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I. WSTÊP
Ramienice (Characeae) to bardzo stara, istniej¹ca ju¿ od ponad 420 milionów lat, grupa
makroskopowych glonów nale¿¹cych do gromady zielenic (Chlorophyta). Roliny te wystêpuj¹
zarówno w wodach s³odkich, jak te¿ s³onych i s³onawych. Przewa¿nie jednak s¹ to gatunki s³odkowodne, przy czym wiele z nich mo¿e wystêpowaæ zarówno w wodach s³odkich, jak i zasolonych. Postêpuj¹ca eutrofizacja oraz inne formy presji na ekosystemy wodne sprawiaj¹, ¿e  pomimo szerokiego rozprzestrzenienia oraz kosmopolitycznego charakteru wielu gatunków  makroglony te spotykane s¹ coraz rzadziej. W wielu krajach liczne gatunki trafi³y na czerwone listy i
uzyska³y status niezwykle rzadkich, zagro¿onych wymarciem i wymieraj¹cych w skali miêdzynarodowej. Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej (92/43/EWG, EU 1992) zaleca objêcie ochron¹
ramienic i ich siedlisk (siedlisko 3140). Ponadto, od roku 2004 20 z 34 gatunków ramienic stwierdzonych dotychczas w polskich wodach, podlega ochronie ca³kowitej.
Wystêpowanie ramienic g³ównie w ma³o zasobnych w biogeny, czystowodnych ekosystemach oraz ich powszechnie podkrelana w pimiennictwie wra¿liwoæ na pogorszenie stanu jakociowego wód sprawiaj¹, i¿ s¹ one uwa¿ane za czu³e bioindykatory. Stwarza to w praktyce mo¿liwoæ wykorzystania tych coraz rzadszych makroglonów w ocenie stanu ekologicznego jezior i
rzek na potrzeby ich monitoringu zgodnego z Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹ Unii Europejskiej (2000/
60/WE, EU 2000). Monitoring ten powinien bazowaæ na organizmach wskanikowych, reprezentuj¹cych ró¿norodnoæ biologiczn¹ biocenoz wodnych. Ramienice to grupa rolin zarówno wra¿liwych na stan rodowiska wodnego, jak te¿ znacz¹co na ten stan wp³ywaj¹cych. Mog¹, wiêc, byæ
z powodzeniem stosowane nie tylko w okreleniu jakoci struktury, ale tak¿e i funkcjonowania
ekosystemu, co w wietle RDW jest podstaw¹ oceny stanu ekologicznego wód.
Dotychczas w polskich wodach stwierdzono wystêpowanie 34 gatunków ramienic. Dwa z
nich zosta³y, niestety, uznane za wymar³e. Sporód pozosta³ych 32 gatunków, wystêpuj¹cych
wci¹¿ na obszarze Polski, na potrzeby tego opracowania wybrano 22 gatunki. Jako kryterium
wyboru przyjêto mo¿liwoæ wystêpowania tych gatunków w jeziorach i rzekach, zgodnie z nadrzêdnym celem tego klucza. St¹d te¿ pominiête zosta³y gatunki wystêpuj¹ce tylko w wodach
zasolonych. Ponadto, brano pod uwagê stopieñ rozpowszechnienia poszczególnych gatunków.
Dlatego te¿ pominiêto gatunki znane wy³¹cznie z pojedynczych stanowisk. Pozwoli³o to na uproszczenie struktury klucza, a przez to zwiêkszenie jego u¿ytecznoci praktycznej w oznaczaniu tych
cennych i niezmiernie ciekawych rolin. Dla zobrazowania cech ramienic autorzy wykonali dokumentacjê fotograficzn¹ poszczególnych gatunków z w³asnej kolekcji ramienic Ziemi Lubuskiej, z
wyj¹tkiem Nitella tenuissima (zebra³a K. Boci¹g, Uniwersytet Gdañski) oraz Chara tenuispina
(zebra³ M. G¹bka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
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II. BUDOWA RAMIENIC
Ramienice (zwane te¿ charofitami, ang. charophytes) to roliny wielokomórkowe. J¹dra komórkowe tych rolin zaopatrzone s¹ w pojedyncz¹ (haploidaln¹) liczbê chromosomów. Makroglony te s¹, wiêc, haplontami ze zdecydowan¹ przewag¹ w cyklu ¿yciowym fazy haploidalnej nad
diploidaln¹. Podzia³ mejotyczny zapocz¹tkowuje rozwój osobników potomnych z powsta³ej po
zap³odnieniu oospory. W budowie ramienic uczestnicz¹ zarówno komórki jednoj¹drowe, jak i du¿e,
wieloj¹drowe komórczaki. Nie tworz¹ one, jednak, w³aciwych tkanek i organów. Ramienice, zatem, s¹ plechowcami o cile okrelonym wzorcu budowy morfologicznej i anatomicznej. Dlatego
te¿ poszczególne cechy ich budowy, maj¹ce ogromne znaczenie w diagnozie gatunków, maj¹
swoiste nazwy. Ramienice osi¹gaj¹ rozmiary nawet do 1,52 m, ale rzadko dorastaj¹ do 1 m
d³ugoci plech. Wiele z nich to gatunki drobne, kilku-likunastocentymetrowe, st¹d bywaj¹ trudno
zauwa¿alne w rodowisku. Nale¿¹c do zielenic, ramienice maj¹ przewa¿nie zielone zabarwienie
plech. Zabarwienie to jednak mo¿e byæ zró¿nicowane, zale¿nie od gatunku, ale te¿ i od warunków
wystêpowania (na stanowiskach p³ytkich ramienice mog¹ byæ br¹zowawe a nawet czerwonawe,
podczas gdy na g³êbszych stanowiskach s¹ ¿ywo zielone, albo ciemnozielone).
Zasadniczym elementem budowy plech ramienic jest niby³odyga, odpowiednik pêdu u rolin
wy¿szych (ryc. 1). S¹ one podzielone na odcinki zwane miêdzywêlami. Miêdzywêla (internodia)
zbudowane s¹ z cylindrycznych komórczaków osi¹gaj¹cych, zale¿nie od gatunku, d³ugoæ do
kilku, a czasem nawet kilkunastu centymetrów. Miêdzywêla oddzielone s¹ od siebie wielokomórkowymi wêz³ami. Ka¿dy wêze³ (nodium) zbudowany jest z komórek jednoj¹drowych tworz¹cych
dwuwklês³¹ p³ytkê. Z wêz³ów wyrastaj¹ mniej lub bardziej liczne odga³êzienia boczne niby³odyg
oraz drugi charakterystyczny element budowy ramienic: nibylicie. Z ka¿dego wêz³a wyrasta dooko³a niby³odygi kilka nibylici. Znajduj¹ siê one w jednej p³aszczynie, tworz¹ wiêc okó³ek (ryc. 1).
Nibylicie te¿ podzielone s¹ na odcinki wyznaczone wêz³ami. Z wêz³ów nibylici wyrastaj¹ u wielu
gatunków nibylistki, mog¹ce tak¿e tworzyæ okó³ki, o jednakowej lub zró¿nicowanej d³ugoci dooko³a nibylicia. Do pod³o¿a ramienice przytwierdzone s¹ za pomoc¹ przezroczystych, nitkowatych chwytników, czêsto s³abo wykszta³conych.
Cechy budowy niby³odygi. Okorowanie. Miêdzywêla niby³odygi mog¹ nie wytwarzaæ
¿adnych dodatkowych komórek na powierzchni lub, tak jak u rodzaju Chara oraz Lychnothamnus,
mog¹ byæ pokryte na powierzchni równie¿ cylindrycznymi, ale mniejszymi komórkami. Komórki te
tworz¹ równolegle biegn¹ce szeregi (tzw. rzêdy), rosn¹ce od wêz³ów ku sobie i spotykaj¹ce siê
mniej wiêcej w rodkowej czêci miêdzywêli (wchodz¹c pomiêdzy siebie). Tworz¹ one tzw. okorowanie (ryc. 2). Sposób wykszta³cenia okorowania jest wa¿n¹ cech¹ w oznaczaniu gatunków.
Niektóre rzêdy okorowania wyrastaj¹ w wêle z miejsca, z którego wyrastaj¹ nibylicie (z podstawowych komórek nibylici) i jest ich tyle samo co nibylici. S¹ to tzw. rzêdy g³ówne okorowania.
Pomiêdzy nimi mog¹ wyrastaæ dalsze komórki tworz¹ce tzw. rzêdy boczne okorowania. Rzêdy
g³ówne zró¿nicowane s¹ na wêz³y i miêdzywêla. Rzêdy boczne nie maj¹ komórek wêz³owych.
Jeli okorowanie wystêpuje na rolinie (rodzaj Chara oraz, przynajmniej w postaci niezupe³nej lub
szcz¹tkowej, rodzaj Lychnothamnus), to mo¿e ono reprezentowaæ jeden z poni¿szych typów:
l

Brak okorowania (ryc. 2a): w naszej florze jeden gatunek w z rodzaju Chara pozbawiony jest
okorowania ca³kowicie. Z uwagi na fakt, i¿ nie wystêpuje on ani w rzekach, ani w jeziorach, w
tym kluczu nie zosta³ uwzglêdniony.

l

Okorowanie pojedyncze (ryc. 2b): s¹ tylko rzêdy g³ówne, zatem rzêdów okorowania jest tyle
samo co nibylici w najbli¿szym okó³ku (stosunek rzêdów do nibylici to 1:1). Typ ten bywa
nazywany okorowaniem jednorzêdowym.
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Ryc. 1. Budowa morfologiczna ramienicy z rodzaju Chara
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l

Okorowanie podwójne (ryc. 2c, d): pomiêdzy ka¿dymi dwoma s¹siednimi rzêdami g³ównymi
jest jeden rz¹d boczny, zatem rzêdów okorowania jest dwa razy wiêcej ni¿ nibylici w okó³ku
(stosunek 2:1). Ten typ bywa nazywany okorowaniem dwurzêdowym.

l

Okorowanie potrójne (ryc. 2e, f): pomiêdzy ka¿dymi dwoma s¹siednimi rzêdami g³ównymi s¹
dwa rzêdy boczne, zatem rzêdów okorowania jest trzy razy wiêcej ni¿ nibylici w okó³ku (stosunek 3:1). Ten typ bywa nazywany okorowaniem trójrzêdowym.

Rzêdy g³ówne i boczne okorowania mog¹ byæ jednakowej wielkoci, czyli niezró¿nicowane
(o równej rednicy komórek okorowania, ryc. 2e), lub mog¹ byæ zró¿nicowane (ryc. 2c, d, f).
Rzêdy g³ówne mog¹ byæ lepiej wykszta³cone ni¿ boczne (ryc. 2c, f). Mog¹, wiêc, byæ wiêksze
(wiêksza rednica komórek) i przez to przewy¿szaæ rzêdy boczne, czasem bardzo wyranie (mog¹
przesklepiaæ je). Mo¿e te¿ byæ odwrotnie: rzêdy boczne mog¹ przesklepiaæ rzêdy g³ówne (ryc. 2d).
Okorowanie mo¿e byæ jednolicie wykszta³cone na niby³odydze i ³atwe w okreleniu. Mo¿e te¿ byæ
zmienne, np. czêæ niby³odygi z okorowaniem podwójnym a czêæ z potrójnym. Wówczas za typ
okorowania przyjmujemy ten, który przewa¿a na rolinie (nale¿y przejrzeæ wiêcej osobników, aby
nabraæ pewnoci co do typu okorowania). Okorowanie mo¿e byæ zupe³ne (ca³e miêdzywêla okorowane równomiernie) lub niezupe³ne (fragmenty miêdzywêli nieokorowane).

Ryc. 2. Typy okorowania u ramienic: a. brak, b. pojedyncze, c. podwójne (zró¿nicowane  rzêdy g³ówne
przewy¿szaj¹ rzêdy boczne), d. podwójne (zró¿nicowane  rzêdy boczne przewy¿szaj¹ rzêdy
g³ówne), e. potrójne (niezró¿nicowane  rzêdy g³ówne i rzêdy boczne równej wielkoci), f. potrójne (zró¿nicowane  rzêdy g³ówne przewy¿szaj¹ rzêdy boczne)

Uwaga praktyczna: typ okorowania nale¿y okrelaæ w pobli¿u okó³ków nibylici (naj³atwiej
pod nimi, bo tam rzêdy okorowania nie s¹ przes³oniête nibyliæmi i s¹ najlepiej widoczne) nie
za w rodku miêdzywêla, gdzie spotyka siê okorowanie narastaj¹ce od dwóch s¹siednich
wêz³ów! Nale¿y tak¿e unikaæ obserwacji szczytowych oraz oddolnych miêdzywêli, bo tam
okorowanie, jak i inne istotne cechy, mog¹ byæ wykszta³cone nietypowo lub (w dolnych czêciach rolin) mog¹ byæ zniszczone. Czasem zdarza siê, i¿ osobniki gatunków okorowanych
nie tworz¹ okorowania ani na nibyliciach ani na niby³odydze (np. Chara contraria). Sytuacja
taka mo¿e byæ uwarunkowana siedliskowo, np. gdy ca³a rolina jest przysypana osadem,
i klimatycznie, np. jesieni¹.
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Cechy budowy niby³odygi. Okolcowanie. U wielu gatunków w komórkach wêz³owych
rzêdów g³ównych okorowania wyrastaj¹ dodatkowe, jednokomórkowe wyrostki, zwane kolcami.
Tworz¹ one tzw. okolcowanie (ryc. 1 i 3), które wspó³wystêpuje z okorowaniem (czasem, choæ
rzadko, zdarza siê, ¿e okorowanie jest obecne a okolcowania brak, lub jest bardzo s³abo wykszta³cone i niewidoczne). Ramienice nieokorowane nie tworz¹ okolcowania. Kolce mog¹ wystêpowaæ licznie na niby³odydze, na górnych miêdzywêlach liczniej, na dolnych rzadziej. Okolcowanie mo¿e te¿ byæ nieliczne (s³abe) na ca³ej niby³odydze. Kolce mog¹ byæ du¿e, wyranie widoczne, wa³eczkowate lub igie³kowate lub mog¹ byæ wykszta³cone s³abo w postaci drobnych kulek lub
brodawek (ryc. 3a-f). Mog¹ rosn¹c pojedynczo (ryc. 3a-d) lub w pêczkach po dwa i wiêcej (najczêciej od 2 do 5, ryc. 3e, f). Okolcowanie jest cech¹ bardzo zmienn¹ nawet w obrêbie tego
samego gatunku.

Ryc. 3. Typy kolców u ramienic: a-b brodawkowate, c-d wa³eczkowate, e-f igie³kowate

Uwaga praktyczna: pamiêtaj¹c, ¿e kolce wykszta³caj¹ siê na rzêdach g³ównych mo¿emy
wykorzystaæ ich obecnoæ do identyfikacji rzêdów g³ównych (z kolcami) i bocznych (bez kolców), co u³atwi okrelenie typu okorowania.
Przylistki. Wa¿n¹ cech¹ ramienic, wykorzystywan¹ w oznaczaniu gatunków s¹ tzw. przylistki.
Wykszta³caj¹ siê one tu¿ pod okó³kiem nibylici (ryc. 1 i 4). Tworz¹ one jeden (rzadko, ryc. 4a),
dwa (najczêciej, ryc. 4c-f) i trzy (bardzo rzadko, ryc. 4b) okó³ki lub inaczej rzêdy. W praktyce
czêsto u¿ywane bywaj¹ okrelenia np. podwójny okó³ek przylistków lub dwurzêdowy okó³ek przylistków. Przylistki s¹ bardzo zró¿nicowane (ryc. 4a-f). Mog¹ byæ bardzo drobne, czasem nawet
niewidoczne, lub wyrane, d³ugie, wa³eczkowate b¹d igie³kowate. Mog¹ byæ jednakowo wykszta³cone w obu okó³kach (ryc. 4c, f) lub w jednym (czêciej górnym) mog¹ byæ wykszta³cone
wyraniej (ryc. 4d, e). Jest to cecha o du¿ej zmiennoci miêdzygatunkowej, a tak¿e wewn¹trzgatunkowej. Przylistki wystêpuj¹ u gatunków z rodzajów tworz¹cych okorowanie: Lychnothamnus
i Chara.
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Ryc. 4. Typy przylistków u ramienic: a. pojedynczy okó³ek (igie³kowaty), b. potrójny okó³ek (wa³eczkowaty, krótko zaostrzony), c. podwójny okó³ek, niezró¿nicowany (wa³eczkowaty), d. podwójny okó³ek, s³abo zró¿nicowany (brodawkowaty), e. podwójny okó³ek, zró¿nicowany, (wa³eczkowato 
brodawkowaty), f. podwójny okó³ek, niezró¿nicowany (igie³kowaty)

Uwaga praktyczna: w naszej florze pojedynczy okó³ek przylistków wystêpuje u Lychnothamnus barbatus (jedyny przedstawiciel rodzaju Lychnothamnus na wiecie), a z rodzaju Chara u
Chara braunii (pomimo, i¿ ten gatunek jest gatunkiem ca³kowicie nieokorowanym; nie ujêty w
tym kluczu). Potrójny okó³ek podawany jest tylko dla Chara tomentosa (u tego gatunku najczêciej jednak wytwarza siê podwójny okó³ek). Tak wiêc u pozosta³ych gatunków tworz¹cych
przylistki wystêpuje podwójny okó³ek przylistków, chocia¿ czasem widaæ tylko jeden okó³ek
lub nie widaæ ich wcale.
Nibylicie i nibylistki. Nibylicie wyrastaj¹ z wêz³ów w postaci okó³ka dooko³a niby³odygi
(ryc. 1). Sk³adaj¹ siê z wêz³ów i miêdzywêli (ryc. 5). U gatunków tworz¹cych okorowanie mog¹
byæ okorowane (i najczêciej s¹) lub mog¹ nie tworzyæ okorowania, mimo i¿ niby³odyga jest okorowana. Jednak, nawet jeli s¹ okorowane, to przynajmniej ostatni, a czasem wiêcej cz³onów
koñcowych, nie wytwarza okorowania. W wêz³ach nibylici tworz¹ siê jednokomórkowe nibylistki.
Mog¹ byæ wykszta³cone jednakowo dooko³a wêz³a nibylicia, czêciej jednak po stronie wewnêtrznej (zwróconej do niby³odygi) s¹ wykszta³cone znacznie lepiej ni¿ na stronie zewnêtrznej. W taki
sposób wykszta³caj¹ siê nibylistki u gatunków z rodzaju Chara (ryc. 5a) oraz u Lychnothamnus
barbatus (jak ju¿ wczeniej wspomniano jest to jedyny przedstawiciel rodzaju Lychnothamnus na
wiecie, ryc. 5b). U gatunków z rodzaju Nitella (ryc. 5e) nibylicie rozwidlaj¹ siê w wêz³ach na
dwa lub wiêcej równych odcinków, to znaczy tzw. odcinek I rzêdu rozwidla siê na dwa lub wiêcej
odcinków II rzêdu, które mog¹ siê rozwidlaæ dalej (na odcinki dalszych rzêdów). W rodzaju Tolypella (ryc. 5d) nibylicie równie¿ tworz¹ rozga³êzienia, ale wykszta³ca siê wyrany promieñ g³ówny i krótsze promienie boczne. Podobnie jest u Nitellopsis (ryc. 5a), gdzie promienie boczne
mog¹ byæ niewiele krótsze od g³ównego, czêsto jednak s¹ wyranie krótsze i przypominaj¹ nibylistki Chara i Lychnothamnus.
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Ryc. 5. Budowa nibylici poszczególnych rodzajów ramienic: a. Nitellopsis, b. Chara, c. Lychnothamnus, d. Tolypella, e*. Nitella  gatunki o nibyliciach jednokrotnie rozwidlonych, e**. Nitella 
gatunki o nibyliciach wielokrotnie rozwidlonych
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Organy rozmna¿ania. Gametangia. Organy rozmna¿ania p³ciowego (gametangia mêskie
i ¿eñskie) rozwijaj¹ siê na wêz³ach nibylici (ryc. 1 i 6). Mog¹ tak¿e rozwijaæ siê u nasady nibylici,
co wystêpuje u rodzaju Tolypella, a czasem u niektórych gatunków z rodzaju Nitella. Mêskie
komórki rozrodcze (ruchliwe dwuwiciowe plemniki) powstaj¹ w kulistych plemniach (cilej ujmuj¹c: w plemniostanach). Niedojrza³e plemnie (antheridia) s¹ zielone, dojrza³e za pomarañczowe
lub czerwone. Widaæ je go³ym okiem, czasem bardzo wyranie kontrastuj¹ z plech¹. ¯eñskie
komórki rozrodcze (nieruchliwe komórki jajowe) powstaj¹ pojedynczo w eliptyczno-jajowatych
lêgniach (oogoniach). Niedojrza³e lêgnie s¹ zielone, dojrza³e za zielono-pomarañczowe lub pomarañczowe. S¹ one okorowane. Okorowanie sk³ada siê z piêciu komórek, spiralnie skrêconych dooko³a lêgni. Komórki te na szczycie odcinaj¹ po jednej komórce. U niektórych rodzajów komórki te
s¹ podzielone poprzeczn¹ cian¹ na dwie. Odciête pojedyncze (³¹cznie jest ich 5) lub podwójne
(³¹cznie jest ich 10) komórki tworz¹ tzw. koronkê (coronula) na szczycie lêgni. Jest to najwa¿niejsze
kryterium podstawowego podzia³u ramienic na dwie zasadnicze grupy (traktowane jako podrodziny): Charoideae z koronk¹ 5-ciokomórkow¹ oraz Nitelloideae z koronk¹ 10-ciokomórkow¹.
Uwaga praktyczna: poniewa¿ struktura koronki jest trudna w obserwacji, a ponadto u wielu
gatunków koronka wczenie odpada, w tym opracowaniu tak przygotowano klucz do oznaczania rodzajów, by okrelenie typu koronki nie by³o konieczne.
Ramienice mog¹ byæ jednopienne, wówczas lêgnie i plemnie s¹ na tych samych osobnikach,
lub dwupienne, wówczas gametangia powstaj¹ na oddzielnych osobnikach. Jest to istotna cecha
w oznaczaniu wielu gatunków. Lêgnie i plemnie mog¹ byæ osadzone pojedynczo lub mo¿e byæ
jedna plemnia i wiêcej lêgni, albo jedna lêgnia i wiêcej plemni. U jednopiennych gatunków z
rodzaju Chara lêgnia znajduje siê w wêle nibylicia nad plemni¹ (ryc. 6a). U Lychnothamnus
barbatus jedna lêgnia znajduje siê pomiêdzy 23 plemniami (ryc. 6b). U rodzaju Nitella (u gatunków jednopiennych) lêgnia znajduje siê poni¿ej plemni (ryc. 6d). U Tolypella lêgnie otaczaj¹
plemniê i s¹ osadzone na trzonkach (ryc. 6e). Nitellopsis obtusa (jedyny reprezentant rodzaju
Nitellopsis w naszej florze) jest dwupienn¹ rolin¹ (ryc. 6c).

