powierzchni plech makro-
fitów, a w szczególności ramienic (McConnaughey i Whe-
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lan 1997; Browlee i Taylor 2002). Intensyfikacja wyżej wspo-
mnianych procesów może w znaczny sposób przyczynić się 
do zmian chemizmu wody. W przypadku bardzo wzmożo-
nej aktywności fotosyntetycznej roślinności wodnej obser-
wuje się znaczny wzrost pH wód w obrębie zbiorowisk, co 
również może przełożyć się na wzrost pH wody w całym 
rozpatrywanym zbiorniku wodnym. Wzmożony proces fo-
tosyntezy przyczynia się także do wzrostu stężenia tlenu w 
wodzie (Królikowska 1997; Pełechaty i in. 2007). 

Ponadto, wytrącanie węglanu wapnia przyczynia się 
do odwapniania (dekalcyfikacji) wody. Zostało to między 
innymi stwierdzone podczas comiesięcznych badań rozwo-
ju zwartego zbiorowiska ramienic zdominowanego przez 
gatunek Chara tomentosa L. w Jeziorze Jasnym na Ziemi 
Lubuskiej. W obrębie każdego z trzech badanych stanowisk 
rozwojowi zbiorowiska towarzyszył spadek zawartości jo-
nów wapnia (Ca2+) oraz spadek twardości ogólnej (Pełecha-
ty i in. 2015). 

Wcześniej wspomniany proces wytrącania się wę-
glanowej inkrustacji, który może być bardzo intensywny w 
przypadku tworzenia przez ramienice zwartych zbiorowisk, 
przyczynia się do depozycji osadów jeziornych z przewagą 
zawartych w nich węglanów pochodzenia biologicznego. W 
badaniach prowadzonych w jeziorze Wigry (Pełechaty i in. 
2013) stwierdzono, iż zdolność do produkcji węglanu wap-
nia przez zwarte zbiorowiska ramienicowe jest bardzo duża 
i średnio kształtowała się na poziomie 589 g m-2. Badania te, 
wykazały również, że węglan wapnia stanowił od 59% do 
76% suchej masy badanych ramienic. Podobne wartości zo-
stały stwierdzone przez Kufla i in. (2013), którzy wykazali, 
iż węglan wapnia stanowił od 43,2% do76,8% suchej masy 
różnych gatunków ramienic.

Inne mechanizmy oddziaływań  
na cechy fizyczno-chemiczne wody

Do pozostałych mechanizmów wpływu roślinno-
ści wodnej na cechy fizyczno-chemiczne wody zalicza się 
w szczególności (m.in. Kajak 1998; van den Berg i in. 1998; 
Kufel i Kufel 2002; van Donk i van de Bund 2002; Szmeja 
2006; Pełechaty i in. 2007; 2015):

 Ö Stabilizację podłoża – hydromakrofity poprzez wytwa-
rzanie różnego typu systemów korzeniowych i chwyt-
ników przyczyniają się do lepszego związania osadów 
dennych, w szczególności w przypadku, gdy występu-
ją masowo, tworząc gęste skupiska na znacznych po-
wierzchniach.

 Ö Przeciwdziałanie resuspensji osadów – roślinność po-
rastająca dno zbiornika zapobiega ponownemu uno-
szeniu się powierzchniowych osadów dennych, które 
może być wywoływane poprzez ruch wody związany z 
miksją w zbiorniku jeziornym oraz falowaniem wywo-
łanym silnym wiatrem.

 Ö  Zwiększenie intensywności sedymentacji cząstek za-
wieszonych w toni wodnej – roślinność porastająca 

dno zbiornika zwiększa powierzchnię, na której mogą 
zatrzymywać się cząstki zawieszone w wodzie oraz, jak 
już zaznaczono wyżej, utrudnia im powrót do obiegu 
związany z unoszeniem osadów dennych.

 Ö Zmniejszenie intensywności ruchu mas wodnych – 
poprzez zajmowanie niejednokrotnie znacznych po-
wierzchni w toni wodnej, jak również na powierzch-
ni lustra wody, roślinność hydromakrofitowa „wycisza” 
falowanie, zapobiegając jak już wcześniej wspomniano 
np. podnoszeniu osadów lub erozji brzegowej.

