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„Drugie dno H 2O… czyli woda w moim mie ście” 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

DRUGIE DNO H2O 

Załącznik 1. Rośliny i zwierzęta związane ze środowiskami wodnymi 

 
 
 
 

 

Rogatek sztywny  
(Ceratophyllum demersum) 

Bylina o rozgałęzionej łodydze długości 
1,5-3m, nie posiadająca korzeni, 
zakotwiczająca się w podłoŜu za pomocą 
białawych pędów (tzw. ryzoidów). Liście  
o długości 1,5-2 cm ustawione w okółkach, 
sztywne i widlasto rozgałęzione. 
Występuje w Ŝyznych wodach stojących: 
jeziorach, starorzeczach, stawach, 
zbiornikach wodnych. Optymalnym 
siedliskiem są wody płytkie, nagrzane 
latem (zbiorniki wodne), w jeziorach moŜe 
występować do głębokości ok. 3m.  
 

 

GrąŜel Ŝółty (Nuphar lutea) 

Bylina o pełzającym po podłoŜu lub 
zagłębionym w nim kłączu. Wytwarza 
liście pływające (jajowate, owalne,  
z sercowo wygiętą nasadą, skórzaste) oraz 
liście podwodne (sercowate lub 
okrągławe, cienkie i delikatne). Kwiaty 
duŜe, Ŝółte, o średnicy 4-6 cm,  
na szypułkach długości 0,5 – 2,5 (3) m. 
Występuje w wodach stojących  
i wolno płynących: jeziorach, 
starorzeczach, stawach, gliniankach, 
rzekach oraz kanałach.  

 

Rzęsa drobna (Lemna minor) 

Drobna bylina pływająca po powierzchni 
wody z pęczkami luźno zwisających 
korzonków. Człony pędu okrągłe lub 
jajowate, długości 2-3 mm, opatrzone 
jednym korzeniem długości do 5 cm  
i często połączone ze sobą po kilka. 
Występuje we wszystkich typach 
zbiorników wód stojących i wolno 
płynących. Często występuje masowo, 
pokrywając całą powierzchnię wody.  
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Strzałka wodna  
(Sagittaria sagittifolia) 

Bylina o krótkim kłączu, zakorzeniona  
w podłoŜu, tworząca rozłogi. Łodyga 
trójkanciasta, wysokości do 1 m. Roślina 
ta posiada trzy rodzaje liści – dolne 
podwodne (taśmowate), nawodne 
(jajowate o strzałkowatej blaszce) oraz 
nadwodne wystające pionowo nad wodę  
(o blaszce trójkątnie strzałkowatej,  
z wyraźnymi, ostrymi ramionami 
bocznymi). Występuje w wodach stojących 
i płynących: jeziorach, starorzeczach, 
stawach, gliniankach, zbiornikach 
wodnych, rowach i rzekach. Zasiedla 
miejsca płytkie, o głębokości do 
kilkudziesięciu centymetrów.  
 

 

Pałka szerokolistna  
(Typha latifolia) 

Bylina o grubym kłączu płoŜącym się  
w podłoŜu i walcowatej, prostej łodydze 
wysokości do 2,5 m i szerokości 1-2 cm. 
Liście często dłuŜsze od łodygi (do 3 m 
długości), sinozielone. Występuje głównie 
w wodach stojących, rzadziej wolno 
płynących, a więc w jeziorach, 
starorzeczach, stawach, gliniankach, 
dołach potorfowych, rowach i kanałach,  
a takŜe torfowiskach. Rośnie zwykle na 
głębokości od kilkudziesięciu centymetrów 
do 1 m.  