Ryc. 6. U³o¿enie lêgni i plemni na nibyliciach u poszczególnych rodzajów ramienic: a. Chara, b. Lychnothamnus, c. Nitellopsis, d. Nitella, e. Tolypella
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Istotn¹ w oznaczaniu cech¹ wielu gatunków z rodzaju Nitella jest wytwarzanie charakterystycznej galaretowatej otoczki wokó³ lêgni i plemni. Mo¿e byæ ona krótkotrwa³a, st¹d te¿ warto
zebrane roliny oznaczaæ jak najszybciej po zbiorze.
Uwaga praktyczna: nawet jeli otoczki galaretowate ulegn¹ zniszczeniu, to pozosta³oci po
nich w postaci ciemnych zabrudzeñ s¹ wci¹¿ widoczne. W przypadku w¹tpliwoci, czy otoczki
s¹ obecne, czy te¿ nie, mo¿na do szalki z wod¹, w której ogl¹dana jest rolina, dodaæ odrobinê tuszu. Wówczas otoczki bêd¹ widoczne jako wyrane przejanienia wokó³ gametangiów.
W wyniku zap³odnienia powstaje zygota, która wraz ze cian¹ lêgni i przylegaj¹cymi do niej
fragmentami komórek okorowania tworzy formê przetrwaln¹ zwan¹ oospor¹. Oospory ramienic
s¹ bardzo charakterystyczn¹ ich cech¹ i dobrze siê zachowuj¹c¹ w osadach. Mog¹ równie¿ byæ
stosowane w oznaczaniu ramienic, ale wymaga to szczegó³owej znajomoci cech budowy oospor
oraz ich dok³adnych pomiarów mikroskopowych, st¹d te¿ w niniejszym opracowaniu zosta³y
pominiête.
Organy rozmna¿ania. Bulwki wegetatywne. Poza rozmna¿aniem p³ciowym i zwi¹zanym z
nim tworzeniem oospor ramienice rozmna¿aj¹ siê wegetatywnie. S³u¿¹ce do tego organy nazywane s¹ bulwkami (bulbillae, ryc. 7). Powstaj¹ one na chwytnikach (ryc. 7a i c) lub na dolnych
wêz³ach niby³odygi (ryc. 7b) i s¹ wype³nione materia³ami zapasowymi. Bulwki chwytnikowe powstaj¹ w liczbie 14 i wiêcej i s¹ jednokomórkowe. Bulwki powstaj¹ce w wêz³ach dolnych czêci
niby³odyg, czêsto zanurzonych w osadzie, s¹ wielokomórkowe i wykszta³caj¹ siê jako zgrubienia
o nieregularnych kszta³tach.
Oprócz wytwarzania bulwek ramienice mog¹ rozmna¿aæ siê wegetatywnie za pomoc¹ fragmentów plech z wêz³ami. Wêz³y maj¹ zdolnoæ wytwarzania chwytników i daj¹ pocz¹tek nowym
rolinom.

Ryc. 7. Charakterystyczne bulwki u ramienic: a. Chara delicatula (bulwki chwytnikowe), b. Nitellopsis
obtusa (bulwki wêz³owe), c. Chara aspera (bulwki chwytnikowe)
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Uwaga praktyczna: bulwki chwytnikowe wystêpuj¹ u kilku gatunków, ale najbardziej charakterystyczne bulwki (idealnie okr¹g³e, bia³e i widoczne go³ym okiem) tworzy Chara aspera,
co pozwala szybko i trafnie oznaczyæ ten gatunek. Najbardziej charakterystyczne bulwki
powstaj¹ce w wêz³ach wytwarza Nitellopsis obtusa. S¹ one nie¿nobia³e o charakterystycznym gwiazdkowatym kszta³cie (ramiona tych gwiazdek to zacz¹tki przysz³ych nibylici).
Bulwki te bardzo kontrastuj¹ kolorem z zielon¹ plech¹, s¹ ³atwo zauwa¿alne i pozwalaj¹ na
trafne oznaczenie tego gatunku.
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III. PRZYNALE¯NOÆ TAKSONOMICZNA RAMIENIC
I ICH PODZIA£
Ramienice (Characeae) s¹ makroskopowymi glonami nale¿¹cymi do gromady zielenic. Na
wiecie znanych jest ok. 400 gatunków zebranych w 6 rodzajów. W polskich wodach stwierdzono
dotychczas 34 gatunki. Nale¿¹ one do 5 rodzajów: krynicznik (Nitella), rozsocha (Tolypella),
krynicznica (Nitellopsis), lichnotamnus (Lychnothamnus) oraz ramienica (Chara). Sporód dotychczas stwierdzonych gatunków 2 uznane zosta³y za wymar³e. Wród pozosta³ych  20 podlega
ca³kowitej ochronie prawnej (od roku 2004). Przynale¿noæ systematyczn¹ ramienic oraz ich podzia³ wraz z wykazem dotychczas stwierdzonych w Polsce gatunków przedstawiono poni¿ej. Podkrelono gatunki ujête w tym opracowaniu.
Pozycja systematyczna i podzia³ rodziny Characeae:

.UyOHVWZR(XFDU\RWD
3RGNUyOHVWZR3K\WRELRQWD
*URPDGD&KORURSK\WD
NODVD&KDURSK\FHDH
5] G&KDUDOHV
5RG]LQD&KDUDFHDH
3RGURG]LQD1LWHOORLGHDH 
3RGURG]LQD
5RG]DM1LWHOOD
5RG]DM1LWH
1EDWUDFKRVSHUPD
1LWHOO
1FDSLOODULV
5RG]DM/\FK
1IOH[LOLV
/\FKQ
1JUDFLOLV
5RG]DM&KD
1PXFURQDWD
&DVS
1RSDFD
&EU
1V\QFDUSD
&ED
1WHQXLVVLPD
&FD
1WUDQVOXFHQV
&FR
&FR
5RG]DM7RO\SHOOD
7JORPHUDWD
&FUD
7LQWULFDWD
&GH
7QLGLILFD
&JOR
7SUROLIHUD
&KLV
&LQW

&ILOL
&SR
&UX
&VWU
&WHQ
&WRP
&YX
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IV. WYSTÊPOWANIE, WYMAGANIA SIEDLISKOWE
I ZNACZENIE RAMIENIC W EKOLOGII WÓD
Ramienice wystêpuj¹ w wodach s³odkich, s³onawych i s³onych, np. na wielu przybrze¿nych
stanowiskach w Morzu Ba³tyckim. Optimum wystêpowania osi¹gaj¹ jednak w wodach s³odkich,
przy czym wiele z nich mo¿e wystêpowaæ zarówno w wodach s³odkich, jak i zasolonych. W wodach s³odkich wystêpuj¹ one w jeziorach, stawach, torfiankach, starorzeczach, okresowych zbiornikach lub zbiornikach o zmiennym poziomie lustra wody. Spotyka siê je tak¿e w wilgotnych
zag³êbieniach ródtorfowiskowych i na innego typu mokrad³ach, np. na rzadkich torfowiskach
wêglanowych. Najczêciej jednak notowane s¹ w typowych ekosystemach wodnych. W porównaniu z wodami stoj¹cymi w wodach p³yn¹cych ramienice spotyka siê bardzo rzadko. Niektóre
tylko gatunki mog¹ wystêpowaæ w ciekach, preferuj¹c przy tym zdecydowanie wody wolno p³yn¹ce. Dosyæ czêsto stanowiska ramienic, w tym bardzo rzadkich gatunków, podawane by³y z czystych rowów melioracyjnych, czy te¿ rowów wyrównuj¹cych poziom lustra wody w stawach hodowlanych.
Ogólnie, siedliska zajmowane przez ramienice mo¿na podzieliæ na dwa typy: g³êbokie stanowiska w jeziorach czystowodnych i p³ytkie stanowiska w jeziorach p³ytkich oraz innych p³ytkich
zbiornikach wodnych i ciekach.
W porównaniu z makroskopowymi rolinami (makrofitami) naczyniowymi w wodach czystych
i g³êbokich ramienice wystêpuj¹ na stanowiskach najg³êbszych. Obecnoæ tych rolin stwierdzono w ubogich w zwi¹zki od¿ywcze czystowodnych (oligotroficznych) jeziorach na g³êbokoci przekraczaj¹cej nawet 60 m. Mimo jednak dostosowania do warunków zacienienia, ramienice, zw³aszcza wystêpuj¹ce g³êbiej gatunki du¿e (o rednicy niby³odyg >1 mm), nale¿¹ do rolin najwra¿liwszych na proces u¿yniania wód, czyli eutrofizacji, oraz innych typów przekszta³ceñ ekosystemów
wodnych. Wraz ze wzrostem ¿yznoci, a tym samym mêtnoci wody, ramienice zanikaj¹, st¹d
powszechnie uznawane s¹ za wskaniki (bioindykatory) wód czystych, oligo- do s³aboeutroficznych, zasobnych w wapñ (choæ mog¹ tak¿e wystêpowaæ w wodach ubogich w ten pierwiastek), w
których mog¹ tworzyæ przepiêkne gêste kobierce, zwane ³¹kami ramienicowymi. Warto podkreliæ, i¿ w pimiennictwie niejednokrotnie zwracano uwagê na preferencje ramienic wzglêdem wapnia. Za regu³ê (choæ, jak od ka¿dej regu³y, i tu s¹ wyj¹tki) mo¿na przyj¹æ, i¿ gatunki z rodzaju
Chara preferuj¹ wody oraz pod³o¿a zasobne w wapñ, podczas gdy gatunki z rodzaju Nitella
preferuj¹ siedliska o mniejszej zawartoci wapnia. Niektóre kryniczniki, jak Nitella mucronata
toleruj¹ wy¿sz¹ zawartoæ Ca, inne, jak Nitella gracilis zdecydowanie preferuj¹ wody o niskim
stê¿eniu tego pierwiastka. Badania autorów niniejszego klucza na obszarze Ziemi Lubuskiej nie
potwierdzi³y jednak niskiej zawartoci Ca w jeziorze, w którym wystêpowa³ ostatni z ww. kryniczników. Generalnie przyjmuje siê, i¿ gatunki z podrodziny Nitelloideae, a szczególnie z rodzaju Nitella wystêpuj¹ w wodzie o ni¿szym odczynie, a przedstawiciele podrodziny Charoideae rosn¹ w
wodach o odczynie wy¿szym.
Tworz¹c gêste zbiorowiska, ramienice s¹ nie tylko symptomem dobrego stanu ekosystemu
wodnego, ale tak¿e wp³ywaj¹ na wzrost i utrzymanie czystoci wód. Zwiêkszaj¹ one sedymentacjê cz¹stek z toni wodnej do osadu. Tworz¹c gêste darnie, stabilizuj¹ osad i przeciwdzia³aj¹
unoszeniu siê cz¹steczek z osadu do toni wodnej (proces zwany resuspensj¹ osadu). W ten
sposób powoduj¹ wzrost przezroczystoci wody, tworz¹c przy tym po¿¹dane przez siebie dogodne warunki wietlne, co wzmacnia ich trwa³oæ w ekosystemie a czêsto tak¿e pozycjê w grupie
dominantów. Do procesu fotosyntezy ramienice pobieraj¹ CO2 z jonów dwuwêglanowych. Towa-
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rzyszy temu intensywne wytr¹canie CaCO3 w postaci tzw. inkrustacji kalcytowej na powierzchni
plechy ramienic (która mo¿e stanowiæ nawet do 60% ich suchej masy) oraz osadu dennego, co
powoduje tzw. biologiczne odwapnienie wód, a równoczenie zwiêkszenie zawartoci wapnia i
wêglanów w osadzie. Towarzyszy temu wspó³str¹canie (koprecypitacja) fosforu mineralnego, podstawowego czynnika (biogenu) w eutrofizacji wód, przez co staje siê on biologicznie niedostêpny
(np. dla sinic i glonów planktonowych, tworz¹cych w wodach bardzo zasobnych w fosfor zakwity,
czêsto z obecnoci¹ gatunków toksycznych). W ekologii ekosystemów wodnych ramienicom przypisuje siê, wiêc, szczególn¹ rolê inhibitora nadmiernego rozwoju fitoplanktonu. Nie tylko wytr¹caj¹ fosfor z wody, ale tak¿e wbudowuj¹ go (wraz z drugim z biogenów  azotem) w swoje cia³a,
wy³¹czaj¹c z obiegu na d³ugi czas, zale¿nie od d³ugoci ¿ycia osobników poszczególnych gatunków. Nawet obumieraj¹c, ramienice s¹ pu³apk¹ dla biogenów d³u¿ej ni¿ wiele rolin naczyniowych, gdy¿ ca³kowita mineralizacja obumar³ych ramienic, a tym samym uwolnienie do wody potrzebnych sinicom i innym glonom planktonowym (a tak¿e i rolinom wy¿szym) zwi¹zków azotu i
fosforu, trwa d³u¿ej ni¿ w przypadku rolin naczyniowych. Szczególn¹ rolê przypisuje siê zjawisku
allelopatii, czyli wytwarzaniu substancji chemicznych przez roliny i hamowaniu (najczêciej, choæ
znane s¹ i pozytywne oddzia³ywania) za pomoc¹ tych substancji rozwoju innych rolin. Takie
oddzia³ywania znane s¹ zarówno wród rolin l¹dowych, jak i wodnych. W ekosystemach wodnych zjawisko allelopatii znane jest pomiêdzy sinicami i glonami planktonowymi a makrofitami,
szczególnie ramienicami. Oddzia³ywanie jest obustronne i wygrywa grupa dominuj¹ca. Ramienice odgrywaj¹ tak¿e wa¿n¹ rolê schroniska, czyli refugium, dla zooplanktonu, wywieraj¹cego
równie¿ siln¹ presjê na organizmy fitoplanktonowe. S¹ tak¿e substratem dla organizmów peryfitonowych, a tak¿e tworz¹ dogodne warunki do bytowania bezkrêgowców wodnych oraz niektórych
gatunków ryb, stanowi¹c przy tym bazê pokarmow¹ dla ryb i ptactwa wodnego.
Wród makrofitów zanurzonych to w³anie ramienicom przypisuje siê szczególnie znacz¹c¹
rolê w kr¹¿eniu biogenów w ekosystemie wodnym oraz tworzeniu i utrzymaniu w czasie stanu
czystowodnego w s³abo i umiarkowanie eutroficznych jeziorach p³ytkich.
Uwaga praktyczna: ramienice mog¹ byæ stosowane jako czu³e wskaniki jakoci wód. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ bardziej wra¿liwe s¹ gatunki du¿e o rednicy niby³odygi > 1 mm. Nale¿¹
one do rolin najwczeniej ustêpuj¹cych z jeziora w trakcie pogarszania siê jakoci jego wód.
Drobne gatunki ramienic o rednicy niby³odygi < 1 mm mog¹ ust¹piæ ze stanowisk g³êbszych i zasiedliæ niedostêpne dla du¿ych ramienic stanowiska p³ytkie, gdzie czynnik wietlny
nie jest ju¿ czynnikiem limituj¹cym wegetacjê. S¹ one mniej wra¿liwymi bioindykatorami
jakoci wody, gdy bierze siê pod uwagê tylko ich obecnoæ lub brak. Gdy jednak w trakcie
monitoringu danego ekosystemu obserwuje siê ustêpowanie ramienic na stanowiska p³ytkie, b¹d ich rozwój tylko na takich stanowiskach, to mo¿na uznaæ to za wskanik pogarszania siê stanu ekosystemu.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, i¿ w jeziorach g³êbokich ramienice bardziej uzale¿nione s¹ od jakoci
wód. W jeziorach tych s¹ wiêc dobrymi bioindykatorami. W jeziorach p³ytkich, przy du¿ym
udziale ilociowym, ramienice mog¹ wp³ywaæ na jakoæ wód, zw³aszcza na przezroczystoæ.
Jest wiêc mo¿liwe stwierdzenie w czystowodnym eutroficznym jeziorze obecnoci ³¹k ramienicowych budowanych przez gatunki znane z jezior o ni¿szej trofii. Obni¿a to wartoæ wskanikow¹ ramienic w jeziorach p³ytkich. Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ Dyrektywa Wodna odchodzi
od stanu trofii jako podstawowej cechy wód i zaleca ocenê stanu ekologicznego czyli ocenê
jakoci struktury oraz funkcjonowania ekosystemu. W tym rozumieniu powy¿ej wspomniana
obecnoæ ramienic, zw³aszcza gdy s¹ ró¿norodne gatunkowo i tworz¹ ³¹ki wród rolinnoci
zanurzonej, winna byæ traktowana jako wskanik niezak³óconego funkcjonowania jeziora.
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V. BADANIE RAMIENIC W TERENIE, ZBIÓR,
KONSERWACJA I OZNACZANIE
Zarówno wymagania siedliskowe, jak i przebieg cyklu ¿yciowego ramienic s¹ zró¿nicowane i
zale¿ne od rodzaju oraz gatunku (co przedstawiono oddzielnie dla ka¿dego z gatunków w czêci
opisowej). Wiele ramienic to gatunki jednoroczne, wystêpuj¹ce w okresie od wiosny do jesieni lub
gatunki trwa³e, zimuj¹ce pod lodem. Zatem prowadz¹c badania w okresie wegetacyjnym mo¿na
je odnaleæ i zebraæ (maj¹c przy tym na uwadze fakt, i¿ wiele gatunków podlega ochronie, co
podano przy opisie ka¿dego z gatunków ujêtych w tym kluczu). Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ wiele
gatunków (szczególnie z rodzajów Nitella i Tolypella, ale tak¿e niektóre z rodzaju Chara) to gatunki rozwijaj¹ce siê w miejscach zamulonych lub te¿ rosn¹ przykryte osadem i ³atwo je przeoczyæ. Nale¿y wiêc poszukiwania ramienic prowadziæ w miarê mo¿liwoci dok³adnie. W wielu
sytuacjach najbardziej efektywnym sposobem poszukiwania i zbierania ramienic jest nurkowanie.
Nie zawsze jest ono jednak mo¿liwe. Z p³ytkich stanowisk ramienice mo¿na pobieraæ rêk¹. Z g³êbszych, natomiast, przy pomocy kotwicy zawieszonej na wyskalowanej lince (co pozwoli przy okazji
na zmierzenie g³êbokoci wystêpowania rolin). Zêby kotwicy warto owin¹æ drutem, co zwiêkszy
efektywnoæ zbioru ramienic (jest to istotne w przypadku gatunków drobnych oraz gdy ramienice
rosn¹ w rozproszeniu). Wiêkszoæ gatunków z rodzajów Nitella i Tolypella to roliny bardzo delikatne, s³abo inkrustowane wêglanem wapnia. Istnieje zatem mo¿liwoæ zniszczenia ich plech.
St¹d te¿ powinny byæ zbierane i przechowywane ostro¿nie. Przeciwnie do nich, wiele gatunków
z rodzaju Chara odznacza siê siln¹ inkrustacj¹. S¹ one przez to sztywniejsze od kryniczników
i rozsoch, ale równoczenie bardziej kruche i podatne na po³amanie, a zatem równie¿ wymagaj¹
uwagi przy zbiorze i przechowywaniu.
Oddzieln¹ grupê stanowi¹ tzw. gatunki wiosenne. S¹ wród nich przedstawiciele rodzajów
Nitella i Tolypella. Zaczynaj¹ one rozwój jesieni¹ lub zim¹, a optimum tego rozwoju przypada na
wiosnê, po czym roliny te gin¹ na prze³omie wiosny i lata. Z uwagi na takie gatunki nale¿a³oby,
wiêc, prace terenowe prowadziæ tak¿e wiosn¹.
W przypadku gatunków tworz¹cych zwarte zbiorowiska (tzw. ³¹ki ramienicowe) pobór rolin
kotwic¹ mo¿e okazaæ siê ma³o efektywny. Opadaj¹c pionowo na zwarty kobierzec rolin kotwica
mo¿e chwyciæ tylko pojedyncze szczytowe fragmenty rolin stwarzaj¹c wra¿enie niewielkiej ich
liczebnoci. Zdarza siê te¿ nie pobraæ materia³u w ogóle. Nale¿y, zatem, kotwicê ci¹gn¹æ za ³odzi¹
lub pontonem, albo zarzucaæ j¹ po skosie, i przed wyci¹gniêciem kilka razy lekko szarpn¹æ, by
zêby mog³y siê wbiæ pomiêdzy roliny. Dotyczy to szczególnie Nitellopsis obtusa. Gatunek ten
czêsto tworzy zwarte ³¹ki, w które wplecione mog¹ byæ inne gatunki rosn¹ce pojedynczo i w
powy¿ej opisanej sytuacji ³atwo je przeoczyæ.
Zebrany w terenie materia³ mo¿na przewoziæ do laboratorium w plastikowych torebkach lub
w pojemnikach z wod¹. Bez utrwalenia rodkiem konserwuj¹cym (alkoholem lub formalin¹) mo¿na je przechowywaæ w lodówce lub ch³odni przez kilka dni. Materia³ warto jednak oznaczyæ jak
najwczeniej zanim ulegnie zniszczeniu, pos³uguj¹c siê binokularem. Wczeniej (jeli to mo¿liwe,
to jeszcze w terenie) zebrane roliny nale¿y oczyciæ z osadu, zw³aszcza chwytniki, na których
mog¹ byæ wykszta³cone bulwki chwytnikowe. Nale¿y je tak¿e oddzieliæ od innych gatunków (najlepiej w zlewie z wod¹ lub plastikowej miednicy wype³nionej wod¹). Jest to szczególnie istotne,
gdy materia³ zosta³ pobrany kotwic¹ ze zwartych wielogatunkowych zbiorowisk. Segreguj¹c
roliny warto zwróciæ uwagê czy nie ma osobników Chara filiformis, roliny pokrojowo przypominaj¹cej grub¹ ¿y³kê (ma bardzo krótkie nibylicie), przez co mo¿e byæ ona nie zauwa¿ona w
zbiorowisku.
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Jeli roliny s¹ silnie inkrustowane wêglanem wapnia, to nale¿y je zanurzyæ w rozcieñczonym kwasie solnym lub octowym. Po rozpuszczeniu wêglanu wapnia pozostaj¹ pêcherze gazu w
komórkach, które mo¿na usun¹æ zanurzaj¹c rolinê kilkakrotnie w 95% alkoholu. Najlepiej ogl¹daæ pod binokularem materia³ wie¿y. Materia³ wczeniej zasuszony (z zielnika) trzeba przewa¿nie najpierw rozmoczyæ w wodzie.
Zebrane ramienice mo¿na przechowywaæ na mokro w postaci preparatów formalinowych
lub alkoholowych. Zachowuje siê struktura rolin, ale zanika naturalny kolor (rolina bieleje).
Mo¿na tak¿e je zielnikowaæ, susz¹c roliny w kartkach bibu³y. Nie nale¿y zbyt mocno ciskaæ
rolin, by ich nie uszkodziæ. Zasuszone okazy warto przechowywaæ na tekturowym podk³adzie, co
je usztywni. W przeciwnym razie wysuszone inkrustowane plechy mog¹ ulec pokruszeniu. Drobne ramienice mo¿na roz³o¿yæ na kartce grubszego papieru w wodzie, a nastêpnie wysuszyæ wraz
z t¹ kartk¹. W ten sposób zachowamy naturalny wygl¹d roliny, który ulega zatraceniu po wyjêciu
z wody.
Oznaczaj¹c ramienice pod binokularem nale¿y przejrzeæ wiele fragmentów czy ca³ych osobników. Dziêki temu mo¿na podj¹æ bardziej trafnie decyzjê co do typu okorowania, gdy jest zmienne, jak te¿ i innych cech. Jak to ju¿ by³o zaznaczone wczeniej, nale¿y unikaæ okrelania cech na
szczytowych i oddolnych miêdzywêlach i okó³kach nibylici, gdy¿ tam cechy mog¹ byæ wykszta³cone nietypowo. W przypadku okrelania typu okorowania nie nale¿y tego robiæ w rodkowej
czêci miêdzywêla, gdy¿ tam schodz¹ siê rzêdy okorowania rosn¹ce od dwóch s¹siednich wêz³ów i jest mo¿liwoæ pope³nienia b³êdu. Okorowanie najlepiej okrelaæ w pobli¿u wêz³a (najlepiej
pod nim, a nie nad nim, bo tam niby³odyga jest przes³oniêta nibyliæmi).
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VI. LISTA GATUNKÓW RAMIENIC WYSTÊPUJ¥CYCH
W JEZIORACH I RZEKACH POLSKI ZE WSKAZANIEM
GATUNKÓW NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONYCH
W WARUNKACH REFERENCYJNYCH
Na potrzeby tego opracowania wybrano 22 gatunki z polskiej flory ramienic wystêpuj¹ce w
jeziorach i rzekach (pominiêto gatunki sporadycznie notowane). Gatunki te zestawiono w tabeli 1
wraz z najbardziej typowymi cechami wód, w których wystêpuj¹. Wskazano, które z nich mog¹
tworzyæ zwarte zbiorowiska. Nale¿y podkreliæ, i¿ przeciwnie do jezior, w rzekach ramienice wystêpuj¹ bardzo rzadko. Zajmuj¹ w nich stanowiska p³ytkowodne, o spokojnym nurcie i niezbyt
¿yzne. Dla wielu sporód tych gatunków brak, jednak, wyczerpuj¹cych danych o sposobie ich
wystêpowania w rzekach, np. czy tworz¹ zwarte p³aty czy ¿yj¹ w rozproszeniu. Takie dane s¹
dostêpne przede wszystkim dla Chara vulgaris i C. globularis, które nale¿¹ do najczêciej notowanych w rzekach gatunków ramienic. St¹d te¿ proponuje siê uznaæ te w³anie gatunki za najbardziej rozpowszechnione w warunkach referencyjnych dla rzek.
W przypadku jezior sporód gatunków wymienionych w tabeli 1 za najbardziej rozpowszechnione w warunkach referencyjnych proponuje siê uznaæ: Chara filiformis, C. polyacantha, C.
rudis, C. delicatula, Lychnothamnus barbatus, a tak¿e gatunki z rodzaju Nitella oraz Tolypella
glomerata.
Uwaga praktyczna: trzeba pamiêtaæ, i¿ w warunkach referencyjnych ramienice mog¹ tworzyæ ³¹ki wielogatunkowe, z udzia³em nie tylko ww. gatunków, ale równie¿ pozosta³ych ramienic. Dobrym przyk³adem mog¹ byæ czystowodne, niezbyt ¿yzne jeziora, w których Lychnothamnus barbatus wspó³tworzy ³¹ki z pospolitym gatunkiem, jakim jest Nitellopsis obtusa.
W innych jeziorach Chara filiformis wystêpuje w rozleg³ych ³¹kach budowanych przez pospolite gatunki Chara tomentosa, Nitellopsis obtusa i Chara contraria.
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Chara tenuispina A. Braun 1835

