Rozdzia³ V

Pytanie: Chcia³bym pozwoliæ rybom na nawo¿enie rolin, ale w zbiorniku mam ryb niewiele. Czy powinienem trzymaæ ich wiêcej?
Odpowied:Nie, po prostu dawaj wiêcej jedzenia. Ryby same z siebie nie wprowadzaj¹
sk³adników pokarmowych do zbiornika. One
jedynie przetwarzaj¹ (metabolizuj¹) to, co Ty
dasz w postaci pokarmu. Bakterie tlenowe zajmuj¹ siê tym samym  rozk³adaj¹ materiê organiczn¹ na zwi¹zki przyswajalne dla rolin.
Tak wiêc ja dajê pokarm dla ryb w iloci,
któr¹ wyznacza wielkoæ akwarium, a nie liczba zwierz¹t. Na ogó³ wsypujê wiêcej karmy, ni¿
ryby mog¹ zjeæ, ale te¿ nie za du¿o  tyle, by
nastêpnego dnia nie by³o widaæ psuj¹cych siê
resztek po¿ywienia na dnie. Bardzo pomocne
s¹ limaki, poniewa¿ rozdrabniaj¹ karmê i bakterie mog¹ ³atwiej j¹ roz³o¿yæ.
Dzieje siê tak, poniewa¿ ró¿ne organizmy  bakterie, roliny, ryby albo ludzie  maj¹ takie same mechanizmy metaboliczne dla pozyskiwania energii z pokarmu4 (zasadniczo metabolizm taki jest po prostu odwróceniem fotosyntezy). Przy zu¿ywaniu zwi¹zków
organicznych (takich jak glukoza) i tlenu powstaj¹:
dwutlenek wêgla, woda i energia.
C6H12O6 + 6 O2

6 CO2 + 6 H2O + energia

Z przemianami biologicznymi w akwarium cile wi¹¿¹ siê liczne procesy czysto chemiczne  rozpuszczanie, str¹canie, wi¹zanie i uwalnianie pierwiastków.
Jednak¿e same pierwiastki siê nie zmieniaj¹. Tak wiêc
¿elazo zawarte w ¿ywych solowcach przerobionych potem na m¹czkê, a nastêpnie na granulat, jest równie
dobre jako to, które dostaje siê do zbiornika w postaci
¿ywych solowców. Pierwiastki s¹ nie do zdarcia.
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Niektóre pierwiastki s¹ wydalane przez ryby
wprost do wody, w ten sposób roliny mog¹ je ³atwo
pobraæ (ryby wydalaj¹ z moczem i przez skrzela wiêkszoæ strawionych: B, K, Mg, Mo, N, S i C, w postaci
zwi¹zków rozpuszczalnych w wodzie).
Inne pierwiastki s¹ przez ryby wydalane raczej
w postaci sta³ej. Wiele wapnia i fosforu przechodzi
przez uk³ad pokarmowy ryby jako cia³a sta³e, które s¹
wydalane w kale. Metale takie jak: mied, ¿elazo,
mangan czy cynk, dla rolin bêd¹ jeszcze mniej dostêpne, poniewa¿ w moczu lub przez skrzela wydalane s¹
w bardzo niewielkich ilociach.5 Dopiero gdy nagromadz¹ siê w mule, roliny bêd¹ mog³y je pobraæ przez
korzenie. Dlatego droga Cu, Fe, Mn czy Zn z karmy dla
ryb do rolin mo¿e byæ d³uga i krêta, obejmuj¹c przetwarzanie nagromadzonych odchodów przez bakterie
i grzyby w pod³o¿u. Tak d³ugi czas dla tych czterech
metali mo¿e t³umaczyæ, dlaczego roliny czêsto nie
chc¹ rosn¹æ w czystym pod³o¿u ¿wirowym tak d³ugo,
póki nie nagromadzi siê tam wystarczaj¹co du¿o mu³u.

C. Gleba jako ród³o sk³adników
pokarmowych dla rolin
Zwyk³a gleba jest niezwykle skoncentrowanym
ród³em sk³adników pokarmowych, zw³aszcza pierwiastków ladowych.Przyk³adowo: 10 kg typowej gleby mo¿e dostarczyæ rolinom w akwarium modelowym ¿elaza na 330000 miesiêcy (Tabela V-4). Nawet
jeli wiele z tego ¿elaza wystêpuje tam w formie nierozpuszczalnych tlenków, gleba nadal bêdzie niewyczerpanym ród³em tego pierwiastka.
Gleba nie zapewni obfitoci g³ównych sk³adników,
takich jak: wêgiel, azot czy fosfor. Ponadto zawartoæ
sk³adników pokarmowych z gleby, w przeciwieñstwie
do pokarmu dla ryb i wody, jest wartoci¹ ustalon¹
i w pewnej chwili zostanie wyczerpana. Dlatego choæ

