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tych, dwutlenek wêgla mo¿e zostaæ ca³kowicie wyczerpany w godzinach popo³udniowych w wyniku intensywnej fotosyntezy, a potem noc¹ powoli wraca do normalnego stê¿enia. Tak silne fluktuacje zawartoci CO2
w wodzie mog¹ t³umaczyæ, dlaczego roliny wodne
nie maj¹ stabilnych systemów fotosyntetycznych C3
i C4 charakterystycznych dla rolin l¹dowych; ¿yj¹ one
w kontinuum stanów fotosyntetycznych zale¿nych od
warunków wzrostu [13]. Wydaje siê, ¿e s³odkowodne
roliny zanurzone nieustannie staraj¹ siê przystosowaæ swoje mechanizmy fotosyntetyczne do olbrzymich i czasem zachodz¹cych w ci¹gu kilku godzin
zmian stê¿enia CO2.
Aby skutecznie rywalizowaæ, roliny zanurzone
musia³y zainwestowaæ w kosztowny aparat fotosyntezy (enzymy), który umo¿liwia szybkie wychwytywanie dwutlenku wêgla w chwili, gdy jest on dostêpny.
Mimo wszystko, kiedy brakuje rozpuszczonego CO2, jak
na przyk³ad w godzinach popo³udniowych, gdy fotosynteza jest intensywna, mechanizmy te nie dzia³aj¹. Typowe tempo fotosyntezy rolin s³odkowodnych stanowi zaledwie 38% mo¿liwoci maksymalnych, czyli znacznie mniej ni¿ u rolin wy¿szych s³onowodnych lub makroglonów [12]. Roliny musz¹ stale utrzymywaæ to

kosztowne wyposa¿enie, które nie jest w pe³ni wykorzystywane lub nawet pozostaje okresowo nieczynne.
Wymaga to nak³adów energetycznych uzyskiwanych
ze zwiêkszonego oddychania, czego wynikiem jest
zmniejszanie efektywnoci fotosyntezy rolin s³odkowodnych, a w rezultacie ograniczenie ich wzrostu.

C. Niedostatek wêgla
w naturalnych wodach s³odkich
Roliny s³odkowodne borykaj¹ siê z problemem
pozyskiwania wêgla (zarówno CO2, jak i wodorowêglanów), którego potrzebuj¹ do fotosyntezy. Czêsto
brakuje go w wodach s³odkich, a jego zawartoæ gwa³townie siê zmienia. W godzinach po³udniowych podczas intensywnej fotosyntezy wodnych rolin wy¿szych i glonów wody jeziorne s¹ czêsto pozbawione
wêgla. Fotosynteza czêsto bêdzie intensywniejsza
w godzinach przedpo³udniowych, by stopniowo spowalniaæ przez resztê dnia, mimo ¿e innych substancji
pokarmowych i wiat³a jest pod dostatkiem [14].
Fotosynteza usuwa dwutlenek wêgla bezporednio z wody i jednoczenie podnosi pH tak bar-

Ryc. VI-3. Zmiany pH i zasadowoci wywo³ane silnym wzrostem rolin. Zakreskowane prostok¹ty
oznaczaj¹ miejsca w stawie silnie zaroniête przez rogatek. Pomiary wykonano wzd³u¿ 50-metrowego transektu w Sangwin Pond w letnie, czerwcowe popo³udnie. Za: Wetzel [15].
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Tabela VI-2. Dzienne wahania pH, DIC, CO2 i fotosyntezy w jeziorze z wod¹ miêkk¹[16].
Star Lake (w stanie Vermont w USA) to jezioro o niskiej zasadowoci (<10-20 mg/l CaCO3). Tempo fotosyntezy
fitoplanktonu mierzono w letni dzieñ na g³êbokoci 0,5 m, stosuj¹c CO2 i HCO3 znakowane wêglem 14C.
Godzina

pH

DIC
[mg/l]

