
Sprawozdanie merytoryczne dotacji WFOŚ/D/210/118/2018 pn. „Biologia rozmnażania i żywotność nasion elismy wodnej 

(Luronium natans), jako podstawa reintrodukcji tej rośliny na terenie województwa pomorskiego” 

 

W 2018 i 2019 roku przeprowadzono badania terenowe w 2 populacjach Luronium natans na terenie województwa pomorskiego: w 

rezerwatach przyrody „Jezioro Krasne” i „Jezioro Smołowe”. Łącznie zgromadzono z tych populacji do badań embriologicznych: 20 pąków 

kwiatowych, 20 kwiatów otwartych, 20 kwiatów po zapyleniu; w celu wyhodowania siewek zdatnych do reintrodukcji: 163 nasion oraz 50 

prób do badań genetycznych (tj. fragmentów liści) oraz pobrano także 5 pąków kwiatowych, 5 kwiatów otwartych. Pobrano również po 5 

pąków, kwiatów otwartych i kwiatów po zapyleniu, 20 fragmentów liści oraz 60 nasion z populacji elismy wodnej z jeziora Dobrogoszcz. 

  Wyniki analiz embriologicznych pokazały prawidłowy rozwój struktur generatywnych męskich i żeńskich (odpowiedzialnych za 

rozmnażanie)  w większości pąków kwiatowych nadwodnych (tzw. kwiaty chasmogamiczne). W większości tych kwiatów po zapyleniu 

obserwowano młode zarodki. W przypadku pąków podwodnych obserwowano prawidłowy rozwój zalążków i pylników na wczesnych etapach 

rozwoju. Nie obserwowano otwartego kwiatu, jedynie pąki różnej wielkości – od bardzo małych do dużych, mniej więcej odpowiadających 

wielkości największych pąków nadwodnych. W największych pąkach podwodnych, zamiast dojrzałych struktur kwiatu i gametofitów 

obserwowano jedynie zdegenerowane tkanki. W przestawionym badaniu nie zanotowano powstawania nasion podwodnych; nasiona 

pochodziły jedynie z kwiatów nadwodnych. 

  Test żywotności przeprowadzono przy użyciu testu biochemicznego: barwienia tetrazoliną (TTC). Test ten wykazał, że po 5 nasion 

na 10 z każdej z obu populacji z rezerwatów „Jezioro Krasne” i „Jezioro Smołowe” jest żywotna. Znacznie gorsze wyniki – tylko 3 żywotne 

na 10 nasion uzyskano dla nasion pobranych z jeziora Dobrogoszcz. Ostatecznym testem żywotności okazały się wyniki hodowli nasion w 

warunkach in vitro – ilość uzyskanych żywotnych siewek. 

Do hodowli in vitro wprowadzono w sumie 193 nasion z 3 populacji (Jezioro Smołowe – 100 nasion, Jezioro Krasne – 78 nasion i 

Jezioro Dobrogoszcz – 60 nasion). Przez 6 miesięcy (w 2019 oraz 2020 roku) nasiona były poddane stratyfikacji (proces przysposabiania 

nasion do kiełkowania) w wodzie destylowanej w 4℃.  W pierwszym wariancie hodowlanym po 10 nasion z każdej populacji wprowadzono 

do płynnej pożywki hodowlanej wg Hoaglanda bez sterylizacji (niewymagana ze względu na całkowity brak źródła cukru). Początkowo 

uzyskano 7 siewek, jednak po ok. tygodniu zamierały one. Nie wytwarzały korzenia i stopniowo pokrywały się glonami. W drugim wariancie 

doświadczalnym nasiona hodowano w  warunkach sterylnych, na pożywkach zespolonych agarem  (różne warianty pożywki MS i Hoagland) 

i nasiona kiełkowały po 2 do 20 dniach od startu hodowli. Średnio po 7-10 dniach kultury obserwowano rosnący korzeń i pierwszy liść. Po ok. 

60 dniach siewki osiągały ok. 4 cm długości i były przenoszone do warunków ex vitro (I etap – zamknięte pojemniki z mocno wilgotną ziemią). 

Najlepszy procent siewek przygotowywanych do „reintrodukcji” uzyskano dla nasion elismy wodnej z jeziora Krasne (35%). 

   Do reintrodukcji uzyskano z pobranych nasion 72 żywotne siewki elismy co stanowi 32,29% sukcesu. Efektem ekologicznym była 

reintrodukcja, którą  przeprowadzono we wrześniu 2020 roku wg Działania I (siewki wsiedlano z miejsca poboru nasion) oraz Działania II 

(uzyskane siewki wsiedlano między 3 jeziorami – w celu wzmocnienia puli genetycznej gatunku). Uzyskane z nasion w warunkach in vitro 

siewki zostały wsiedlone blisko brzegu, w płytkiej wodzie w ustronnych miejscach ale łatwych do ponownej identyfikacji w kolejnych latach 

w celu monitoringu efektu ekologicznego [(obszar (m2) do zasiedlenia przez siewki pochodzące z kultur in vitro – w 3 jeziorach 3 oznakowane 

poletka, każde o powierzchni 0.25 m2]. 

