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Wstęp 

 

Glony występujące w naturalnym środowisku słodkowodnym są obiektem badań, 

zarówno z zakresu morfologii, taksonomii jaki i ekologii.  

Dla akwarystów „problem” glonów jest znany od samego początku istnienia 

akwarystki. Gatunki glonów, przyczyny ich występowania i sposoby zwalczania, zostały 

opisane w niemal każdej książce poświęconej akwarystyce. Materiały te traktują problem 

glonów jedynie powierzchownie i ogólnie, brak jest natomiast publikacji podchodzących 

do zagadnień związanych z występowaniem glonów w akwarystyce w sposób 

doświadczalny. 

Glony są organizmami kosmopolitycznymi jednak wiele gatunków, tych 

mikroorganizmów, znalazło swoje zastosowanie jako bioindykatory. Na rozwój 

konkretnych gatunków glonów, będących biologicznym wskaźnikami jakości wód, składa 

się wiele czynników chemicznych i fizycznych wody. Po oznaczeniu i zliczeniu glonów w 

próbce wody, można na podstawie ich zakresów tolerancji na określone warunki 

środowiska, określić jej jakość. Jednocześnie można wskazać, którego z mikro- i 

makroelementów w środowisku jest za mało lub występuje w nadmiarze. 

Praca ma na celu przedstawienie, naturalnych środowisk wód śródlądowych, które 

starano się odtworzyć w akwarium i wskazanie glonów, które mogą znaleźć w nich 

korzystne warunki do rozwoju. Dzięki temu, iż akwarysta ma możliwość odtworzenia 

biotopów w warunkach sztucznych, ograniczonych, ale i możliwych do kontroli, pozwala 

to na badanie zależności występowania danych gatunków glonów od biotopu. 

Obserwowano rozwój glonów w akwariach, w których odtworzono biotopy jeziora 

Tanganika, czarnych wód – wody bardzo miękkie i kwaśne, płytkich rozlewisk Azji, oraz 

jako osobny obiekt badań tak zwane akwarium holenderskie, opierające się na dużej ilości 

roślin wodnych. 

Ze względu na różnorodne obiekty obserwacji, w pracy zostaną opisane warunki 

panujące w danym akwarium począwszy od wskaźników chemicznych takich jak 

zawartość ortofosforanów, azotanów, azotynów, jonów amonowych, żelaza, odczynu 

wody, twardości ogólnej oraz węglanowej, przez czynniki fizyczne, jakie jak temperatura, 

oświetlenie oraz obecność innych organizmów. Na podstawie tych pomiarów oraz 

pobranych prób glonów, po ich oznaczeniu, zostaną przedstawione obserwacje mające 

określić bioróżnorodność glonów w obserwowanych biotopach. 
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I. Charakterystyka środowiska akwarystycznego 

I.1. Obieg materii 

 

Zbiorniki akwarystyczne, pomimo próby odzwierciedlenia w nich naturalnych 

relacji panujących pomiędzy organizmami żywymi, a materią nieożywioną, pozostają w 

pełni uzależnione od wpływu człowieka. Środowisko stworzone w szklanym naczyniu nie 

stanowi wiernego odwzorowana warunków naturalnych. Akwarium jest środowiskiem o 

niecałkowicie otwartym obiegu materii. Regularne odprowadzenie zbędnych związków 

chemicznych oraz dostarczanie, niezbędnych do życia organizmów, mikro- i 

makroelementów, zapewnia okresowa podmiana wody. Wymiana gazowa odbywa się 

samoistnie, bez ingerencji człowieka. Zabiegi te sprawiają, że materia organiczna i 

nieorganiczna jest usuwana poza środowisko stworzone w akwarium. 

Akwarium ustabilizowane pod względem mikrobiologicznym, zapewnia 

prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu akwarystycznego, tworząc odpowiednie warunki 

dla życia organizmów wodnych. Zakładając akwarium, wprowadza się pierwotną pulę 

związków zarówno organicznych i nieorganicznych, które w rezultacie stanowią zapas 

substratów dla procesów chemicznych i metabolicznych. 

Podłoże, które ma imitować naturalny osad denny, stanowi w akwarium jeden z 

podstawowych czynników, wpływających na tworzenie się specyficznego obiegu materii. 

Szczególną funkcję pełni podłoże pochodzenia naturalnego opartego na ziemi ogrodniczej, 

ponieważ znajdują się w nim pierwiastki chemiczne, takie jak, tlen, krzem, glin, żelazo 

oraz związki organiczne, głównie substancje humusowe i próchnica. Ponadto taki osad jest 

siedliskiem niezliczonych gatunków bakterii, które korzystnie wpływają na stabilizację 

procesów chemicznych w ekosystemie akwarium (Walstad 2007). 

Zasadniczym elementem koniecznym do utrzymania procesów metabolicznych i 

chemicznych w akwarium jest woda, która nie tylko jest środowiskiem życia roślin i 

zwierząt, ale jest również ważnym nośnikiem związków organicznych i nieorganicznych 

tworzących cykl obiegu materii. Organizmy żywe również uczestniczą w procesach 

utrzymania obiegu materii albo są elementem tego obiegu. W zależności od rodzaju 

ekosystemu akwarium woda może posiadać niewielki zasób materii zarówno organicznej 

jak i nieorganicznej, czego przykładem są akwaria odtwarzające biotop tak zwanych, 

czarnych wód. Woda w nich jest uboga w związki pozwalające na rozwój roślin i 

bezkręgowców. Odmienna sytuacja dotyczy biotopu płytkich rozlewisk Azji, w którym to 
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woda obfituje w związki mineralnie i organiczne, co przyczynia się do bardzo szybkiego 

wzrost roślin (Hiscock 2005). 

Pokarm podawany rybom, zarówno pod postacią suszonej karmy, mrożony, czy 

żywy stanowi nie tylko źródło składników pokarmowych dla tych zwierząt, ale również 

dla roślin. Zwierzęta, bakterie, grzyby, rośliny oraz glony wykazują podobne 

zapotrzebowanie na składniki mineralne, wykorzystują one 16 tych samych pierwiastków 

za wyjątkiem boru, który wykorzystywany jest do prawidłowego wzrostu przez rośliny 

naczyniowe (Walstad 2007). 

Procesy metaboliczne zwierząt, bakterii, grzybów i roślin, w tym glonów, stanowią 

ważny element w obiegu materii w środowisku akwarystycznym. Wszystkie typy 

wymienionych organizmów przetwarzają albo już istniejącą materię organiczną lub 

nieorganiczną albo pobierają ją z dostarczanym pokarmem i wydalają w innej postaci, 

która jest następnie przetwarzana przez kolejną grupę troficzną. Organizmy żywe, po 

zakończeniu cyklu życiowego powiększają pulę substancji pokarmowych przyswajanych 

przez pozostałe organizmy. 

Podstawowym procesem życia in situ, jak również w środowisku stworzonym w 

akwarium jest oddychanie. Wymiana gazowa ma na celu dostarczenia tlenu, niezbędnego 

w procesie glikolizy oraz usunięcie pozostałości po tym procesie - ditlenku węgla (CO2). 