 

Trzcina pospolita  
(Phragmites australis) 

Bylina o kłączu wydającym długie (do 4 m) 
rozłogi. Źdźbło sztywne, wysokości 2-4 m, 
gładkie, błyszczące, podzielone 
kolankami, ulistnione. Blaszki liściowe 
lancetowate, cienko zaostrzone, na 
brzegach szorstkie. Kwiaty zebrane  
w kłoski tworzą duŜą, fioletowo-brunatną 
wiechę długości do 50 cm. Występują  
w wodach stojących i płynących: 
jeziorach, starorzeczach, stawach, 
gliniankach, kanałach, rzekach i rowach, 
często na torfowiskach, łąkach  
i wilgotnych zagłębieniach terenu.  
W wodzie moŜe rozwijać się na głębokości 
do 2 m.  
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Kosaciec Ŝółty (Iris pseudacorus) 

Bylina o grubych, silnie rozgałęzionych 
łodygach wysokości do 1 m. Liście 
szablaste, szerokości 1-3 cm i długości do 
1 m. Kwiaty duŜe, długoszypułkowe, Ŝółte, 
o sześciu członach kwiatu. Występuje  
w wodach stojących – strefie trzcinowisk, 
zarastających stawach, bagnach lub 
wodach wolno płynących – rowach  
i strumieniach, na głębokości do 30 cm.  

 

Tatarak zwyczajny  
(Acorus calamus) 

Bylina o grubym (do 3 cm szerokości), 
walcowatym, aromatycznym kłączu  
i trójkanciastej łodydze. Wysokość do 1,5 m. 
Liście w szeregach, równowąskie, 
mieczowate i zaostrzone. Kwiaty typu 
kolby długości 6-10 cm ustawione pionowo 
na przedłuŜeniu łodygi. Kolba walcowata, 
w górze zwęŜona, tępa, zielona, po 
przekwitnięciu Ŝółtawa. Występuje  
w strefach trzcinowisk wód stojących  
i wolno płynących. 
 

 

śabiściek pływający  
(Hydrocharis morsus ranae) 

Bylina wodna, swobodnie pływająca lub 
zakorzeniona w mule, o krótkim (do 1 cm) 
kłączu, z rozetkami liści pływających  
i długimi (5-20 cm) rozłogami, na których 
tworzą się nowe rośliny. Liście na 
ogonkach długości zwykle 7-10 cm, 
okrągłe, o średnicy do 7 cm, u nasady 
ogonka z dwoma błoniastymi przylistkami. 
Kwiaty białe, wyrastają na szypułkach 
długości 1-1,2 cm. Występuje  
w zacisznych, spokojnych wodach 
stojących, głównie zarastających zatokach 
jezior, starorzeczach, stawach.  
W drobnych zbiornikach moŜe zarastać 
cały zbiornik. 
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KrzyŜówka (Anas platyrhynchos) 

Ptak, którego samiec w okresie godowym 
ma zielonkawą głowę, brązową pierś  
i szary tułów. U szarobrązowej samicy 
obserwuje się duŜą zmienność ubarwienia. 
Na skrzydłach obu płci występuje 
granatowe, biało obrzeŜone lusterko. 
Występuję na wszelkiego typu zbiornikach 
i ciekach wodnych. Obecna jest równieŜ  
w ekosystemach miejskich. śeruje  
w płytkiej wodzie lub na lądzie, czasem  
w znacznej odległości od akwenów.  
 

 

Wydra europejska (Lutra lutra) 

DrapieŜny ssak, prowadzący ziemnowodny 
tryb Ŝycia. Ciało ma wydłuŜone, z długim, 
silnym ogonem, a palce ma połączone 
błoną. Jest związana ze środowiskiem 
wodnym, gdyŜ Ŝywi się głównie rybami,  
a dietę uzupełnia Ŝabami, rakami, 
krabami, gryzoniami i ptakami. Aktywna 
głównie nocą, Ŝyje samotnie  
w wykopanych przez siebie norach 
mających wejście pod wodą.  
 

 

Zaskroniec zwyczajny  
(Natrix natrix) 

Gatunek niejadowitego węŜa, 
dorastającego do 2m długości. Swoją 
nazwę zawdzięcza Ŝółtym plamom  
w okolicy „za skroniami”. Zaskroniec lubi 
przebywać na terenach podmokłych, 
bagnistych, w pobliŜu jezior, doskonale 
pływa i nurkuje. Jest związany ze 
środowiskiem wodnym, poniewaŜ Ŝywi się 
głównie Ŝabami, traszkami, rybami lub 
drobnymi gryzoniami. 
 