CO 2
[% DIC]

Fotosynteza
[mg C/l/h]

8:00

5,7

6,5

81

5,2

10:00

5,7

2,6

76

16

12:00

9,6

0,6

0,01

2,5

14:00

8,3

0,9

2,0

29

16:00

6,4

2,0

54

0,4

DIC = rozpuszczona materia nieorganiczna (CO2 + HCO3- + CO32-)
dzo, ¿e pozostaj¹cy jeszcze w wodzie CO2 zostaje przekszta³cony do postaci wodorowêglanów. Te tak¿e s¹
wykorzystywane, dlatego zasadowoæ spada. Rycina
VI-3przedstawia sytuacjê w stawie, w którym znajduj¹ siê miejsca silnie zaroniête przez roliny. Okazuje siê, ¿e w takich w³anie miejscach pH jest znacznie wy¿sze, a zasadowoæ znacznie ni¿sza.
Wahania pH wywo³ywane fotosyntez¹ s¹
szczególnie gwa³towne w wodach niezasadowych,
s³abo zbuforowanych wodorowêglanami. Na przyk³ad w jeziorze z miêkk¹ wod¹ pH wzrasta od kwanego 5,7 rano do 9,6 w po³udnie (Tabela VI-2).
W tym czasie stê¿enie DIC obni¿a siê z 81% do zaledwie 0,01%. Fotosynteza przebiega³a najszybciej
o godzinie 10, kiedy wiat³a i dwutlenku wêgla by³o
pod dostatkiem. W czasie dwóch godzin, pomiêdzy
dziesi¹t¹ a dwunast¹, gwa³townie wyhamowa³a z 16
do 2,5 µg C/l/h. Nale¿y przyj¹æ, ¿e w po³udnie nie by³a
ona ograniczana przez dostêpnoæ wiat³a, lecz prawdopodobnie przez DIC  nie sam dwutlenek wêgla. Pónym popo³udniem zawartoæ DIC i CO2 powraca³a do

pierwotnego poziomu, ale wydajnoæ fotosyntezy spad³a do zaledwie 0,4 µg C/l/h.3

D. Strategie maj¹ce na celu
zwiêkszenie pobieranie wêgla
Im szybciej roliny wodne bêd¹ mog³y pobieraæ
wêgiel z wody, tym szybciej bêd¹ ros³y. Naukowcy [18]
starali siê odnaleæ przyczynê ogromnej zmiennoci
tempa wzrostu 14 gatunków rolin wodnych (czas
potrzebny na podwojenie masy wynosi³ od 6 do 95 dni).
W tym celu porównali tempo wzrostu z tempem fotosyntezy, zawartoci¹ chlorofilu w liciach, biomas¹ lici, powierzchni¹ lici i powinowactwem wêglowym.
Jedynym czynnikiem, który korelowa³ znacz¹co ze
wzrostem by³ ten ostatni. Najszybciej rosn¹ca rolina
(Sparganium erectum) odznacza³a siê najwiêkszym
powinowactwem wêglowym, a u najwolniej rosn¹cego gatunku (Lobelia dortmanna) by³o ono najni¿sze (Tabela VI-3).

