Rozdzia³ I
WSTÊP
Roliny w akwarium to ksi¹¿ka dla akwarystów
chc¹cych za³o¿yæ zbiornik z rolinami i zrozumieæ procesy ekologiczne, jakie w nim zachodz¹.
Wiêkszoæ ksi¹¿ek o rolinach akwariowych jedynie wymienia i opisuje poszczególne gatunki lub
przedstawia, jak urz¹dziæ zbiornik z rolinami. Ta ksi¹¿ka jest inna. Objania podstawowe mechanizmy funkcjonowania ekosystemu akwarium: w jaki sposób roliny oddzia³uj¹ na ten ekosystem i jak on oddzia³uje na
nie. Pokazuje, ¿e roliny stanowi¹ nie tylko element
dekoracyjny, ale mog¹ tak¿e pomóc w utrzymaniu zdrowia ryb i w ograniczeniu czynnoci pielêgnacyjnych
w zbiorniku.
Oprócz tego moja ksi¹¿ka przedstawia obszernie
dane naukowe, z którymi akwaryci nigdy siê nie zetknêli. Czêstokroæ stoj¹ one w sprzecznoci z pogl¹dami panuj¹cymi w akwarystyce  pogl¹dami niejednokrotnie opartymi raczej na przestarza³ych ksi¹¿kach
i na obserwacjach hobbystów ni¿ na danych dowiadczalnych.
Roliny, o których bêdzie tu mowa, pochodz¹
z oczek wodnych, jezior, mokrade³ i oceanów. Wiele z nich, np. nurzañce, rogatek czy kabomba, jest
dobrze znanych akwarystom. Inne, np. rdestnice
i onowodki czy trawy morskie, byæ mo¿e s¹ im
obce. Jednak¿e podstawowe wymagania i fizjologia
rolin wodnych, obojêtne, czy pochodz¹ z oceanu,
czy z tropikalnego strumienia, s¹ takie same. Zatem u¿ywane w badaniach naukowych pojêcie rolina wodna czêsto mo¿na odnieæ do roliny
akwariowej. Moim zdaniem, rozró¿nienie miêdzy
nimi jest nieostre i wynika z ogromnej ró¿norodnoci gatunków, którymi interesuj¹ siê zarówno
akwaryci, jak i botanicy.
Chocia¿ ksi¹¿ka powiêcona jest problematyce
pielêgnacji, wiele poruszanych zagadnieñ dotyczy tak¿e aspektu dekoracyjnego. Jeli zachodzi³a taka potrzeba, zaznacza³am, ¿e mog¹ istnieæ pewne rozbie¿noci.
W celu przybli¿enia akwarystom wyników badañ naukowych i mo¿liwoci ich wykorzystania zamieszczam te¿ najczêciej zadawane, autentyczne

Pytania i odpowiedzi, a na koñcu ka¿dego rozdzia³u
praktyczne omówienie poruszanej w nim problematyki. W ostatnim rozdziale opisujê, jak za³o¿yæ niedrogie i ³atwe w utrzymaniu akwarium.
Treæ ksi¹¿ki zosta³a pogrupowana wokó³ trzech
zagadnieñ: (1) jak roliny oddzia³uj¹ na ekosystem
akwarium, (2) jakie czynniki wp³ywaj¹ na roliny oraz
(3) w jaki sposób hobbyci mog¹ wykorzystaæ te informacje, aby stworzyæ udane akwarium w domu.

A. Rozdzia³y
1. Wstêp

Krótko omawia cele i strukturê ksi¹¿ki oraz cechy zdrowego akwarium.

2. Roliny oczyszczaj¹ wodê

Poruszam w nim zagadnienia toksycznego
wp³ywu na ryby i roliny zanieczyszczeñ obecnych
w wodzie  metali ciê¿kich, amoniaku i azotynów 
oraz w jaki sposób roliny przeciwdzia³aj¹ temu zjawisku, oczyszczaj¹c wodê i chroni¹c zwierzêta.