Wszystkie pozorne wyj¹tki od opisanych regu³, to tak naprawdê proste modyfikacje tych samych, powszechnie obowi¹zuj¹cych zasad. Przyk³adowo: chocia¿ roliny produkuj¹ swoje w³asne po¿ywienie, wykorzystuj¹c wiat³o, a bakterie
chemoautotroficzne  energiê chemiczn¹, obie grupy organizmów metabolizuj¹ to po¿ywienie dla pozyskania energii
dok³adnie tak samo, jak czyni¹ to zwierzêta. Przy braku tlenu niektóre bakterie mog¹ wykorzystywaæ inne akceptory
elektronów w procesach metabolicznych. Jednak¿e mechanizm powstawania energii (tworzenie ATP dziêki transportowi elektronów) pozostaje ten sam.
5
Dla przyk³adu: ludzie wydalaj¹ 97% N, 94% S, 64% P i 17% Ca w postaci rozpuszczalnej w moczu [15], a tylko 1,4% Cu,
1,6% Fe, 0,81% Mn i 3,6% Zn wydalanych jest w takiej w³anie formie (nale¿y przypuszczaæ, ¿e u ryb jest podobnie).
4
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Pytanie: To naprawdê zabawne, ¿e ka¿dy artyku³ o rolinach, jaki siê przeczyta, mówi, ¿e nie rosn¹
dobrze bez nawo¿enia mikroelementami. A potem
cz³owiek stara siê je znaleæ i okazuje siê, ¿e nikt
o takich nawozach nie s³ysza³ albo s¹ zbyt drogie
i nie mo¿na sobie na nie pozwoliæ. Musi byæ jaki
inny sposób na zdobycie ¿elaza i pierwiastków ladowych, który jednoczenie nie szkodzi³by rybom.
Ale jaki?
Odpowied: Gleba i pokarm dla ryb
Najzwyklejsze rodzaje gleby zawieraj¹ olbrzymie
iloci ¿elaza i innych mikroelementów. Poza tym,
gdy gleba zostanie zalana w zbiorniku, panuj¹ce
w niej warunki beztlenowe sprawi¹, ¿e pierwiastki ladowe stan¹ siê dla rolin ³atwo dostêpne.
Pokarm dla ryb to tak¿e doskona³y nawóz.
Nie tylko zawiera wszystkie sk³adniki pokarmowe potrzebne rolinom, nie wy³¹czaj¹c wêgla i pierzapasy wêgla na 25 miesiêcy wydaj¹ siê odpowiednie,
pierwiastek ten bêdzie stopniowo zu¿ywany.
Znaczna czêæ wêgla w glebie wystêpuje w formie organicznej i jest uwalniana jako CO2 podczas

wiastków ladowych, ale jednoczenie jest stosunkowo bezpieczny. Poniewa¿ sk³adniki te s¹ uwalniane powoli w wyniku przemian metabolicznych
ryb i bakterii, prawdopodobnie wp³ywaj¹ na roliny lepiej ni¿ du¿e dawki nieorganicznych nawozów wprowadzane w odstêpach tygodniowych lub
miesiêcznych. I jest to tanie.
Moim zdaniem, jeli stê¿enie azotu azotanowego wynosi przynajmniej 2 mg/l (ppm), a pod³o¿e w zbiorniku zawiera warstwê gleby, sk³adników pokarmowych powinno tam byæ pod dostatkiem. Akwarysta musi sam os¹dziæ, jak czêsto trzeba sprz¹taæ w akwarium. Ale z pewnoci¹ niewiele siê zyska, obni¿aj¹c stê¿enia sk³adników pokarmowych poprzez oszczêdne karmienie ryb, czêste
podmiany wody i odmulanie pod³o¿a, a nastêpnie
dodaj¹c je w postaci nawozów dla rolin (dla mnie
to wygl¹da na ogrom zbytecznej pracy).
rozk³adu. Dwutlenek wêgla powoli wydzielany jest
do wody i roliny mog¹ wykorzystywaæ go do fotosyntezy. Aby obliczyæ, jak szybko wêgiel z gleby bêdzie
uwalniany, wykorzysta³am opisane dla pewnych osa-

Pytanie:Nie mampojêcia, sk¹d siê bierze Twój pomys³, ¿e wêgiel z pokarmu dla ryb przechodzi w CO2?
Jest nieprawdopodobne, by wêgiel tak po prostu p³ywa³ sobie jako czysty pierwiastek. Wêgiel to nie CO2.
Z Twoich s³ów wynika, ¿e powinnimy po prostu wsypaæ do zbiornika trochê wêgla aktywnego i, bum, od
razu mamy pe³no dwutlenku wêgla. Ale przecie¿ tak siê nie dzieje.
Odpowied:Wêgiel w postaci wêgla aktywnego, diamentu czy grafitu jest chemicznie obojêtny. Organizmy nie s¹ w stanie rozbiæ silnych wi¹zañ wêgiel-wêgiel w tych substancjach. Wêgiel, o którym
mylê, pochodzi z wêgla organicznego, zawartego w biocz¹steczkach wytwarzanych przez organizmy
¿ywe. Przyk³adami takich cz¹steczek s¹ cukry, nukleotydy i aminokwasy. Organizmy ¿ywe z ³atwoci¹
przerabiaj¹ takie zwi¹zki na CO2.