 

śaba wodna (Rana esculenta) 

NaleŜy do tzw. Ŝab zielonych, stale 
przebywających nad wodami. śaba wodna 
wybiera wody stojące lub wolno płynące, 
zarówno małe jak i większe, bogate  
w roślinność wodną. Najczęściej spotykana 
nad brzegami oraz w płytkim, 
przybrzeŜnym pasie wód porośniętym 
roślinnością wodną i nadbrzeŜną. śywi się 
owadami, pajęczakami, ślimakami  
i małymi kręgowcami.  
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WaŜka płaskobrzucha  
(Libellula depressa) 

Gatunek owada o niebieskim ubarwieniu  
u samców, a Ŝółtym u samic. Ciało ich jest 
krępe i spłaszczone. Larwy tej waŜki 
prowadzą drapieŜny tryb Ŝycia, polując na 
dnie sadzawki i na zanurzonych łodygach 
roślin, na drobne organizmy wodne. 
Dorosłe osobniki moŜna spotkać nad 
wodami, gdzie siedzą na ulubionych 
miejscach czatowych, np. na złamanych 
łodygach trzciny. Gatunek ten preferuje 
wody stojące, z ubogą szatą roślinną, 
np. glinianki i zalane Ŝwirownie. 
 

 

Błotniarka stawowa  
(Lymnaea stagnalis) 

Największy krajowy ślimak słodkowodny. 
Muszla błotniarki jest wydłuŜona  
i skręcona prawoskrętnie. Kolor ciała  
i muszli osobników dorosłych – od barwy 
brunatnej do czarnej. Występuję  
w wodach stojących, wśród roślinności. 
śywi się pokarmem roślinnym oraz martwą 
materią organiczną. Szczególnie licznie 
występuje w stawach i innych niewielkich 
zbiornikach wodnych.  
 

 

Skójka malarska  
(Unio pictorum) 

Gatunek małŜa. Jego muszla jest 
charakterystycznie wydłuŜona, najczęściej 
jasna z wyraźnymi pierścieniami 
przyrostów rocznych. Jest pospolita na 
całym niŜu, w wodach stojących i ciekach, 
zakopana w osadach dennych. OdŜywia się 
odfiltrowując pokarm z wody. Nazwa 
nawiązuje do uŜywania muszli tego małŜa 
do rozdrabniania farb.  
 

 

Rak błotny  
(Astacus leptodactylus) 

Jeden z występujących w Polsce raków. 
Zamieszkuje zbiorniki wodne o zamulonym 
dnie i wolno płynące cieki. śeruje 
zarówno w nocy, jak i w dzień. OdŜywia 
się roślinami o duŜej zawartości wapnia 
jak moczarka, rogatek, ramienica, 
rdestnica, wywłócznik, a takŜe drobnymi 
bezkręgowcami (np. ślimakami).  
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Larwy chruścików  
(Trichoptera sp.) 

Rząd owadów, których larwy zamieszkują 
środowisko wodne. Postacie dorosłe to 
aktywnie latające owady przypominające 
pokrojem motyle nocne i prowadzące 
typowo lądowy tryb Ŝycia. Larwy osiągają 
wielkość 2-40 mm. Larwy chruścików 
budują róŜnorodne konstrukcje: norki, 
sieci łowne czy przenośne domki. Postacie 
dorosłe odŜywiają się sokami roślinnymi, 
natomiast sposób odŜywiania larw jest 
zróŜnicowany – drapieŜne, roślinoŜerne, 
detrytusoŜerne oraz wszystkoŜerne. 
Występują we wszystkich typach wód 
śródlądowych.  
 