3. Allelopatia

Allelopatia, zdefiniowana jako chemiczne oddzia³ywania miêdzy organizmami, w akwariach domowych najprawdopodobniej wystêpuje powszechnie. Przedstawiam dowody naukowe na istnienie interakcji o charakterze allelopatycznym pomiêdzy wy¿szymi rolinami wodnymi, glonami, bakteriami,
bezkrêgowcami i rybami. Wymieniam zwi¹zki chemiczne wyizolowane z szeregu rolin, które hamuj¹
rozwój okrelonych organizmów. Zastanawiam siê
tak¿e, w jaki sposób allelopatia wp³ywa na ¿ycie
w akwarium.

4. Bakterie

Przeprowadzam klasyfikacjê procesów zachodz¹cych przy udziale bakterii w zale¿noci od ich
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pozytywnego lub negatywnego wp³ywu na ¿ycie
w zbiorniku. Tematyka obejmuje wytwarzanie przez
bakterie heterotroficzne sk³adników pokarmowych,
CO2 oraz substancji humusowych. Wyjaniam ponadto, jak bakterie w akwarium zarówno wytwarzaj¹, jak
i unieszkodliwiaj¹ toksyny.

5. ród³a sk³adników pokarmowych

Porównujê trzy potencjalne ród³a sk³adników
pokarmowych dla rolin: pokarm dla ryb, pod³o¿e
i wodê wodoci¹gow¹. Wykorzystujê tam pewien
model akwarium, aby uj¹æ ilociowo teoretyczny
udzia³ ka¿dego ród³a. Dowodzê, ¿e pokarm przeznaczony dla ryb zawiera wszystkie pierwiastki,
jakie s¹ potrzebne rolinom, a pod³o¿e zapewnia
wiêkszoæ mikroelementów. Porównujê wodê tward¹ z miêkk¹ jako ród³ami sk³adników mineralnych. W koñcowej analizie zastanawiam siê, które
ze róde³ najlepiej zapewnia obecnoæ poszczególnych sk³adników.

6. Wêgiel

Pokrótce charakteryzujê rolê wêgla w zasadowoci i buforowaniu wody, a szerzej jako sk³adnika pokarmowego dla rolin. Wyjaniam, dlaczego czêsto jest
on czynnikiem ograniczaj¹cym dla rolin zanurzonych, nie tylko w rodowisku naturalnym, ale tak¿e
w akwariach. Opisujê strategie podejmowane przez
roliny w celu zdobycia tego pierwiastka. W koñcowej
czêci doradzam, w jaki sposób akwaryci mog¹ pomóc
swoim rolinom w uzyskaniu wiêkszych iloci dwutlenku wêgla.

7. Od¿ywianie rolin a ekologia

Opisujê podstawy od¿ywiania rolin wodnych. Wymieniam wymagane pierwiastki, rolê,
jak¹ spe³niaj¹, a tak¿e ich formy chemiczne (nawozy). Omawiam pobieranie sk³adników mineralnych z pod³o¿a i z wody. Wykazujê, ¿e roliny wodne przedk³adaj¹ zwi¹zki amonowe nad azotany jako
ród³o azotu oraz dlaczego z tego powodu w akwariach rolinnych filtracja biologiczna ma mniejsze
znaczenie. Zastanawiam siê ponadto, w jaki sposób
chemia wody w naturalnym rodowisku ¿ycia rolin wp³ywa na ich zapotrzebowanie na substancje
pokarmowe.

8. Pod³o¿e

Wiêkszoæ akwarystów nie stosuje pod³o¿a glebowego w swoich zbiornikach, co mo¿e byæ g³ówn¹ przyczyn¹ problemów z upraw¹ rolin. Aby lepiej zrozumieæ
ten wa¿ny temat, omawiam ogóln¹ naturê gleb, by nastêpnie zag³êbiæ siê w jeszcze bardziej skomplikowan¹
tematykê gleb zalanych. Na koniec opisujê, w jaki sposób akwaryci mog¹ stosowaæ glebê w swoich zbiornikach.

9. Korzyci z ¿ycia
nad powierzchni¹ wody

Poruszam najistotniejsze problemy, jakie napotykaj¹ zanurzone roliny wodne; wyjaniam, dlaczego rolinom wynurzonym jest znacznie ³atwiej funkcjonowaæ. Opisujê, w jaki sposób akwaryci mog¹ wspomagaæ wzrost napowietrzny, aby zoptymalizowaæ ekosystem akwarium.