Chara intermedia A. Braun 1836
(= Chara aculeolata Kützing in
Reichenbach 1832)
Chara polyacantha A. Braun in
Braun, Rabenhorst et
Stizenberger 1859
Chara rudis A. Braun in
Leonhardi 1882

Chara globularis Thuillier 1799
(=Chara fragilis Desvaux in
Loiseleur-Deslongchamps 1810)
Chara hispida Linné 1753

Tak, głównie mezotroficzne, o różnej
twardości

Chara filiformis Hertzsch 1855
(=Chara jubata A. Braun)

Tak, tworzy własne zbiorowisko
Charetum delicatulae Doll 1989

Tak, tworzy własne zbiorowisko
Charetum asperae Corillion 1957
Tak, tworzy własne zbiorowisko
Charetum contrariae Corillion 1957

płaty > 1m

2

Nie

Nie

Nie

Tak, rzadko i tylko w
wodach wolnopłynących

Nie

Nie

Nie

Nie
Nie

Nie

Tak, stosunkowo rzadko,
odcinki mezo-eutroficzne

Nie

Nie

Nie

Nie
Wyjątkowo, przy ujściu do
jeziora lub wypływie z
jeziora, warunki mezoeutroficzne
Nie

Nie

występowanie

Rzeki

Nie

Nie
Tak, głównie mezo- do umiarkowanie Tak, rzadko, głównie w małych
eutroficznych, o różnej twardości
zbiornikach, tworzy własne
zbiorowisko Charetum tenuispinae
Dąmbska 1966 ex Tomaszewicz 1979

Tak, ale rzadko tworzy własne
zbiorowisko Charetum filiformis
(Jeschke 1959) Krausch 1964 em.
Dąmbska 1966
Tak, mezo- do eutroficznych, głównie Tak, tworzy własne zbiorowisko
Charetum fragilis Fijałkowski 1960
umiarkowanie eutroficzne,
twardowodne
Tak, głównie umiarkowanie
Tak, tworzy własne zbiorowisko
eutroficzne, twardowodne
Charetum hispidae Corillion 1957
Tak, głównie mezo- do umiarkowanie Tak, tworzy własne zbiorowisko
Charetum intermadiae (Corillion 1957)
eutroficznych, twardowodne
Fijałkowski 1960
Tak, głównie mezotroficzne,
Tak, tworzy własne zbiorowisko
twardowodne
Charetum polyacanthae Dąmbska
1966 ex Gąbka et Pełechaty 2003
Tak, głównie mezo- do umiarkowanie Tak, tworzy własne zbiorowisko
eutroficznych, twardowodne
Charetum rudis Dąmbska 1966

Tak, głównie mezo- do eutroficznych,
twardowodne
Tak, głównie umiarkowanie
eutroficzne, twardowodne
Tak, głównie mezo- do umiarkowanie
eutroficznych, ale także oligo- i oligomezotroficzne, o różnej twardości

występowanie

Jeziora

Chara aspera Detharding ex
Willdenow 1809
Chara contraria A. Braun ex
Kützing 1845
Chara delicatula Agardh 1824

Gatunek

płaty > 1m

2

Tabela 1. Wykaz gatunków ramienic spotykanych w jeziorach i rzekach oraz tworz¹cych w tych typach ekosystemów wodnych p³aty o powierzchni przekraczaj¹cej 1 m2. Nazwy gatunkowe przyjêto wg Krausego (1997). Przy gatunkach, dla których istniej¹ nazwy synonimiczne bêd¹ce w powszechnym
u¿yciu lub zwyczajowo stosowane w Polsce, nazwy te podano w nawiasie
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Tolypella glomerata (Desvaux in
Loiseleur-Deslongchamps)
Leonhardi 1863

Nitella tenuissima (Desvaux)
Kützing 1843

Nitella opaca (Bruzelius) Agardh
1824
Nitella syncarpa (Thuillier)
Chevalier 1827

Nitella mucronata (A. Braun)
Miquel 1840

Nitella gracilis (Smith) Agardh
1828

Nitella flexilis (Linné) Agardh
1824

Nitellopsis obtusa (Desvaux in
Loiseleur-Deslongchamps) J.
Groves 1919
Nitella capillaris (Krocker) J.
Groves et Bullock-Webster 1920

Lychnothamnus barbatus
(Meyen) Leonhardi 1863

Chara vulgaris Linné 1753

Chara tomentosa Linné 1753

Gatunek
występowanie

Tak, tworzy własne zbiorowisko
Nitelletum syncarpae (Corillon 1957)
Dąmbska 1966
Tak, może tworzyć płaty na
stanowiskach płytkich

Tak, tworzy własne zbiorowisko
Nitelletum mucronatae Tomaszewicz
1979 nom. inval.
Tak, tworzy własne zbiorowisko
Nitelletum opacae Corillion 1957

Tak, tworzy własne zbiorowisko
Nitelletum gracilis Corillion 1957

Tak, tworzy własne zbiorowisko
Nitelletum flexilis Corillion 1957

Nie

Nie

Tak, rzadko, odcinki
mezotroficzne i mezoeutroficzne
Nie

Tak, tworzy własne zbiorowisko
Nie
Lychnothamnetum barbati (Gołdyn
1984) Brzeg et Wojterska 2001
Tak, tworzy własne zbiorowisko
Nie
Nitellopsidetum obtusae (Sauer 1937)
Dąmbska 1961
Nie tworzy zwartych zbiorowisk,
Nie
rośnie kępowo w strefie przybrzeżnej

płaty > 1m

2

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak, rzadko, na płytkich
stanowiskach odcinków
wolnopłynących

Nie

Rzeki

Tak, tworzy własne zbiorowisko
Nie
Charetum tomentosae Corillion 1957
Nie, w jeziorach nie tworzy zbiorowisk Tak, rzadko, odcinki mezoeutroficzne

płaty > 1m

2

Tak, rzadko, odcinki
mezotroficzne i mezoeutroficzne
Tak, bardzo rzadko w
wodzie o słabym nurcie i
niskiej trofii
Tak, mezo-eutroficzne, twardowodne Tak, ale płaty niezbyt zwarte, na
Tak, wolnopłynące, płytkie
stanowiskach płytkich, tworzy własne odcinki rzek
zbiorowisko Charo-Tolypelletum
glomeratae Corillion 1957 nom. mut.

Tak, głównie mezotroficzne do
umiarkowanie eutroficznych,
miękkowodne
Tak, głównie mezotroficzne do
umiarkowanie eutroficznych,
twardowodne
Tak, głównie mezotroficzne, o różnej
twardości, ale także o niższej trofii
Tak, głównie mezotroficzne do
umiarkowanie eutroficznych, o różnej
twardości
Tak, głównie mezotroficzne,
miękkowodne

Tak, głównie mezo- do umiarkowanie
eutroficznych, twardowodne
Tak, rzadko i na płytkich
stanowiskach w jeziorach głównie
słabo- i umiarkowanie eutroficznych,
twardowodnych
Tak, głównie mezo- do słabo
eutroficznych, twardowodne, ale
także oligo- i oligo-mezotroficzne,
Tak, głównie mezo-eutroficzne do
umiarkowanie eutroficznych, o różnej
twardości
Tak, bardzo rzadko, głównie mezo- i
umiarkowanie eutroficzne,
miękkowodne
Tak, głównie mezotroficzne, o różnej
twardości, ale także o niższej trofii

występowanie

Jeziora

VII.KLUCZE DO OZNACZANIA PODRODZIN, RODZAJÓW
ORAZ GATUNKÓW
W tej czêci zamieszczono schematyczne klucze do oznaczania podrodzin w obrêbie rodziny
Characeae, a nastêpnie do rodzajów w poszczególnych podrodzinach. Klucze te uzupe³niono
kluczami do oznaczania gatunków uwzglêdnionych w tym opracowaniu. Sporz¹dzone je dla dwóch
rodzajów reprezentowanych przez wiêcej ni¿ jeden gatunek. S¹ to rodzaje Nitella i Chara. Rodzaj
Lychnothamnus reprezentowany jest tylko przez jeden gatunek na wiecie, a rodzaj Nitellopsis 
przez jeden gatunek w Polsce. St¹d cechy rodzajowe przedstawione w kluczu do rodzajów charakteryzuj¹ równoczenie wymienione gatunki. W przypadku rodzaju Tolypella w tym opracowaniu uwzglêdniono tylko jeden gatunek i, st¹d, dla tego rodzaju równie¿ nie sporz¹dzono klucza.
Cechy zarówno tych trzech gatunków, jak i wszystkich pozosta³ych uwzglêdnionych w tym opracowaniu omówiono szczegó³owo oraz przedstawiono na fotografiach w kolejnym rozdziale.
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10

Obecne
(lub w niektórych przypadkach brak)

OKOROWANIE I
OKOLCOWANIE

Podrodzina Charoideae

Obecne
(lub brak – Nitellopsis obtusa)

Nierozwidlone
(lub rozwidlone z
wyraźnym promieniem
głównym - Nitellopsis
obtusa)

5

PRZYLISTKI

NIBYLIŚCIE

LICZBA KOMÓREK
KORONKI LĘGNI

Rodzina Characeae

Podrodzina Nitelloideae

Brak

Brak

Rozwidlone na równe
odcinki lub z wyraźnym
promieniem głównym

Klucz do podrodzin
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PLEMNIE

LĘGNIE

Szczytowo, na
rozgałęzieniach nibyliści
(rzadko u podstawy)

Bocznie poniżej
plemni

Rodzaj Nitella

NIBYLIŚCIE

Przeważnie rozwidlone
jedno- lub wielokrotnie
na odcinki równej długości

Podrodzina Nitelloideae

Klucz do rodzajów (podrodzina Nitelloideae)

Rodzaj Tolypella

Na szypułkach,
otaczające plemnie lub poniżej

Na szypułkach,
u podstawy lub na
rozgałęzieniach nibyliści

Przeważnie
rozgałęzione, z
promieniem głównym
wyraźnie dłuższym od
promieni bocznych
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NIBYLIŚCIE

Rozwidlone z
wyraźnym
promieniem głównym

(Nitellopsis obtusa)

Rodzaj Nitellopsis

Charakterystyczne
„gwiazdkowate” bulwki

Dwupienna

PRZYLISTKI

Brak

(Lychnothamnus barbatus)

LĘGNIE

PRZYLISTKI

OKOROWANIE

Nie rozwidlone

Obecne

Zupełne
(wyjątkowo brak)

Rodzaj Chara

Nad plemniami

W dwóch okółkach
(rzadko w trzech lub pojedynczym)

Obecne
(wyjątkowo brak lub niezupełne)

Rodzaj Lychnothamnus

Między plemniami

W pojedynczym,
igiełkowatym okółku

Brak lub niezupełne

OKOROWANIE I
OKOLCOWANIE

Podrodzina Charoideae

Brak

Klucz do rodzajów (podrodzina Charoideae)
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Przylistki słabo
wykształcone,
kolców brak lub w
postaci niewielkich
brodawek

1.B

Kolce i przylistki
wyraźnie wykształcone

1.A

Okorowanie potrójne

Okółek przylistków zawsze podwójny,
rośliny przeważnie jednopienne, zielone

Klucz do gatunków (rodzaj Chara)

1.C

1.D

Kolce i przylistki
przeważnie drobne i
wałeczkowate

Chara tomentosa

Okółek przylistków podwójny lub potrójny,
roślina dwupienna, przeważnie o
czerwonawym zabarwieniu plechy

Okorowanie podwójne

Kolce i przylistki długie,
igiełkowate, rzadko
wałeczkowate

1. Chara
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1.B

1.A

Chara delicatula

Chara globularis

Okorowanie niezróżnicowane, przylistki
brodawkowate bardzo słabo zróżnicowane,
kolców brak

Okorowanie zróżnicowane (rzędy główne
przewyższają rzędy boczne), przylistki
zróżnicowane (górne wyraźnie dłuższe od
dolnych, łukowato zagięte ku górze),
kolce w postaci małych brodawek

Chara tenuispina

Chara aspera

Roślina jednopienna, nibylistki dobrze
wykształcone dookoła węzła nibyliścia,
okorowanie niezróżnicowane

Roślina dwupienna, okorowanie
zróżnicowane (rzędy główne przewyższają
rzędy boczne), charakterystyczne kuliste
bulwki chwytnikowe

Klucz do gatunków (rodzaj Chara c.d.)
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1.D

1.C

Nibyliście normalnej długości,
większość członów przeważnie
okorowana

Nibyliście silnie zredukowane kilkakrotnie krótsze od
międzywęźli, przeważnie tylko 1
człon okorowany

Rzędy główne okorowania
rozwinięte słabiej od bocznych –
kolce usytuowane w bruzdach

Rzędy główne okorowania
rozwinięte silniej od bocznych

Klucz do gatunków (rodzaj Chara c.d.)

Rzędy główne okorowania rozwinięte
słabiej od bocznych

Rzędy główne okorowania
przewyższają rzędy boczne

Chara filiformis

Rzędy główne i boczne niemal
jednakowo rozwinięte, nibylistki na
wewnętrznej stronie nibyliścia dłuższe
od lęgni

Rzędy boczne znacznie przewyższają
rzędy główne, kolce w wyraźnych
bruzdach, nibylistki na wewnętrznej
stronie nibyliścia krótsze od lęgni

Nibyłodyga silnie okolcowana, kolce,
przylistki i nibylistki długie i
igiełkowate (kolce często dłuższe od
średnicy nibyłodygi)

Nibyłodyga słabiej okolcowana, kolce i
przylistki zmienne przeważnie grube

Chara vulgaris

Chara contraria

Chara hispida

Chara rudis

Chara
polyacantha

Chara intermedia
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2.A

Lęgnie i plemnie pokryte
galaretowatą otoczką,
dwupienne

2.B

Lęgnie i plemnie bez
galaretowatej otoczki,
dwu- lub jednopienne

Nibyliście jeden raz rozwidlone
(końcowy odcinek nibyliścia 1-komórkowy)

Klucz do gatunków (rodzaj Nitella)

2. Nitella

2.C

Komórka końcowa
nibyliścia (mucro)
mniej niż 3-krotnie
węższa od komórki
poprzedzającej,
rośliny przeważnie
małe i delikatne

Nitella mucronata

Komórka końcowa
nibyliścia (mucro) 2-8
razy węższa od komórki
poprzedzającej,
roślina przeważnie
duża i silna

Nibyliście kilkakrotnie rozwidlone
(końcowy odcinek nibyliścia 2-3 komórkowy)
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2.C

2.B

2.A

Gametangia nie wykształcają się na
pierwszych rozgałęzieniach nibyliści,
nibyliście bardzo małe, kilkakrotnie
krótsze od międzywęźli, nibyliście
ułożone w gęste główkowate lub
pędzelkowate skupienia

Gametangia na wszystkich
rozgałęzieniach nibyliści, skupienia
nibyliści nie tworzą główek

Nitella tenuissima

Nitella gracilis

Nitella opaca

Nitella flexilis

Jednopienna, obecny dodatkowy
nibyliść, błona kom. zakończenia
nibyliścia zgrubiała

Dwupienna, brak dodatkowego
nibyliścia, błona kom. zakończenia
nibyliścia cienka

Nitella capillaris

Nitella syncarpa

Nibyliście żeńskie i męskie rozwidlone,
brak dodatkowych nibyliści

Nibyliście żeńskie nie rozwidlone,
męskie tworzą charakterystyczne
główki, obecny dodatkowy nibyliść

Klucz do gatunków (rodzaj Nitella c.d.)

VIII. OPISY GATUNKÓW
Podrodzina Charoideae
Gatunek: Chara aspera Detharding ex Willdenow 1809
Pokrój: Rolina ma³a (do 30 cm wysokoci), s³abo rozga³êziona, o cienkiej niby³odydze
(przewa¿nie ok. 0,5 mm rednicy) i nibyliciach oraz d³ugich miêdzywêlach (23 krotnie d³u¿sze
od nibylici). Pokrój i zabarwienie u tego gatunku przedstawiono na fot. 1. Osobniki wystêpuj¹ce
na p³ytkich stanowiskach (w strefie falowania) zazwyczaj s¹ bardzo ma³e (do 6 cm wysokoci),
rozga³êzione i delikatne. Na g³êbszych stanowiskach wystêpuj¹ wiêksze formy (nawet do 40 cm)
o d³ugich miêdzywêlach oraz krótkich nibyliciach, silnie okolcowane. Zabarwienie szarozielone,
na p³ytkich stanowiskach czêsto ¿ó³tozielone (fot. 2). Rolina krucha i delikatna, przewa¿nie silnie
inkrustowana, zw³aszcza w czystych jeziorach twardowodnych.
Podobieñstwo do innych rolin: Osobniki p³onne, wystêpuj¹ce na p³ytkich stanowiskach
mog¹ byæ mylone z Chara delicatula, a tak¿e (gdy tworz¹ zmienne okorowanie) z Chara contraria, natomiast du¿e, silnie rozwiniête formy z Chara intermedia.
Okorowanie: Potrójne, nie zawsze typowe (niekiedy spotykane dwurzêdowe). Rzêdy g³ówne silniej wykszta³cone ni¿ rzêdy boczne. Niekiedy, w dolnych okó³kach, prawie równow¹skie.
Nibylicie: Krótkie (najczêciej 12 cm) i cienkie (poni¿ej 0,5 mm), 68 cz³onowe, od 8 do 9 w
okó³ku. U typowych osobników znacznie krótsze
od miêdzywêli, proste (rzadko wygiête do rodka).
U osobników z g³êbszych stanowisk nieco d³u¿sze
i prawie równe gruboci miêdzywêli.
Ostatni cz³on (12 komórkowy) nieokorowany,
krótki i zaostrzony.
Nibylistki: Na nibyliciach p³onnych bardzo
krótkie, cienkie i nierównomiernie wykszta³cone
dooko³a wêz³a nibylicia. Na nibyliciach p³odnych
od strony zewnêtrznej wyranie krótsze, od strony
wewnêtrznej d³ugie i cienkie, przewy¿szaj¹ce lêgniê
b¹d jej równe.
Kolce: Wyrane lecz bardzo zmienne pod
wzglêdem d³ugoci (fot. 1). Najczêciej spotykane
brodawkowate lub wa³eczkowate, pojedynczo (rzadko 23 w pêczkach). Niekiedy (na g³êbokich stanowiskach lub pod³o¿u torfowym) kolce igie³kowate,
znacznie d³u¿sze od rednicy miêdzywêla  po
wysuszeniu wyranie sp³aszczone.
Przylistki: Wyrane, bardzo zmienne, u³o¿one w dwurzêdowych okó³kach (fot. 1). U typowych
form, w górnym okó³ku d³u¿sze, wa³eczkowate i têpo

Fot. 1. Pokrój i zabarwienie Chara aspera
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zaostrzone. W dolnym, natomiast,
wa³eczkowate (czasem brodawkowate). Czasem bardzo wyranie
zró¿nicowane, przy czym górne
przylistki wyranie zaostrzone, wygiête ku górze. Niekiedy, zró¿nicowanie bardzo s³abo widoczne  oba
okó³ki wykszta³cone wa³eczkowato.