Rozdzia³ V

Tabela V-4. Zasoby zawartych w glebie pierwiastków w odniesieniu do akwarium dowiadczalnego.6
Pierwiastek

Mediana
stê¿enia
[mg/kg]

Zapasy
w glebie
[miesi¹ce]

B

20

7700

C

20000

25

Ca

15000

2700

Cu

30

18800

Fe

40000

330000

K

14000

875

Mg

5000

2500

Mn

1000

125000

Mo

1,2

4000

N

2000

63

P

800

290

S

700

440

Zn

90

5600

dów jeziornych tempo wydzielania wynosz¹ce 0,23 g
CO2 na dzieñ na kilogram [17]. Osady tamte zawiera³y umiarkowan¹ iloæ materii organicznej (9,3%) i zapewnia³y wspania³y wzrost rolin wodnych. Stosuj¹c
ten przelicznik, obliczy³am, ¿e 10 kg gleby w zbiorniku
bêdzie wydziela³o 69 g CO2 miesiêcznie:
0,230 g CO2/kg osadu/dzieñ × 10 kg osadu × 30
dni/miesi¹c = 69 g uwolnionego CO2/miesi¹c
Wêgiel stanowi 27,3% masy dwutlenku wêgla.
Zatem 69 g CO2 oznacza 18,8 g C uwolnionego w ci¹gu
miesi¹ca. Skoro 1 kg gleby zawiera 20000 mg C (Tabe-
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la V-4), ca³kowita iloæ wêgla w 10 kg gleby w zbiorniku dowiadczalnym wynosi 200000 mg (200 g). Jeli
wêgiel jest uwalniany z gleby w tempie 18,8 g miesiêcznie, to bêdzie ona dostarcza³a tego pierwiastka
rolinom mniej wiêcej przez 11 miesiêcy (200 g / 18,8
g = 10,6 miesiêcy).

D. Woda jako ród³o sk³adników
pokarmowych dla rolin
Mniej wiêcej po³owa ludnoci USA, zw³aszcza na obszarach wiejskich, czerpie wodê pitn¹
z wód podziemnych (ujêcia prywatne i publiczne),
a druga po³owa, na ogó³ z du¿ych miast, z wód powierzchniowych (rzeki, zbiorniki itd.) po ich uzdatnieniu. Trudno uogólniaæ stê¿enia sk³adników
pokarmowych w wodzie pitnej, poniewa¿ s¹ one
w du¿ym stopniu uzale¿nione od rodzaju ujêcia
(studnie a zbiorniki powierzchniowe), sposobu
uzdatniania i transportu (metalowe rury itd.)
oraz miejsca pochodzenia. Woda podziemna zawiera na ogó³ wiêcej sk³adników pokarmowych,
zw³aszcza Ca, Fe, K, Mg, Mn, S i Zn, ni¿ woda w miecie. Ponadto pewne zabiegi uzdatniaj¹ce bêd¹
usuwa³y z niej metale ciê¿kie, w tym przede
wszystkim: Fe, Mn, Cu i Zn. Tabela V-5 zawiera
dane o zawartoci sk³adników pokarmowych, jakie mo¿na spotkaæ w wodzie pitnej.

1. Twardoæ wody
i sk³adniki pokarmowe wód twardych

Formalnie rzecz bior¹c, twardoæ jest miar¹ stê¿enia wapnia i magnezu w wodzie, przy czym ten
pierwszy na ogó³ przewa¿a.7 Nie mówi to nic o koncentracji wodorowêglanów, chloru, potasu czy siarki,

Mediana stê¿enia w glebie wg pracy: Bowen [16]. Do wyjanienia obliczeñ w kolumnie Zapasy za przyk³ad wezmê
¿elazo (Fe). Skoro kilogram suchej gleby zawiera przeciêtnie 40000 mg ¿elaza, w 10 kg bêdzie go 400000 mg (10 kg ×
40000 mg/kg). Zawartoæ 400000 mg Fe podzielona przez 1,2 mg (miesiêczne zapotrzebowanie na ten pierwiastek;
patrz Tabela V-1) daje nam zapas ¿elaza na 330000 miesiêcy.
Stê¿enie ¿elaza w ró¿nych typach gleb wynosi od 2000 do 550000 [16]. Nawet gdybym wykorzysta³a 10 kg gleby
o najni¿szym stê¿eniu Fe (2000 mg/kg), taka iloæ zapewnia³aby jego zapasy na 17000 miesiêcy.
7
Twardoæ okrela stê¿enie wapnia i magnezu; czêsto wyra¿a siê j¹ jako GH lub wartoæ ppm dla wêglanu wapnia
(CaCO3) (patrz s. 174  o klasyfikacji twardoci wody). W przyrodzie twardoæ wody zazwyczaj pozytywnie koreluje z pH,
zasoleniem, przewodnoci¹ i zasadowoci¹.
6