 

Rurecznik pospolity  
(Tubifex tubifex) 

Gatunek naleŜący do pierścienic.  
Ma nitkowaty wygląd ciała, pozbawiony 
jest odnóŜy, szczęk i czułków. Ubarwiony 
jest w róŜnych odcieniach czerwieni,  
a swoim wyglądem przypomina 
dŜdŜownice. Występuje na dnie wód 
słodkich. Zwierzęta te są 
detrytusoŜercami, rzadziej odŜywiają się 
pokarmem roślinnym. Bardzo licznie 
występują w silnie zeutrofizowanych  
i obfitujących w zawiesinę organiczną 
środowiskach o wolnym przepływie wody. 
Jest wskaźnikiem silnego zanieczyszczenia 
wody substancjami organicznymi. 
 

 

Pijawka lekarska  
(Hirudo medicinalis) 

Jest to największa z naszych pijawek,  
o ciele wydłuŜonym (6 – 15 cm)  
i grzbietowo-brzusznie spłaszczonym. 
OdŜywia się krwią kręgowców - płazów, 
gadów oraz ssaków, w tym człowieka. 
Występuje najczęściej w drobnych, silnie 
zarośniętych zbiornikach wodnych  
o mulistym dnie lub w wolno płynących 
ciekach, pływając w toni wodnej.  
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Ciernik  
(Gasterosteus aculeatus) 

Ryba zamieszkująca zbiorniki wodne,  
a takŜe zakola rzek, gdzie prąd jest 
znikomy. Występuje przy brzegu i na 
płyciznach. śyje w luźnych ławicach.  
W zakolach rzek i w czystszych jeziorach 
moŜe być bardzo liczny. Ma małe 
wymagania co do jakości wody. Młode 
osobniki Ŝywią się planktonem, a dorosłe 
głównie małymi zwierzętami wodnymi, 
takimi jak larwy owadów  
i skorupiaki.  
 

 

Karp (Cyprinus carpio) 

Ryby te Ŝyją w głębokich rzekach, 
starorzeczach, odnogach lub rozlewiskach. 
śywią się larwami owadów, mięczakami, 
skorupiakami oraz innymi organizmami 
zwierzęcymi i roślinami. Powszechnie 
hodowane w stawach rybnych.  

 

Larwy płazów bezogonowych 

Płazy bezogonowe czyli Ŝaby, ropuchy, 
kumaki, grzebiuszka oraz rzekotka na 
wiosnę składają skrzek do wody.  
Ze skrzeku rozwija się stadium larwalne 
zwane kijankami, które znacznie róŜnią 
się od osobników dorosłych (nie posiadają 
kończyn, oddychają skrzelami oraz 
posiadają linię boczną – podobnie jak 
ryby). U Ŝab po ok. 16 tygodniach kijanka 
przeobraŜa się w osobnika dorosłego  
i opuszcza środowisko wodne. Kijanki 
Ŝywią się głównie pokarmem roślinnym. 
Występują w płytkich wodach z bogatą 
roślinnością.  
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Topik (Argyroneta aquatica) 

Jedyny w naszej faunie gatunek ściśle 
wodnego pająka. śyje pod wodą  
w budowanych przez siebie schronach  
z pajęczyny (tzw. „dzwonach”) rozpiętych 
pomiędzy roślinami wodnymi. Oddycha 
powietrzem zabieranym pod wodę na 
włoskach pokrywających odwłok  
i gromadzonym wewnątrz dzwonów.  
Jest drapieŜnikiem, poluje na zdobycz 
(głównie larwy owadów, takŜe kijanki  
i narybek). Pospolicie występuje  
w wodach stojących. 

 

Larwy komarów  

Larwy muchówek o długości ciała do  
10-15 mm. Zamieszkują pospolicie  
i w duŜej ilości zaciszne, stojące i wolno 
płynące wody, w tym takŜe wszelkie 
sztuczne, nawet bardzo małe zbiorniki. 
Występują zwykle przy brzegu wśród 
Ŝywej lub martwej roślinności, zwisając 
głową w dół pod powierzchnią wody. 
Pływają skokami, gwałtownie wyginając 
ciało. Oddychają tlenem atmosferycznym 
za pomocą krótkiego syfonu – rurki 
oddechowej. OdŜywiają się detrytusem  
i mikroorganizmami, nieliczne są 
drapieŜne.  
 

 

 

 