Wetzel [14] typowe spowolnienie fotosyntezy w czasie godzin popo³udniowych t³umaczy nagromadzeniem tlenu. Koncentracja tego gazu w rolinie i otaczaj¹cej j¹ wodzie wywo³uje fotooddychanie, nieekonomiczny proces, który obni¿a
wydajnoæ fotosyntezy.
Jednak¿e przyczyna mo¿e le¿eæ tak¿e w wewnêtrznym rytmie dobowym organizmu. Na przyk³ad u Euglena gracilis
nie wystêpowa³o popo³udniowe wyhamowanie fotosyntezy, gdy wewnêtrzny rytm dobowy tego glonu zosta³ wy³¹czony
poprzez zmiany stê¿enia wapnia na zewn¹trz komórek [17].
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Tabela VI-3. Wzrost rolin i pobieranie wêgla[18]. Dla okrelenia powinowactwa wêglowego umieszczono pojedyncze roliny w szczelnie zamkniêtych naczyniach nape³nionych po¿ywk¹ o pH 8,0 i wysokiej zasadowoci (3,8 mM wodorowêglanów). Po 24 godzinach ci¹g³ego nawietlania i mieszania wody zmierzono pH. Wy¿sza
wartoæ odczynu ma wiadczyæ o wy¿szym powinowactwie (usuniêcie CO2 i wodorowêglanów z wody). Wzrost
rolin zmierzono w oddzielnym 4-6-tygodniowym dowiadczeniu.
Wzrost
[jednostki biomasy / dzieñ]

Powinowactwo wêglowe
[pH koñcowe]

Sparganium erectum

0,109

9,6

Batrachium aquatile

0,097

9,5

Potamogeton pectinatus

0,094

9,1

Potamogeton densus

0,094

9,0

Callitriche cophocarpa

0,088

8,8

Elodea canadensis

0,086

9,4

Potamogeton panormitanus

0,067

9,3

Potamogeton crispus

0,052

9,3

Myriophyllum spicatum

0,046

8,8

Sparganium emersum

0,042

8,8

Myosotis palustris

0,030

8,9

Berula erecta

0,020

9,0

Littorella uniflora

0,009

8,4

Lobelia dortmanna

0,007

8,2

Gatunek

Poniewa¿ pozyskiwanie wêgla czêsto stanowi dla
rolin wodnych problem, wiele z nich wykorzystuje przemylne strategie, aby zwiêkszyæ dostêpnoæ tego pierwiastka. Znamy piêæ takich strategii [13, 20]: (1) magazynowanie CO2 w postaci jab³czanów; (2) ponowne wi¹zanie CO2 pochodz¹cego z oddychania; (3) pobierane wodorowêglanów; (4) pobieranie CO2 przez korzenie z pod³o¿a i (5) wzrost ponad powierzchni¹ wody.

1. Magazynowanie CO2 w postaci
jab³czanów

Zamiast pobieraæ CO2 tylko za dnia podczas fotosyntezy, niektóre roliny wodne robi¹ to zawsze, gdy
zwi¹zek ten jest dostêpny, szczególnie w nocy. Prze-

kszta³caj¹ powstaj¹cy noc¹ dwutlenek wêgla do jab³czanu, który potem w czasie dnia wykorzystuj¹ do wytworzenia CO2 potrzebnego do fotosyntezy. Pozwala
to rolinom na fotosyntezê w rodowiskach, gdzie
mo¿e brakowaæ dwutlenku wêgla za dnia.
Ta strategia nie jest tak powszechna u rolin wodnych jak u l¹dowych.4 Stosuj¹ j¹ szybko rosn¹ca przesi¹kra
okó³kowa (Hydrilla verticillata) w warunkach letniego
wzrostu oraz roliny tzw. poryblinowe (patrz s. 92).

2. Wi¹zanie CO2 pochodz¹cego
z oddychania

Kiedy stê¿enie CO2 w wodzie jest stale niskie, niektóre roliny, g³ównie tzw. poryblinowe, mog¹ wyko-

Mechanizm ten, zwany Crassulacean Acid Metabolism (CAM), wykorzystywany jest przez liczne roliny pustynne do
gromadzenia dwutlenku wêgla w nocy. Tym sposobem ich aparaty szparkowe mog¹ za dnia byæ zamkniête dla zminimalizowania start wody.
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rzystywaæ dwutlenek wêgla powstaj¹cy w nich samych na drodze oddychania. Rolina magazynuje
wydalany CO2 w obszernych kana³ach powietrznych
(lacunae). Niektóre badane roliny do fotosyntezy wykorzystuj¹ powtórnie 30-40% wytwarzanego dwutlenku wêgla [20].

