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Nowe stanowisko Alisma gramineum (Alismataceae) na Równinie 
Pszczyńskiej (Kotlina Oświęcimska, Polska południowa)

Alisma gramineum Lej. (żabieniec trawolistny) z rodziny Alismataceae to bylina z krótkim, 
bulwiasto zgrubiałym kłączem. Kształt liści zależy od siedliska (może być zarówno helo- 
lub hydrofitem), w którym występuje oraz od okresu wegetacyjnego. Kształt ten może się 
zmieniać w zależności od poziomu wody. U osobników rosnących w płytkiej wodzie lub 
na lądzie, liście są zwykle wąskolancetowate, natomiast u form rosnących pod wodą – wstę-
gowate, bezogonkowe (Dostál 1989; Rutkowski 1998). Jednak najistotniejszą cechą dia-
gnostyczną gatunku jest silnie hakowato wygięta szyjka słupka (wayDa 1996). 

Alisma gramineum występuje w płytkich wodach stojących i wolno płynących, na dnach 
zbiorników okresowych, na brzegach rzek, jezior czy stawów hodowlanych. Najczęściej 
rośnie w wodach mezotroficznych, na podłożu mulistym lub piaszczystym. Jest gatunkiem 
charakterystycznym dla zespołu szuwarowego Batrachio circinati-Alismatetetum graminei 
ze związku Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae (Šumberovă i in. 2011). Spoty-
kany jest przede wszystkim w zbiorowiskach ze związków Potamion, Eleocharition acicu-
laris, Elatini-Eleocharition ovatae i rzadko Phragmition (Dostál 1989; obeRDoRfeR 1994; 
Pott 1995; Spałek 2002b; kamińSki & ZałuSki 2014). 

Alisma gramineum to gatunek euroazjatycki. Występuje przede wszystkim  
w północnej Europie, sięgając do Danii, Francji oraz Wielkiej Brytanii (meuSel & Jäger 
1965). W Polsce gatunek ten należy do bardzo rzadkich składników flory. Podawany jest 
przede wszystkim z jezior i dolin dużych rzek Pobrzeża Gdańskiego, Pojezierzy Iławskiego, 
Chełmińskiego, Mazurskiego, Kaszubskiego oraz z Doliny Dolnej Wisły (wayDa 1996). 
Znany jest również z rozproszonych stanowisk w zachodniej części kraju (wayDa 1996; 
ZaJąc & ZaJąc 2001; Spałek 2002a, b, 2017; kamińSki & ZałuSki 2014). W Polsce połu-
dniowej stwierdzony był dotychczas w stawach hodowlanych w południowo-wschodniej 
części Kotliny Oświęcimskiej – Skidziń, Landek, Gołysz, Podolsze, Stawy Monowskie, 
Grojec, Zator (kamińSki & ZałuSki 2014) oraz w dolinie Odry w Kotlinie Raciborskiej 
(DomańSki i in. 1997).

Ze względu na rzadkość występowania gatunek Alisma gramineum umieszczony został 
na „czerwonej liście” (kaźmiercZakowa i in. 2016) z przypisaną kategorią VU (narażony) 
oraz w Polskiej czerwonej księdze roślin, również z kategorią VU (kamińSki & ZałuSki 
2014). Znalazł się ponadto na Czerwonej liście roślin naczyniowych województwa śląskiego 
z kategorią EN (zagrożony) (PaRusel i in. 2012). 

W wyniku przeprowadzenia botanicznych badań terenowych w 2016 r., odkryto nowe 
stanowisko Alisma gramineum (potwierdzone w 2017 r.) w północnej części Kotliny 
Oświęcimskiej, na południowym krańcu Równiny Pszczyńskiej, na brzegu zbiornika zapo-
rowego Łąka w miejscowości Łąka, na zachód od Pszczyny (ATPOL DF 7231). Roz-
wijającą się populację zaobserwowano na brzegu zbiornika, na wilgotnym piaszczystym 
podłożu, w której znaleziono 49 osobników, w tym 46 kwitnących. Skład florystyczny płatu  
z udziałem A. gramineum opisuje poniższe zdjęcie fitosocjologiczne (zbiorowisko Cyperus 
fuscus-Limosella aquatica z udziałem A. gramineum): 
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Zdj. 04.07.2017; 276 m n.p.m.: nachylenie: 2º; ekspozycja: W; powierzchnia: 10 m2; pokrycie war-
stwy: A – 0%, B – 0%, C – 30%; liczba gatunków: 5; C: Limosella aquatica 2, Eleocharis acicularis 1; 
Ch. Isoëto-Nanojuncetea: Peplis portula +; towarzyszące: Bidens tripartita +; inne: Alisma gramineum +. 

Największym zagrożeniem dla trwałości populacji Alisma gramineum w tym miejscu 
nie jest, jak by się mogło wydawać, zbyt rzadkie osuszanie zbiornika, ale intensywna gospo-
darka rybacka, która polega na mechanicznym niszczeniu roślinności w czasie trwania 
połowu – wyciągane na brzeg łódki swoim dnem trą o brzeg, niszcząc tym sposobem roślin-
ność znajdującą się pod dnem łódki.

Summary. A new locality of Alisma gramineum (Alismataceae) on the Równina Pszczyńska Plain 
(Oświęcim Basin, S Poland). Alisma gramineum is a rare species in Poland. A population of it was found 
in the southern part of the Równina Pszczyńska Plain on a wet, sandy shore of the Łąka reservoir near 
Łąka village (Pszczyna district, ATPOL square DF72). It is the first record of A. gramineum on that plain.
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