Proces oddychania tlenowego w ekosystemie akwarystycznym miejsce jest 

przeprowadzany między innymi, przez bakterie aerobowe, które wykorzystują tlen w 

procesach przemian azotowych. Innymi organizmami pobierającymi tlen są zwierzęta 

makroskopowe hodowane w akwarium, które wykorzystują go również w procesach 

metabolicznych. W obu przypadkach produktem końcowym jest ditlenek węgla oraz 

pozostałe produkty przemiany materii, takie jak amoniak (Walstad 2007). 

Z procesem oddychania tlenowego wiąże się proces uwalniania do wody ditlenku 

węgla, jednak sam proces oddychania tlenowego nie jest jedynym źródłem powstawania 

CO2. Węgiel w postaci ditlenku węgla jest również pobierany z rozkładu rozpuszczalnej 

materii organicznej – DOC (ang. Dissolved Organic Carbon) w tym z gleby, w wyniku 

zakwaszenia wodorowęglanów (Walstad 2007). 

Węgiel w osadzie występuje w znacznej ilości w postaci związanej w materii 

organicznej. Z 10kg gleby, zawierającej 200g węgla można uzyskać 69g CO2 

wystarczające na około 11 miesięcy (Walstad 2007). 

Wodorowęglany mogą stanowić dodatkowe źródło ditlenku węgla, jednak 

większość roślin wyższych preferuje pobieranie CO2 w postaci gazowej, zachodzące 
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dziesięć razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku wodorowęglanów. Wykazano 

jednak, że w przypadku rośliny Potamogeton lucens L., (rdestnica połyskująca) występuje 

polaryzacja liścia, która pomaga przyswajać CO2 z wodorowęglanów. Zjawisko to, 

opisane jako dekalcyfikacja biogeniczna, polega na wytwarzaniu przez liście tej rośliny 

jonów  H na spodniej stronie liścia powodujących miejscowe zakwaszenie, do wartości pH 

około 6. Przyczynia się to do rozkładu wodorowęglanów. W wyniku wytwarzania jonów 

H  po spodniej stronie liścia, roślina kompensuje wewnętrzne stężenia jonów wodorowych 

pobierając je z wierzchniej strony liścia. Powoduje to powstanie wysokiego pH na 

wierzchniej stronie liścia, sięgającego nawet wartości 10 i jednoczesne wytrącanie się 

dużej ilości węglanu wapnia – CaCO3, w wyniku reakcji z wodorowęglanem wapnia - 

Ca(HCO3)2. W rezultacie roślina pobiera ditlenek węgla z rozkładu Ca(HCO3)2, natomiast 

wytrącony węglan wapnia odkłada się na liściach rośliny (Walstad 2007). 

Ditlenek węgla jest niezbędnym składnikiem uczestniczącym w procesie 

fotosyntezy, w której produktem końcowym jest cukier wykorzystywany przez roślinę i 

tlen uwalniany do wody. Fotosynteza zachodzi u roślin jedynie w obecności światła, zatem 

można się spodziewać, że po zmroku pobieranie ditlenku węgla przez rośliny ustaje. 

Rośliny, zarówno wodne jak i lądowe, w porze nocnej kiedy proces fotosyntezy ulega 

zahamowaniu, gromadzą zapasy ditlenku węgla w postaci jabłczanów, tak aby w dzień 

mógł on zostać wykorzystany (Walstad 2007). Cały proces przechodzenia CO2 do 

jabłczanów, a następnie wykorzystania tego związku do wytworzenia CO2 przebiega w 

szlaku C4 (Gabryś i wsp. 2005). Strategia ta jest niezmiernie ważna dla roślin wodnych, 

ponieważ w wodzie ditlenek węgla bardzo wolno dyfunduje, co powoduje niedostatek tego 

gazu. Pomimo, iż CO2 jest niezbędnym gazem dla życia roślin jest on również trującym 

gazem dla zwierząt oddychających tlenowo. 

Z procesem oddychania tlenowego wiąże się również obieg azotu w środowisku 

wodnym. Azot w postaci amoniaku jest wydalany przez zwierzęta wodne w procesach 

metabolicznych. W procesach nitryfikacji i denitryfikacji azot z postaci NH3 przechodzi w 

postać cząsteczkową – N2, która opuszcza środowisko wodne podczas wymiany gazowej 

zachodzącej na powierzchni wody. Azot jest przyswajany przez rośliny w postaci jonów 

amonowych oraz azotanowych. Udowodniono, że rośliny wodne w obecności NH4
  i NO3

-
 

preferują pobieranie tych pierwszych (Walstad 2007). Azot pod postacią różnych 

związków uczestniczy w procesach metabolicznych bakterii tlenowych, jak i 

beztlenowych, żyjących w podłożu i toni wodnej.  
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Związki fosforu (HPO4
2-

, HPO4
-
,), które są ważnymi składnikami tworzącymi cykl 

obiegu materii, w środowisku wodnym występują głównie w postaci jonowej, jako 

fosforany pobierane przez rośliny. Fosfor bierze udział między innymi w procesach 

fosforylacji i syntezy ATP. Brak tego pierwiastka przyczynia się do wstrzymania wzrostu 

pędów roślin naczyniowych. Rośliny wodne wykazują duże zróżnicowanie morfologiczne, 

które przystosowało ich organizm do deficytu fosforu. Ograniczona ilość fosforanów 

stymuluje roślinę do wykształcania specjalnego typu korzeni – proteidów –  posiadającego 

liczne włośniki. W innych przypadkach korzenie roślin wydzielają więcej kwasów 

organicznych powodujących rozpuszczenie nieorganicznych fosforanów glebowych 

niedostępnych dla roślin pozbawionych tej zdolności (Gabryś i wsp. 2005). Źródłami 

fosforu w środowisku akwarystycznym jest zarówno karma podawaną zwierzętom, jak i 

samo podłoże. Tabela 1.1. przedstawia zawartość różnych pierwiastków w karmach dla 

ryb. W większości badanych pokarmów, fosfor jest pierwiastkiem o największym udziale. 

W tabeli 1.2. wskazano zasoby pierwiastków w karmie dla ryb oraz wykorzystanie ich 

przez rośliny. Tabela ta wskazuje masę pierwiastka w kilogramie karmy dla ryb oraz czas 

w jakim ta ilość zostanie przyswojona przez rośliny (Walstad 2007). Fosforany w formie 

jonowej tworzą w podłożu związki z kationami takimi jak: żelazo, cynk, oraz z tlenkami 

tych metali. Fosforany w osadzie występują w znacznie większej ilości niż w toni wodnej. 