3. Korzystanie z wodorowêglanów

W wodach zasadowych brakuje CO2, a wodorowêglanów jest pod dostatkiem. Dlatego roliny, które
potrafi¹ je wykorzystywaæ (jako uzupe³nienie do pobieranego dwutlenku wêgla), maj¹ ogromn¹ przewagê w takim rodowisku. Mniej wiêcej po³owa badanych
rolin wodnych mo¿e pobieraæ wodorowêglany [12].
W Tabeli VI-4podano przyk³ady gatunków stosuj¹cych
tê strategiê i takich, które tego nie potrafi¹.
Na ogó³ roliny takie jak wyw³ócznik k³osowy
(Myriophyllum spicatum), potrafi¹ce wykorzystywaæ
wodorowêglany rosn¹ w naturze w wodach zasadowych (patrz s. 104-107). Jednak dwa gatunki (rzêl
wielkoowockowa  Callitriche stagnalis, i je¿og³ówka pojedyncza  Sparganium simplex), mimo ¿e nie
s¹ w stanie wykorzystywaæ wodorowêglanów,
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w dwóch duñskich strumieniach z tward¹ wod¹ wychwytywa³y wystarczaj¹co du¿o CO2, aby móc skutecznie konkurowaæ z gatunkami, które pobieraj¹ wodorowêglany (rdestnic¹ kêdzierzaw¹  Potamogeton crispus, i rdestnic¹ grzebieniast¹  P. pectinatus) [24].
Roliny wodne wykazuj¹ pewn¹ elastycznoæ
w wykorzystywaniu wodorowêglanów. Rzêl d³ugoszyjkowa (Callitriche cophocarpa) potrafi z nich korzystaæ, ale tylko wówczas, gdy ich stê¿enie jest wystarczaj¹co wysokie [21]. Roliny, które jak siê zdaje,
w ogóle nie potrafi¹ ich pobieraæ, to mszaki (np. mchy
wodne i w¹trobowce) [10]. Pochodz¹ one zazwyczaj
z miêkkich i kwanych wód, gdzie dwutlenku wêgla
jest pod dostatkiem.
Poniewa¿ wiele rolin ziemno-wodnych nie ma
zdolnoci pe³nego wykorzystywania wodorowêglanów, wysuniêto przypuszczenie, ¿e mog³y wybraæ
w drodze ewolucji strategiê wzrostu ponad powierzchni¹ wody (a nie pobierania wodorowêglanów), by
zwiêkszyæ iloæ pobieranego wêgla [13, 25]. Jednak¿e
istnieje przynajmniej jeden wyj¹tek, poniewa¿ rdestnica trawiasta (Potagmogeton gramineus) ca³kiem
dobrze wykorzystuje wodorowêglany [26].

Tabela VI-4. Przyswajanie wodorowêglanów przez ró¿ne roliny wodne.
Roliny wykorzystuj¹ce
wodorowêglany

Roliny niewykorzystuj¹ce
wodorowêglanów

Ceratophyllum demersum [23]

Callitriche cophocarpa [24]

Chara [12]

Ceratopteris sp. [23]

Egeria densa [23]

Echinodorus paniculatus [23]

Elodea canadensis [23]

Echinodorus tenellus [23]

Hydrilla verticillata [23]

Isoëtes sp. [10]

Myriophyllum spicatum [23]

Ludwigia natans [23]

Potamogeton crispus [24]

Myriophyllum brasiliensis [23]

Potamogeton lucens [23]

Myriophyllum hippuroides [23]

Potamogeton pectinatus [24]

Myriophyllum verticillatum [23]

Potamogeton perfoliatus [23]

Nuphar lutea [23]

Stratiotes aloides [23]

Riccia fluitans [23]

Vallisneria spiralis [23]

Sparganium simplex [24]
Sphagnum cuspidatum [22]