 Ö Wydzielanie substancji do wody – do tych substan-
cji można, oprócz tlenu wydzielanego w procesie foto-
syntezy, zaliczyć wydzielane przyżyciowo związki che-
miczne, mające na celu spowodowanie zahamowania 
lub stymulację procesów życiowych u innych orga-
nizmów w obrębie tego samego środowiska, czyli tak 
zwane związki allelopatyczne. Zagadnienie to zostanie 
szerzej omówione w dalszej części. 

Zależności pomiędzy makrofitami a innymi elemen-
tami biocenozy wodnej

Zależności pomiędzy makrofitami a takimi elemen-
tami biocenozy wodnej, jak: fitoplankton, peryfiton, zoo-
plankton, bezkręgowce roślinożerne oraz ryby, były przed-
miotem publikacji wielu autorów. Podsumowane one zosta-
ły obszernie w pracach przeglądowych van den Berga i in. 
(1998), van Donk i van de Bunda (2002), a ostatnio także 
Blindow i in. (2014). Cytowane prace podkreślają rolę ro-
ślinności wodnej w sieci zależności wewnątrzbiocenotycz-
nych (ryc. 1), wśród których można wymienić konkurencję 
pomiędzy makrofitami a fitoplanktonem o biogeny i świa-
tło, oddziaływania allelopatyczne pomiędzy tymi grupami 
organizmów, znaczenie makrofitów jako kryjówki dla zoo-
planktonu przed rybami planktonożernymi, a także tworze-
nie nisz ekologicznych dla organizmów osiadłych, miejsc 
tarła dla ryb i wreszcie znaczenie makrofitów wodnych jako 
bazy pokarmowej dla wielu hydrobiontów i ptactwa wod-
nego. Wśród omawianych zależności warto wskazać od-
działywania pośrednie pomiędzy makrofitami, zooplankto-
nem oraz fitoplanktonem. Zooplankton, liczny i różnorod-
ny w jeziorach z dominacją roślinności zanurzonej, wśród 
której znajduje schronienie przed rybami planktonożerny-
mi, efektywnie wyjada fitoplankton, wpływając na popra-
wę przezroczystości wody. Makrofity tworzą podłoże dla in-
tensywnego rozwoju peryfitonu, który odgrywa wiele po-
zytywnych ról w ekosystemie jeziornym. Organizmy pery-
fitonowe posiadają zdolności akumulowania w swoich ko-
mórkach metali ciężkich. Ponadto, podobnie jak makrofity, 
przyczyniają się do poprawy warunków tlenowych w zbior-
niku oraz podczas rozwoju wbudowują w swoje struktury 
pierwiastki biogenne. Tego typu producenci pierwotni sta-
nowią również źródło pokarmu dla peryfitonożerców (ryc. 
1).
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Jednym z podawanych w piśmiennictwie znaczeń 
roślin wodnych jest oddziaływanie za pomocą substancji 
chemicznych (wcześniej wspomniana allelopatia). Ekspery-
mentalne badania Jasser (1995) wykazały spadek liczebno-
ści wybranych gatunków fitoplanktonu w próbach, do któ-
rych był dodawany ekstrakt z Ceratophyllum demersum. Za-
obserwowaną sytuację autorka tłumaczyła wydzielaniem 
przez makrofity substancji allelopatycznych, które w odpo-
wiednim stężeniu mogą limitować wzrost badanych przez 
nią trzech gatunków planktonowych. Podobne zależności 
stwierdzono również przeprowadzając eksperyment z ga-
tunkami ramienic, gdzie w obecności gatunku Chara globu-
laris obserwowano spadek biomasy badanych gatunków fi-
toplanktonu. Rommens i Van Assche (2002) stwierdzili spa-
dek biomasy gatunku Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) 
Chodat. pod wpływem ramienic. Przyjmuje się, iż allelopa-

tyczny wpływ na fitoplankton wykazują takie gatunki ra-
mienic, jak: Chara aspera Detharding ex Willdenow 1809, 
Chara contraria A. Braun ex Kützing 1845 czy Nitellopsis ob-
tusa (Wium-Andersen i in. 1982; Berger i Schagerl 2004).