W przeprowadzonych badaniach na stawie wodnym wykazano, że w osadach dennych 

znajdowało się 1000 mg więcej fosforanów niż w toni wodnej, w której stężenie wynosiło 

0,04 mg (Walstad 2007). 
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Tabela 1.1. Zawartość pierwiastków [mg/kg s.m.] w sztucznych i żywych pokarmach dla ryb 

(według Walstad 2007) 

 

Pierwiastek Karma 

dla pstrągów 

Granulat 

łososiowy 

Karma 

„marka x” 

Skorupiaki Żywy 

solowiec 

Żywa 

rozwielitka 

B - 15 48 15 - - 

Ca 22000 25000 32000 20000 300 - 

Cu 14 19 15 65 16 30 

Fe 200 363 220 85 270 400 

K 10000 13000 12000 13000 13000 - 

Mg 2300 4600 1700 2000 1500 - 

Mn 56 13 23 850 14 8 

Mo - - 1,3 0,6 - 0,2 

N - - 82000 84000 - - 

P 15000 15000 23000 9000 1100 - 

S - - 5100 6000 - - 

Zn 95 120 110 140 120 120 

 

Tabela 1.2. Zasoby pierwiastków w pokarmie dla ryb i ich wykorzystanie przez rośliny (według 

Walstad 2007) 

 

Pierwiastek Przeciętna 

karma dla ryb 

[mg/kg] 

Zasoby 

składnika 

[liczba miesięcy] 

B 26 40 

C 430000 2 

Ca 20000 14 

Cu 27 68 

Fe 260 9 

K 12000 3 

Mg 2400 5 

Mn 160 80 

Mo 0,7 9 

N 83000 10 

P 13000 19 

S 5600 14 

Zn 12 30 

 

Na osobną uwagę zasługują jeszcze pierwiastki metali ciężkich, które występują w 

środowisku wodnym. Zarówno woda, podłoże oraz karma zwierają określoną ilość tych 

pierwiastków. Niektóre z nich są szkodliwe zarówno dla zwierząt, jak i dla pozostałych 

grup troficznych, inne z kolei stanowią zagrożenie dla życia organizmów tylko w 

określonym stężeniu. Tabela 1.3. przedstawia toksyczność grupy pierwiastków metali 

ciężkich na poszczególne organizmy. 
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Tabela 1.3. Toksyczny wpływ metali ciężkich na różne organizmy (według Walstad 2007) 

 

Organizmy Wysoka toksyczność → Niska toksyczność    

Glony Hg > Cu > Cd > Fe > Cr > Zn > Co > Mn 

Grzyby Hg > Cu > Cr > Ni > Pb > Co > Zn > Fe 

Ryby Hg > Cu > Pb > Cd > Al > Zn > Ni > Cr > Co > Mn 

Rośliny kwiatowe Hg > Pb > Cu > Cd > Cr > Ni > Zn 

 

Na toksyczność metali ciężkich ma wpływ między innymi twardość ogólna wody, 

jak również pH. Na przykładzie pstrąga przedstawiono wpływ twardości wody 

na toksyczne działanie glinu. Śmiertelność tych ryb w wodzie miękkiej o stężeniu glinu 

1,5 ppm wynosiła 45%, natomiast w wodzie twardej już tylko 10%. Fakt ten wynika 

między innymi z konkurencyjności w pobieraniu glinu i wapnia. Na przykładzie omułka 

wykazano, że w wodzie, w której twardość ogólna była większa, zwiększało się pobieranie 

jonów Ca
2+ 

w stosunku do pobierania Cu
2+
. Niskie wartości pH wody powodują 

rozpuszczanie się związków zawierających metale ciężkie i uwalnianie ich do wody. 

Zatem toksyczność metali jest znacznie większa w wodach miękkich, kwaśnych, maleje 

natomiast w wodach twardych i zasadowych. Metale ciężkie są łatwo wiązane przez DOC, 

wykazano, że każdy miligram rozpuszczalnej materii organicznej może wiązać 32g 

metalu. Związki humusowe wiążą metale ciężkie znaczenie lepiej niż wapń (Walstad 

2007). Wody bogate w substancje humusowe, mają lepsze właściwości ochronne przed 

toksycznym wpływem metali ciężkich. Niektóre organizmy wykazują zapotrzebowanie na 

pierwiastki metali ciężkich. Przykładem takiego pierwiastka jest żelazo, które występuję w 

środowisku wodnym w postaci jonowej Fe
2+

 oraz Fe
3+
. Żelazo jest niezbędnym 

mikroelementem do prawidłowego wzrostu roślin oraz życia organizmów zwierzęcych, 

których krew przenosi tlen dzięki hemoglobinie. Niedobór tego pierwiastka powoduję u 

roślin chlorozę a u zwierząt anemię. Rośliny czerpią żelazo głównie z podłoża, w którym 

pierwiastek ten jest związany i tworzy związki, między innymi z tlenem, DOC oraz 

fosforem. Pod wpływem działania kwasów organicznych wydzielanych przez korzenie 

rośliny, związki żelaza ulegają rozpadowi a sam metal jest pobierany przez roślinę 

(Walstad 2007). 
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I.2. Oświetlenie 

 

Obecność światła w środowisku wodnym determinuje rozwój roślin naczyniowych 

oraz fitoplanktonu umożliwiając proces fotosyntezy, jednak jedynie niewielka cześć 

światła wykorzystywana jest w tym procesie. Szacuje się, że jedynie około 4,5–5% 

promieniowania słonecznego docierającego do ziemi jest wykorzystywane przez 

fotosyntezę, odpowiedni dla tego procesu zakres widma światła  mieści się miedzy 400 a 

700 nm (Gabryś i wsp. 2005). Ilość światła w toni wodnej, naturalnych zbiorników 

wodnych lub zbiorników retencyjnych zależy od kąta padania promieni słonecznych. Wraz 

ze zmniejszaniem nachylenia padającego światła, zwiększa się ilość odbitych promieni od 

powierzchni wody, a przy nachyleniu 48,5° odbijaniu ulegają wszystkie promienie 

słoneczne. Światło ulega dodatkowemu rozproszeniu lub osłabieniu w wyniku 

zaciemnienia przez obiekty znajdujące się w pobliżu zbiorników wodnych, a także przez 

utrzymującą się zawiesinie w powietrzu i wodzie. Również głębokość zbiornika ma wpływ 

na rozproszenie promieni słonecznych, wraz z jej wzrostem maleje przenikalność światła 

(Kajak 1998).  

W akwarystyce stosuje się głównie oświetlenie jarzeniowe umieszczone 

bezpośrednio, równolegle nad taflą wody, co niweluje niemal całkowicie zjawisko odbicia 

światła od powierzchni wody, dzięki temu ilość promieni świetlnych docierająca do 

samego dna jest znacznie większa, niż w przypadku warunków in situ (Lewczuk 1990). Na 

zwiększenie przenikalności światła ma również wpływ ilość zawiesiny organicznej i 

nieorganicznej. W środowisku naturalnym zwiększona ilość produkcji pierwotnej, zmiany 

temperatury i pory roku prowadzi do zwiększenia ilości sestonu. Powoduję to zmniejszenie 

przenikalności światła i jego znaczne rozproszenie (Kajak 1998). W akwarium ilości 

zawiesiny jest pod stałą kontrolą człowieka.  

Zapotrzebowanie akwarystów na różnego rodzaju oświetlenie, zaowocowało 

obecnością na naszym rynku specjalistycznego oświetlenia. Możliwe jest więc dobranie 

zarówno odpowiedniej mocy oświetlania, jego barwy oraz zakresu widma. Dla zbiorników 

bogatych w organizmy fotosyntetyzujące dedykowane są świetlówki o temperaturze 

barwowej 5600 – 10000 K (Kelvin), co odpowiada barwie od czerwonej do niebieskiej 

(Sieniawski 2003). 