10. Walka z glonami

Rozdzia³ skupia siê na g³ównym problemie,
z jakim zmaga siê wielu akwarystów: zbiorniki opanowane przez glony. Zostaj¹ poddane ocenie metody stosowane powszechnie przez hobbystów w celu
zwalczania glonów. Omawiam dok³adniej dodatkowe czynniki, które mo¿na wykorzystaæ w tej walce
(konkurencja miêdzy rolinami wy¿szymi i glonami, widma wietlne, ograniczenie dostêpnoci ¿elaza etc.). Wykorzystuj¹c te informacje, pokazujê
akwarystom, jak mo¿na z powodzeniem uwolniæ
siê od tej plagi i przy okazji nie zniszczyæ ekosystemu akwarium.

11. Zak³adanie i pielêgnacja akwarium
w praktyce

Moim zdaniem, akwaria rolinne s¹ znacznie
³atwiejsze w utrzymaniu ni¿ zbiorniki pozbawione
rolin. Roliny ograniczaj¹ rozwój glonów i sprawiaj¹, ¿e zbiornik jest zdrowym miejscem ¿ycia ryb bez
stosowania rodków chemicznych, czêstych podmian
wody i odmulania pod³o¿a. W rozdziale tym opisujê,
jak zak³adaæ akwaria z rolinami, przez co s¹ one niedrogie i ³atwe w pielêgnacji. Przedstawiam tak¿e moje
w³asne wskazówki dotycz¹ce wyboru ryb, owietlenia, pod³o¿a, filtracji itd., które akwaryci mog¹ wykorzystaæ przy zak³adaniu podobnych zbiorników.
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B. Czy pojêcie akwarium
w stanie równowagi jeszcze
jest aktualne?
Starsze ksi¹¿ki akwarystyczne opowiada³y siê za
akwarium, w którym roliny i ryby równowa¿¹ nawzajem swe potrzeby. Nierozerwalnie z tym pojêciem
wi¹za³ siê zdrowy wzrost rolin, ale wielu akwarystów
uwa¿a³o, ¿e zbiorniki z rolinami trudno pielêgnowaæ.
Mizerne roliny wy¿sze i nieograniczony rozwój glonów ci¹gle stanowi³y problem. W ten sposób z biegiem
czasu idea tworzenia naturalnych akwariów z rolinami traci³a swoj¹ pierwotn¹ atrakcyjnoæ [1]. Wielu
hobbystów zarzuci³o wiêc tê myl i w ogóle zrezygnowa³o z ¿ywych rolin.
Poza tym wielu akwarystów i sprzedawców
ma³o interesowa³o siê rolinami, a skupia³o siê przede
wszystkim na pielêgnacji i rozmna¿aniu ryb. Metody
przez nich stosowane i zalecane niejednokrotnie nie
sprzyja³y uprawie rolin. Przyk³adowo: optymalne warunki do trzymania ryb czêsto wymagaj¹ intensywnej filtracji biologicznej, silnego napowietrzania, filtrów pod¿wirowych oraz czêstego odmulania zbiornika. Pocz¹tkuj¹cy akwaryci, którzy usi³owali przystosowaæ te metody do uprawy rolin, co rusz ponosili
klêskê.
Inni akwaryci, g³ównie europejscy, w ci¹gu ostatnich 20 lat rozwinêli bardzo udane techniki uprawy
rolin akwariowych. Zaawansowana technologia,
któr¹ siê pos³u¿yli, rzeczywicie pozwala na otrzymanie piêknych akwariów rolinnych, które okrelam
jako akwaria High-tech [zaawansowane technicznie  przyp. t³.]. Zbiornik taki faktycznie wygl¹da jak
wycinek natury. Niestety, nienaturalne metody zastosowane dla otrzymania takiego akwarium nie bra³y
pod uwagê istnienia wielu naturalnych procesów zachodz¹cych przy udziale bakterii i rolin. W rezultacie
zdrowe ryby i roliny wprawdzie przypomina³y naturalne akwarium w stanie równowagi biologicznej, ale
rodki, jakie zastosowano, by³y dalekie od naturalnych,
kosztowne i wymaga³y du¿ego nak³adu pracy.1
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W niniejszej ksi¹¿ce chcia³abym wskrzesiæ dawn¹ wersjê naturalnego akwarium z rolinami, ale
wzbogacon¹ o znacznie lepsze zrozumienie jego funkcjonowania.

