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ABSTRACT: In Gdańsk Oliwa, Nasturtium officinale R. Br. has been noted for several
years. The species is rare in Gdańsk region and threatened in Western Pomerania. It
was reported from Gdańsk one time 130 years ago, from ballast squares. At present,
at the beginning of 90ties, many specimens of the species have occurred in water
tricklings at a shore of a pond soon after dredging. The plants have abundantly flowered and fruited. When waterside and ruderal vegetation had appeared, specimens of
N. officinale extincted.
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Wprowadzenie
Rukiew wodna jest gatunkiem kosmopolitycznym, znanym od starożytności
jako roślina lecznicza i jadalna (np. Hegi bez daty, Broda, Mowszowicz 1985, Volák
i in. 1987, Rumińska, Ożarowski 1990), uprawianym od średniowiecza (Valentine
1964, Rothmaler i in. 1988 i in.). W Polsce jest uznawana za gatunek rodzimy, nadwodny (hydrofit i helofit), jednak bardzo rzadki (Zarzycki 1984). Brak ścisłych danych o rozmieszczeniu tej rośliny tłumaczony jest częstym nieodróżnianiem jej od
gatunków pokrewnych, a także myleniem z rzeżuchą gorzką Cardamine amara L.
(Tacik 1985). Najczęściej podawana jest w kraju z północnej i zachodniej części
niżu (Szafer i in. 1967, Mowszowicz 1985). Rutkowski (1998) jako rejon jej występowania wymienia jedynie zachodnią połowę kraju. Tacik (1985) sugeruje, że Nasturtium officinale s.str. obecne jest wyłącznie na południu Polski, a na Pomorzu są
tylko stanowiska gatunków pokrewnych (N. microphyllum i N. x sterile). Na Pomorzu Zachodnim rukiew wodna została zaliczona do gatunków zagrożonych
(Żukowski, Jackowiak 1995).
Celem niniejszej pracy było przedstawienie występowania w Gdańsku N. officinale – gatunku rosnącego tu przez kilka sezonów wegetacyjnych. Obserwacje tereBULIŃSKI M. 2000. Occurrence of Nasturtium officinale R. Br. in Gdańsk. Acta Botanica Cassubica 1: 99–103.
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nowe prowadzono w latach 1991–1995, ponownie kontrolując stanowisko w latach 1999 i 2000. Materiał zielnikowy złożono w zielniku GDMA.

Krótka charakterystyka gatunku
Rukiew wodna jest byliną mającą łodygę dętą, wzniesioną lub częściowo
pokładającą się, często wielokrotnie rozgałęzioną. Liście ma pierzastosieczne, lirowate, mięsiste, o szczytowym listku większym od pozostałych. Roślina posiada
charakterystyczny ostry zapach. Płatki kwiatów są białe, zwykle z fioletowym
żyłkowaniem, łuszczyny zaś wydłużone, około 15 mm długości, często lekko zgięte. Nasiona ustawione w dwóch regularnych rzędach mają powierzchnię urzeźbioną w niezbyt gęstą siatkę. Roślina ta, jak wiele gatunków wodnych i błotnych,
cechuje się szerokim zakresem zmienności fenotypowej w zależności od zróżnicowania warunków siedliska (por. m.in. Valentine 1964, Tacik 1985, Rothmaler i in.
1988, Rutkowski 1998). Szczegóły budowy morfologicznej przedstawiają ryciny w
„Atlasie flory polskiej...”, wykonane przez E. Skwirzyńską (Mądalski 1966).
Tacik (1985) zwraca uwagę na cechy budowy Nasturtium officinale pozwalające
odróżnić ten gatunek od gatunku zbiorowego Cardamine amara L. s.l. Najlepszą
cechą przy odróżnianiu są nasiona z dojrzałych łuszczyn – u rukwi z charakterystycznym urzeźbieniem. Przy braku nasion można oceniać barwę pylników, u rukwi – żółtawą, u rzeżuchy gorzkiej – fioletową, oraz owłosienie liści: u rukwi obecność włosków na osadce liścia, zaś u rzeżuchy orzęsienie krawędzi listków (por.
Tacik 1985). Różnice w urzeźbieniu nasion oraz układzie nasion w łuszczynie są
podstawowymi cechami budowy, pozwalającymi odróżnić Nasturtium officinale od
N. microphyllum oraz mieszańca między tymi gatunkami – N. x sterile (por. Tacik
1985).
Rukiew wodna to roślina, która jako lecznicza, a zwłaszcza jadalna, jest uprawiana od starożytności po czasy współczesne (Mowszowicz 1985), z czym może
się wiązać okresowe dziczenie. W naszym kraju brak jest bezpośrednich informacji
o uprawie rukwi, jak również jej ewentualnym dziczeniu (por. Tacik 1985), czego
nie można jednak wykluczyć.

