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POD£O¯E

C. Chaos w wie¿o zalanych
glebach l¹dowych
Pytanie: Umieci³em glebê w moim nowym oczku wodnym i wszystkie ryby posnê³y. Czy istnieje jaki sposób, by tego unikn¹æ?
Odpowied: Zaleca³abym ostro¿noæ w czasie pierwszych dni i tygodni po zalaniu nieznanej gleby l¹dowej. Z pocz¹tku mo¿e wydzielaæ siê stamt¹d amoniak, metale ciê¿kie
itd., które mog¹ zabiæ ryby. Zmieni³abym wodê
ca³kowicie przynajmniej raz przed wpuszczeniem ryb. Poza tym doda³abym uzdatniacza
wody zawieraj¹cego EDTA. Jeli podejrzewasz, ¿e gleba mog³aby zawieraæ pestycydy,
mo¿esz umieciæ wêgiel aktywny w filtrze na
kilka pierwszych tygodni. Stopniowo, w ci¹gu mniej wiêcej dwóch miesiêcy, gleba
w oczku powinna osi¹gn¹æ w³aciw¹ sobie
stabilnoæ charakterystyczn¹ dla wszystkich
osadów naturalnych.

Dobrze zosta³ udokumentowany brak chemicznej i biologicznej stabilnoci gleb l¹dowych w czasie
pierwszych miesiêcy po zalaniu [18, 21]. Mimo ¿e ta
okresowa niestabilnoæ wynika z pH gleby, zawartoci materii organicznej etc., pewne zjawiska nieod³¹cznie towarzysz¹ zatapianiu gleb.
Po pierwsze niemal natychmiast zostaje odciêty
dostêp tlenu do zalanej gleby. W ci¹gu pierwszych dni
pozostaj¹ce tam iloci tego pierwiastka s¹ szybko zu¿ywane przez bakterie i ró¿ne zwi¹zki chemiczne znajduj¹ce siê w glebie. Zaraz potem rozpuszczalne formy
¿elaza (Fe2+) i manganu (Mn2+) wypieraj¹ z cz¹stek gleby inne kationy (Na+, K+, Ca2+, Mg2+ itd.). Gromadz¹ siê
one w roztworze glebowym, co znajduje wyraz w du¿ym wzrocie przewodnoci. W koñcu rozk³ad materii
organicznej przez bakterie w warunkach beztlenowych
uwalnia amoniak, siarkowodór i kwasy organiczne
(octowy, mrówkowy, mas³owy czy propionowy).
Rycina VIII-6przedstawia, jak naprawdê przebiegaj¹ niektóre z wymienionych zjawisk w jednym z typów zalewanych gleb. Ró¿ne substancje chemiczne

Ryc. VIII-6. Zmiany zachodz¹ce w wodzie w wie¿o zalanej glebie.Za: Ponnamperuma [18], za
zgod¹ Springer Verlag.
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przedostaj¹ siê do roztworu glebowego w ci¹gu pierwszych tygodni, ale mniej wiêcej po omiu tygodniach,
gdy gleba siê ustatkowuje, zaczyna ich ubywaæ.
Czy ten chemiczny chaos ma jaki wp³yw na
wzrost rolin? Przeprowadzi³am niewielki eksperyment, by sprawdziæ, czy czas, który up³yn¹³ od momentu zatopienia gleby, wp³ywa na wzrost nurzañca rubowego, Vallisneria spiralis (Tabela VIII-2). Nurzaniec
dobrze rós³ w wie¿o zalanej glebie, ale wzrost by³ jeszcze szybszy (mniej wiêcej o 40%) w glebie zalanej szeæ
tygodni przed posadzeniem rolin. Zatopienie gleby
krótsze ni¿ szeciotygodniowe nie przynosi³o korzyci.
Tabela VIII-2. Wp³yw czasu zalania gleby na
wzrost Vallisneria spiralis.Co dwa tygodnie przygotowywa³am trzy dwulitrowe butle z kubkiem ziemi ogrodowej i kubkiem piasku i 1,4 l wody wodoci¹gowej. Butle sta³y w ciemnoci w temperaturze ok.
27°C. Po szeciu tygodniach zmieni³am wodê i posadzi³am do wszystkich 12 pojemników po jednym ma³ym nurzañcu. Roliny by³y uprawiane tam przez cztery tygodnie, po czym je wyci¹gnê³am i okreli³am ich
such¹ masê.
Czas zalania gleby
[tygodnie]

redni przyrost
[%]