C. Cechy naturalnego
akwarium typu Low-tech
Moje akwaria Low-tech [czyli o s³abym zaawansowaniu technicznym  przyp. t³.] charakteryzuj¹ siê
niewielk¹ lub umiarkowan¹ obsad¹ ryb, zmniejszonymi filtracj¹ i odmulaniem, du¿¹ iloci¹ zdrowych rolin
oraz urozmaiconym zestawem mikroorganizmów.
Kwesti¹ o podstawowym znaczeniu w moim akwarium
naturalnym s¹: umiarkowanie silne owietlenie, pod³o¿e wzbogacone o zwyk³¹ glebê oraz dobrze przystosowane roliny. Ró¿ni siê zatem od typu, z którym ma na
co dzieñ do czynienia wiêkszoæ Amerykanów  zbiorniki ze s³abym wiat³em i substratem ze ¿wiru.
Jednoczenie ró¿ni siê od zbiorników High-tech
tym, ¿e w wiêkszym stopniu czerpie korzyci z procesów naturalnych. Akwaria typu Low-tech s¹ ³atwiejsze (i tañsze) w zak³adaniu i utrzymaniu, a to dlatego
¿e w pe³ni s¹ w nich wykorzystywane w³anie procesy naturalne. Na przyk³ad: dwutlenku wêgla rolinom
dostarczaj¹ bakterie i ryby (zamiast sztucznego nawo¿enia CO2). Roliny i bakterie glebowe  a nie filtry
zraszane  usuwaj¹ amoniak z wody i chroni¹ ryby.
Pokarm dla ryb i gleba  a nie nawozy z mikroelementami  s¹ ród³em pierwiastków ladowych dla rolin.
Jakie s¹ charakterystyczne cechy akwariów
Low-tech?

1. pH pozostaje stabilne

Jednym z kryteriów oceny dobrego akwarium
jest stabilne pH; w zbiorniku reakcje generuj¹ce
kwasy i zasady s¹ ze sob¹ powi¹zane. Akwarium,
w którym woda ulega systematycznemu zakwaszeniu, nie znajduje siê w stanie równowagi, zazwyczaj
z powodu nadmiernej nitryfikacji przebiegaj¹cej

Akwaria High-tech wspiera dwóch europejskich producentów Dupla oraz Dennerle. Dosyæ drogie s¹ kompletne zestawy, na które siê sk³adaj¹: owietlenie metalohalogenkowe, nawo¿enie CO2 z automatyczn¹ regulacj¹ pH,
filtry zraszane, codzienne nawo¿enie rolin oraz kable grzejne do pod³o¿a [2, 3]. Dla przyk³adu: za³o¿enie
340-litrowego zbiornika Super Show Tank opartego na systemie Dupli kosztuje ponad 3500 dolarów [4].
1
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w filtrze. W Tabeli I-1znajduje siê zestawienie procesów biologicznych i fizycznych, które wp³ywaj¹ na pH
w akwariach.
Tabela I-1. G³ówne procesy wp³ywaj¹ce na pH
w akwarium.
Procesy
kwasotwórcze
(pH siê obni¿a)

Procesy
zasadotwórcze
(pH ronie)

oddychanie ryb

fotosynteza prowadzona przez roliny
wy¿sze i glony

nitryfikacja prowadzona przez bakterie
w filtrze

denitryfikacja prowadzona przez bakterie

metabolizm bakterii
(np. rozk³ad materii
organicznej)

mieszanie siê wody
i powietrza
(utrata CO2)