Przeciętna wysokość akwarium nie przekracza 50 cm, ma to związek z 

intensywnością przenikania światła przez wodę, wyższe zbiorniki wymagają mocniejszego 
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oświetlenia niż płytsze. Przy wysokości akwarium 50cm, do dna zbiornika dociera jedynie 

25% światła przez co niskie rośliny mają znacznie gorsze warunku do przeprowadzania 

procesu fotosyntezy w stosunku do roślin wysokich, do których dociera znacznie więcej 

promieni świetlnych. Przyjmuje się, że przy oświetleniu świetlówkami, dla zbiorników 30 

cm na 1dm
3 

przypada 0,75 W mocy (Lewczuk 1990). 

Sztuczne oświetlanie jest głównym źródłem światła w akwarium, zaleca się 

unikania światła słonecznego (Hiscock 2005), jednak przy odpowiedniej opiece i 

nawożeniu może się ono stać głównym oświetleniem dla zbiorników  typu Low-Tech nie 

wymagających specjalistycznego sprzętu (Walstad 2007). 

Obecność światła wpływa bezpośrednio na intensywność fotosyntezy, ta z kolei 

wpływa na ilość CO2 i powoduje zmiany odczynu wody (Walstad 2007). 

I.3. Filtracja 

 

Akwarium, ze względu swoje małe rozmiary w stosunku do naturalnych akwenów 

wodnych, ma ograniczone możliwości samooczyszczania. Nawet okresowe wymiany 

wody nie zapewnią usuwania zbędnych produktów przemiany materii. W celu 

wspomagania procesów samooczyszczania wody w akwarium stosuje się różnego typu 

filtry przepływowe. Podstawowymi zadaniami filtrów akwarystycznych jest zwiększenie 

powierzchni, na których mogą żyć bakterie prowadzące rozkład materii organicznej na 

proste związki nieorganiczne (Bodak 2007) oraz procesy nitryfikacji. Dodatkowym 

zadaniem filtrów jest natlenianie wody przez wprowadzeni jej w ruch.  

W zależności od zapotrzebowania i możliwości akwarysty stosuję się filtry 

wewnętrzne lub zewnętrzne.  

Filtry wewnętrzne są znacznie mniejsze, mają mniejsze powierzchnie filtracyjne, 

jednak są znacznie tańsze i stosuję się je do mniejszych zbiorników. Filtry zewnętrzne 

dziali się na tak zwane kaskady, filtry kubełkowe oraz sump. W filtrach typu kaskada, 

woda jest zasysana do pojemnika umieszczonego na zewnętrznej stronie ściany akwarium, 

przepływa ona przez media filtracyjne i wraca do akwarium na zasadzie kaskady. Filtry te 

są również stosukowo tanie i bardziej praktyczne niż filtry wewnętrzne ponieważ nie 

zajmują cennego miejsca w akwarium. Wydajność kaskad jest zbliżona do filtrów 

wewnętrznych.  

Filtry kubełkowe są uważane ze jedne z najbardziej wydajnych i praktycznych ze 

wszystkich filtrów akwarystycznych. Zasada ich działa polega na zassaniu wody, 



14 

 

doprowadzenie jej gumowymi wężami do szczelnego pojemnika poza akwarium, w 

którym przepływa przez szereg substancji filtrujących, a następnie jest odprowadzana do 

akwarium przez osobne węże. W tego rodzaju filtrze można umieścić zestawy  mediów 

filtracyjnych takich, jak: substraty o porowatych powierzchniach, rurki ceramiczne 

posiadające dużą powierzchnię filtracyjną, węgiel aktywny, torf lub inne media, w 

zależności od potrzeb akwarysty. 

Sump to rodzaj filtra opierający się na swobodnym przepływie wody przez 

oddzielone od siebie komory. Filtr ten zbudowany jest z dwóch części, pierwsza to tak 

zwany komin – wydzielona cześć w rogu akwarium tworząca szklany sześcian z otwartą 

powierzchnią na jego szczycie. Woda przepływa do komina, w którym mogą znajdować 

się tzw. bio-bale – kulki z tworzywa sztucznego o wielkości piłeczki do golfa z licznymi 

nacięciami. Woda z komina, wpływa bezpośrednio do filtra typu sump, którym jest osobne 

akwarium przedzielone szklanymi przegrodami tworzące komory na media filtracyjne. W 

każdej z komór znajdują się inne media filtracyjne podobnie, jak to jest w filtrach 

kubełkowych. Możliwe jest wykorzystanie roślin, umieszczając je w jednej z komór. 

Następnie woda odprowadzana jest do akwarium przez pompę odpowiedniej mocy. 

Niezależnie od rodzaju filtra, jego bezpośrednim zadaniem jest oczyszczanie wody 

z nadmiaru produktów przemiany materii. Podstawowymi procesami, jakim podawana jest 

woda przepływająca przez filtr, jest utlenienie związków organicznych, czyli amonifikacja 

(Gabryś i wsp. 2005), których produktem ubocznym są jony amonowe. W następnym 

etapie bakterie, między innymi z rodzaju Nitrosomonas utleniają jony amonowe do 

trujących jonów azotynowych. Ostatnim etapem jest prowadzony przez bakterie z rodzaju 

Nitrobacter, jest proces utlenienia związków azotynowych do znacznie mniej szkodliwych 

azotanów (Bodak 2007).  

Filtracja jest niezwykle ważnym procesem w ekosystemie akwarium, przede 

wszystkim ze względu na neutralizację bardzo szkodliwych dla ryb jonów amonowych i 

azotynowych do mniej szkodliwych związków azotanowych. Ponadto NH4
 /NH3  są 

chętniej przyswajane przez rośliny niż związki azotanowe, zatem ich redukcja może 

spowalniać produkcję pierwotną i ograniczyć ilość glonów. 
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I.4. Fauna i flora w akwarium 

 

Różnorodność fauny i flory w akwarium słodkowodnym jest związana z rodzajem 

akwarium, jego wielkością oraz dostępnością gatunków.  

Wyróżnić można: akwarium ogólne, które charakteryzuję się dużą 

bioróżnorodnością zwierząt i roślin, pochodzących z różnych, często odmiennych, 

ekosystemów. Akwarium ogólne pełni funkcję estetyczną, odwzorowanie i odtworzenie 

naturalnych warunków życia jest często pomijane. Gatunki, ryb, roślin i bezkręgowców, 

mają zapewnione optymalne warunki życia takie jak temperatura, odczyn i twardość wody. 

Kolejnym rodzajem akwarium, jest akwarium biotopowe. Celem zakładania takiego 

akwarium jest odtworzenie naturalnych warunków środowiskowych, głównie 

abiotycznych, dla żyjących w nim zwierząt, obserwowania ich biologii, wzajemnego 

oddziaływania na siebie nawzajem, natomiast zapewnienie estetyki aranżacji stoi na 

drugim miejscu. 

Akwarysta dąży do tego aby parametry wody, użyte materiały do aranżacji 

zbiornika biotopowego były jak najbardziej zbliżone do tych występujących w naturalnych 

ekosystemach. Trudniejszym do odwzorowania akwarium biotopowym, jest akwarium w 

którym akwarysta próbuje odtworzyć naturalny ekosystem, zapewniając zgodność 

elementów abiotycznych i biotycznych. W tego rodzaju zbiorniku zarówno organizmy 

zwierzęce, jak i roślinne pochodzą z wód o takich samych lub zbliżonych parametrach. 