Fot. 2. £¹ka ramienicowa budowana przez Chara aspera w
p³ytkim litoralu jeziornym

Piennoæ: Dwupienna. Osobniki mêskie i ¿eñskie czêsto rosn¹
obok siebie. Zarówno lêgnie jak i
plemnie wykszta³caj¹ siê zazwyczaj
w 3 pierwszych wêz³ach nibylici.
Plemnie du¿e (0,50,8 mm rednicy), o intensywnie czerwonym zabarwieniu. Lêgnie d³ugie (0,70,9
mm d³ugoci), ¿ó³tozielone lub zielone. Koronka lêgni bardzo ma³a,
nieco rozszerzona na szczycie.
Cechy charakterystyczne:
Wykszta³ca charakterystyczne kuliste, bia³e bulwki na chwytnikach,
pojedyncze lub po 23 w pêczku o
rednicy do 3 mm (fot. 3). Tak wykszta³cone bulwki chwytnikowe charakterystyczne s¹ tylko dla tego gatunku.
Rozprzestrzenienie: Rolina
doæ rozpowszechniona na obszarze ca³ego kraju.

Ekologia: Wystêpuje g³ównie
w du¿ych jeziorach o niskim b¹d
porednim stanie troficznym. RoFot. 3. Charakterystyczny kszta³t i zabarwienie bulwek chwytnie najczêciej na pod³o¿u minenikowych u Chara aspera
ralnym (piaszczystym). Mo¿e tworzyæ zwarte ³¹ki od g³êbokoci kilku centymetrów do 1 m (fot. 2). W du¿ych zbiornikach mezotroficznych czêsto stanowi gatunek
towarzysz¹cy w zwartych zbiorowiskach tzw. du¿ych ramienic (np. Nitellopsis obtusa lub Chara
tomentosa). Bywa tak¿e spotykana w zbiornikach o wysokiej trofii, np. w okresie odnawiania
siê ³¹k ramienicowych po zabiegu rekultywacji. Poza wodami s³odkimi spotykana tak¿e w wodach zasolonych.
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Nie podlega ochronie; kategoria zagro¿enia E  gatunek wymieraj¹cy.
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Gatunek: Chara contraria A. Braun ex Kützing 1845
Pokrój: Rolina przewa¿nie ma³a (1040 cm wysokoci) i s³abo rozga³êziona, o cienkiej
niby³odydze (0,5  1 mm rednicy) i nibyliciach. Niby³odyga i nibylicie w przekroju elipsoidalne.
Miêdzywêla d³u¿sze od nibylici. Osobniki wystêpuj¹ce na p³ytszych stanowiskach s¹ czêsto
bardzo ma³e, silnie inkrustowane, przez co ³amliwe (fot. 4). Na g³êbokich stanowiskach oraz w
zwartych zbiorowiskach innych gatunków rolin zanurzonych spotykane s¹ wyd³u¿one formy (nawet do 0,5 m wysokoci) o d³ugich miêdzywêlach oraz d³ugich i wiotkich nibyliciach. Zabarwienie przewa¿nie szarozielone w zwi¹zku z siln¹ inkrustacj¹ wêglanem wapnia, zw³aszcza w czystych jeziorach twardowodnych.
Podobieñstwo do innych rolin: Osobniki wystêpuj¹ce na g³êbszych stanowiskach lub w
zwartych ³¹kach innych ramienic mog¹ byæ mylone z Chara vulgaris oraz Chara aspera.
Okorowanie: Podwójne. Rzêdy g³ówne wyranie przewy¿szaj¹ rzêdy boczne (fot. 5 i 6).
Niekiedy, u form wystêpuj¹cych na pod³o¿u organicznym lub w zwartych zbiorowiskach innych rolin, okorowanie mo¿e byæ niezupe³ne lub brak. Czêsto spotykane nieokorowane nibylicie (fot. 6).
Nibylicie: Bardzo zmiennej d³ugoci i nieregularnych kszta³tów, 610 (do 12) w okó³ku, 6  8
cz³onowe (niekiedy nawet 12 cz³onowe) o bardzo zmiennej liczbie cz³onów okorowanych (fot. 6),
przy czym cz³ony nieokorowane mog¹ byæ p³odne. U typowych osobników 23 koñcowe cz³ony
nieokorowane, wyranie wciête w wêz³ach i têpo zakoñczone.
Nibylistki: Na stronie zewnêtrznej nibylicia bardzo s³abo rozwiniête (brodawkowate lub
wa³eczkowate) lub brak. Na stronie wewnêtrznej dobrze rozwiniête, czêsto d³u¿sze od lêgni, têpo
zakoñczone (przewa¿nie 5).
Kolce: Pojedyncze, o nieregularnych kszta³tach, przewa¿nie brodawkowate lub wa³eczkowate (fot. 5). W dolnych miêdzywêlach znacznie s³abiej wykszta³cone ni¿ w górnych, na szczytowych miêdzywêlach mniejsze, ale gêciej rozmieszczone (fot. 6).
Przylistki: U³o¿one w dwurzêdowych okó³kach, przewa¿nie
s³abo wykszta³cone (fot. 5 i 6).
U typowych form, w górnym okó³ku d³u¿sze, wa³eczkowate. W dolnym, brodawkowate lub wa³eczkowate. Niekiedy, zró¿nicowanie
s³abo widoczne  oba okó³ki wykszta³cone wa³eczkowato (fot. 5).

Fot. 4. Chara contraria tworz¹ca zbiorowisko w p³ytkim litoralu
jeziornym

Piennoæ: Jednopienna.
Lêgnie i plemnie wykszta³caj¹
siê pojedynczo, w 34 pierwszych wêz³ach nibylici. Niekiedy spotykane po 2 lêgnie i 1
plemni w wêle. Plemnie ¿ó³topomarañczowe, wyranie mniejsze od lêgni. Lêgnie przewa¿nie
¿ó³tozielone. Koronka szeroka u
podstawy, zamkniêta.
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Fot. 5. Podwójne okorowanie, okolcowanie oraz
dwurzêdowy okó³ek przylistków u Chara
contraria

Fot. 6. Brak okorowania na znacznych fragmentach nibylici Chara contraria

Cechy charakterystyczne: Rolina o zmiennych cechach morfologicznych, zw³aszcza okolcowaniu oraz stopniu okorowania nibylici. Brak okorowania na kilku ostatnich cz³onach nibylici
(znaczne fragmenty nibylici nieokorowane) to cecha charakterystyczna dla tego gatunku. Ze
wzglêdu na rodowisko, w jakim wystêpuje Chara contraria czêsto silnie inkrustowana, przez co
bardzo ³amliwa, pokryta glonami nitkowatymi, st¹d w celu oznaczenia konieczne bywa oczyszczenie i usuniêcie inkrustacji.
Rozprzestrzenienie: Rolina bardzo rozpowszechniona na obszarze ca³ego kraju.
Ekologia: Rolina kosmopolityczna. Jednoroczna, ale w zale¿noci od warunków mo¿e zimowaæ. Wystêpuje g³ównie w jeziorach eutroficznych (ale niezbyt ¿yznych), na stanowiskach wyp³yconych, w strefie przybrze¿nej. Najczêciej spotykana jako gatunek towarzysz¹cy w zbiorowiskach
innych ramienic (np. Nitellopsis obtusa, Chara tomentosa).Wystêpuje zazwyczaj do g³êbokoci 3 m
(czasem g³êbiej, nawet do 7 m i g³êbiej), bardzo rzadko tworz¹c ³¹ki podwodne. Mo¿e wystêpowaæ
tak¿e w innych typach wód, jak torfianki, stawy, rowy, czasem te¿ w wodach s³onawych.
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Nie podlega ochronie; kategoria zagro¿enia V  gatunek nara¿ony.
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Gatunek: Chara delicatula Agardh 1824
Pokrój: Rolina ma³a (przewa¿nie do 10 cm wysokoci), rozga³êziona, o cienkiej niby³odydze (0,30,6 mm rednicy) i nibyliciach oraz krótkich miêdzywêlach (przewa¿nie ok.1 cm d³ugoci). Pokrój przedstawiono na fot. 7. Osobniki wystêpuj¹ce na p³ytkich stanowiskach zazwyczaj
tworz¹ ma³e, choæ gêste kêpy (fot. 8), niekiedy buduj¹ce zwarte ³¹ki. Na g³êbszych stanowiskach
oraz silnie uwodnionym pod³o¿u organicznym wystêpuj¹ wyd³u¿one formy (nawet do 40 cm) o
znacznie d³u¿szych miêdzywêlach oraz krótszych nibyliciach. Zabarwienie ¿ywozielone, silnie
inkrustowane osobniki  szarozielone.
Rolina bardzo krucha, przewa¿nie silnie inkrustowana, zw³aszcza w czystych jeziorach twardowodnych.
Podobieñstwo do innych rolin: Mo¿e byæ mylona z Chara aspera. Osobniki o s³abiej
wykszta³conych cechach gatunkowych, zw³aszcza wystêpuj¹ce na g³êbszych stanowiskach oraz
na pod³o¿u organicznym, mog¹ byæ mylone z Chara globularis (=C. fragilis).
Okorowanie: Potrójne, regularne. Rzêdy g³ówne silniej wykszta³cone ni¿ rzêdy boczne (fot. 9).
Niekiedy, w dolnych odcinkach, prawie niezró¿nicowane.
Nibylicie: Krótkie (najczêciej 12 cm) i cienkie (poni¿ej 0,5 mm), 57 cz³onowe  od 7 do
8 w okó³ku (przewa¿nie po 6). U typowych osobników d³u¿sze od miêdzywêli, proste, rzadko
wygiête do rodka (fot. 7). U osobników z g³êbszych stanowisk znacznie krótsze od miêdzywêli i
prawie równe ich gruboci (zw³aszcza nibylicie p³odne).
Ostatni cz³on (23 komórkowy) nieokorowany, krótki i zaostrzony.

Fot. 7. Pokrój i zabarwienie Chara delicatula
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Nibylistki: Na nibyliciach
p³onnych bardzo krótkie, cienkie i
nierównomiernie wykszta³cone dooko³a wêz³a nibylicia (od zewnêtrznej strony bardzo s³abo) lub ich brak.
Na nibyliciach p³odnych od strony
zewnêtrznej wyranie krótsze, od
strony wewnêtrznej d³ugie i cienkie,
przewa¿nie przewy¿szaj¹ce d³ugoci¹ lêgniê b¹d jej równe (fot. 11).
Kolce: Bardzo ma³e, najczêciej brodawkowate, rzadko nieco
wiêksze (fot. 9). W szczytowym miêdzywêlu  bardzo wyrane, kuliste.
W dolnych okó³kach czêsto brak,
b¹d bardzo s³abo wykszta³cone.

Fot. 8. Kêpowe wystêpowanie Chara delicatula na p³ytkich,
mineralnych siedliskach jeziornych

Przylistki: Zró¿nicowane, u³o¿one w dwurzêdowych okó³kach
(fot. 9 i 10). U typowych form, w górnym okó³ku
d³u¿sze, wygiête ³ukowato ku górze i zaostrzone, o d³ugoci dorównuj¹cej rednicy niby³odygi.
W dolnym, natomiast, wyranie kolisto-brodawkowate (fot. 10). Niekiedy zró¿nicowanie bardzo
s³abo widoczne  oba okó³ki wykszta³cone brodawkowato.
Piennoæ: Jednopienna. Lêgnie jak i plemnie wykszta³caj¹ siê pojedynczo, przewa¿nie w 3
pierwszych wêz³ach nibylici. Plemnie, o pomarañczowym zabarwieniu, wyranie mniejsze od
lêgni. Lêgnie przewa¿nie zielone lub, na p³ytkich
stanowiskach i pod³o¿u organicznym, pomarañczowe. Koronka lêgni wyranie zamkniêta, przypominaj¹ca kszta³tem ciêty sto¿ek (fot. 11).
Cechy charakterystyczne: Tworzy wyrane, niewielkich rozmiarów, kêpy. Wykszta³ca charakterystyczne ró¿nokszta³tne bulwki na chwytnikach (fot. 12). Gatunek ten jest podobny przede
wszystkim do Chara globularis (=C. fragilis), od
którego odró¿niaj¹ go: zró¿nicowane okorowanie,
obecnoæ wyranie widocznych choæ niewielkich
kolców, zró¿nicowane przylistki z charakterystycznymi przylistkami rzêdu górnego oraz miêdzywêla krótsze od nibylici, a tak¿e kêpowe wystêpowanie i ww. bulwki chwytnikowe.
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Fot. 9. Zró¿nicowane, potrójne okorowanie
Chara delicatula z widocznymi drobnymi, pojedynczymi, brodawkowatymi
kolcami

Rozprzestrzenienie: Rolina
doæ rozpowszechniona na obszarze ca³ego kraju, spotykana najliczniej w czystowodnych zbiornikach
pó³nocnej i zachodniej Polski.

Fot. 10. Dwurzêdowy, zró¿nicowany okó³ek przylistków Chara
delicatula z lepiej wykszta³conym rzêdem górnym

Fot. 11. Zamkniête koronki na lêgniach Chara delicatula

Ekologia: Zale¿nie od warunków pogodowych mo¿e zimowaæ.
Rolina kojarzona g³ównie z ekosystemami czystowodnymi i g³êbokimi,
gdzie czêsto wyznacza doln¹ granicê wystêpowania rolinnoci, osi¹gaj¹c znaczne g³êbokoci. W starszej literaturze podawano stanowiska tego gatunku z jezior oligotroficznych. Mo¿e jednak wystêpowaæ
i w wodach o wy¿szej trofii (do
umiarkowanej eutrofii). Przy wy¿szej
trofii wystêpuje na stanowiskach
najp³ytszych, gdzie czynnik wietlny nie limituje jej rozwoju. Czêsto
tworzy ³¹ki ju¿ od kilku centymetrów
g³êbokoci. Na p³ytkich stanowiskach mo¿e dorastaæ kêpowo do linii brzegowej. Poza jeziorami spotykana w torfiankach, stawach a
nawet ka³u¿ach. Mo¿e wystêpowaæ
w jeziorach górskich (w Polsce nie
potwierdzono) oraz w wodach zasolonych.
Status ochrony w Polsce
oraz kategoria zagro¿enia (wg
Czerwonej listy rolin i grzybów
w Polsce): Nie podlega ochronie;
kategoria zagro¿enia V  gatunek
nara¿ony.

Fot. 12. Bulwki chwytnikowe Chara delicatula
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Gatunek: Chara filiformis Hertzsch 1855 (=Chara jubata A. Braun)
Pokrój: Rolina ma³a (1040 cm wysokoci) i silnie rozga³êziona, o cienkiej niby³odydze
(0,51 mm rednicy) i bardzo s³abo wykszta³conych (prawie niewidocznych) nibyliciach (fot. 13).
Miêdzywêla krótkie (przewa¿nie od 1 do 1,5 cm d³ugoci), znacznie d³u¿sze (kilkunastokrotnie)
od nibylici. Pojedynczy osobnik przypomina fragment niby³odygi, z wyranymi wêz³ami, ale pozbawionej nibylici (fot. 14). Rolina przewa¿nie bardzo silnie inkrustowana, st¹d przybiera zazwyczaj szarozielone zabarwienie. Rolina bardzo krucha i ³amliwa.
Podobieñstwo do innych rolin: Pojedyncze osobniki przypominaj¹ silnie rozga³êzione,
pozbawione nibylici, fragmenty innych ma³ych ramienic, zw³aszcza Chara contraria. Jednak pokrój jest bardzo charakterystyczny, niepodobny zasadniczo do innych gatunków.
Okorowanie: Podwójne, bardzo wyrane (fot. 14). Rzêdy g³ówne znacz¹co przewy¿szaj¹
rzêdy boczne. Niekiedy, u form wystêpuj¹cych na pod³o¿u organicznym lub w dolnych fragmentach niby³odygi okorowanie mo¿e byæ niezupe³ne lub brak. Czêsto spotykane nieokorowane nibylicie (fot. 14).
Nibylicie: Bardzo s³abo wykszta³cone, przez co charakterystyczne (fot. 1315). Bardzo
krótkie (przewa¿nie ok. 12 mm d³ugoci) i cieñsze od niby³odygi (najczêciej ok. 0,2 mm rednicy), 68 w okó³ku. Sk³adaj¹ siê najczêciej z 1 (rzadziej 2) cz³onu okorowanego i jednego 3

Fot. 13. Pokrój i zabarwienie Chara filiformis
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Fot. 14. Okorowanie i okolcowanie oraz silnie
skrócone nibylicie u Chara filiformis

komórkowego (powcinanego) cz³onu nieokorowanego. Czêsto, po 1 cz³onie okorowanym, nibyliæ
zakoñczony gametangiami (fot. 15). Pojedyncze nibylicie, zw³aszcza w dolnych okó³kach mog¹ dorastaæ do 1 cm d³ugoci.
Nibylistki: Na stronie zewnêtrznej nibylicia
bardzo s³abo rozwiniête (brodawkowate) lub brak.
Na stronie wewnêtrznej wyrane, przewa¿nie wa³eczkowate, zawsze krótsze od lêgni (fot. 15).
Kolce: Pojedyncze, o nieregularnych kszta³tach, przewa¿nie brodawkowate rzadziej wa³eczkowate. W dolnych miêdzywêlach znacznie s³abiej
wykszta³cone ni¿ w górnych. Wyrastaj¹ z wyranych
rzêdów g³ównych (fot. 14).
Przylistki: U³o¿one w dwurzêdowych okó³kach, przewa¿nie s³abo wykszta³cone. U typowych
form czêsto nieznacznie zró¿nicowane  w górnym
okó³ku wiêksze, wa³eczkowate, w dolnym brodawkowate. Niekiedy s³abo zró¿nicowane, w obu okó³kach wa³eczkowate, niekiedy brodawkowate.
Piennoæ: Rolina jednopienna. Lêgnie i
plemnie wykszta³caj¹ siê pojedynczo, tylko w pierwszym wêle nibylicia (nawet gdy 2 cz³ony s¹ okorowane). Niekiedy spotykane po 2 lêgnie i 1 plemni w
wêle. Plemnie wyranie mniejsze od lêgni, zazwyczaj nieco odkszta³cone, pomarañczowe. Lêgnie przewa¿nie ¿ó³tozielone. Koronka wysoka (ok. 0,2 mm),
nieco rozchylona, o g³adkich krawêdziach.

Fot. 15. Lêgnie na silnie skróconych nibyli-

Cechy charakterystyczne: Rolina bardzo
ciach Chara filiformis
charakterystyczna. Silnie rozga³êziona niby³odyga
z bardzo ma³ymi nibyliæmi w okó³kach przypominaj¹ca fragment niby³odygi z ob³amanymi nibyliæmi. Z uwagi na swoist¹ morfologiê mo¿e byæ niezauwa¿ona. Dlatego te¿ wielogatunkowe zbiorowiska nale¿y przegl¹daæ dok³adnie.

Rozprzestrzenienie: Rolina doæ rozpowszechniona na obszarze rodkowej i pó³nocnej
czêci kraju, choæ rzadko spotykana.
Ekologia: Jednoroczna, ale rozwój z oospory rozpoczyna ju¿ jesieni¹ lub zim¹, a koñczy
latem nastêpnego roku. Rolina o w¹skich wymaganiach siedliskowych. Spotykana prawie wy³¹cznie w du¿ych, czystowodnych jeziorach mezotroficznych. Ronie przewa¿nie na niewielkich
g³êbokociach (do 5 m), na pod³o¿u mineralnym lub silnie uwodnionej gytii wapiennej. Rzadko
tworzy w³asne zbiorowiska. Najczêciej spotykana jako gatunek towarzysz¹cy w zbiorowiskach
innych ramienic (np. Nitellopsis obtusa, Chara tomentosa). Czêsto spotykana w towarzystwie
Chara contraria.
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Gatunek chroniony; kategoria zagro¿enia E  gatunek wymieraj¹cy.
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Gatunek: Chara globularis Thuillier 1799 (=Chara fragilis Desvaux in LoiseleurDeslongchamps 1810)
Pokrój: Rolina przewa¿nie ma³a (do 15 cm wysokoci), rozga³êziona, o zazwyczaj cienkiej
niby³odydze (choæ zdarzaj¹ siê formy du¿e o niby³odygach d³u¿szych ni¿ 1 m oraz znacznej rednicy niby³odygi, st¹d zakres tej cechy od 0,3 do 1,2 mm) i nibyliciach. Miêdzywêla u typowych
form nieznacznie d³u¿sze od nibylici (w dolnych okó³kach  wyranie d³u¿sze, fot. 16). Osobniki
wystêpuj¹ce na p³ytkich stanowiskach czêsto tworz¹ zwarte ³¹ki. Na g³êbokich stanowiskach
spotykane s¹ bardzo wyd³u¿one formy (nawet do 1,2 m wysokoci) o d³ugich miêdzywêlach oraz
krótkich i sztywnych nibyliciach. W gêstych zbiorowiskach innych rolin zanurzonych oraz na
silnie uwodnionym pod³o¿u organicznym czêsto spotykane formy bardziej wiotkie o wyd³u¿onych
(d³u¿szych od miêdzywêli) nibyliciach. Zabarwienie ¿ywozielone (fot. 16 i 17), silnie inkrustowane osobniki  szarozielone. Rolina bardzo krucha (³amliwa), przewa¿nie silnie inkrustowana,
zw³aszcza w czystych jeziorach twardowodnych.
Podobieñstwo do innych rolin: Niektóre formy mog¹ byæ mylone z Chara delicatula.
Okorowanie: Potrójne, niezró¿nicowane (fot. 17 i 18). Rzêdy g³ówne jednakowo silnie wykszta³cone jak boczne. Niekiedy, rzêdy g³ówne mog¹ nieco przewy¿szaæ rzêdy boczne.
Nibylicie: Krótkie (najczêciej 23 cm) i cienkie (0,50,7 mm), 69 cz³onowe (z czego 2
ostatnie cz³ony najczêciej nieokorowane), od 6 do 9 w okó³ku (przewa¿nie 78). U typowych
osobników krótsze od miêdzywêli, proste (rzadko wygiête do rodka) i sztywne (fot. 16). Niekiedy mog¹ przewy¿szaæ miêdzywêla  s¹ te¿ wtedy bardziej wiotkie.
Nibylistki: Na nibyliciach p³onnych bardzo ma³e, brodawkowate (na stronie zewnêtrznej
nibylicia czêsto brak). Na nibyliciach p³odnych od strony zewnêtrznej brodawkowate lub brak

Fot. 16. Pokrój i zabarwienie Chara globularis
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Fot. 17. Niezró¿nicowane okorowanie potrójne Chara globularis bez okolcowania i s³abo wykszta³cony
dwurzêdowy okó³ek przylistków

zupe³nie, od strony wewnêtrznej wyranie d³u¿sze i
cienkie, równe lêgni lub nieznacznie j¹ przewy¿szaj¹ce (fot. 19).
Kolce: Brak lub w postaci bardzo ma³ych brodawek, widocznych jedynie w szczytowych miêdzywêlach (fot. 17 i 18).
Przylistki: Silnie zredukowane, w dwurzêdowych
okó³kach (fot. 17). U typowych form brodawkowate (fot.
17) lub w postaci ³usek (niemal niewidoczne, fot. 18).
Niekiedy wyrane, zró¿nicowane  w górnym okó³ku
d³u¿sze, wa³eczkowate, w dolnym brodawkowate.

