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Nowe stanowiska jezierzy morskiej Najas marina  
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Jezierza morska Najas marina L. (z rodziny żabiściekowatych Hydrocharitacea) jest obecnie jed-
nym z dwóch gatunków rodzaju Najas w Polsce. W przeciwieństwie do jezierzy mniejszej Najas 
minor All. jest pospolitsza i wciąż rozszerza zasięg swojego występowania. Spotykana jest głównie 
w wodach stojących, eutroficznych oraz słonawych, rzadziej w wodach słodkich. Artykuł prezen-
tuje nowe stanowiska jezierzy morskiej na Górnym Śląsku w zbiornikach pokopalnianych o wo-
dach subhalinowych. Stwierdzenie nowych stanowisk wskazuje na potrzebę prowadzenia dal-
szych badań w celu dokładnego poznania rozmieszczenia gatunku w kraju.

Rodzaj jezierza Najas, należący do rodziny 
żabiściekowatych Hydrocharitacea, obejmuje 37 
gatunków spotykanych na wszystkich kontynen-
tach poza Antarktydą (Govaerts 2011). W Polsce 
do niedawna występowały trzy gatunki jezierzy: 
jezierza mniejsza Najas minor All., jezierza gięt-
ka Najas flexilis (Wild.) i jezierza morska Najas 
marina L. (Mirek i in. 2002). Jezierza giętka, 
która podlega ochronie ścisłej i wymaga ochro-
ny czynnej (Rozporządzenie 2014), a także dla 
której, konieczne jest wyznaczenie stref ochro-
ny jako gatunku o znaczeniu wspólnotowym 
(Dyrektywa 1992), została uznana za całkowicie 
wymarłą na obszarze Polski (Kaźmierczakowa 
i in. 2014, 2016). Podlegająca ochronie ścisłej je-
zierza mniejsza (Rozporządzanie 2014) zarów-
no w Polskiej czerwonej liście paprotników i ro-

ślin kwiatowych, jak i Polskiej czerwonej księdze 
roślin ma status gatunku krytycznie zagrożonego 
wyginięciem (Kaźmierczakowa i in. 2014, 2016). 
Stanowiska tego gatunku skupiają się głównie 
w dolinach Wisły i Odry, w pozostałej części kra-
ju występują w rozproszeniu (Zalewska 1999).

Jezierza morska (ryc. 1) to stosunkowo rzad - 
ki gatunek, który został wpisany na Polską czer-
woną listę paprotników i roślin kwiatowych z ka-
tegorią taksonu bliskiego zagrożenia (NT). Jest 
to najpospolitszy gatunek z rodzaju Najas w Pol-
sce (Panek 2013a; Kaźmierczakowa i in. 2016). 
Roz mieszczona jest nieregularnie, ale notowa-
na na coraz większej liczbie stanowisk związa-
nych głównie z działalnością człowieka (Panek 
2013 a, b). Ten drobnolistny elodeid o niewiel-
kich rozmiarach (pędy 20–60 cm długości) czę-