Pozwala to na obserwację gatunków w akwarium, w którym stworzone są warunki 

środowiskowe zbliżone do warunków naturalnego miejsca występowania. 

Akwarium, w którym akwarysta hoduję jeden gatunek ryb to akwarium gatunkowe. 

W tym rodzaju akwarium, hodowanemu gatunkowi ryb, stwarza się najlepsze warunki 

życia, w celu obserwowania jego cyklu życiowego. Obecność roślin w akwarium 

gatunkowych jest uzależniona i ściśle powiązana z hodowanym gatunkiem zwierząt. W 

przypadku ryb z rodzaju Symphysodon, czyli dyskowce i paletki, obecność makrofitów jest 

niezbędna. Rośliny zapewniają tym rybom schronienie, zacienione miejsca, a ich 

najważniejszym zadaniem jest oczyszczanie wody ze związków azotowych,  na które ryby 

te są bardzo wrażliwe. Ryb z rodzaju Geophagus przekopują podłoże i mają tendencję do 

zjadania roślin, dlatego hodowla makrofitów w obecności tych ryb jest niemożliwa 

(Sieniawski 2004). 
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Przeciwieństwem akwarium gatunkowego jest akwarium holenderskie. Akwarium 

to spełnia role podwodnego ogrodu, którego głównym elementem są rośliny, a ryby, jeśli 

w ogóle są obecne, stanowią jedynie dodatek estetyczny aranżacji akwarium. 

Akwarium holenderskie może być prowadzone w dwóch konwencjach, jedną z nich 

jest akwarium High-Tech. Jest to akwarium w którym zapewnia się roślinom ponad 

przeciętne warunki życia, dzięki najnowszej technice akwarystycznej, nawozom i silnym 

oświetleniu. Drugą konwencją zbiornika holenderskiego jest akwarium Low-Tech. 

Konwencja ta opiera się na jak najmniejszej ingerencji człowieka i użytego sprzętu 

akwarystycznego. Zazwyczaj w tego typu akwarium nie stosuje się filtrów, a użyte podłoże 

oparte jest na ziemi ogrodniczej, przykryte warstwą żwiru lub piasku. Tego rodzaju 

podłoże zapewnia stałe uwalnianie mikro- i makroelementów niezbędnych do budowy 

tkanek roślinnych.  

Niezależnie od rodzaju akwarium, oddziaływania między roślinami i zwierzętami 

są takie same. Rośliny zapewniają oczyszczanie wody ze związków azotowych produkując 

tlen, ryby dostarczają roślinom pokarmu w postaci produktów przemiany materii takich, 

jak: związki amonowe oraz ditlenek węgla. Stała obserwacja i opieka człowieka nad 

zbiornikiem akwarystycznym, pozwala na odtwarzanie warunków naturalnych, w których 

brak jest roślin naczyniowych lub tworzenie podwodnych ogrodów, które w naturze nie 

występują. 

I.5. Zasilanie akwariów w mikro- i makroelementy 

 

Nawozy dla roślin akwariowych stosowane są obecnie w niemal każdym 

akwarium, w którym występują organizmy fotosyntetyzujące. W akwariach holenderskich, 

w których mała ilość zwierząt powoduje, że związków wykorzystywanych przez rośliny do 

budowanie swoich tkanek, jest niewystarczająca ilość, jak np.: związki amonowe – produkt 

końcowy przemiany materii, niezbędne jest stosowanie specjalistycznych nawozów 

uzupełniających braki odpowiednich mikro- i makroelementów. 

Akwaryści stosują różne techniki nawożenie, które często są wynikiem 

długoletnich doświadczeń opartych na metodzie prób i błędów. Ilość nawozów opiera się 

głownie na ocenie kondycji zbiornika. Podczas stosowania nawozów w akwarystyce, 

prowadzi się przede wszystkim obserwację rozwoju roślin naczyniowych i glonów. 

Dodatkowo akwaryści stosują akwarystyczne testy opierające się na analizie 

ilościowej określonych związków chemicznych. Testy te pozwalają określić stężenia 
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miedzy innymi: jonów azotanowych, azotynowych, amonowych i amoniaku, odczyn 

wody, twardość ogólną i węglanową mierzoną w stopniach niemieckich, zawartości żelaza, 

rozpuszczonego tlenu i ditlenku węgla. Określenie parametrów wody tymi testami pozwala 

wskazać nadmiar lub niedobór składnika i odpowiednio go skorygować preparatami i 

nawozami akwarystycznymi.  

Nawozy akwarystyczne są podzielone w zależności od grupy składników, które 

reprezentują i można je wyróżnić nawozy makro- (zawierające związki azotu, fosforu 

potasu) lub mikroelementów (zawierające mangan, cynk, miedź, bor, molibden, krzem, 

tytan, kobalt),  nawozy zawierające związki żelaza lub nawozy posiadające podstawowe 

składniki mikro- i makroelementów w jednej postaci (dane te pochodzą z etykiet 

producenta nawozów AquaArt
®

). 

Coraz częściej akwaryści hodujący rośliny wodne w akwarium, wprowadzają 

dodatkowo CO2. Nawożenie ditlenkiem węgla odbywa się, począwszy od przeprowadzanej 

w domowych warunkach, fermentacji alkoholowej, kończąc na profesjonalnej aparaturze 

opartej na butli ciśnieniowej i odpowiednich zaworach redukujących. Stosowanie tego 

gazu niesie za sobą niebezpieczeństwo pogorszenia jakości wody, jak również zatrucia 

zwierząt tym gazem, dlatego jego stosowanie powinno być przemyślane i kontrolowane. 

Zasadowość wody, zdefiniowana jako miara zdolności buforowania pH. Jest 

określana przez liczbę miligramorównoważników (mval) kwasu potrzebnego do 

zneutralizowania pH wody i zależy głównie od obecności wodorowęglanów, im wyższe 

ich stężenie tym zasadowość jest większa a tym samym zwiększa się buforowanie odczynu 

wody. Jest to spowodowane tym, że w przypadku wzrostu jonów H
+
 w wyniku, na 

przykład, reakcji nitryfikacji część jonów reaguje z wolnymi anionami 

wodorowęglanowymi – HCO3
-
, co powoduje mniejszy spadek pH, niż w sytuacji gdy 

zasadowość wody byłaby mniejsza. Zależności tych reakcji przedstawia równanie: 

CO2 H2O  H2CO2 H
  HCO3

 
 CO3

2 
 2H  

Reakcja ta przedstawia również zależność między pH i CO2. W momencie 

dodawania do wody ditlenku węgla powstają jony H
+ 
przesuwając reakcję w prawo i 

powodując spadek odczynu wody. W przypadku dużej zasadowości ten spadek jest 

łagodny. Podczas ubywania CO2 w trakcie procesu fotosyntezy, reakcja przesuwa się w 

lewą stronę równania powodując wzrost pH (Walstad 2007).  
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II. Chemia wody w akwarium 

II.1. Nitryfikacja i denitryfikacja 

 

W środowisku akwarystycznym podobnie jak w środowisku naturalnym rozwija się 

mikrofauna, która umożliwia rozkład materii organicznej i nieorganicznej. Za rozkład 

materii nieorganicznej odpowiedzialne są bakterie prowadzące procesy nitryfikacji raz 

denitryfikacji. 