Fot. 18. Bardzo s³abo wykszta³cone przylistki Chara globularis

Piennoæ: Jednopienna. Lêgnie i plemnie wykszta³caj¹ siê pojedynczo, w 34 pierwszych wêz³ach
nibylici. Plemnie przewa¿nie czerwonawe, wyranie
mniejsze od lêgni (fot. 19). Lêgnie ciemnozielone, na
g³êbokich stanowiskach czêsto bia³e. Koronka wyd³u¿ona, równow¹sko zamkniêta (fot. 19) lub lekko rozchylona (fot. 20).
Cechy charakterystyczne: Rolina krucha i ³amliwa. W oznaczaniu bardzo trudna ze wzglêdu na specyficzne cechy, jak niezró¿nicowane okorowanie bez
okolcowania, co utrudnia okrelenie typu okorowania.
Jest to równoczenie jej cecha charakterystyczna, która w po³¹czeniu z bardzo s³abo wykszta³conym okó³kiem przylistków pozwala na odró¿nienie tego gatunku
od Chara delicatula.
Rozprzestrzenienie: Rolina rozpowszechniona
na obszarze ca³ego kraju.

Fot. 19. D³ugoæ nibylistków i lêgni u
Chara globularis

Ekologia: Zale¿nie od warunków pogodowych
mo¿e zimowaæ. Rolina kosmopolityczna. Najczêciej
spotykana w jeziorach umiarkowanie ¿yznych, gdzie
tworzy zwarte ³¹ki, zajmuj¹c zarówno wyp³ycone, jak i
bardzo g³êbokie stanowiska. W wodach o wysokiej trofii nie tworzy ³¹k, lecz zajmuje rozproszone stanowiska
poród zbiorowisk szuwarowych. Wystêpuje tak¿e w rowach, stawach, torfiankach, zbiornikach powyrobiskowych. Gatunek ten notowany bywa równie¿ w wodach
p³yn¹cych oraz zasolonych.
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Nie podlega ochronie; kategoria zagro¿enia V 
gatunek nara¿ony.

Fot. 20. Koronka lêgni Chara globularis
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Gatunek: Chara hispida Linné 1753
Pokrój: Rolina du¿a. Dwuletnie osobniki mog¹ osi¹gaæ nawet 2 m d³ugoci, przy czym typowe
osobniki (jednoroczne) maj¹ przewa¿nie wysokoæ od 50 do 80 cm. Mo¿e tworzyæ liczne rozga³êzienia, o grubej, wyranie skrêconej niby³odydze (23 mm rednicy) oraz d³ugich miêdzywêlach (do 15
cm d³ugoci). Typowe formy, z uwagi na siln¹ inkrustacjê maj¹ zielonoszare lub zielono¿ó³te zabarwienie. Na p³ytkich, przybrze¿nych stanowiskach wystêpuj¹ zazwyczaj nieco mniejsze formy (do 20 cm
wysokoci) o krótkich miêdzywêlach oraz krótkich i grubych nibyliciach (prawie równych gruboci
niby³odygi) o przewa¿nie zielonopomarañczowym zabarwieniu. U typowych form
miêdzywêla wyranie d³u¿sze od nibylici. Okolcowanie oraz przylistki widoczne go³ym okiem. Pokrój i kolor plech Chara hispida przedstawiono na fot. 21.
Podobieñstwo do innych rolin:
Typowe osobniki tego gatunku mog¹ byæ
mylone s¹ z Chara polyacantha. Niekiedy, rzadko okolcowane, silnie inkrustowane roliny przypominaj¹ Chara rudis
oraz Chara intermedia.
Okorowanie: Podwójne, doæ regularne (fot. 22). U typowych osobników
rzêdy boczne wykszta³cone nieco silniej
od g³ównych, zró¿nicowanie to czasem
jest s³abo widoczne.
Nibylicie: D³ugie (do 8 cm d³ugoci), stosunkowo sztywne i cienkie (ok.
0,5 mm rednicy), 58 cz³onowe, od 8
do 11 w okó³ku (najczêciej 10). Doæ
regularnie u³o¿one, nieco wygiête do
wewn¹trz, wyranie krótsze od miêdzywêli. Ostatni cz³on (12 komórkowy)
nieokorowany, najczêciej bardzo wyrany i krótko zaostrzony, niekiedy rozdêty grubszy od cz³onów okorowanych).
Nibylistki: Przewa¿nie wyrane,
dobrze rozwiniête dooko³a wêz³a nibylicia (od strony zewnêtrznej zazwyczaj
nieco krótsze, fot. 23). U typowych osobników d³ugie i cienkie, widoczne go³ym
okiem, ostro zakoñczone. Na nibyliciach
p³odnych, wewnêtrzne wyranie d³u¿sze
od lêgni. Zewnêtrzne, natomiast, wyranie krótsze, czêsto zaledwie wa³eczkowate. Na nibyliciach p³onnych wyranie krótsze ni¿ na p³odnych, niekiedy tylko brodawkowate.
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Fot. 21. Pokrój i zabarwienie Chara hispida

Fot. 22. Okorowanie podwójne i okolcowanie u Chara hispida

Kolce: Wyrane, przewa¿nie gêsto rozmieszczone na miêdzywêlach, pojedyncze lub po 23 w pêczkach, czêsto niemal ca³kowicie zas³aniaj¹c okorowanie
(fot. 24). U wszystkich form igie³kowate, u nasady wyranie rozszerzone, najczêciej d³ugoci równej rednicy miêdzywêla, ostro zakoñczone. U form wystêpuj¹cych na p³ytkich stanowiskach wyranie rzadsze i krótsze lecz tak¿e igie³kowate, (rzadko wa³eczkowate i têpo
zakoñczone). Na dolnych miêdzywêlach znacznie rzadziej rozmieszczone, niekiedy brak.

Fot. 23. Nibylistki dobrze wykszta³cone dooko³a wêz³a nibylicia Chara hispida

Przylistki: Bardzo wyrane, u³o¿one w dwurzêdowych, niezró¿nicowanych okó³kach (fot. 24). U typowych osobników przylistki s¹ bardzo podobne d³ugoci¹ i kszta³tem do kolców. Czasem przylistki s¹ tak gêsto wykszta³cone, i¿ sprawiaj¹ wra¿enie pêczków.
Zmiennoæ bardzo ma³a.
Piennoæ: Jednopienna. Lêgnie i plemnie wykszta³caj¹ siê pojedynczo w 25 wêz³ach nibylici. Plemnie
stosunkowo niewielkie (ok. 0,5 mm rednicy), o czerwonym zabarwieniu. Lêgnie bardzo du¿e (od 1,2 nawet do
1,4 mm wysokoci) ¿ó³tozielone, czêsto silnie inkrustowane. Koronka lêgni du¿a (ok. 0,2 mm wysokoci), wyranie
rozchylona, o g³adkich, zaokr¹glonych krawêdziach.
Cechy charakterystyczne: Rolina du¿a, silna i
stosunkowo ma³o ³amliwa. Silnie okolcowana, o skrêconej niby³odydze. Kolce i przylistki widoczne go³ym
okiem. Ostatni cz³on nibylicia nieokorowany, lekko rozdêty, zakoñczony ostro.
Rozprzestrzenienie: Rolina rozpowszechniona
na obszarze ca³ego kraju choæ równoczenie doæ rzadko spotykana.

Fot. 24. Igie³kowate okolcowanie oraz
dwurzêdowy okó³ek igie³kowatych
przylistków u Chara hispida

Fot. 25. Zbiorowisko rolinne z dominacj¹
Chara hispida

Ekologia: Zimuj¹ca. Rolina o doæ w¹skich wymaganiach siedliskowych. Spotykana g³ównie w zbiornikach
czystowodnych o stosunkowo niewielkiej trofii (mezo-eutrofia, najczêciej s³aba i umiarkowana eutrofia). Wstêpuje zarówno w du¿ych i czystych jeziorach twardowodnych jak i niewielkich jeziorkach ródlenych, przy czym
prawie zawsze na pod³o¿u organicznym. Zajmuje przewa¿nie p³ytkie stanowiska od 0,5 do 2 m g³êbokoci).
Czêsto tworzy bardzo zwarte ³¹ki o intensywnie zielonej
barwie (fot. 25). Poza jeziorami wystêpuje w torfiankach,
zbiornikach powyrobiskowych, stawach i rowach.
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Nie podlega ochronie; kategoria zagro¿enia E 
gatunek wymieraj¹cy.
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Gatunek: Chara intermedia A. Braun 1836 (= Chara aculeolata Kützing in Reichenbach
1832)
Pokrój: Rolina przewa¿nie du¿a (do 0,8 m wysokoci), s³abo rozga³êziona, o grubej niby³odydze (0,61,8 mm rednicy) i nibyliciach oraz miêdzywêlach o zró¿nicowanej d³ugoci (od 1 do 10 cm,
fot. 26). Na p³ytkich, przybrze¿nych stanowiskach wystêpuj¹ mniejsze i delikatniejsze formy o znacznie krótszych miêdzywêlach i zabarwieniu zielonopomarañczowym lub zielonym. Na g³êbszych
stanowiskach wystêpuj¹ silnie wyd³u¿one formy o zabarwieniu zielonym lub szarozielonym.
Podobieñstwo do innych rolin: Osobniki tego gatunku, zw³aszcza z nie w pe³ni wykszta³conymi cechami gatunkowymi, mog¹ byæ pokrojowo mylone z drobnymi formami Chara
tomentosa i Chara rudis, a drobne i m³ode osobniki z Chara contraria, a nawet Chara globularis (=C. fragilis).
Okorowanie: Podwójne, zmienne (niekiedy spotykane fragmenty o okorowaniu potrójnym).
U typowych osobników rzêdy g³ówne znacznie przesklepiaj¹ (przewy¿szaj¹) rzêdy boczne (fot. 27).
Nibylicie: D³ugie (1,5 do 8 cm) lecz cienkie (ok. 0,5 mm rednicy), 57 cz³onowe, od 7 do
12 w okó³ku (najczêciej po 8). Wygiête na zewn¹trz (fot. 28), rzadko przewy¿szaj¹ d³ugoci¹
miêdzywêla. Ostatni cz³on (12 komórkowy) nieokorowany, najczêciej nieco grubszy od poprzedzaj¹cych go cz³onów okorowanych (fot. 29).
Nibylistki: Rozwiniête dooko³a wêz³a nibylicia, ale od strony zewnêtrznej zazwyczaj krótsze. D³ugie
i cienkie, przewa¿nie widoczne go³ym okiem, têpo zakoñczone. Na nibyliciach p³odnych wyranie d³u¿sze od lêgni (na stronie zewnêtrznej nibylicia krótsze), na p³onnych
jednakowo lub prawie jednakowo
rozwiniête, zw³aszcza w pierwszych
wêz³ach.
Kolce: Bardzo zmienne, najczêciej pojedyncze, wa³eczkowate (czêsto po 2 lub 3 w pêczkach).
U dobrze rozwiniêtych, du¿ych form
najczêciej d³ugie i igie³kowate (fot.
27 i 28). U form mniejszych oraz na
dolnych cz³onach miêdzywêli,
znacznie mniejsze, nawet brodawkowate.

Fot. 26. Pokrój i zabarwienie Chara intermedia
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Przylistki: Bardzo zmienne,
u³o¿one w dwurzêdowych okó³kach
(fot. 27). U typowych osobników
przylistki wa³eczkowate, w górnym
okó³ku przewa¿nie nieznacznie d³u¿sze ni¿ w dolnym. U osobników dobrze rozwiniêtych, silnie okolcowanych, zazwyczaj wa³eczkowato 

igie³kowate, jednakowo silnie wykszta³cone. U form mniejszych czêsto wykszta³caj¹ siê w kszta³cie niewielkich brodawek.
Piennoæ: Jednopienna. Lêgnie i plemnie wykszta³caj¹ siê pojedynczo w 35 wêz³ach
nibylici. Plemnie doæ du¿e (ok. 0,5 mm rednicy), o pomarañczowym zabarwieniu, widoczne go³ym okiem. Lêgnie jasnobr¹zowe, dwukrotnie wiêksze od plemni. Koronka lêgni du¿a
(ok. 0,2 mm wysokoci), lekko rozchylona o g³adkich krawêdziach.
Cechy charakterystyczne: Rolina o bardzo
zmiennej budowie morfologicznej. Wykszta³ca bulwki
chwytnikowe. Charakterystyczn¹ cech¹ pokroju s¹
odchylone na zewn¹trz nibylicie z ostatnim cz³onem nieokorowanym i nieco grubszym od poprzedzaj¹cych go cz³onów okorowanych.
Rozprzestrzenienie: Rolina rozpowszechniona na obszarze ca³ego kraju, choæ spotykana stosunkowo rzadko.

Fot. 27. Okorowanie podwójne oraz podwójny okó³ek przylistków u Chara intermedia

Fot. 28. Wygiête na zewn¹trz nibylicie u Chara intermedia

Ekologia: Spotykana w ró¿nych typach wód
s³odkich (najczêciej jeziora, ale tak¿e stawy, rowy,
torfianki), oraz w wodach s³onych i s³onawych. Zajmuje stosunkowo p³ytkie stanowiska (do 4 m g³êbokoci) o, przewa¿nie, mulistym dnie. Czasem tworzy zwarte ³¹ki lub du¿e kêpy. Podawana z wód zasadowych o niezbyt wysokiej trofii.
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów
w Polsce): Nie podlega ochronie; kategoria zagro¿enia E  gatunek wymieraj¹cy.

Fot. 29. Zakoñczenia nibylici u Chara intermedia
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Gatunek: Chara polyacantha A. Braun in Braun, Rabenhorst et Stizenberger 1859
Pokrój: Rolina du¿a (nawet do 1,1 m wysokoci), silnie rozga³êziona, o grubej niby³odydze
(12 mm rednicy) i nibyliciach oraz d³ugich miêdzywêlach (do 12 cm). Typowe formy maj¹
jasnozielone zabarwienie (fot. 30). Na p³ytkich, przybrze¿nych stanowiskach wystêpuj¹ zazwyczaj
bardzo drobne formy (do 10 cm wysokoci) o krótkich miêdzywêlach oraz d³u¿szych od nich
nibyliciach i zabarwieniu zielonopomarañczowym lub zielono¿ó³tym. Na g³êbszych stanowiskach
wystêpuj¹ silnie wyd³u¿one formy o zabarwieniu jasnozielonym lub szarozielonym. Okolcowanie
oraz przylistki widoczne go³ym okiem (fot. 31).
Podobieñstwo do innych rolin: Typowe osobniki tego gatunku najczêciej mylone s¹ z
Chara hispida. Drobne osobniki wystêpuj¹ce na p³ytkich stanowiskach, z nie w pe³ni wykszta³conymi cechami gatunkowymi mog¹ byæ mylone pokrojowo z niektórymi formami Chara aspera.
Silnie wyd³u¿one, s³abo okolcowane formy z g³êbokich stanowisk mog¹ z kolei przypominaæ Chara intermedia.
Okorowanie: Podwójne, czasem zmienne (fot. 32 i 33). U typowych osobników rzêdy g³ówne znacznie przesklepiaj¹ rzêdy boczne. Niekiedy okorowanie bardzo s³abo zró¿nicowane.

Fot. 30. Pokrój i zabarwienie Chara polyacantha
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Fot. 31. Pokrój Chara polyacantha z wyranie wykszta³conym okolcowaniem i kolcach o d³ugoci wiêkszej ni¿ rednica niby³odygi

Nibylicie: D³ugie (1,2 do 8 cm) lecz cienkie (ok. 0,6 mm rednicy), 58 cz³onowe, od 8 do
12 w okó³ku (najczêciej 89). Nieco powyginane, rzadko przewy¿szaj¹ d³ugoci¹ miêdzywêla.
Ostatni cz³on (12 komórkowy) nieokorowany, najczêciej krótki i zaostrzony (fot. 34).
Nibylistki: Rozwiniête dobrze dooko³a wêz³a nibylicia (od strony zewnêtrznej zazwyczaj
nieco krótsze). D³ugie i cienkie, przewa¿nie widoczne go³ym okiem, ostro zakoñczone. Na nibyliciach p³odnych, wewnêtrzne wyranie d³u¿sze od lêgni (niekiedy kilkakrotnie), zewnêtrzne nieco
krótsze, choæ te¿ mog¹ byæ d³u¿sze od lêgni (fot. 32). Na nibyliciach p³onnych nieco krótsze,
czêsto jednakowo dobrze rozwiniête.
Kolce: Bardzo dobrze wykszta³cone, gêsto rozmieszczone na
miêdzywêlach, (najczêciej po 3 lub
5 w pêczkach), czêsto niemal ca³kowicie zas³aniaj¹c okorowanie (fot.
31 i 33). U wszystkich form igie³kowate, przewa¿nie bardzo d³ugie (1
3 krotnie d³u¿sze od rednicy miêdzywêla), cienkie i ostro zaostrzone. U ma³ych form, wystêpuj¹cych
na p³ytkich stanowiskach wyranie
rzadsze, krótsze lecz tak¿e igie³kowate. Wystêpuj¹ na wszystkich miêdzywêlach (na dolnych znacznie
rzadziej rozmieszczone).

Fot. 32. Podwójne okorowanie Chara polyacantha oraz obficie wykszta³cone igie³kowate przylistki

Fot. 33. Gêste igie³kowate kolce skupione w pêczkach u Chara
polyacantha

Przylistki: Bardzo wyrane,
u³o¿one w dwurzêdowych, niezró¿nicowanych okó³kach. U typowych
osobników przylistki s¹ d³ugie i igie³kowate, bardzo przypominaj¹ce kolce (równe ich d³ugoci). Czêsto spotykane przylistki tworz¹ce pêczki
(fot. 32). Zmiennoæ bardzo ma³a.
Piennoæ: Jednopienna. Lêgnie i plemnie wykszta³caj¹ siê pojedynczo w 34 wêz³ach nibylici.
Plemnie ma³e (poni¿ej 0,5 mm rednicy), o ¿ó³toczerwonym zabarwieniu. Lêgnie, du¿e (0,81,2 mm) jasnobr¹zowe, czêsto silnie inkrustowane. Koronka lêgni stosunkowo
du¿a (ok. 0,18 mm wysokoci), wyranie rozchylona, o zaostrzonych
krawêdziach i grubej cianie komórkowej (fot. 35).
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Cechy charakterystyczne: Rolina ma³o zmienna, o, najczêciej, dobrze wykszta³conych charakterystycznych cechach gatunkowych. Bardzo wyranie okolcowana. Nale¿y, oprócz pokroju i okolcowania, podkreliæ budowê koronki jako cechê charakterystyczn¹ dla
tego gatunku.
Rozprzestrzenienie: Rolina bardzo rzadko spotykana na obszarze ca³ego kraju.
Ekologia: Zimuj¹ca. Rolina o w¹skich wymaganiach siedliskowych. Spotykana prawie wy³¹cznie w
zbiornikach twardowodnych, o czystej wodzie i stosunkowo niskim stanie troficznym (mezotrofia). Wstêpuje
zarówno w du¿ych i czystych jeziorach na pod³o¿u mine-

Fot. 34. Zakoñczenie nibylicia u Chara polyacantha

Fot. 35. Wêze³ nibylicia Chara polyacantha z lêgni¹ i plemni¹ oraz d³ugimi igie³kowatymi nibylistkami

ralnym, jak i niewielkich jeziorkach
ródlenych, na pod³o¿u organicznym. Zajmuje przewa¿nie p³ytkie stanowiska (do 4 m g³êbokoci). Czêsto
tworzy bardzo zwarte ³¹ki o charakterystycznym ¿ó³tozielonym zabarwieniu (fot. 36). Mo¿e wystêpowaæ w torfiankach, stawach, rowach oraz wodach zasolonych.
Status ochrony w Polsce
oraz kategoria zagro¿enia (wg
Czerwonej listy rolin i grzybów
w Polsce): Gatunek chroniony; kategoria zagro¿enia E  gatunek wymieraj¹cy.

Fot. 36. Zbiorowisko z Chara polyacantha na dnie czystowodnego jeziora
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Gatunek: Chara rudis A. Braun in Leonhardi 1882
Pokrój: Rolina du¿a (0,50,8 m wysokoci), s³abo rozga³êziona, o grubej niby³odydze (1 
2 mm rednicy) i nibyliciach oraz d³ugich miêdzywêlach (do 10 cm d³ugoci). Pokrój przedstawiono na fot. 37. Nawet ma³e formy charakteryzuj¹ siê stosunkowo grub¹ niby³odyg¹ (owaln¹ w
przekroju) i siln¹ budow¹. Ca³a rolina najczêciej sztywna i bardzo ³amliwa. Zabarwienie ciemnozielone lub szarozielone (fot. 37). Zmiennoæ morfologiczna niewielka  dotyczy g³ównie wielkoci
poszczególnych osobników.
Podobieñstwo do innych rolin: Chara rudis mo¿e byæ mylona pokrojowo z Chara
hispida, Chara intermedia i niekiedy z Chara
vulgaris.
Okorowanie: Podwójne, zró¿nicowane,
rzêdy okorowania silnie spiralnie poskrêcane
wokó³ niby³odygi. Rzêdy boczne znacznie przewy¿szaj¹ i przesklepiaj¹ s³abiej wykszta³cone
rzêdy g³ówne, przez co tworz¹ wyrane bruzdy
(fot. 38).
Nibylicie: Doæ d³ugie (do 7 cm) i stosunkowo cienkie (ok. 0,5 mm rednicy), 46
cz³onowe, od 7 do 11 w okó³ku (najczêciej po
8). Wygiête na zewn¹trz, rzadko przewy¿szaj¹
d³ugoci¹ miêdzywêla. Ostatni cz³on (12 ko-

Fot. 37. Pokrój i zabarwienie Chara rudis

mórkowy) nieokorowany, zgrubiony, czêsto
wiêkszy od poprzedzaj¹cego cz³onu, ostro zakoñczony (fot. 39).
Nibylistki: Na stronie zewnêtrznej nibylicia bardzo s³abo rozwiniête (brodawkowate).
Na stronie wewnêtrznej dobrze rozwiniête, lecz
zazwyczaj krótsze od lêgni, têpo zakoñczone
(przewa¿nie 3).