0

160

2

170

4

160

6

230

D. Gleby l¹dowe i osady
do uprawy rolin wodnych
Naukowcy wielokrotnie wykazywali, ¿e roliny
wodne znacznie lepiej rosn¹ w osadzie czy glebie ni¿
w piasku [31, 32]. Mi³onicy rolin wodnych mog¹ stosowaæ drobnostrukturalne osady nieorganiczne zawieraj¹ce g³ównie mu³ [27] albo gleby l¹dowe bogate
w materiê organiczn¹ [28]. Na przyk³ad: szeæ gatunków rolin zanurzonych ros³o od dwóch do siedmiu
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razy szybciej w mieszance piasku, ziemi ogrodniczej
i kompostu z lici (w równych czêciach) ni¿ w czystym piasku [28]. Jeden z badaczy [33] wykorzystywa³
trzy czêci gleby na jedn¹ czêæ przekompostowanych
lici i z powodzeniem uprawia³ w tej mieszaninie trudne zwartki (Cryptocoryne).
Gleba dla optymalnego wzrostu rolin wodnych
mo¿e czasami ró¿niæ siê od pod³o¿a, w jakim ronie dany
gatunek w naturze. Poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris)
w rodowisku naturalnym ronie w osadzie zawieraj¹cym 8% materii organicznej, jednak lepiej rós³, gdy substrat zawiera³ jej 24% [31]. Byæ mo¿e poryblin musi ¿yæ na
ubogich i czasem niesprzyjaj¹cych siedliskach, poniewa¿
ta wolno rosn¹ca rolina nie mo¿e konkurowaæ w lepszych warunkach z gatunkami szybciej rosn¹cymi.
Wydaje siê, ¿e na ogó³ roliny wodne dobrze siê
maj¹ w ró¿nych typach gleb gliniastych i gliniastopiaszczystych z pewn¹ domieszk¹ materii organicznej
[34]. Nie uda³o mi siê znaleæ jakiej g³ównej lub bezspornej ró¿nicy we wzrocie rolin w ró¿nych zwyk³ych glebach. W dowiadczeniu, w którym uprawia³am roliny w oddzielnych butlach, nurzaniec rubowy (Vallisneria spiralis) rós³ równie dobrze w zasadowej glebie pustynnej (pH 8,0) i w ziemi z mojego
ogródka (czerwony i³ z po³udniowego wschodu Stanów, który wapnowa³am).
W innym eksperymencie uprawia³am w akwarium roliny z rodzaju Alternanthera w osobnych
doniczkach i okaza³o siê, ¿e ros³y dobrze zarówno w ziemi doniczkowej, jak te¿ w ile z wierzchniej warstwy
gleby w moim ogrodzie [35]. Jednak s³abo ros³y w ilastym podglebiu z tego samego miejsca, czego przyczyn¹ móg³ byæ truj¹cy wp³yw metali (prawdopodobnie
manganu). W wiêkszoci przypadków nawo¿enie
pod³o¿a okazywa³o siê albo szkodliwe, albo zbyteczne.
Czêsto najlepszy wzrost (w warunkach akwariowych)
odbywa siê nie w glebie naj¿yniejszej, lecz tej, która
jest najmniej toksyczna.

E. Problemy zwi¹zane
z osadami i glebami zalanymi
Roliny wodne napotykaj¹ na szereg trudnoci
w osadach nasyconych wod¹, w których panuj¹ warunki beztlenowe, np. toksyczny wp³yw metali ciê¿-