Związki amonowe dostają się do akwarium przez podawany pokarm oraz jako 

produkt końcowy metabolizmu organizmów zwierzęcych. Związki amonowe mogą 

występować w środowisku akwarystycznym w dwóch zasadniczych postaciach zależnych 

od odczynu wody. Przy pH poniżej 7 w wodzie utrzymują się nietoksyczne jony amonowe 

NH4
-
 przy zwiększaniu pH jon amonowy przechodzi w toksyczny amoniak, zatem im 

wyższa wartość pH tym wyższe stężenie amoniaku (Walstad 2007).  

W środowisku wodny, azot występuje w formie cząsteczkowej N2, oraz w jonach 

amonowych, azotynowych i najbardziej zredukowanych jonach azotanowych. Utlenianiem 

azotu zajmują się bakterię zwane nitryfikatorami, biorące udział w procesie nitryfikacji. 

Denitryfikatory to bakterie prowadzące proces redukcji azotynów i azotanów do form 

gazowych azotu (Salyers, Whitt 2003). 

Proces nitryfikacji jest prowadzony w etapach. W pierwszym etapie  następuje 

utlenienie amoniaku do azotynów przez bakterie z rodzaju Nitrosomonas, Nitrosococcus, 

Nitrosolobus, Nitrosospira, Nitrosovibrio  

NH4
   3 2  O2→2H

  NO2
 
 H2O 

W drugim etapie, gdzie zachodzi utleniania toksycznych azotynów do mniej 

toksycznych azotanów, biorą udział bakterię z rodzaju Nitrobacter, Nitrococcus, ale 

również, jak wykazały badania, przez gatunki zbliżone do Nitrospira moscovieisis Ehrich, i 

Nitrospira marina Watson. 

NO2
 
  1 2 O2→ NO3

 
 

W obu etapach nitryfikacji zużywany jest tlen zatem proces ten jest prowadzony w 

środowisku tlenowym. W związku z wykorzystywaniem przez bakterie nitryfikacyjne 

amoniaku, stanowią one konkurencję dla roślin naczyniowych (Knowles 1982, Hovanec i 

wsp. 1998). 
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W wyniku zakwaszenia lub spadku temperatury wody, procesy nitryfikacji mogą 

być ograniczone lub całkowicie wstrzymane. Ograniczenie procesu nitryfikacji może 

spowodować nagromadzenie się azotynów, które nie są utlenianie w drugim etapie 

nitryfikacji zahamowanej złymi warunkami środowiskowymi (Walstad 2007). 

Denitryfikacja jest procesem redukcji azotanów lub azotynów do form gazowych 

azotu prowadzony przez bakterie z rodzaju między innymi:. Pseudomonas, 

Achromobacter, Micrococcus. Proces ten można schematycznie przedstawić następująco: 

NO3
 
→ NO2

 
→ NO → N2O → N2 

Denitryfikacja prowadzona jest w warunkach beztlenowych i często związana jest z 

obecnością bakterii nitryfikujących, które prowadząc nitryfikację przekształcają 

środowisko tlenowe w beztlenowe produkując azotyny zużywane w procesie 

denitryfikacji. Redukcja azotanów i azotynów prowadzi do formy gazowe azotu – N2. Azot 

w takiej postaci uwalniany jest do atmosfery. Efektem tych przemian jest zubożenie 

środowiska wodnego o związki azotu (Walstad 2007). 

Nitryfikacja w akwarium zachodzi głównie na powierzchni filtrów, dlatego w 

akwarystyce stosuje się filtry o jak największej powierzchni filtracyjnej. 

W nowo zakładach zbiornikach, proces nitryfikacji jest niepełny ze względu na 

nierozwiniętą w pełni florę bakteryjną, dlatego zaleca się aby do nowo powstających 

zbiorników dodawać wodę z już dojrzałych, pod względem mikrobiologicznym, akwariów 

lub korzystać z filtrów, które tam pracowały. 

Proces nitryfikacji prowadzi do utlenienia amoniaku w mniej szkodliwe azotany i 

jest on szczególnie ważna w akwariach pozbawionych roślin. Powstający amoniak w 

procesach metabolicznych oraz procesach rozkładu nie jest w całości pobierany przez 

makrofity, może to powodować zatrucia zwierząt. Nagromadzenie się amoniaku przy 

braku roślin naczyniowych, prócz szkodliwego wpływu na zwierzęta, może przyczynić się 

do eutrofizacji środowiska akwarystycznego. 
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II.2. Allelopatia 

 

Allelopatia to każdy proces, w którym zaangażowane są wtórne metabolity, 

wytwarzane przez rośliny, mikroorganizmy i grzyby, mające wpływ na wzrost i rozwój 

systemów biologicznych i rolniczych, wyłączając zwierzęta (Gniazdowska i wsp. 2004). 

Związki allelopatyczne wytwarzane są przez organizmy głównie w celach obronnych oraz 

hamujących procesy metaboliczne innych organizmów, w przypadku roślin wodnych tego 

typu związkami są substancję fenolowe. 

Związki fenolowe biorą udział w szlaku fenylopropanoidowym, czyli w procesie 

wytwarzania ligniny. Lignina stanowi element strukturalny rośliny pozwalający na jej 

utrzymanie się w pionie. W przypadku roślin wodnych, lignina znacząco straciła na 

funkcjonalności dlatego w drodze ewolucji jej produkcja w tkankach roślin wodnych 

zanikała. Szlak fenylopropanoidowy jest w dalszym stopniu zachowany, dzięki czemu 

rośliny wodne mogą produkować związki allelopatyczne oparte na substancja fenolowych. 

Zbadano oddziaływanie allelopatyczne ekstraktów z 17 gatunków roślin wodnych 

na wzrost rzęsy wodnej. Wszystkie 17 ekstraktów oddziaływało hamująco na wzrost rzęsy, 

a w obecności Nuphar lutea L. (grążel żółty) rzęsa zamierała całkowicie. 

Oddziaływanie allelopatyczne zostało zaobserwowane pomiędzy roślinami 

naczyniowymi i glonami. Obecność związków humusowych oraz innych substancji 

fenolowych powoduje zahamowanie wzrostu niektórych gatunków glonów. W tabeli 2.1. 

przedstawiono oddziaływanie allelopatyczne ekstraktu z Typha latifolia L. (pałka 

szerokolistna) w stosunku do działania siarczanu miedzi na wybrane gatunki glonów. 

Obserwowano zahamowanie wzrostu glonów, które objawiały się, „czystymi obszarami” 

wokół krążków filtracyjnych zawierające badane substancję. 