Fot. 38. Podwójne okorowanie u Chara rudis z rzêdami g³ównymi s³abiej wykszta³conymi od
rzêdów bocznych i kolcami w bruzdach

Kolce: Stoj¹ce w wyranych bruzdach,
najczêciej pojedyncze (czasem po 23 w pêczkach), doæ grube i wa³eczkowate (fot. 38).
Zmiennoæ dotyczy g³ównie d³ugoci  od bar-
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dzo krótkich, przylegaj¹cych do niby³odygi,
po bardzo d³ugie, prawie igie³kowate. W
dolnych miêdzywêlach znacznie s³abiej
(rzadziej) wykszta³cone ni¿ w górnych.
Przylistki: U³o¿one w dwurzêdowych
okó³kach, s³abo zró¿nicowane (fot. 40). U
typowych osobników przylistki wa³eczkowate (rzadko brodawkowate), w górnym okó³ku przewa¿nie nieznacznie d³u¿sze ni¿ w
dolnym. D³ugoæ bardzo zbli¿ona b¹d równa d³ugoci kolców, ale bardziej spiczaste
od kolców, jednak nie igie³kowate, co odró¿nia je od kolców Chara hispida.

Fot. 39. Zakoñczenie nibylicia u Chara rudis

Piennoæ: Jednopienna. Lêgnie i
plemnie wykszta³caj¹ siê pojedynczo w 3
4 wêz³ach nibylici. Plemnie doæ du¿e (ok.
0,4 mm rednicy), o pomarañczowym zabarwieniu, widoczne go³ym okiem. Lêgnie
przewa¿nie ¿ó³tozielone, ponad dwukrotnie
wiêksze od plemni. Koronka lêgni du¿a (ok,
0,2 mm wysokoci i ok 0,3 mm szerokoci),
lekko rozchylona, o g³adkich krawêdziach.
Cechy charakterystyczne: Rolina
o silnie poskrêcanej niby³odydze i nibyliciach, bardzo krucha i ³amliwa. Najczêciej
bardzo mocno inkrustowana. Widoczne
go³ym okiem okorowanie niby³odygi.
Rozprzestrzenienie: Rolina doæ
rozpowszechniona na obszarze ca³ego kraju, choæ spotykana stosunkowo rzadko.
Ekologia: Zimuj¹ca. Rolina wystêpuj¹ca najczêciej w du¿ych jeziorach o niezbyt wysokiej trofii i stawach. Tworzy bardzo zwarte ³¹ki o znacznych powierzchniach
i mi¹¿szoci (fot. 41). Zajmuje zazwyczaj
stanowiska niezbyt g³êbokie (ok. 2 m g³êbokoci), choæ mo¿e wystêpowaæ nawet do
7 m. Ronie najczêciej na dnie mulistym,
które w znacznym stopniu wspó³tworzy.
Rzadziej notowana w innych typach wód,
jak drobne zbiorniki, starorzecza, torfianki.
Spotykana tak¿e w wodach s³onawych i
wolnop³yn¹cych.

Fot. 40. Dwurzêdowy okó³ek przylistków u Chara rudis

Fot. 41. Zwarte zbiorowisko Chara rudis w czystowodnym jeziorze

Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Nie podlega ochronie; kategoria zagro¿enia V  gatunek nara¿ony.
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Gatunek: Chara tenuispina A. Braun 1835
Pokrój: Rolina redniej wielkoci (od 0,15 do 0,4 m wysokoci), silnie rozga³êziona, o
cienkiej niby³odydze ( przewa¿nie 0,30,6 mm rednicy) i nibyliciach oraz krótkich miêdzywêlach (do 5 cm). Typowe formy s¹ delikatne i maj¹ jasnozielone zabarwienie (fot. 42). Na p³ytkich,
przybrze¿nych stanowiskach wystêpuj¹ zazwyczaj bardzo drobne formy (do 8 cm wysokoci) o
krótkich miêdzywêlach oraz d³u¿szych od nich nibyliciach (jak na fot. 42). Na g³êbszych stanowiskach wystêpuj¹ silnie wyd³u¿one, wiotkie formy o zabarwieniu ¿ywozielonym. Okolcowanie
oraz nibylistki zazwyczaj widoczne go³ym okiem.
Podobieñstwo do innych rolin: Typowe, wyranie okolcowane osobniki tego gatunku
najczêciej mylone s¹ z Chara aspera. Osobniki s³abo okolcowane, o niewielkich przylistkach
mog¹ byæ mylone z Chara globularis (=C. fragilis). Z kolei osobniki o d³ugich, nieokorowanych
cz³onach nibylici mog¹ przypominaæ pokrojowo Chara vulgaris.
Okorowanie: Potrójne, czêsto doæ nieregularne. U typowych osobników okorowanie bardzo s³abo zró¿nicowane, niekiedy rzêdy g³ówne nieznacznie wy¿sze od bocznych.
Nibylicie: Krótkie (12 cm d³ugoci), cienkie (0,20,3 mm rednicy), 58 cz³onowe, od 6
do 11 w okó³ku (najczêciej 89). Wyranie wygiête do wewn¹trz (zw³aszcza w górnych okó³kach), rzadko przewy¿szaj¹ miêdzywêla. Ostatnie 12 cz³ony nieokorowane, najczêciej d³ugie, proste i nieco rozdête. Ostatni cz³on 13 komórkowy, zaostrzony. W wêz³ach cz³onów nieokorowanych czêsto wyrane nibylistki. W dolnych okó³kach nibylicie p³onne doæ czêsto czêciowo lub ca³kowicie nieokorowane. Równie¿ w przypadku p³odnych nibylici znaczne fragmenty mog¹ byæ nieokorowane (fot. 42 i 43).
Nibylistki: Rozwiniête dobrze dooko³a wêz³a nibylicia (od strony zewnêtrznej zazwyczaj nieco krótsze). Przewa¿nie bardzo d³ugie i cienkie, widoczne
go³ym okiem, ostro zakoñczone (fot. 42).
Na nibyliciach p³odnych, wewnêtrzne
wyranie d³u¿sze od lêgni (niekiedy kilkukrotnie), zewnêtrzne wyranie krótsze
(niekiedy brodawkowate), choæ te¿ mog¹
byæ d³u¿sze od lêgni. Na nibyliciach
p³onnych nieco krótsze, niekiedy jednakowo dobrze rozwiniête.

Fot. 42. Pokrój i zabarwienie Chara tenuispina

Kolce: Bardzo wyrane, pojedyncze,
stosunkowo rzadko rozmieszczone na
miêdzywêlach (fot. 44). Kolce s¹ igie³kowate, przewa¿nie bardzo d³ugie (niekiedy 23 krotnie d³u¿sze od rednicy
miêdzywêla), cienkie i ostro zaostrzone,
czasem powyginane. Na dolnych miêdzywêlach wyranie rzadziej rozmieszczone (czasem brak) i krótsze. U form wystêpuj¹cych na g³êbszych stanowiskach
wyranie rzadsze, czêsto krótsze od rednicy niby³odygi lecz tak¿e igie³kowate.
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Przylistki: Bardzo wyrane, u³o¿one w
dwurzêdowych okó³kach, zró¿nicowane. U typowych osobników w górnym okó³ku silniej
wykszta³cone (niekiedy 23 krotnie d³u¿sze
ni¿ w dolnym), igie³kowate, przypominaj¹ce
kolce (fot. 44). W dolnym okó³ku wyranie
krótsze (niekiedy wa³eczkowate) zazwyczaj
u³o¿one w dó³, czasem prostopad³e wzglêdem niby³odygi lub skierowane ku górze.
Zmiennoæ bardzo du¿a.
Piennoæ: Rolina jednopienna. Lêgnie i plemnie wykszta³caj¹ siê pojedynczo,
w 34 pierwszych wêz³ach nibylici. Niekiedy spotykane po 2 lêgnie i 1 plemni w wêle. Plemnie ma³e (0,20,3 mm rednicy) ¿ó³topomarañczowe. Lêgnie dwukrotnie wiêksze od plemni, przewa¿nie ¿ó³tozielone. Koronka szeroka u podstawy, krótka, nieco
rozchylona (fot. 43).

Fot. 43. P³odny nibyliæ Chara tenuispina

Cechy charakterystyczne: Rolina
bardzo zmienna. Zazwyczaj bardzo d³ugie
nibylistki i kolce. Nibylicie wygiête do wewn¹trz, z wyranymi cz³onami nieokorowanymi.
Rozprzestrzenienie: Rolina bardzo
rzadko spotykana na obszarze ca³ego kraju.
Ekologia: Jednoroczna. Rolina o w¹skich wymaganiach siedliskowych. Spotykana prawie wy³¹cznie w jeziorach czystowodnych, znacznie czêciej w niewielkich
jeziorkach ródlenych oraz torfiankach.
Ronie najczêciej na pod³o¿u organicznym.
Zajmuje przewa¿nie p³ytkie i dobrze nas³onecznione stanowiska (do 3 m g³êbokoci).
Przewa¿nie tworzy niewielkie kêpy, rzadko
zwarte ³¹ki (przewa¿nie na bardzo p³ytkich
stanowiskach).
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy
rolin i grzybów w Polsce): Gatunek
chroniony; kategoria zagro¿enia E  gatunek wymieraj¹cy.

Fot. 44. Przylistki i kolce Chara tenuispina
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Gatunek: Chara tomentosa Linné 1753
Pokrój: Rolina du¿a (nawet do 1 m wysokoci), silnie rozga³êziona, o grubej niby³odydze
(1,53 mm rednicy) i nibyliciach oraz d³ugich miêdzywêlach (do kilkunastu cm). Mniejsze formy
charakteryzuj¹ siê znacznie delikatniejsz¹ budow¹ i niepe³nym wykszta³ceniem typowych cech
gatunkowych. Na g³êbszych stanowiskach wystêpuj¹ silnie wyd³u¿one formy o zabarwieniu zielonym. Na p³ytkich, przybrze¿nych stanowiskach wystêpuj¹ mniejsze i delikatniejsze formy (do kilkunastu cm wysokoci) o zabarwieniu zielonoró¿owawym i czerwonawym (fot. 45). Rolina ³amliwa, czêsto silnie inkrustowana, zw³aszcza w czystych jeziorach twardowodnych.
Podobieñstwo do innych rolin:
Chara tomentosa nale¿y do najbardziej
zmiennych gatunków ramienic. Niektóre formy mog¹ byæ mylone z Chara intermedia, czasem te¿ z Chara rudis a
nawet Chara contraria, z którymi wspó³wystêpuje tworz¹c rozleg³e ³¹ki.
Okorowanie: Podwójne, bardzo
zmienne (czêsto spotykane potrójne).
Rzêdy g³ówne znacznie przewy¿szaj¹
rzêdy boczne (fot. 46).
Nibylicie: D³ugie (do 8 cm) i grube (1,3 mm rednicy), 45 cz³onowe,
od 6 do 7 w okó³ku (przewa¿nie po 6).
W górnych okó³kach d³u¿sze od miêdzywêli (fot. 47), wygiête do rodka (p³odne tworz¹ charakterystyczne czerwonawe g³ówki). Ostatni cz³on (23 komórkowy) nieokorowany, najczêciej gruby
i maczugokszta³tny, jest cech¹ charakterystyczn¹ tego gatunku (fot. 48).

Fot. 45. Pokrój i zabarwienie plech Chara tomentosa

Nibylistki: Najczêciej dobrze
rozwiniête dooko³a wêz³a nibylicia (fot.
47), od strony zewnêtrznej czasem
mog¹ byæ mniejsze, nawet brodawkowate. Grube, przewa¿nie widoczne go³ym okiem, janiejsze od nibylici, krótko zaostrzone. Na nibyliciach p³odnych
zazwyczaj nieco krótsze i cieñsze ni¿
na p³onych (fot. 49).
Kolce: Bardzo zmienne, pojedyncze, grube i ostro zakoñczone, czêsto
po 2, rzadziej po 3 w pêczkach (fot. 46).
U form mniejszych oraz na dolnych miêdzywêlach brodawkowate. Górne miêdzywêla znacznie gêciej okolcowane
ni¿ dolne (fot. 47).

Fot. 46. Okorowanie i okolcowanie Chara tomentosa
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Przylistki: Zmienne, u³o¿one najczêciej w dwurzêdowych, a u osobników dobrze rozwiniêtych, silnie okolcowanych, tak¿e w trójrzêdowych okó³kach, wyranie rozdête u nasady, ostro
zakoñczone (fot. 50). Przylistki w górnym okó³ku przewa¿nie nieco d³u¿sze
ni¿ w dolnym.

Fot. 47. Nibylicie górnych okó³ków Chara tomentosa

Piennoæ: Dwupienna. Zarówno
lêgnie jak i plemnie wykszta³caj¹ siê
pojedynczo w wêz³ach nibylici (rzadko w parach). Plemnie du¿e (najczêciej
powy¿ej 1 mm rednicy), o intensywnie
pomarañczowym zabarwieniu (fot. 49),
widoczne go³ym okiem. Lêgnie jasnobr¹zowe, niewiele wiêksze od plemni
spotykane rzadziej. Koronka lêgni wyranie rozchylona. Osobniki p³odne
znacznie czêciej spotykane na p³ytszych stanowiskach.
Cechy charakterystyczne: Rolina o bardzo zmiennej budowie morfologicznej. Tworzy liczne ekotypy. Charakterystyczne zielono-pomarañczowe
zabarwienie plech oraz jaskrawo pomarañczowe plemnie (rolina dwupienna).
Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ s¹ charakterystycznie rozdête nieokorowane zakoñczenia nibylici oraz nibylistki dobrze
rozwiniête dooko³a wêz³ów nibylici.
Rozprzestrzenienie: Rolina
bardzo rozpowszechniona na obszarze
ca³ego kraju. Wraz z Nitellopsis obtusa nale¿y do najczêciej spotykanych
gatunków ramienic.

Ekologia: Zimuj¹ca. Wystêpuje
szczególnie w czystowodnych mezoeutroficznych oraz s³abo i umiarkowaFot. 48. Nieokorowane zakoñczenia nibylici Chara tomennie eutroficznych jeziorach, znacznie
tosa
rzadziej w innych typach wód, jak starorzecza, torfianki czy wody s³onawe. Wystêpuje do g³êbokoci 7 m, w wyp³yconych zatokach
jeziornych mo¿e tworzyæ bardzo zwarte ³¹ki widoczne sponad lustra wody, o charakterystycznym
czerwonawym zabarwieniu (fot. 51). Tworz¹c zwarte zbiorowiska, czêsto wykszta³ca silnie uwodnione, znacznej mi¹¿szoci, organiczno-wêglanowe pod³o¿e o jasno-szarym zabarwieniu.
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Nie podlega ochronie; kategoria zagro¿enia R  gatunek rzadki.
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Fot. 49. P³odne nibylicie
Chara tomentosa z
plemniami

Fot. 50. Zró¿nicowane przylistki Chara tomentosa z czêciowo
wykszta³conym
trzecim rzêdem

Fot. 51. £¹ka Chara tomentosa o charakterystycznym czerwonawym zabarwieniu
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Gatunek: Chara vulgaris Linné 1753
Pokrój: Rolina przewa¿nie ma³a (1050 cm wysokoci), o cienkiej niby³odydze (0,51 mm
rednicy) i nibyliciach, silnie rozga³êziona, wiotka. Najczêciej tworzy niewielkie kêpy (fot. 52).
Typowe osobniki, wystêpuj¹ce na p³ytkich stanowiskach, s¹ zazwyczaj ma³e (do 20 cm wysokoci), s³abo inkrustowane. Na g³êbszych stanowiskach oraz w zwartych zbiorowiskach innych gatunków rolin zanurzonych spotykane s¹ bardzo wyd³u¿one formy (nawet do 0,5 m wysokoci) o
d³ugich miêdzywêlach (do 14 cm) oraz d³ugich i wiotkich nibyliciach (do 5 cm d³ugoci). Zabarwienie przewa¿nie jasno-¿ywozielone (fot. 53).
Podobieñstwo do innych rolin:
Osobniki wystêpuj¹ce na p³ytkich stanowiskach mog¹ byæ mylone z Chara
contraria.
Okorowanie: Podwójne. Rzêdy
boczne wyranie przewy¿szaj¹ rzêdy
g³ówne, niekiedy je przesklepiaj¹c (fot.
53 i 54). Czasem spotykane okorowanie niezupe³ne.
Nibylicie: Bardzo zmiennej d³ugoci, wyranie wygiête do wewn¹trz,
510 w okó³ku (najczêciej 67), 78
cz³onowe (do 12 cz³onów) o bardzo
zmiennej liczbie cz³onów okorowanych (przewa¿nie 34). Cz³ony nieokorowane (24) s¹ czêsto wyd³u¿one i zaokr¹glone. U osobników rosn¹cych na pod³o¿u organicznym lub torfowym nibylicie s¹ czêsto ca³kowicie
nieokorowane.

Fot. 52. Pokrój i zabarwienie oraz kêpowe wystêpowanie
Chara vulgaris

Nibylistki: Dobrze wykszta³cone.
Na stronie wewnêtrznej bardzo wyrane, d³ugie i cienkie, znacznie przewy¿szaj¹ce lêgnie (niekiedy d³u¿sze od
cz³onów nibylici, fot. 55). Na stronie
zewnêtrznej nibylicia bardzo s³abo rozwiniête (brodawkowate) lub brak.
Kolce: Pojedyncze, przewa¿nie
brodawkowate lub wa³eczkowate, w
górnej czêci miêdzywêla wyranie
skierowane ku do³owi (fot. 54). Stoj¹ w
bruzdach st¹d czêsto (zw³aszcza brodawkowate) s³abo widoczne (fot. 53).
W dolnych miêdzywêlach znacznie
s³abiej wykszta³cone ni¿ w górnych.
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Fot. 53. Podwójne okorowanie Chara vulgaris z rzêdami
bocznymi przewy¿szaj¹cymi rzêdy g³ówne oraz
kolce stoj¹ce w bruzdach

Przylistki: U³o¿one w
dwurzêdowych okó³kach,
przewa¿nie s³abo wykszta³cone  brodawkowate lub wa³eczkowate (fot. 54). U typowych osobników, wa³eczkowate, wyrastaj¹ce po dwie
pary pod ka¿dym nibyliciem,
przy czym przylistki w górnym
okó³ku nieco d³u¿sze ni¿ w
dolnym.

Fot. 54. Dwurzêdowy okó³ek przylistków Chara vulgaris

Fot. 55. D³ugie nibylistki Chara vulgaris

Piennoæ: Rolina jednopienna. Lêgnie i plemnie
wykszta³caj¹ siê pojedynczo,
w 34 pierwszych wêz³ach nibylici okorowanych. Rzadko
spotykane po 2 pary lêgni i
plemni w pojedynczym wêle.
Plemnie czerwonawe, wyranie mniejsze od lêgni. Lêgnie
przewa¿nie zielonopomarañczowe. Koronka szeroka u
podstawy, lecz bardzo krótka.
Cechy charakterystyczne: Bardzo wiotka, czasem stwarza wra¿enie roliny
p³o¿¹cej siê po dnie (fot. 52).
Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ ten gatunek, widoczn¹ go³ym okiem,
jest znaczna d³ugoæ nibylistków oraz nieokorowane du¿e
fragmenty nibylici. Okorowanie z rzêdami g³ównymi s³abiej
wykszta³conymi od bocznych
i, przez to, usytuowanie kolców w bruzdach to cecha
równie¿ warta podkrelenia.

Rozprzestrzenienie: Rolina bardzo rozpowszechniona na obszarze ca³ego kraju.
Ekologia: Gatunek zimuj¹cy. Rolina kosmopolityczna, rzadko jednak spotykana w jeziorach. Najczêciej wystêpuje w ma³ych i p³ytkich zbiornikach, (czasem nawet w ma³ych okresowych zag³êbieniach), w rowach, stawach, starorzeczach i torfiankach. Rzadko notowana tak¿e w
rzekach. Rolina wiat³olubna, ronie na stanowiskach p³ytkich, na pod³o¿u organicznym, ale
tak¿e mineralnym. Odporna na zmieniaj¹ce siê warunki rodowiskowe, w tym czasowe wysuszenie. Bardzo rzadko tworzy ³¹ki podwodne.
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Nie podlega ochronie; kategoria zagro¿enia V  gatunek nara¿ony.
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Gatunek: Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonhardi 1863
Pokrój: Rolina du¿a, wyranie promienicie symetryczna i rozga³êziona (fot. 56 i 57), o
grubej niby³odydze (0,61 mm) i d³ugich miêdzywêlach (do 10 cm). W zwartych zbiorowiskach,
pojedyncze osobniki osi¹gaj¹ 0,50,8 m wysokoci. D³ugie nibylistki sprawiaj¹, i¿ rolina sprawia
wra¿enie bardzo gêstej, a przy tym silnie rozga³êzionej. Mo¿e rosn¹æ pojedynczo, w ma³ych skupieniach oraz tworzyæ zwarte ³¹ki. Na stanowiskach g³êbokich plechy mog¹ byæ silnie wyd³u¿one,
szczytowe czêci wyrastaj¹ ponad zwart¹ darñ. Zabarwienie ¿ywozielone lub ¿ó³tozielone (fot. 56).
Rolina bardzo krucha, zw³aszcza w jeziorach twardowodnych, gdzie mo¿e byæ silnie inkrustowana. W niewielkich zbiornikach miêkkowodnych, na pod³o¿u organicznym, znacznie bardziej wiotka.
Podobieñstwo do innych rolin: Z uwagi na bardzo charakterystyczn¹ budowê jedynie osobniki obserwowane w zwartych ³¹kach
mog¹ byæ mylone z Nitellopsis obtusa. Równie¿ dolne okó³ki nibylici, ze s³abo wykszta³conymi nibylistkami, mog¹ przypominaæ okó³ki nibylici Nitellopsis obtusa. Bli¿sza obserwacja
pozwala jednak na jednoznaczn¹ identyfikacjê.
Okorowanie: Niezupe³ne (czêsto odstaj¹ce od niby³odygi) lub brak (fot. 58).
Nibylicie: Nieokorowane, wyranie krótsze od miêdzywêli (do 7 cm d³ugoci), 35 cz³onowe, od 7 do 10 w okó³ku (przewa¿nie po 8
9). Pierwszy cz³on bardzo d³ugi (niekiedy d³u¿szy od wszystkich pozosta³ych, fot. 57 i 59).
Nibylistki: D³ugie (do ponad 20 mm) i
cienkie, od 4 do 7 w wêz³ach nibylici, jednakowo wykszta³cone dooko³a wêz³a nibylicia
(fot. 57 i 59). D³u¿sze od cz³onów nibylici, z tym, ¿e w szczytowych wêz³ach wyranie krótsze od pocz¹tkowych, ostro zakoñczone jednokomórkowym cz³onem. W dolnych okó³kach
nibylici niekiedy bardzo nieliczne.
Na nibyliciach p³odnych pod lêgni¹
wyrastaj¹ czêsto 12 krótsze od lêgni nibylistki.

