
Potamogeton nodosus Poir. 

 

Sinonimi: P. fluitans Roth., P. fluitans var. stagnatilis W. Koch., P. natans sensu Hohen 

Diğer İsimleri:  

Türkçe: Boğumlu su sümbülü    

İngilizce: American pontweed  

Çevre İstekleri: Durgun, yavaş akan temiz sularda sıkça rastlanır. Besin maddesince fakir 

toprakların göstergecisidir. Tüm dünyada yaygındır. Göller, sulama ve tahliye kanallarında sık 

rastlanır. 

Morfolojisi: Çok yıllık, batık ve yüzücü su yabancı otudur. Gövde silindiriktir, 1 - 2 m veya 

daha fazla uzunluktadır. Yapraklar eliptik ve 12 cm boyuna kadar erişir. Yapraklar küçük 

gölcüklerde suyun üstünü tamamen kaplar. Üst yapraklar yüzer vaziyettedir. Uzunca sapı 

olup, hafif kalp formundadır. Alt yapraklar dardır ve kısa zamanda çürürler. Boylan 30 cm 

veya daha büyüktür. Çiçekler bir başak etrafında dizilmiştir. Başak sapı gövdeden kalın 

değildir. 5 - 12 cm uzunluğundadır. Başaklar ise 3,5 - 5 cm'dir, dik olarak sudan çıkarlar. 

Tohumlan 4 - 5 mm uzunluğunda, 2 - 2,5 mm genişliğinde 1,3 - 1,7 mm kalınlığında basık 

yumurta formundadır. Tohumun son kısmı gaga şeklini almıştır. Üst yüzeyi yeşilimsi sarıdan 

kahverengiye kadar değişir. Üzeri dalgalı ve hafif parlaktır. Toprak altı gövdelerinin uç 

kısmında oluşan yumrular ile yumruları meydana getiren depo köklerinin yardımıyla çoğalır. 

Diğerleri: Üst yapraklar suyun alt kısmını gölgelendirdiği için suyun ışıklanmasını önler. 



Böylece birçok su içi bitkisi fotosentez yapamadığı için yeterli oksijen veremez. Suların 

temizlenmesinde fazla rol oynamaz. Sonbaharda büyük oranda organik madde bırakır ve 

ayrışmaları sonucu tortu oluşturur. Olta balıkçılığını önler. Yabancı ot olarak önemli rol 

oynar. 

Türler Arasındaki Ayırım: Potamageton natans L. de yaprak sapları 5 - 18 cm olup uç 

kısmında esnek bir eklem bulunur, yaprak ayası ovaldir, P. lııcens L. de ise yapraklar ince 

uzun veya eliptik ve yaprak sapı en fazla 2 cm dir (Özer ve ark., 1999). 
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