 

Tabela 2.1. Inhibicyjny wpływ Typha latiofilia na glony w porównaniu z oddziaływaniem 

siarczanu miedzi (według Walstad 2007) 

 

Glon Ekstrakt roślinny (0,5 mg) Siarczan miedzi (0,5µmol) 

Anabaena flos aquae Brébison ++ ++ 

Aulosira terrestre Subba-Raju - ++ 

Chlamydomonas sphagnophila Pascher - - 

Chlorella emersonie Shihira & Krauss + +++ 

Chlorella vulgaris Beijerinck + - 



21 

 

Glon Ekstrakt roślinny (0,5 mg) Siarczan miedzi (0,5µmol) 

Closterium acerosum Ehrenberg + - 

Coccomyxa elongata Jaag + - 

Euglena gracilis Klebs - - 

Muriella aurantiaca Vischer + - 

Navicula pelliculosa Hilse + + 

Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault - + 

Phormidium autumnale Agardh ex Gomont ++ + 

Porphyridium aerugineum Geitler + - 

Porphyrosiphon notarisii Kutzing ex Gomont ++ + 

Scytonema hofmanni Agardh ++ + 

Selenastrum capricornutum Printz + - 

Stichococcus bacillaris Nägeli + - 

Synechococcus leopoliensis Komrek ++ ++ 

Oznaczenie: - brak inhibicji wzrostu glonów;   7-14 mm średnicy oddziaływania inhibującego;    15-23 

mm średnicy oddziaływania inhibującego;     23 mm średnicy oddziaływania inhibującego. 

 

Badania te wskazały, że związki allelopatyczne produkowane przez roślinę 

oddziałują znacznie silniej niż siarczan miedzi. Myriophyllum spicatum L. (wywłócznik 

kłosowy) wytwarza związki fenolowe, które przy stężeniu 10 mg/l powodują zatrzymanie 

wzrostu sinic, a przy stężeniu 20 mg/l nawet zielenic. Z kolei Pistia stratiotes L., często 

hodowana w akwariach, produkuje między innymi sterole, poliprenole, kwasy tłuszczowe  

i α-asaron, który hamuje rozwój 14 z pośród 19 badanych glonów. 

Oddziaływania allelopatyczne zaobserwowano również pomiędzy glonami. 

Badania wykazały oddziaływania allelopatyczne u ponad dwóch trzecich z pośród 200 par 

badanych glonów.  

Glony mogą uwalniać związki allelopatyczne do wody ale również, jak wskazują 

badania, mogą przekazywać je bezpośrednio na drugi organizm. Sinice produkują 

fischerellinę A w obecności kropel o lipofilowej powierzchni, która w doświadczeniu 

imitowała powierzchnie komórek konkurencyjnej sinicy. Fischerellina A została 

przekazana bezpośrednio na plechę inne sinicy, o czym świadczy fakt, że tego związku nie 

wykryto w wodzie.  

W innych badaniach sprawdzano oddziaływanie allelopatyczne pomiędzy 

nitkowatymi glonami z rodzaju Pithophora, a zielenicami powodującymi tak zwaną 

„zieloną wodę”. W obecności Pithophora, glony „zielonej wody” były niewykrywalne, w 
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akwarium gdzie nie było Pithophora, „zielona woda” była obserwowana przez kolejne 

siedem dni. Badania prowadzono zarówno w środowisku bogatym i ubogim, w związki 

biogenne. 

W środowisku akwarystycznym, nagromadzenie substancji allelopatycznych może 

powodować ich wzmożone działanie (Walstad 2007). W obserwowanych zbiornikach o 

dużej ilości roślin naczyniowych, silnym nawożeniu często przekraczającym 

zapotrzebowanie roślin i oświetleniu, rozwój glonów jest niezauważalny. Prawdopodobnie 

jest to związane z dużą ilością związków allelopatycznych wytwarzanych przez liczne 

makrofity.  
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III. Wpływ warunków środowiskowych na występowanie glonów w 

akwarium 

 

Glony są organizmami kosmopolitycznymi i występują w różnych warunkach 

środowiskowych. Występowanie glonów zaobserwowano w środowiskach kwaśnych i 

alkalicznych. Jednak w przeciwieństwie do roślin naczyniowych są one w stanie 

przystosować się do zmiany odczynu wody a nawet wyprzeć rośliny naczyniowe. 

W kanale Lancashire zaobserwowano wyparcie Elodea canadenis Michx 

(moczarka kanadyjska) przez Cladophora glomerata Kützing i przedstawicieli z rodzaju 

Spirogyra. Sytuacja ta była spowodowana wzrostem pH, co przyczyniło się to do lepszego 

przyswajania węgla z wodorowęglanów przez glony. Po zaobserwowaniu tego zjawiska w 

brytyjskim kanale, przeprowadzano badania umieszczając moczarkę i glony w czterech 

zbiornikach o różnym odczynie wody. Oznaczono tempo fotosyntezy, które przedstawiono 

w tabeli 3.1. 

 
Tabela 3.1. Wpływ pH na fotosyntezę glonów i wodnej rośliny naczyniowej (według Walstad 

2007) 

 

Gatunek Maksymalne tempo fotosyntezy [µgO2/mg chlorofilu/min] 

pH 6 pH 7 pH 8 pH 9 

Cladophora glomerata Kützing 18 27 27 25 

Spirogyra sp. 35 43 41 26 

Elodea canadensis Michx 45 40 10 1 

 

Wzrost pH wody przyczynia się również do ograniczenia szkodliwego działania 

metali ciężkich takich jak glin, miedź czy cynk, które w wodzie alkalicznej łączą się z 

substancjami humusowymi. Odczyn wody ma również wpływ na ilość jonów amonowych 

pobieranych przez organizmy fotosytentyzujące. Jony amonowe pozostają w równowadze 

z amoniakiem, w przypadku spadku pH o 1, udział azotu w formie NH4
-
 rośnie od około 

0,33 do 3,3 % w stosunku do azotu zawartego w formie NH3. Zatem im niższe pH tym 

więcej jonów amonowych przyswajanych przez rośliny oraz niektóre glony, dlatego lekko 

kwasowy odczyn wody sprzyja rozwojowi roślin i glonów. 

Pobieranie ditlenku węgla jest uzależnione od wartości pH. W zbiornikach o 

odczynie alkaicznym, z powodu przechodzenie CO2 do postaci wodorowęglanów, proces 
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fotosyntezy zostaje zahamowany. Obserwuje się dobowe wahania intensywności 

fotosyntezy powodowane zmianami pH wody (Walstad 2007). 

Glony są w stanie przystosować się do zmieniających się wartości odczynu wody i 

mogą występować w szerokim zakresie pH, jednak w zaobserwowanych zbiornikach 

akwariowych, w których panowała temperatura w zakresie 25-29°C, wzrost ilości glonów 

został odnotowany przy odczynie od lekko kwaśnego po kwaśny. 
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IV. Różnorodność glonów na przykładzie zróżnicowania środowiska w 

zbiornikach akwariowych 

IV.1 Akwarium biotopowe czarnych wód Ameryki Południowej 

IV.1.1 Warunki środowiskowe biotopów akwarystycznych czarnych wód 

Ameryki Południowej 

 

Akwarium biotopowe czarnych wód jest próbą odwzorowania naturalnego biotopu 

rzek i płytkich rozlewisk Ameryki Południowej. Jednymi z najbardziej 

charakterystycznych rzek wyróżniającymi się obecnością czarnych wód są: Rio Negro, Rio 

Cururu i Rio Icana 

W środowisku naturalnym czarne wody, to wody posiadające herbaciane 

zabarwienie. Mimo ciemnego zabarwienia wody, pochodzącego z bielicowych gleb po 

których ona płynie, jej przejrzystość sięga do 250 cm. Czarne wody obserwowane są 

również w płytkich rozlewiskach powstających w leśnych zagłębieniach i terenach 

zalewowych rzek (Sieniawski 2003, Hiscock 2005). 