Fot. 56. Pokrój i zabarwienie Lychnothamnus barbatus

Kolce: Zazwyczaj wyrane, brodawkowate lub wa³eczkowate.
Przylistki: Bardzo d³ugie (widoczne go³ym okiem) i podobne do
nibylistków, proste i ostro zakoñczone przylistki tworz¹ pojedynczy okó³ek, dwukrotnie liczniejszy od liczby
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Fot. 57. Promiensta symetria plech Lychnothamnus barbatus

nibylici (fot. 59). Najczêciej u³o¿one prostopadle wzglêdem niby³odygi, b¹d nieznacznie skierowane w dó³ lub w górê, co stwarza wra¿enie podwójnego okó³ka.
Piennoæ: Jednopienna. W wêz³ach nibylici wyrasta zazwyczaj 1 lêgnia stoj¹ca pomiêdzy 2 (rzadko 3) plemniami (fot. 60). Lêgnie du¿e
(do 1,35 mm d³ugoci), wyranie wyd³u¿one, ¿ó³te
lub ¿ó³tozielone. Koronka bardzo ma³a, wyranie zamkniêta. Plemnie ok. 3 krotnie mniejsze
od lêgni, pomarañczowe lub czerwonawe.
Cechy charakterystyczne: Rolina bardzo charakterystyczna, trudna do pomylenia z
innymi gatunkami, o wyranej symetrii promienistej, pojedynczym okó³ku silnie wyd³u¿onych
przylistków, niezupe³nym okorowaniu i niepowtarzalnej budowie nibylici.
Rozprzestrzenienie: Rolina bardzo
rzadko notowana, chocia¿ w przesz³oci znacznie czêstsza.
Ekologia: Mo¿e zimowaæ. Preferuje mineralne pod³o¿e do ponad 4 m g³êbokoci, g³ównie w jeziorach o niskiej trofii i du¿ej przezroczystoci wód, ale tak¿e i w drobnych zbiornikach oraz wodach okresowo wysychaj¹cych.
Tworzy ³¹ki, choæ nie tak zwarte jak np. Nitellopsis obtusa. Czasem przerasta ca³e zbiorniki
(p³ytkie i drobne). Czêsto wspó³wystêpuje z Nitellopsis obtusa, tworz¹c kêpy w ³¹kach krynicznicy. Podobnie do wielu gatunków ramienic buduj¹cych zbiorowiska tworzy charakterystyczne pod³o¿e ramienicowe.

Fot. 58. Niby³odyga Lychnothamnus barbatus z
okorowaniem niezupe³nym

Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i
grzybów w Polsce): Gatunek chroniony; kategoria zagro¿enia E  gatunek wymieraj¹cy.

Fot. 59. Pojedynczy okó³ek d³ugich, igie³kowatych
przylistków u Lychnothamnus barbatus

Fot. 60. Lêgnie i usytuowane bocznie poni¿ej lêgni plemnie na nibyliciu Lychnothamnus
barbatus
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Gatunek: Nitellopsis obtusa (Desvaux in Loiseleur-Deslongchamps) J. Groves 1919
Pokrój: Rolina du¿a, o grubej niby³odydze (1,52 mm) i d³ugich (do kilkunastu cm) miêdzywêlach (fot. 61). W zwartych zbiorowiskach pojedyncze osobniki mog¹ osi¹gaæ du¿e rozmiary
(fot. 62), przekraczaj¹c nawet 1,5 m wysokoci. Na p³ytkich, przybrze¿nych stanowiskach oraz w
zbiorowiskach szuwarowych mo¿e tak¿e tworzyæ niewielkie kêpy lub wystêpuje pojedynczo, rzadko
przekraczaj¹c kilkanacie cm wysokoci. Zabarwienie zmienne: od ¿ywo zielonego u osobników na stanowiskach
g³êbokich do zielono¿ó³tego lub zielonoró¿owego u osobników spotykanych na
p³ytkich stanowiskach. Rolina bardzo
krucha, zw³aszcza w jeziorach twardowodnych, gdzie mo¿e byæ silnie inkrustowana wêglanem wapnia.
Podobieñstwo do innych rolin:
Z uwagi na brak okorowania i przylistków mo¿e byæ mylony z niektórymi gatunkami z rodzaju Nitella, zw³aszcza z
Nitella flexilis oraz N. opaca. Dotyczy
to w szczególnoci osobników m³odych
oraz cienkich, a tak¿e nibylici ni¿ej po³o¿onych okó³ków, rozga³êziaj¹cych siê
na odcinki podobnej d³ugoci. Warto
wiêc obserwowaæ szczytowe czêci roliny, gdzie nibylicie tworz¹ wyranie o
d³ug¹ oraz krótkie, skierowane do wewn¹trz promienie (fot. 63). Z Nitellopsis
obtusa mo¿e byæ niekiedy pomylony
Lychnothamnus barbatus (gdy materia³
pobrany jest kotwic¹ w du¿ej iloci ze
zwartych zbiorowisk), obydwa gatunki,
bowiem, mog¹ byæ uznane za podobne
pod wzglêdem barwy i pokroju.

Fot. 61. Pokrój i zabarwienie Nitellopsis obtusa

Okorowanie: Brak (fot. 63).
Nibylicie: D³ugie (do 20 cm), 2
3 cz³onowe  od 5 do 7 w okó³ku (przewa¿nie po 6, fot. 61). W górnych okó³kach d³u¿sze od miêdzywêli. Zakoñczone ostro (fot. 63).
Nibylistki: S¹ to promienie boczne nibylici, odchodz¹ce od promieni
g³ównych, d³ugie, od 1 do 2 w wêz³ach
nibylici. W szczytowych okó³kach (najm³odszych) wyranie krótsze od nibylici,
co mo¿e byæ pomocne w identyfikacji
tego gatunku (fot. 63). W dolnych okó³kach czêsto brak. Zakoñczone ostro.
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Fot. 62. Rozmiary osobników Nitellopsis obtusa w zwartej
³¹ce na g³êbszych stanowiskach

Fot. 64. Bulwki (bulbillae) u Nitellopsis obtusa

Fot. 63. Szczytowe okó³ki nibylici u Nitellopsis obtusa

Kolce: Brak.
Przylistki: Brak.
Piennoæ: Dwupienna. Zarówno lêgnie jak i plemnie wykszta³caj¹ siê w wêz³ach nibylici (pojedynczo lub w parach).
Lêgnie, wyranie zaokr¹glone, spotykaFot. 65. Zwarte zbiorowisko Nitellopsis obtusa wród rone znacznie rzadziej ni¿ plemnie. Rozlinnoci naczyniowej
mna¿a siê g³ównie wegetatywnie za pomoc¹ charakterystycznych bia³ych bulwek (bulbilli), powstaj¹cych z dolnych wêz³ów niby³odygi.
Cechy charakterystyczne: Wy¿ej wspomniane, charakterystyczne dla tego gatunku bia³e bulwki, o gwiazdkowatym, 5, 6 lub 7-promienistym kszta³cie (fot. 64), widoczne go³ym okiem
(przewa¿nie 35 mm rednicy). Tworzy czêsto tak gêste i zwarte zbiorowiska, i¿ kotwic¹ mo¿na
pobraæ tylko nieliczne, szczytowe fragmenty tych makroglonów.
Rozprzestrzenienie: Rolina bardzo rozpowszechniona na terytorium Polski.
Ekologia: Rolina zimuj¹ca. Preferuje mineralne pod³o¿e o g³êbokoci do 7 m. Tworz¹c
zwarte zbiorowiska (samodzielnie (fot. 65) lub z Chara tomentosa, C. contraria i in.) czêsto wykszta³ca silnie uwodnione, organiczno-wapienne pod³o¿e o szarym zabarwieniu. Wystêpuje w
jeziorach czystowodnych, mezo-eutroficznych i s³abo- do umiarkowanie eutroficznych.
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Nie podlega ochronie; kategoria zagro¿enia R  gatunek rzadki.
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Podrodzina Nitelloideae
Gatunek: Nitella capillaris (Krocker) J. Groves et Bullock-Webster 1920
Pokrój: Rolina przewa¿nie doæ du¿a (1040 cm wysokoci), bardzo mocno rozga³êziona
(fot. 66), o cienkiej niby³odydze (przewa¿nie 0,50,9 mm rednicy) i d³ugich nibyliciach p³onnych. Miêdzywêla d³ugie (do 8 cm d³ugoci), d³u¿sze od nibylici b¹d im równe. Czêsto widoczne go³ym okiem g³ówki tworzone przez nibylicie p³odne (fot.
66 i 67). Wyrane, przezroczyste
galaretowate otoczki wokó³ gametangiów. Pojedyncze osobniki
tworz¹ bardzo gêste kêpy o ¿ywozielonym lub ciemnozielonym zabarwieniu (fot. 68).
Podobieñstwo do innych
rolin: M³ode osobniki bez wykszta³conych gametangiów mog¹
byæ pokrojowo mylone z Nitella flexilis. Ponadto gatunek ten mo¿e
byæ mylony z osobnikami mêskimi
Nitella syncarpa oraz z gatunkami
z rodzaju Tolypella.
Nibylicie: Bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem wielkoci (zazwyczaj od 2 do 4 cm d³ugoci),
po 68 (do 9) w okó³ku. Prawie
wszystkie nibylicie p³odne.
Wszystkie nibylicie raz rozwidlone. P³onne widlasto rozga³êzione,
wyranie d³u¿sze od p³odnych
(niekiedy d³u¿sze od miêdzywêli), mog¹ byæ nierozwidlone. Nibylicie p³odne pojedynczo rozwidlone o d³ugim cz³onie I rzêdu i 23
krótszych cz³onach II rzêdu. Zarówno ¿eñskie jak i mêskie nibylicie p³odne tworz¹ czêsto ma³e (do
0,6 cm rednicy) lecz stosunkowo
gêste g³ówki (fot. 67), wyrastaj¹ce na krótkim odga³êzieniu niby³odygi. Brak dodatkowych nibylici. Zakoñczenie nibylici têpe,
b¹d krótko zaostrzone poprzez
wyci¹gniêcie ciany komórkowej
na zewn¹trz (tzw. hialinowy koniec, przypominaj¹cy nieco mucro,
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Fot. 66. Pokrój i zabarwienie Nitella capillaris

Fot. 67. Charakterystyczne g³ówki nibylici p³odnych u Nitalla
capillaris

czyli silnie skrócon¹ dodatkow¹ komórkê spotykan¹ u niektórych gatunków z rodzaju Nitella).
Piennoæ: Dwupienna. Osobniki mêskie i ¿eñskie rosn¹ obok siebie. Zarówno lêgnie jak i
plemnie wykszta³caj¹ galaretowate otoczki, mog¹ wyrastaæ u nasady nibylici. Plemnie du¿e
(ok. 0,6 mm rednicy), wyrastaj¹ pojedynczo w rozga³êzieniach nibylici (niekiedy w wêz³ach
nie rozga³êzionych nibylici) najczêciej jasno¿ó³te lub pomarañczowe. Lêgnie od 2 do 4 (rzadko pojedynczo), wyrastaj¹ w rozga³êzieniach nibylici, wyranie mniejsze od plemni jasnozielone. Koronka bardzo ma³a, czêsto
brak (odpadaj¹ca).
Cechy charakterystyczne:
Bardzo liczne, u³o¿one skupiskowo gametangia, otoczone grubymi, widocznymi go³ym okiem, galaretowatymi otoczkami tworz¹
charakterystyczne g³ówki (fot.
6669). Czêsto gametangia widoczne na wszystkich rozga³êzieniach nibylici. Bardzo d³ugie nibylicie p³onne w dolnych okó³kach niby³odygi.

Fot. 68. Kêpa Nitella capillaris w rodowisku

Rozprzestrzenienie: Rolina bardzo rzadko spotykana na obszarze ca³ego kraju.
Ekologia: Jednoroczna,
kie³kuje z oospor jesieni¹ lub w
zimie pod lodem, gametangia rozwijaj¹ siê wiosn¹, w lipcu rolina
ginie. Wystêpuje g³ównie w niewielkich zbiornikach, stawach i
torfiankach. W jeziorach spotykana rzadko  g³ównie w czystowodnych  mezotroficznych i eutroficznych. Rzadko tworzy ³¹ki,
wystêpuje najczêciej w postaci
gêstych kêp. Ronie zazwyczaj
na niewielkich g³êbokociach (poni¿ej 1 m), w dobrze nas³onecznionych miejscach, na pod³o¿u
mulistym lub mineralnym. Bardzo
rzadko inkrustowana.

Fot. 69. G³ówki p³odnych nibylici u Nitella capillaris w powiêkszeniu

Status ochrony w Polsce
oraz kategoria zagro¿enia (wg
Czerwonej listy rolin i grzybów
w Polsce): Gatunek chroniony;
kategoria zagro¿enia I  gatunek o
nieokrelonym zagro¿eniu.
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Gatunek: Nitella flexilis (Linné) Agardh 1824
Pokrój: Rolina przewa¿nie doæ du¿a i silna (1040 cm wysokoci), silnie rozga³êziona,
o cienkiej niby³odydze (0,51,2 mm rednicy) i nibyliciach. Miêdzywêla u typowych form zazwyczaj d³u¿sze od nibylici (w dolnych okó³kach wyranie d³u¿sze). Osobniki wystêpuj¹ce na p³ytkich, przybrze¿nych stanowiskach czêsto tworz¹ niewielkie, gêste (ok. 1015 cm wysokoci) kêpy
wyrastaj¹ce z grubej i jasnej bulwki, czêsto silnie inkrustowane. Na g³êbokich stanowiskach spotykane s¹ bardzo wyd³u¿one formy (nawet do 1,2 m wysokoci) o bardzo d³ugich miêdzywêlach
(kilkukrotnie d³u¿szych od nibylici) oraz d³ugich (do 7 cm d³ugoci) i wiotkich nibyliciach. Zabarwienie przewa¿nie ciemnozielone, na pod³o¿u organicznym dolne fragmenty czêsto brunatne,
silnie inkrustowane osobniki szarozielone. Rolina bardzo wiotka i elastyczna. Pokrój i zabarwienie przedstawiono na fot. 70.
Podobieñstwo do innych rolin: Typowe osobniki, bez wykszta³conych gametangiów, najczêciej mog¹ byæ mylone z Nitella opaca, a tak¿e (pokrojowo) z Nitella mucronata oraz z pewnymi formami Nitellopsis obtusa.
Nibylicie: Jednokrotnie rozga³êzione, po 6 w okó³ku, d³ugie i wiotkie. Czêsto 12 dodatkowe nibylicie, krótsze i nie rozga³êzione (fot. 71). Zbudowane z 23 odcinków jednokomórkowych. Odcinki I rzêdu ok. dwukrotnie d³u¿sze od odcinków II rzêdu, têpo zakoñczonych o zgrubia³ej b³onie na koñcu. Przewa¿nie proste, szczytowe nieco wygiête do wewn¹trz, bardzo rzadko w
szczytowych okó³kach tworz¹ g³ówki (fot. 72).

Fot. 70. Pokrój i zabarwienie Nitella flexilis
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Fot. 71. Typowe i dodatkowe (nie rozwidlone)
nibylicie Nitella flexilis

Piennoæ: Jednopienna. Lêgnie
i plemnie wykszta³caj¹ siê pojedynczo
w rozga³êzieniach nibylici (fot. 73 i
74). Nie wytwarzaj¹ galaretowatej
otoczki. Plemnie siedz¹ce, w rozga³êzieniach nibylici, najczêciej ¿ó³tozielone. Lêgnie (najczêciej 1, rzadko 2)
u³o¿one poni¿ej plemni, niewiele od
niej wiêksze, zielonkawe. Koronka
bardzo ma³a, lub brak (odpadaj¹ca).
Cechy charakterystyczne:
Charakterystyczne (12) dodatkowe,
nie rozga³êzione nibylicie w okó³ku.
Czêsto widoczne charakterystyczne
pr¹¿kowanie na niby³odydze i nibyliciach, bêd¹ce wynikiem zró¿nicowanego odk³adania inkrustacji. W porównaniu z bardzo podobnym gatun-

Fot. 72. Szczytowe okó³ki nibylici Nitella flexilis

kiem Nitella opaca wytwarza lêgnie i plemnie na tych samych osobnikach (jednopiennoæ).
Rozprzestrzenienie: Rolina bardzo rozpowszechniona, czêsto spotykana na obszarze ca³ego kraju.
Ekologia: Zale¿nie od warunków jednoroczna lub mo¿e zimowaæ. Rolina kosmopolityczna.
Najczêciej spotykana w jeziorach mezotroficznych, gdzie tworzy zwarte ³¹ki, zajmuj¹c zarówno
wyp³ycone jak i bardzo g³êbokie stanowiska (do 10 m). Spotykana tak¿e w zbiornikach eutroficznych, gdzie nie tworzy ³¹k, lecz niewielkie kêpy poród zbiorowisk szuwarowych. Mo¿e wystêpowaæ tak¿e w ma³ych zbiornikach i wodach wolno p³yn¹cych, a tak¿e w wodach zasolonych.
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Nie podlega ochronie; kategoria zagro¿enia V  gatunek nara¿ony.

Fot. 73. Lêgnie i plemnie u jednopiennego gatunku Nitella flexilis

Fot. 74. Plemnia i m³oda lêgnia w rozwidleniu nibylicia Nitella
flexilis
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Gatunek: Nitella gracilis (Smith) Agardh 1828
Pokrój: Rolina o zmiennej wielkoci (od 3 do 20 cm wysokoci), przewa¿nie ma³a, silnie
rozga³êziona, o doæ cienkiej niby³odydze (poni¿ej 0,5 mm rednicy) i delikatnych nibyliciach.
Miêdzywêla u typowych form znacznie d³u¿sze od nibylici (w górnych okó³kach czêsto krótsze).
Osobniki wystêpuj¹ce na p³ytkich, stanowiskach czêsto tworz¹ ma³e, bardzo gêste, silnie rozga³êzione kêpy. Na g³êbokich stanowiskach spotykane s¹ wyd³u¿one formy o bardzo d³ugich miêdzywêlach oraz wyranie krótszych nibyliciach. U osobników na g³êbokich stanowiskach zabarwienie ciemnozielone lub brunatne, na p³ytkich, z kolei, jasnozielone. Rolina przewa¿nie bardzo
drobna i krucha. Pokrój i zabarwienie typowe dla tego gatunku przedstawiono na fot. 75.
Podobieñstwo do innych rolin:
Dobrze wykszta³cone, du¿e osobniki,
najczêciej mog¹ byæ mylone z Nitella
mucronata. Ma³e osobniki, z gêstymi
skupieniami nibylici mog¹ byæ mylone
z Nitella batrachosperma.
Nibylicie: Przewa¿nie ma³e i delikatne, 23 krotnie rozga³êzione, najczêciej po 6 w okó³ku, wyranie skierowane ku górze. Odcinek I rzêdu wyranie d³u¿szy od pozosta³ych odcinków,
rozga³êziony na 45 odcinki II rzêdu.
Odcinki ka¿dego z olejnych (23) rzêdów odga³êzieñ krótsze od poprzedzaj¹cych, podzielone na kolejne 34 odcinki. Tworz¹ bardzo czêsto gêste, pêdzelkowate skupienia lecz nie tworz¹
g³ówek (fot. 76). W dolnych okó³kach
niekiedy nie rozga³êzione. Brak dodatkowych nibylici. Koñcowy odcinek nibylicia zazwyczaj 3 komórkowy (rzadko 2 komórkowy), przy czym ostatnia
komórka w postaci wyranego mucro
(oddzielnej, silnie skróconej komórki), u
podstawy nieco wê¿szego, przewa¿nie
od 1/2 do 3/4 szerokoci poprzedzaj¹cej komórki (fot. 77).
Piennoæ: Jednopienna (fot. 78).
Gametangia mog¹ wykszta³caæ siê we
wszystkich rozga³êzieniach nibylici. Nie
wytwarzaj¹ galaretowatej otoczki. Plemnie ma³e (poni¿ej 0,3 mm rednicy) wyrastaj¹ pojedynczo, zazwyczaj nieco
sp³aszczone, pomarañczowe. Lêgnie
u³o¿one pojedynczo (bardzo rzadko po
2) poni¿ej plemni, wyranie od niej wiêksze. Koronka ma³a, lecz zazwyczaj wi-
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Fot. 75. Pokrój i zabarwienie Nitella gracilis

Fot. 76. Wielokrotne rozga³êzienie nibylicia Nitella gracilis

doczna (fot. 78). Czêsto spotykane nibylicie z samymi lêgniami lub plemniami, przez co rolina mo¿e
sprawiaæ wra¿enie dwupiennej.
Cechy charakterystyczne: Nibylicie bardzo
gêste, wielokrotnie podzielone. Charakterystyczne
zakoñczenie nibylici w postaci wyranego mucro.
Rozprzestrzenienie: Rolina doæ rozpowszechniona i stosunkowo czêsto spotykana na obszarze ca³ego kraju.

Fot. 77. Zakoñczenia nibylici Nitella gracilis

Ekologia: Mo¿e byæ jednoroczna lub wieloletnia, zale¿nie od warunków pogodowych. Spotykana g³ównie w niewielkich zbiornikach, stawach i
rowach. Wystêpuje tak¿e w czystowodnych jeziorach (mezotroficznych lub eutroficznych), czêsto na
p³ytkich stanowiskach, ale równie¿ na wiêkszych
g³êbokociach, gdzie mo¿e tworzyæ ³¹ki (nawet poni¿ej 5 m g³êbokoci). Ronie zazwyczaj na pod³o¿u organiczno-mineralnym lub mineralnym. Na p³ytkich stanowiskach g³ównie w postaci niewielkich
kêp, spotykana przewa¿nie jako gatunek towarzysz¹cy w zbiorowiskach rolin naczyniowych.