Pytanie: Stosujê regulator pH (zawieraj¹cy fosforany), by powstrzymaæ spadek odczynu, poniewa¿ woda ci¹gle ulega zakwaszeniu
(roliny nie rosn¹ tak dobrze, jak bym tego
chcia³). Czy s¹dzisz, ¿e fosforany zawarte
w tym rodku bêd¹ u³atwiaæ rozwój glonów?
Odpowied: Mog¹, ale wiêkszym zmartwieniem jest fakt, ¿e w Twoim zbiorniku
woda ulega systematycznemu zakwaszaniu.
W wielu akwariach powodem zakwaszenia
jest nitryfikacja prowadzona w filtrze. W zbiornikach z samymi rybami nie mo¿na na to nic
poradziæ, ale w akwariach z rolinami fotosynteza, denitryfikacja i inne procesy o silnych w³aciwociach zobojêtniania kwasów utrzymuj¹ pH na odpowiednim poziomie.
Zbiorniki, w których nastêpuje zakwaszenie, to te, gdzie roliny rosn¹ s³abo. W moich
zbiornikach pH zawsze utrzymuje siê na poziomie obojêtnym lub zasadowym. Reakcje zasadotwórcze znosz¹ siê z reakcjami kwasotwórczymi. Popracowa³abym nad popraw¹
wzrostu rolin w Twoim akwarium.

2. Akwarium jest ³atwe w utrzymaniu

Cech¹ charakterystyczn¹ akwarium typu
Low-tech jest to, ¿e jest ono ³atwe w utrzymaniu.
Zbiorniki dobrze funkcjonuj¹ bez ingerencji ze strony akwarysty, bez szczególnych zabiegów i bez czyszczenia. Przyk³adowo: moje akwaria czêsto obywaj¹
siê bez podmian wody przez szeæ miesiêcy, a nawet d³u¿ej. Ryby s¹ dobrze karmione, tak wiêc roliny nie wymagaj¹ sztucznego nawo¿enia. Jedynymi zabiegami, jakie nale¿y systematycznie przeprowadzaæ, s¹ uzupe³nianie odparowanej wody i usuwanie nadmiaru rolin. Akwaria niebêd¹ce w stanie równowagi wymagaj¹ nieustannego czyszczenia i innych zabiegów.

3. Ryby zachowuj¹ siê normalnie

Normalne zachowanie siê ryb to dobry wskanik zdrowego, zrównowa¿onego ekosystemu. Oznacza to, ¿e ryby ¿wawe, takie jak têczanki czy pielêgnice,
powinny przepychaæ siê do jedzenia w czasie podawania im karmy. Samce gupików winny aktywnie zalecaæ siê do samic.

Zachowanie nienormalne (brak apetytu) albo
niemo¿noæ rozrodu czêsto wskazuj¹ na wodê zanieczyszczon¹. Na przyk³ad sk¹din¹d ruchliwe ryby przestan¹ pobieraæ pokarm, gdy stê¿enie azotynów osi¹gnie zbyt wysok¹ wartoæ.