Charakterystyka stanowiska
W Gdańsku-Oliwie, u wylotu Doliny Radości, nad stawem niegdyś młyńskim,
utworzonym na Potoku Oliwskim, poniżej wzgórza Pachołek (ryc. 1), stwierdzono
na początku lat dziewięćdziesiątych występowanie N. officinale. Okazy tego gatunku pojawiły się przy zachodnim brzegu stawu, na długości około 60 m, nieopodal
ujścia doń cieku. Rosły zarówno na mulistym dnie w płytkiej wówczas wodzie
zbiornika, jak i licznie na niewysokiej skarpie brzegu ze źródliskowymi wysiękami
wody. Skarpa ta była pozbawiona innych roślin, gdyż została odsłonięta przez ba-
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Ryc. 1. Położenie opisywanego stanowiska Nasturtium officinale
Fig. 1. Position of the described locality of Nasturtium officinale

growanie wykonane podczas renowacji stawu, przed pojawieniem się rukwi. Ma
ona wysokość około 3 m ponad poziom wody i jest nachylona do 30o, w szeregu
miejsc mając źródliskowe uskoki. Gleba jest tu słabo kwaśna (pH 6,0).
Okazy rukwi były w większości dorodne, o wysokości do około 0,5 m, na ogół
bogato rozgałęzione, obficie kwitły i owocowały. Przeciętnie obserwowano po kilkadziesiąt osobników, głównie przy wysiękach, a także w płytkiej wodzie stawu w
ich pobliżu. Roślina występowała obficie tylko przez kilka lat, potem zaczęła zanikać. Podczas kontroli przeprowadzonej wiosną w latach 1999 i 2000 nie odnaleziono nawet pojedynczych okazów. Zbocze z wysiękami jest obecnie zajęte przez stosunkowo zwartą roślinność zielną, w której skład wchodzą zarówno gatunki
nadwodne, jak ruderalne.

Uwagi końcowe
Rukiew wodna była dotychczas obserwowana w Gdańsku tylko jeden raz ponad
130 lat temu na placu balastowym na Westerplatte (Klinngraeff sen. 1866 – cyt. za
Abromeitem 1898–1940). Od tamtych czasów nie była podawana ani we florze
miasta (Schwarz 1967), ani też z portu gdańskiego (Misiewicz 1976). Obecnie roślina pojawiła się na typowym dla siebie siedlisku, tj. na wysiękach czystej wody
oraz przy brzegu stawu obok tych źródlisk; wszak jest podawana jako wskaźnik
czystej wody (np. Rothmaler i in.1988, Rumińska, Ożarowski 1990).
Wydaje się, że nagłe pojawienie się N. officinale w Gdańsku-Oliwie można
wiązać z przeprowadzonym wcześniej bagrowaniem stawu. Oczyszczenie brzegu,
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na którym występują źródliskowe wysięki, stworzyło wyjątkowo dogodne siedlisko dla tego gatunku. Brak jest jednak danych na temat pochodzenia diaspor tej
rośliny, tak rzadkiej w północnej Polsce. Być może dostały się tu z dalekiego transportu. Mogły również pochodzić z ogrodów działkowych położonych nad Potokiem Oliwskim powyżej stawu, chociaż brak jest informacji, że ostatnio rukiew jest
lub była uprawiana na działkach. Interesującą hipotezą, której nie można jednak
zweryfikować, jest przypuszczenie, że diaspory pochodzą z roślin pojawiających się
okresowo po dawnej uprawie w przyklasztornych ogrodach cystersów. Ogrody te
znajdowały się w przeszłości właśnie w tym rejonie, a rukiew wodna, jako bardzo
ceniona roślina lecznicza i często niegdyś uprawiana, prawdopodobnie była w nich
hodowana.
Gatunkiem, który przypuszczalnie pozostał na tym terenie po dawnej uprawie
w przyklasztornych ogrodach, jest Allium scorodoprasum, licznie występujący u podnóża wzgórza Pachołek (Buliński mat. niepubl.), jak również w Parku Oliwskim
(por. Schwarz 1967).
Praca zrealizowana
w ramach projektu badawczego finansowanego przez
Komitet Badań Naukowych (grant nr 0946/PO4/98/15).

Summary
At the beginning of 90ties, in Gdańsk Oliwa on a pond on Oliwski stream, Nasturtium
officinale had appeared. Specimens occupied water tricklings and the shore of the pond. They
grew abundantly, flowered and fruited. That rare in Poland, valuable medicinal and edible
species had been noted for several vegetation seasons. Its appearance could be connected
with creation of suitable habitat after dredging the pond bed. However, the origin of Nasturtium diaspores is unknown. The species is absent now, probably because of changes in the
habitat resulting from development of compact vegetation cover.
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