Znaczenie strefy szuwarowej
Roślinność szuwarowa posiada duże znaczenie w 

procesie hamowania dopływu biogenów, zależnego od efek-
tywności spływu powierzchniowego ze zlewni. Występują-
ce w pasowym układzie roślinności zwarte płaty szuwaru 
niskiego budowanego głównie przez gatunki z rodzaju Ca-
rex, np. fitocenozy Caricetum acutiformis Eggler 1933, a na-
stępnie zbiorowiska szuwaru wysokiego stanowią natural-
ną barierę będącą częścią strefy ekotononowej jezior (np. 
Kłosowski 1992; 2006; Pełechaty i Burchardt 1998; Kłosow-




refugium
habitat



źr
ód

ło
 p

ok
ar

m
u

re
fu

gi
um


refugium

źródło 
pokarmu

źródło 
pokarmu

+ - +-+-

+ +







źr
ód

ło
 

po
ka

rm
u źródło 

pokarm
uzacienienie

allelopatia
zacienienie
allelopatia

allelopatia

+ -



-

+ - +-

+ +- -

- -

+ +

Rycina 1. Schemat zależności wewnątrzbiocenotycznych w ekosystemie jeziornym z dobrze rozwiniętą roślinnością zanurzoną (na 
podst. van Donk i van de Bund 2002, zmodyfikowane). Zależności pozytywne oznaczono jako „+”, oddziaływania negatywne oznaczo-
no jako „-”. Zaznaczono dodatkowo rolę biogenów w gospodarce mineralnej autotrofów (strzałki kropkowane).
Figure 1. Scheme of intrabiocoenotic relationships in the lake ecosystem dominated by submersed macrophyte vegetation (based on van 
Donk i van de Bund 2002, modified). Positive relationships are marked with “+” and the negative interactions – with “-“. Additionally, the 
role of nutrients in the mineral budget of autotrophs is indicated by dashed arrows.
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ski i Kłosowski 2006). Jak wynika z literatury, strefa szuwa-
rowa posiada właściwości buforujące w stosunku do sub-
stancji biogennych dopływających z zewnątrz, jak również 
retencyjne wobec metali ciężkich i środków ochrony roślin 
(pestycydów) (Kłosowski 1992; Pełechaty 1997). Niestety w 
przypadku wielu zbiorników wodnych gospodarka rybac-
ka oraz wykorzystanie jezior do celów rekreacyjnych przy-
czynia się do fragmentacji i w konsekwencji braku zacho-
wania ciągłości tej strefy. Skutkuje to łatwiejszym i bardziej 
wzmożonym dopływem substancji biogennych oraz zanie-
czyszczeń do wód (Pełechaty 1997; Pieczyńska 2008; Krup-
ska i in. 2011; 2012). 

Wartość wskaźnikowa a znaczenie makrofitów w 
ocenie stanu ekologicznego jezior

Uwzględniając wpływ roślin wodnych i ich zbioro-
wisk na środowisko wodne oraz różnice funkcjonalne po-
między jeziorami głębokimi i płytkimi, wartość wskaźniko-
wa hydromakrofitów jest odmienna w wymienionych ty-
pach jezior. W jeziorach głębokich zaznacza się względ-
na stałość warunków środowiskowych oraz mniejsza po-
datność na degradację. Z tego względu, w tego typu zbior-
nikach bardzo rzadko spotykane są sytuacje gwałtownych 
zmian trofii w krótkim okresie czasu (Pieczyńska 1988; 
2008). Przestrzeń zajęta przez roślinność w jeziorach głę-
bokich jest przy tym mniejsza w porównaniu z jeziorami 
płytkimi. Możemy zatem przyjąć, iż jakość wód determi-
nuje skład i strukturę roślinności. Stąd wartość wskaźniko-
wa roślin wodnych i ich zbiorowisk jest wysoka. W jezio-
rach płytkich z dobrze rozwiniętą roślinnością obserwuje-
my dwustronne zależności: jakość wód wpływa na roślin-
ność, a roślinność bezpośrednio i pośrednio wpływa na ja-
kość wód, zwłaszcza przezroczystość, generując i utrzymu-
jąc w czasie stan czystowodny. Makrofity, zatem, wskazują 
raczej na typ zależności a przez to na kondycję ekologicz-
ną ekosystemu niż na stan trofii. Dotyczy to także jezior głę-
bokich z rozległą strefą litoralu porośniętą przez roślinność. 
Można zatem stwierdzić, iż w tych przypadkach makrofity i 
ich zbiorowiska mogą być wykorzystywane w ocenie stanu 
ekologicznego, zgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy 
Wodnej (2000/60/EC), które zmieniły podejście do określa-
nia jakości wód powierzchniowych oraz metod ich moni-
toringu. Szereg zmian został zapoczątkowany wraz z wstą-
pieniem Polski do Unii Europejskiej i przyjęciem Ramo-
wej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE). Następ-
nie wprowadzono zmiany w prawie ustawodawczym oraz 
wykonawczym, poprzez wejście w życie odpowiednich re-
gulacji prawnych oraz wydanie stosownych rozporządzeń 
(Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. 2001 Nr 
115 poz. 1229 oraz szczegółowe akty wykonawcze, np. Roz-
porządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu pro-

wadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzch-
niowych i podziemnych (Dz. U. 2013 poz. 1558.) i Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 
r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jako-
ści dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014 poz. 1482)). 
Obecnie stan ekologiczny wód powierzchniowych, jak rów-
nież potencjał ekologiczny wód uznanych za silnie zmienio-
ne, ocenia się przy użyciu elementów biologicznych, które 
są głównymi składnikami oceny. Parametry fizyczno-che-
miczne i hydromorfologiczne posiadają jedynie wspierają-
cy charakter. Do głównych grup wskaźników zaliczane są w 
świetle RDW makrofity wodne i ich zbiorowiska (Ciecier-
ska i in. 2006; Pietruczuk i Szoszkiewicz 2009). 

Polska metoda oceny stanu ekologicznego jezior z 
wykorzystaniem makrofitów została opracowana na pod-
stawie badań 156 jezior większych od 1 ha, w tym 78 więk-
szych od 50 ha. Odbyło się to, przy współpracy Instytutu 
Ochrony Środowiska w Warszawie i Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie. Za najbardziej wiarygodną, 
dostarczającą wszystkich niezbędnych danych, a jednocze-
śnie najbardziej ekonomiczną pod względem czaso- i pra-
cochłonności, uznana została metoda transektów (Ciecier-
ska i in. 2006; 2013; Ciecierska 2008; Ciecierska i Kolada 
2014). 

Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania można uznać, 

iż roślinność wodna i szuwarowa występująca w danym je-
ziorze jest wykorzystywana do oceny żyzności (trofii) wód 
zbiornika oraz oceny stanu ekologicznego całego ekosyste-
mu jeziornego, jak również do diagnozowania wpływu fito-
cenoz na kierunek zachodzących w nim procesów. Jednak-
że, by tego typu wnioskowanie było bardziej trafne i rze-
telne, należałoby dobrze rozpoznać znaczną część mecha-
nizmów zachodzących w danym jeziorze, a nie tylko i wy-
łącznie bazować na strukturze gatunkowej rozpatrywanych 
zbiorowisk roślinnych. Związane jest to z licznymi zależ-
nościami funkcjonalnymi, scharakteryzowanymi w tej pra-
cy, w których roślinność wodna nie tylko jest uczestnikiem, 
ale w wielu przypadkach odgrywa kluczową rolę. Zbioro-
wiska roślinne wywierają wpływ zarówno na inne grupy 
organizmów biocenozy wodnej, której są istotną składową, 
jak również przyczyniają się do kształtowania chemizmu 
wód. Niejednokrotnie przekształcają tak środowisko życia, 
by było ono bardziej optymalne dla ich rozwoju, co doty-
czy zarówno wody, jak i osadów dennych, z którymi prze-
ważająca część makrofitów ma stały kontakt. Z praktyczne-
go punktu widzenia, należy podkreślić, iż dobrze rozwinię-
ta, różnorodna gatunkowo i fitocenotycznie, roślinność w 
sposób naturalny przyczyni się do utrzymania dobrej jako-
ści wód. 
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