D. Dobroczynny wp³yw rolin
w akwariach
Przedstawiam tu listê pozytywnych funkcji, jakie roliny (jeli tylko pozwoliæ im rosn¹æ) pe³ni¹
w akwarium:
1. Chroni¹ ryby, usuwaj¹c amoniak. Roliny
chêtnie pobieraj¹ toksyczny amoniak, mimo ¿e w pod³o¿u i w wodzie mo¿e byæ pod dostatkiem azotanów.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e roliny wodne wykazuj¹ zdecydowan¹ preferencjê w pobieraniu w³anie amoniaku (patrz s. 101-103).
2. Chroni¹ ryby, usuwaj¹c metale z wody.
Metale ciê¿kie mog¹ od razu zabiæ ryby, a nawet jeli
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nie, utrudniaj¹ ich rozmna¿anie i zmniejszaj¹ apetyt,
co mo¿e ostatecznie doprowadziæ zwierzêta do choroby. Roliny ³atwo pobieraj¹ z wody du¿e iloci metali
ciê¿kich, takich jak: o³ów, kadm, mied czy cynk. Ponadto z rozk³adu tkanek rolinnych powstaj¹ substancje humusowe, które ³¹cz¹ siê i unieszkodliwiaj¹ te
metale (patrz s. 18-20).
3. Ograniczaj¹ rozwój glonów. Wydaje siê, ¿e
dobry wzrost rolin wy¿szych wp³ywa hamuj¹co na
rozwój glonów, zarówno w naturze, jak i w akwariach.
Nie jest do koñca jasne, w jaki sposób siê to odbywa.
Wiadomo jednak, ¿e roliny wytwarzaj¹ i uwalniaj¹
do wody szereg zwi¹zków o dzia³aniu allelopatycznym,
które s¹ ³agodnie truj¹ce dla glonów (patrz s. 40-42).
Poza tym ³atwo usuwaj¹ ¿elazo z wody, tym samym
pozbawiaj¹c glony wa¿nego dla nich sk³adnika pokarmowego (patrz s. 158-160).
Pytanie:Mój czarny teleskop chorowa³ przez
ostatnie dwa tygodnie. Wydaje siê, ¿e straci³
³uski i jest pokryty jak¹ bia³¹ w³óknist¹ materi¹. Jego cia³o jest teraz szare, a nie ciemnobr¹zowe. Trzymam ryby w ma³ym 7-litrowym
zbiorniku bez rolin, ale jest tam niewielki filtr
i podmieniam 10-20% wody tygodniowo.
Mam jeszcze jeden zbiornik, o pojemnoci 38
litrów, z du¿¹ iloci¹ rolin i czerwonymi mieczykami (s¹ tam tak¿e ich m³ode), które maj¹
siê dobrze. Czy mam zastosowaæ antybiotyki?
Odpowied: Z³e warunki w akwarium
mog¹ obni¿yæ odpornoæ ryb na infekcje bakteryjne. Antybiotyki mog¹ wyleczyæ chorobê, ale
niewiele zdzia³aj¹ w przypadku problemu le¿¹cego u jej podstaw  truj¹cego pod³o¿a, ska¿onej wody itd. Ja wyczyci³abym akwarium albo
przenios³a czarnego teleskopa do akwarium
z rolinami.
Wynik:W³o¿y³em rybê do tego drugiego, 38litrowego zbiornika. W ci¹gu dwóch tygodni
wyzdrowia³. Teraz zjada tam limaki!
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4. Stabilizuj¹ pH. Fotosynteza to g³ówna reakcja odkwaszaj¹ca, dlatego zdrowe, szybko rosn¹ce roliny przeciwdzia³aj¹ zakwaszeniu wody.
5. Zwiêkszaj¹ biologiczn¹ aktywnoæ w zbiorniku. Wiêkszoæ mikroorganizmów (bakterie, pierwotniaki, grzyby, glony itd.) nie ¿yje swobodnie
w toni wodnej, lecz na jakich powierzchniach. Roliny, zw³aszcza korzenie gatunków p³ywaj¹cych,
to idealne miejsce do osiedlenia siê dla licznych ¿yj¹tek (patrz s. 144-145), z których wiele przerabia substancje pokarmowe i stabilizuje ekosystem akwarium.
6. Natleniaj¹ wodê. Wiêcej tlenu dla ryb pochodzi prawdopodobnie z powietrza, a nie z fotosyntezy
prowadzonej przez roliny wy¿sze. A chocia¿ prawda
jest taka, ¿e zdrowe roliny tak¿e wykorzystuj¹ tlen
(oddychaj¹ tak jak ludzie) i wydalaj¹ znacznie wiêcej tego gazu w wyniku fotosyntezy, ni¿ poch³aniaj¹
przy oddychaniu. Nawet gdy roliny nie fotosyntetyzuj¹, np. w nocy, usuwaj¹ prawdopodobnie mniej tlenu, ni¿ mo¿na by siê spodziewaæ, a to dlatego, ¿e wol¹
wykorzystywaæ tlen zgromadzony w swoich tkankach,
ni¿ pobieraæ go z wody.2
7. Usuwaj¹ CO2 z wody. Nadmiar dwutlenku
wêgla  podobnie jak i brak tlenu  mo¿e spowodowaæ
uduszenie siê ryb (zwierzêta ciê¿ko dysz¹ przy powierzchni [6]). Za dnia roliny zazwyczaj usuwaj¹ ca³y
CO2 z wody.
8. Zapobiegaj¹ zatruciu pod³o¿a. Z mojego dowiadczenia wynika, ¿e pod³o¿e, w którym roliny
rosn¹ dobrze, nie ulega zatruciu i rzadko (o ile w ogóle) wymaga odmulania. W dobrym stanie utrzymuj¹
je korzenie (patrz. s. 127).