Fot. 78. Lêgnia i plemnia w rozwidleniu nibylicia Nitella gracilis

Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Gatunek chroniony; kategoria zagro¿enia I  gatunek o nieokrelonym zagro¿eniu.
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Gatunek: Nitella mucronata (A. Braun) Miquel 1840
Pokrój: Rolina du¿a i silna (1530 cm wysokoci), silnie rozga³êziona, o doæ grubej niby³odydze (0,81,2 mm rednicy) i nibyliciach. Miêdzywêla u typowych form podobnej d³ugoci do
nibylici (w górnych okó³kach czêsto krótsze). Osobniki wystêpuj¹ce na p³ytkich, stanowiskach
czêsto tworz¹ ma³e, doæ gêste, silnie rozga³êzione kêpy. Na g³êbokich stanowiskach spotykane
s¹ bardzo wyd³u¿one formy (nawet do 0,5 m wysokoci), o bardzo d³ugich miêdzywêlach (d³u¿szych od nibylici) oraz wyd³u¿onych, wysoko rozga³êzionych nibyliciach. U osobników na g³êbokich stanowiskach zabarwienie ciemnozielone lub brunatne, na p³ytkich, z kolei, ¿ywozielone
(fot. 79). Rolina bardzo wiotka, mo¿e byæ inkrustowana.
Podobieñstwo do innych rolin: Typowe osobniki, najczêciej mog¹ byæ mylone z Nitella
gracilis. Ma³e osobniki (pokrojowo) mog¹ byæ mylone z Nitella flexilis.
Nibylicie: 23 krotnie rozga³êzione, przewa¿nie po 6 w okó³ku. Odcinek I rzêdu bardzo
d³ugi (ponad 1/2 d³ugoci ca³ego nibylicia) rozga³êziony na 34 odcinki II rzêdu. Odcinki ka¿dego
z kolejnych (23) rzêdów odga³êzieñ krótsze od poprzedzaj¹cych, podzielone na kolejne na 34
odcinki. Tworz¹ niekiedy gêste, pêdzelkowate skupienia lecz nie tworz¹ g³ówek. W dolnych okó³kach d³ugie i wiotkie, niekiedy nie rozga³êzione. Brak dodatkowych nibylici. Koñcowe cz³ony
nibylici przewa¿nie 2 komórkowe (rzadko 3 komórkowe), przy czym ostatnia komórka w postaci
wyranie zaostrzonego mucro, u podstawy wielokrotnie (do 8 razy) wê¿sze od poprzedzaj¹cej
komórki (fot. 80).
Piennoæ: Jednopienna. Gametangia mog¹ wykszta³caæ siê we wszystkich rozga³êzieniach nibylici. Nie wytwarzaj¹ galaretowatej otoczki (fot. 81). Plemnie ma³e (poni¿ej 0,3 mm

Fot. 79. Szczytowa czêæ Nitella mucronata
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rednicy) wyrastaj¹ pojedynczo,
zazwyczaj ciemnopomarañczowe.
Lêgnie (najczêciej 1, rzadko 2)
u³o¿one poni¿ej plemni, wyranie
od niej wiêksze. Koronka ma³a, lecz
najczêciej widoczna. Czêsto spotykane nibylicie z samymi lêgniami, przez co rolina sprawia wra¿enie dwupiennej.
Cechy charakterystyczne:
Charakterystyczne zakoñczenie nibylici w postaci bardzo ma³ego
mucro.
Rozprzestrzenienie: Rolina
rozpowszechniona i doæ czêsto spotykana na obszarze ca³ego kraju.

Fot. 80. Koñcowa komórka nibylicia (mucro) u Nitella mucronata

Ekologia: W p³ytkich zbiornikach przewa¿nie jednoroczna, w
g³êbszych (wieloletnia). Spotykana w czystowodnych jeziorach mezotroficznych i s³abo- do umiarkowanie eutroficznych g³ównie na
g³êbokich stanowiskach, gdzie
mo¿e tworzyæ zwarte ³¹ki (nawet
do 20 m). Ronie zazwyczaj na silnie uwodnionym pod³o¿u organicznym lub organiczno-mineralnym.
Poza jeziorami wystêpuje tak¿e w
stawach, rowach, torfiankach, kana³ach itp. a nawet (choæ rzadko)
w ród³ach.
Status ochrony w Polsce
oraz kategoria zagro¿enia (wg
Czerwonej listy rolin i grzybów
w Polsce): Nie podlega ochronie;
kategoria zagro¿enia E  gatunek
wymieraj¹cy.

Fot. 81. Gametangia w rozwidleniach nibylici Nitella mucronata
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Gatunek: Nitella opaca (Bruzelius) Agardh 1824
Pokrój: Rolina du¿a i silna (20  30 cm wysokoci), silnie rozga³êziona, o cienkiej niby³odydze (0,5 0,8 mm rednicy) i nibyliciach. Miêdzywêla u typowych form znacznie d³u¿sze od
nibylici (w dolnych okó³kach niekiedy krótsze). Osobniki wystêpuj¹ce na p³ytkich, przybrze¿nych
stanowiskach czêsto tworz¹ niezbyt gêste kêpy o wyranie wyd³u¿onych nibyliciach. Na g³êbokich stanowiskach spotykane s¹ bardzo wyd³u¿one formy (nawet do 1 m wysokoci) o bardzo
d³ugich miêdzywêlach (kilkukrotnie d³u¿szych od nibylici) oraz krótkich i grubych nibyliciach,
czêsto tworz¹cych g³ówki. Rzadko inkrustowane, zabarwienie ¿ywozielone. Rolina bardzo wiotka i elastyczna. Pokrój i zabarwienie Nitella opaca przedstawiono na fot. 82.
Podobieñstwo do innych rolin: Typowe osobniki, bez wykszta³conych gametangiów, najczêciej mog¹ byæ mylone z Nitella flexilis, a tak¿e (pokrojowo) z Nitella mucronata oraz w
mniejszym stopniu z Nitellopsis obtusa.
Nibylicie: Jednokrotnie rozga³êzione, od 6 do 8 w okó³ku. W górnych okó³kach czêsto
tworz¹ charakterystyczne g³ówki, wyranie krótsze od miêdzywêli, sk³adaj¹ce siê g³ównie z nibylici p³odnych (fot. 83). W dolnych okó³kach d³ugie i wiotkie. Brak dodatkowych nibylici. Zbudowane z 23 odcinków jednokomórkowych. Odcinki I rzêdu nieco d³u¿sze od odcinków II rzêdu,
krótko ostro zakoñczonych.
Piennoæ: Dwupienna. Osobniki mêskie i ¿eñskie rosn¹ obok siebie. Plemnie osadzone
pojedynczo w rozga³êzieniach nibylici (fot. 84). Lêgnie osadzone s¹ przewa¿nie po dwie, rzadziej

Fot. 82. Pokrój i zabarwienie Nitella opaca
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Fot. 83. G³ówki nibylici na szczytowych okó³kach Nitella opaca

pojedynczo, równie¿ w rozwidleniu nibylici (fot. 85). Nie wykszta³caj¹ galaretowatej otoczki. Plemnie du¿e (0,6
0,7 mm rednicy), najczêciej ¿ó³tozielone lub pomarañczowe. Lêgnie podobnej wielkoci b¹d nieco mniejsze od
plemni, zielonkawe. Koronka bardzo
ma³a, lub brak.
Cechy charakterystyczne: Nibylicie tworz¹ czêsto g³ówki (zw³aszcza
p³odne), brak galaretowatych otoczek.
Rozprzestrzenienie: Rolina rozpowszechniona na obszarze ca³ego kraju choæ równoczenie doæ rzadko spotykana.

Fot. 84. Plemnia w rozga³êzieniu nibylicia u Nitella opaca

Ekologia: Rolina trwa³a, rozwijaj¹ca siê z oospory jesieni¹. Spotykana
g³ównie w czystowodnych jeziorach mezotroficznych, gdzie tworzy zwarte ³¹ki,
czêsto na bardzo g³êbokich stanowiskach (poni¿ej 5 m). Ronie zazwyczaj
na silnie uwodnionym pod³o¿u organicznym. Na p³ytkich stanowiskach spotykana g³ównie jako gatunek towarzysz¹cy w zbiorowiskach innych du¿ych ramienic (np. Nitellopsis obtusa). Spotykana tak¿e w stawach, rowach, rzadziej
na torfowiskach.
Status ochrony w Polsce oraz
kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce):
Gatunek chroniony; kategoria zagro¿enia I  gatunek o nieokrelonym zagro¿eniu.

Fot. 85. Lêgnie w rozwidleniu nibylicia u Nitella opaca
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Gatunek: Nitella syncarpa (Thuillier) Chevalier 1827
Pokrój: Rolina o bardzo zmiennej wielkoci, w jeziorach przewa¿nie doæ du¿a (1040 cm
wysokoci), silnie rozga³êziona, o cienkiej niby³odydze (przewa¿nie 0,50,7 mm rednicy) i d³ugich nibyliciach. Miêdzywêla d³ugie (do 12 cm d³ugoci), powyginane, zazwyczaj d³u¿sze od
nibylici. Czêsto widoczne go³ym okiem g³ówki nibylici p³odnych w galaretowatych otoczkach.
Pojedyncze osobniki czêsto bardzo roz³o¿yste z wyranie rozchylonymi nibyliæmi (zw³aszcza w
dolnych okó³kach). Rzadko inkrustowana o ¿ywozielonym zabarwieniu. Pokrój i zabarwienie tego
gatunku przedstawiono na fot. 86.
Podobieñstwo do innych rolin: Silnie wyd³u¿one osobniki bez widocznych galaretowatych otoczek mog¹ byæ mylone z Nitella opaca. Osobniki z wyranie wykszta³conymi g³ówkami
p³odnych nibylici z galaretowatymi otoczkami mog¹ byæ mylone z Nitella capillaris.
Nibylicie: Bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem wielkoci i kszta³tu, zazwyczaj od 3 do 8 cm
d³ugoci, po 68 w okó³ku. P³onne widlasto rozga³êzione, wyranie d³u¿sze od p³odnych. Czêsto
12 dodatkowe nibylicie, krótsze i nie rozwidlone. Nibylicie p³odne ¿eñskie nie rozwidlone,
przewa¿nie dwucz³onowe, zgiête w wêle (fot. 87). Nibylicie p³odne mêskie przewa¿nie krótkie
(do 0,5 mm) jednokrotnie rozwidlone, z 24 cz³onami koñcowymi, zazwyczaj tworz¹ gêste g³ówki
sklejone galaretowat¹ otoczk¹ (fot. 88). Wszystkie nibylicie ostro zakoñczone.
Piennoæ: Dwupienna. Osobniki mêskie i ¿eñskie rosn¹ obok siebie. Zarówno lêgnie jak i
plemnie wykszta³caj¹ galaretowate otoczki (fot. 87 i 88). Plemnie du¿e (0,50,7 mm rednicy),
wyrastaj¹ pojedynczo w rozga³êzieniach nibylici najczêciej, czerwone lub pomarañczowe. Lêgnie od 2 do 4 (rzadko pojedynczo), wyrastaj¹ z wêz³ów nie rozga³êzionych nibylici, podobnej
wielkoci b¹d nieco mniejsze od lêgni, ¿ó³tozielone. Koronka bardzo ma³a, najczêciej brak (odpadaj¹ca).

Fot. 86. Pokrój i zabarwienie Nitella syncarpa

74

Cechy charakterystyczne: Wykszta³ca charakterystyczne g³ówki z
galaretowatymi otoczkami. Nie rozwidlone nibylicie ¿eñskie (na osobnikach
¿eñskich), zgiête w wêle zaopatrzonym
w lêgnie oraz zwarte g³ówki krótkich nibylici mêskich (na osobnikach mêskich) to cechy bardzo charakterystyczne dla tej roliny.
Rozprzestrzenienie: Rolina
rzadko spotykana na obszarze ca³ego
kraju.

Fot. 87. Osobnik ¿eñski Nitella syncarpa z lêgniami w galaretowatych otoczkach.

Ekologia: Jednoroczna, o cyklu
rozwojowym przebiegaj¹cym odmiennie
ni¿ u innych gatunków z rodzaju Nitella: ¿yje od wiosny do jesieni, a nie od
jesieni do wiosny. Spotykana w g³êbokich czystowodnych jeziorach mezotroficznych i eutroficznych. Rzadko tworzy ³¹ki, ronie przewa¿nie na rozproszonych stanowiskach, w postaci gêstych kêp. Ronie zazwyczaj na pod³o¿u mulistym, rzadziej na mineralnym.
Czêsto spotykana na znacznych g³êbokociach. Na p³ytkich stanowiskach
stwierdzana g³ównie jako gatunek towarzysz¹cy w zbiorowiskach rolin naczyniowych. Wystêpuje tak¿e w stawach i innych drobnych zbiornikach
oraz rowach.
Status ochrony w Polsce oraz
kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce):
Gatunek chroniony; kategoria zagro¿enia I  gatunek o nieokrelonym zagro¿eniu.

Fot. 88. Galaretowate otoczki wokó³ gametangiów na osobniku mêskim Nitella syncarpa
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Gatunek: Nitella tenuissima (Desvaux) Kützing 1843
Pokrój: Rolina ma³a i delikatna (zazwyczaj od 10 do 20 cm wysokoci), s³abo rozga³êziona
o bardzo cienkiej niby³odydze (od 0,18 do 0,25 mm rednicy). Miêdzywêla kilkukrotnie d³u¿sze
od bardzo drobnych i delikatnych nibylici, wyrastaj¹cych w postaci gêstych, pêdzelkowatych lub
kolistych skupieñ, co sprawia wra¿enie jakby piercieni lub g³ówek nanizanych na nitkê.
Jest to szczególnie charakterystyczna cecha tego gatunku (fot. 89). Typowe osobniki w postaci
pojedynczych (rzadko rozga³êzionych) nitek. Zabarwienie ciemnozielone (niekiedy brunatne)
lub szarozielone (fot. 90 i 91).
Podobieñstwo do innych rolin: Dobrze wykszta³cone osobniki trudno pomyliæ z jak¹kolwiek inn¹ rolin¹. Niemniej, istnieje podobieñstwo pokrojowe do Nitella batrachosperma, a tak¿e
do Nitella gracilis.
Nibylicie: Bardzo ma³e i delikatne (do 6 mm d³ugoci), do 6 w okó³ku, wszystkie przewa¿nie 23 do 4 razy rozwidlone, tworz¹ gêste g³ówkowate lub pêdzelkowate skupienia o rednicy do
12 mm (fot. 90). Odcinek I rzêdu wyranie d³u¿szy od pozosta³ych odcinków (fot. 90), rozga³êziony
na 67 odcinków II rzêdu. Odcinki ka¿dego z kolejnych rzêdów odga³êzieñ znacznie krótsze od
poprzedzaj¹cych, podzielone na kolejne 3 do 5 odcinków. Brak dodatkowych nibylici. Koñcowy
odcinek nibylicia zazwyczaj 2 komórkowy (rzadko 3 komórkowy), przy czym ostatnia komórka w
postaci ma³ego mucro, u podstawy wyranie wê¿szego od poprzedzaj¹cej komórki (przewa¿nie
od 1/3 do 2/3 szerokoci poprzedzaj¹cej komórki, fot. 91). Nibylicie p³odne i p³onne jednakowo
wykszta³cone. ciana komórkowa gruba, wyranie widoczna.
Piennoæ: Jednopienna. Gametangia mog¹
wykszta³caæ siê we wszystkich rozga³êzieniach nibylici, poza pierwszym rozga³êzieniem. Nie wytwarzaj¹ galaretowatej otoczki. Plemnie bardzo ma³e
(poni¿ej 0,2 mm rednicy) wyrastaj¹ pojedynczo, zazwyczaj nieco sp³aszczone, pomarañczowe. Lêgnie
u³o¿one pojedynczo poni¿ej plemni, wyranie od niej
wiêksze (do 0,4 mm d³ugoci). Koronka ma³a lecz

Fot. 89. Pokrój i zabarwienie Nitella tenuissima
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Fot. 90. Okó³ek nibylici Nitella tenuissima

wyrana. Czêsto spotykane nibylicie
z samymi lêgniami lub plemniami, przez
co rolina mo¿e sprawiaæ wra¿enie jednopiennej.
Cechy charakterystyczne: Rolina o bardzo charakterystycznym pokroju  dotyczy to g³ównie gêstych skupieñ bardzo drobnych nibylici w wêz³ach strzelistej i delikatnej niby³odygi.
Rozprzestrzenienie: Rolina s³abo rozpowszechniona na obszarze ca³ego kraju i bardzo rzadko spotykana.
Ekologia: Jednoroczna lub zimuj¹ca, zale¿nie od warunków bytowania,
przy czym lêgnie i plemnie rozwijaj¹ siê
równoczenie od wiosny do jesieni.
Fot. 91. Mucro u Nitella tenuissima
Spotykana g³ównie w niewielkich
zbiornikach, stawach i torfiankach, a
nawet ka³u¿ach i na torfowiskach.
Stwierdzana w bardzo czystych jeziorach, o niskiej trofii, gdzie mo¿e rosn¹æ na bardzo g³êbokich stanowiskach (mo¿e rosn¹æ w jeziorach górskich). Wystêpuje g³ównie jako gatunek towarzysz¹cy w zbiorowiskach innych rolin, niekiedy, na p³ytkich stanowiskach tworzy zwarte zbiorowiska. W wodzie p³yn¹cej notowana bardzo rzadko. Ronie g³ównie na pod³o¿u organicznomineralnym lub mineralnym.
Status ochrony w Polsce oraz kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce): Gatunek chroniony; kategoria zagro¿enia I  gatunek o nieokrelonym zagro¿eniu.
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Gatunek: Tolypella glomerata (Desvaux in Loiseleur-Deslongchamps) Leonhardi 1863
Pokrój: Rolina ma³a (przewa¿nie od 3 do 20 cm, najczêciej poni¿ej 15 cm wysokoci),
silnie rozga³êziona, o bardzo d³ugich dolnych miêdzywêlach, cienkiej niby³odydze (0,21 mm
rednicy) i bardzo d³ugich nibyliciach. Okó³ki gêsto u³o¿onych p³odnych nibylici, wyrastaj¹ce na
d³ugich odga³êzieniach bocznych
tworz¹ charakterystyczne skupienia
zwane g³ówkami (fot. 92). Pojedyncze osobniki przewa¿nie bardzo ma³e,
wiotkie i delikatne, o jasnozielonym
b¹d ¿ó³tozielonym zabarwieniu, st¹d
trudne do spostrze¿enia.
Podobieñstwo do innych rolin: Ma³e osobniki, bez wykszta³conych charakterystycznych g³ówek nibylici pokrojowo mog¹ byæ mylone z
nie w pe³ni okorowanymi drobnymi
osobnikami Chara contraria. Rolina
bardzo charakterystyczna, najczêciej
mylona z innymi gatunkami z rodzaju
Tolypella oraz niektórymi gatunkami z
rodzaju Nitella.
Nibylicie: Zró¿nicowane na dwa
typy: p³odne oraz p³onne, zazwyczaj w
jednym okó³ku do 6 nibylici p³onnych
i znacznie wiêcej (do 12) nibylici p³odnych (zazwyczaj 58). Nibylicie p³onne s¹ bardzo d³ugie, zazwyczaj d³u¿sze od miêdzywêli (do 8 cm d³ugoci),
nierozga³êzione, 35 cz³onowe. Nibylicie p³odne, zró¿nicowane co do d³ugoci, ale wyranie krótsze od p³onnych
(do 2 cm d³ugoci), pojedynczo rozga³êzione, o 23 odcinkach bocznych (2
3 komórkowych), przewa¿nie wyranie
krótszych od promienia g³ównego (34
komórkowego). Odga³êzienia boczne
nibylici p³odnych mog¹ byæ równie¿
rozga³êzione i wytwarzaæ gametangia.
Odga³êzienia nibylici p³odnych s¹ ³ukowato wygiête, co w po³¹czeniu z du¿¹
liczb¹ nibylici p³odnych przyczynia siê
do powstania charakterystycznych
g³ówek (fot. 92 i 93). Wszystkie rodzaje nibylici charakterystycznie zwê¿one (powcinane) w wêz³ach, têpo zakoñczone (zaokr¹glone), (fot. 94).
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Fot. 92. Pokrój Tolypella glomerata

Fot. 93. Charakterystyczna g³ówka utworzona przez nibylicie p³odne i ich odga³êzienia u Tolypella glomerata

Piennoæ: Jednopienna. Lêgnie (od 2 do 6)
u³o¿one tu¿ poni¿ej lub obok pojedynczej plemni
(fot. 95), ma³e (niewiele wiêksze od plemni). Koronka bardzo ma³a, czêsto brak. Plemnie i lêgnie
osadzone s¹ na trzoneczkach, czêsto wyranie widocznych, przez co gametangia s¹ nieco oddalone od nibylicia (fot. 95).
Cechy charakterystyczne: Rolina bardzo
charakterystyczna, tworzy g³ówki gêsto u³o¿onych
nibylici p³odnych. Wszystkie nibylicie powcinane w wêz³ach, zakoñczone wyd³u¿on¹, têpo zakoñczon¹ komórk¹.
Rozprzestrzenienie: Rolina bardzo rzadka
na obszarze ca³ego kraju.

Fot. 94. Zakoñczenie nibylicia u Tolypella
glomerata

Ekologia: Rolina kie³kuj¹ca pónym latem
b¹d jesieni¹, zimuj¹ca pod lodem i tworz¹ca gametangia wiosn¹ i obumieraj¹ca na pocz¹tku lata,
st¹d nie jest obserwowana w sezonie letnim. Wystêpuje g³ównie w ma³ych zbiornikach, rowach oraz
zag³êbieniach okresowych  rzadko spotykana w
jeziorach. Dotychczas stwierdzana w jeziorach
g³ównie na pod³o¿u mineralnym, do g³êbokoci 3
m, najczêciej w towarzystwie Chara contraria.
Ronie pojedynczo lub w niewielkich skupieniach.
Wczesnym latem czêsto pokryta glonami nitkowatym, co znacznie utrudnia jej odnalezienie.
Status ochrony w Polsce oraz
kategoria zagro¿enia (wg Czerwonej listy rolin i grzybów w Polsce):
Gatunek chroniony; kategoria zagro¿enia I  gatunek o nieokrelonym zagro¿eniu.

Fot. 95. Lokalizacja lêgni poni¿ej pojedynczej plemni u Tolypella glomerata
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