Badaniami genetycznymi objęto 4 populacje elismy występujące na terenie w województwa pomorskiego: Jezioro Smołowe, Jezioro 

Krasne, Jezioro Dobrogoszcz i Jezioro Liny. W 2018 roku łącznie zgromadzono 86 prób. Następnie, materiał roślinny (fragmenty liści) został 

poddany izolacji genomowego DNA. Do badań nad poziomem zmienności genetycznej osobników zastosowano metodę losowej amplifikacji 

polimorficznego DNA (RAPD), w której zastosowano 12 pojedynczych starterów. Odnotowano spadek zmienności genetycznej w 

poszczególnych jeziorach, spowodowany prawdopodobnie fragmentacją siedlisk oraz dryfem genetycznym, lecz przypuszczalnie proces ten 

znacząco jest spowolniony przez możliwość rozmnażania wegetatywnego (poprzez wytwarzanie rozłóg). Możliwe szkodliwe skutki erozji 

genetycznej (m.in. depresja wsobna prowadzi do nagromadzenia szkodliwych mutacji w populacji, co może mieć wpływ na zdolności 

adaptacyjne do zmieniających się warunków środowiska) mogą być maskowane przez długi okres czasu, a także być wzmacniane przez 

rozmnażanie wegetatywne, gdzie osobniki klonalne mogą być utrzymywane w populacji przez kilka pokoleń. Elisma jako roślina cechująca 

się wąską amplitudą ekologiczną i o słabych zdolnościach konkurencyjnych, przy obniżonym poziomie zmienności genetycznej, bardzo szybko 

może ustąpić z danego obszaru, nawet przy niewielkich zmianach warunków siedliskowych (co zostało zaobserwowane w jeziorze 

Dobrogoszcz). Przeprowadzone badania genetyczne potwierdziły, że elisma jest rośliną klonalną, rozmnażającą się głównie wegetatywnie, zaś 

skuteczność rozmnażanie generatywnego jest znikoma.  

W 2018 r. określono warunki środowiskowe i stan zachowania populacji elismy. Pomiary wykonano jednorazowo w każdym zbiorniku. 

Z łodzi pontonowej dokonano pomiaru cech wody w profilu głębokościowym z wykorzystaniem mierników terenowych, natomiast nurek 

dokonał oceny obfitości roślin podwodnych w strefach głębokości oraz zebrał z każdej strefy próbkę wody przyosadowej (0,5l) do analiz 

laboratoryjnych. W badanych jeziorach elisma rośnie bardzo płytko (1,4±0,8m), maksymalnie do głębokości 3m. Widzialność w wodzie tych 

zbiorników jest niewielka, nie przekracza 3,4m (jezioro Smołowe). Woda jest kwaśna (pH 5,94±0,44), charakteryzuje się niskim 

przewodnictwem (56,9±41,2 µS/cm) i małym stężeniu wapnia (5,8±5,2 mg Ca/l). Ponadto woda jest słabo zabarwiona na kolor żółty (56±4 

mg Pt/l) i uboga w związki azotu i fosforu. Elisma występuje w wodach ciepłych, dobrze natlenionych i dobrze prześwietlonych. Spośród 

badanych zbiorników wyraźnie wyróżnia się Jezioro Dobrogoszcz, m.in. wyższym pH, czterokrotnie wyższym przewodnictwem i stężeniem 

wapnia, natomiast znacznie niższą widzialnością w wodzie, która wynika ze znacznej antropopresji skierowanej na jezioro i jego zlewnię. 

Luronium natans w jeziorze Smołowe i Krasne zajmuje siedliska skrajnie ubogie, a obfitość jego populacji jest bardzo wysoka. Ze względu na 

ochronę rezerwatową brak jest wyraźnych zagrożeń specyfiki tych jezior i populacji elismy. Warunki siedliskowe w jeziorze Dobrogoszcz są 

przekształcone w wyniku oddziaływań antropogenicznych, woda charakteryzuje się niewielką widzialnością, znacznym przewodnictwem i 

stężeniem wapnia. Populacja Luronium jest szczątkowa, bardzo silnie rozrzedzona, a jej trwałość w tym zbiorniku jest silnie zagrożona. W 

2019 roku prawdopodobnie ze względu na bliskość terenów rekreacyjnych – działki otaczające bezpośrednio brzeg jeziora Dobrogoszcz – 

populacja uległa zniszczeniu. Nie ma żadnej pewności, że odrodzi się ona w przyszłych latach.   

W kolejnych latach planuje się monitoring 3 oznakowanych poletek z wsiedlonymi siewkami elismy uzyskanymi na drodze hodowli in 

vitro. Szczególnie dotyczy to siewek wprowadzonych do Jeziora Dobrogoszcz, gdzie występowanie tego gatunku jest silnie zagrożone. Dalsze 

zaplanowane badania embriologiczne i hodowle in vitro pozwolą na uzyskanie większej ilości żywotnych siewek, zdatnych do „reintrodukcji” 

w kolejnych wytypowanych jeziorach na terenie województwa pomorskiego. Uzyskane protokoły oraz doświadczenie pozwolą na opracowanie 

planów ochrony przyrody dla innych zagrożonych wyginięciem gatunków roślin wodnych w Polsce. 

 