E. U³atwianie wzrostu rolin
w akwarium
Wielu akwarystów chcia³oby uprawiaæ roliny
w swoich zbiornikach, ale ich do tego zniechêcaj¹ powtarzaj¹ce siê niepowodzenia albo wysokie koszty systemów High-tech. Dlatego pozosta³a czêæ ksi¹¿ki

Podczas fotosyntezy tlen szybko gromadzi siê w kana³ach powietrznych (lacunae), które stanowi¹ ogromne zbiorniki
na gaz wype³niaj¹ce nawet ok. 70% wnêtrza roliny. Tak zmagazynowany tlen wykorzystywany jest przez roliny do
oddychania zarówno w dzieñ, jak i w nocy [5].
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powiêcona jest czynnikom wp³ywaj¹cym na wzrost
rolin w akwarium. A s¹ to:
1. Sk³adniki pokarmowe. Woda wodoci¹gowa,
pod³o¿e glebowe i pokarm dla ryb bez trudu dostarczaj¹ wszystkich niezbêdnych sk³adników dla rolin akwariowych (patrz Rozdzia³ V ród³a sk³adników pokarmowych).
2. Ograniczanie rozwoju glonów. Roliny nie
mog¹ rosn¹æ, jeli zarastaj¹ je glony. Praktyczne metody, przeznaczone do dzia³ania zarówno szybkiego, jak
i d³ugofalowego, zosta³y przedstawione w Rozdziale X
Walka z glonami.
3. ¯yzne pod³o¿e. Skoro teoretycznie roliny
wodne mog¹ pobieraæ wszystkie potrzebne substancje z wody, zatem co z³ego w pod³o¿u ¿wirowym? Jednak¿e w praktyce pod³o¿e takie okazuje siê niezbyt
dobre. Roliny potrzebuj¹ ¿yznego substratu, by mog³y dobrze rosn¹æ i konkurowaæ z glonami (patrz Rozdzia³ VIII Pod³o¿e).
4. Bakterie. Bakterie rozk³adaj¹ materiê organiczn¹ do dwutlenku wêgla i innych substancji pokarmowych, które mog¹ byæ wykorzystane przez roliny.
Skomplikowana, ale ciekawa rola, jak¹ bakterie pe³ni¹ w ekologii akwarium, zosta³a opisana w Rozdziale IV Bakterie, ale ten temat przewija siê w³aciwie
w ca³ej ksi¹¿ce.
5. Wzrost nad powierzchni¹ wody. Roliny, które wyrastaj¹ nad powierzchniê po wiat³o i dwutlenek wêgla, rosn¹ znacznie lepiej ni¿ roliny zanurzone (Rozdzia³ IX Korzyci z ¿ycia nad powierzchni¹
wody). Wykorzystuj¹c roliny p³ywaj¹ce i umo¿liwiaj¹c wyrastanie nad powierzchniê wody gatunkom za-

nurzonym, akwaryci mog¹ zwiêkszyæ masê rolin
w akwarium.
6. wiat³o. Odpowiednie owietlenie ma zasadnicze znaczenie dla dobrego wzrostu rolin. W Rozdziale
XI Zak³adanie i pielêgnacja akwarium w praktyce
omawiam wykorzystanie wiat³a dziennego i jarzeniowego w domowym akwarium.
7. Dobór gatunków. Ró¿ne gatunki rolin mog¹
ró¿nie reagowaæ na warunki, jakie wystêpuj¹ w akwarium, takie jak: owietlenie, pod³o¿e, chemia wody, dostêpnoæ dwutlenku wêgla oraz obecnoæ innych rolin. Najlepiej sprawdzaj¹ siê nowe zbiorniki z du¿¹ liczb¹ gatunków.
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