W środowisku czarnych wód osad denny tworzą obumarłe liście drzew, owoce oraz 

kawałki drewna. Taka ilość obumarłego, organicznego osadu wytwarza kwaśną próchnice 

oraz garbniki wzmacniające herbaciany kolor wody. Niskie pH, w granicach 4,4-4,8, 

powoduję że materia organiczna trudniej się rozkłada i dekomponuje tworząc coraz 

grubszą warstwę osadu, skutkiem takiego zjawiska jest bardzo wysoka przejrzystość wody. 

Czarne wody charakteryzują się niską przewodnością elektryczną 10-20 µS·cm
-1

 oraz 

bardzo niskimi twardościami: węglanową, spadającą nawet do 0°n i ogólną 0,09-0,34°n 

(Sieniawski 2003, Walstad 2007). 

Brak odpowiedniej ilości związków i pierwiastków niezbędnych do życia 

makrofitów oraz zacienie czarnych wód, powodują że występuję tam, bardzo niewiele 

roślin, glonów oraz bezkręgowców, jednak biotop ten obfituję w bardzo różnorodną faunę 

wodnych kręgowców. 

W akwarystyce, biotop czarnych wód, można odtworzyć stosunkowo łatwo. W celu 

zapewnienia herbacianego koloru wody najlepiej stosować naturalne metody barwienia, 

takie jak: wkłady torfowe w filtrach, wywar z szyszek olchy czarnej oraz torfu, korzenie i 
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kawałki drewna z torfowisk, a także lignity. Stosowanie wszystkich metod powoduje 

intensywne zabarwienie wody, które jest bardzo pożądane w tego typu biotopie. 

Filtrowanie wody przez wkłady torfowe zapewnia równomierny dopływ garbników 

oraz lekkie zakwaszanie wody. Wywar z szyszek olchy czarnej i torfu zapewni 

zabarwienie wody stosowanej do okresowych podmian, natomiast korzenie i lignity 

stanowią dodatkowy element aranżacji oraz miejsca żerowania ryb. 

W celu wzmocnienia kwasowego działania torfu oraz zapewnienia bardzo miękkiej 

wody, w akwarystyce stosuje się filtr odwróconej osmozy – RO, który powoduje 

demineralizację wody wodociągowej. W akwarium czarnych wód stosuję się wyłącznie 

wodę demineralizowaną, która jest najbardziej zbliżona parametrami, twardości oraz 

przewodności elektrycznej, do naturalnej czarnej wody. Woda z RO charakteryzuje się 

również brakiem związków biogennych, takich jak fosforany, azotany oraz potas, jest to 

szczególnie ważne, ponieważ akwarium czarnych wód jest pozbawione wodnej roślinności 

ukorzenionej pobierającej i jednocześnie oczyszczającej wodę z tych związków. 

Ze względu na obecność w wodzie garbników, w akwarium z czarnymi wodami 

stosuję się niewielką ilość światła. Grabniki, pod wpływem intensywnego oświetlenia 

ulegają wytrąceniu, objawem tego jest obserwowane mleczno-białe zmętnienie wody 

(Walstad 2007). 

W obserwowanych przeze mnie zbiornikach, w których podjęto próbę odtworzenie 

biotopu czarnych wód, wykorzystano dwie metody do osiągniecie parametrów wody 

zbliżonych do parametrów naturalnych czarnych wód.  

W pierwszym z obserwowanych zbiorników – Akwarium czarne wody 1 – 

zastosowano metody naturalne w celu osiągniecie pożądanych parametrów wody, w 

akwarium użyto: wkładu filtracyjnego z torfu granulowanego, dużą ilość korzeni i 

fragmentów drewna z torfowisk, obumarłe liście buku, lignity oraz wywar z szyszek olchy 

czarnej i torfu włóknistego. Woda użyta do napełnienia zbiornika oraz do późniejszych 

podmian, stanowiła w 100% wodę pochodzącą z filtra odwróconej osmozy. Parametry 

wody zbadano testami akwarystycznymi firmy Zoolek
®
 i zestawiono w tabeli 4.1. 

 

Tabela 4.1. Zestawienie parametrów wody akwarium biotopowego czarnych wód - Akwarium 

czarne wody 1. Pomiary wykonano testami akwarystycznymi firmy Zoolek 
® 

 

Parametr pH TWWO TWW NH3/NH4
  NO 

  NO 
  PO 

   Fe 

Wartość 5,5 1°n 0°n 0 [mg/l] 0 [mg/l] 0 [mg/l] 0 [mg/l] 0 [mg/l] 
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W obserwowanym akwarium hodowano następujące gatunki: 

rośliny: Pistia stratiotes L. 

zwierzęta: Dicrossus filamentosus Ladiges 

Crenicichla regani Ploeg 

Carnegiella strigata strigata Günther 

Thoracocharax stellatus Kner 

W późniejszym etapie obserwacji wprowadzono ryby z rodzaju Otocinclus. W 

akwarium zaobserwowano występowanie glonów epifitycznych i epiksylicznych. 

W drugim, obserwowanym akwarium biotopu czarnych wód – Akwarium czarne 

wody 2 zastosowano chemiczne metody w celu osiągnięcie pożądanych parametrów wody. 

Zastosowano preparat Aquacid pond firmy Zoolek
®
, oparty na kwasach mineralnych, 

obniżający odczyn wody. Do osiągnięcia „herbacianego” koloru użyto szyszek olchy 

czarnej umieszczonych bezpośrednio w akwarium, obumarłych liści buku oraz korzeni z 

torfowisk. Do napełnienia zbiornika oraz późniejszych podmian zastosowano wodę z filtra 

odwróconej osmozy. 

Wodę w obserwowanym akwarium poddano badaniu testami firmy Zoolek
®
, 

wyniki zestawiono w tabeli 4.2. 

 

Tabela 4.2. Zestawienie parametrów wody akwarium biotopowego czarnych wód - Akwarium 

czarne wody 2. Pomiary wykonano testami akwarystycznymi firmy Zoolek
® 

 

Parametr pH TWWO TWW NH3/NH4
  NO 

  NO 
  PO 

  - Fe 

Wartość 6,5 1°n 1°n 0 [mg/l] 0 [mg/l] 0 [mg/l] < 2 [mg/l] 0 [mg/l] 

 

W obserwowanym akwarium hodowano następujące gatunki: 

rośliny: Limnobium laevigatum Heine 

Lemna minor L. 

zwierzęta: Apistogramma agassizi Steindachner 

W akwarium obserwowano bardzo liczne glony epifityczne i epiksyliczne, na 

późniejszym etapie obserwacji wprowadzono ryby zrodzaju Crossocheilus, a następnie 

Otocinclus. 
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IV.1.2 Charakterystyka zróżnicowania glonów w akwarium biotopowym 

czarnych wód Ameryki Południowej 

 

W dwóch różnych akwariach, reprezentujących biotop czarnych wód odnotowano 

występowanie różnych rodzajów glonów. 

Glony, które zostały zaobserwowane w Akwarium czarne wody 1 zestawiono w 

tabeli 4.3. 

 

Tabela 4.3. Zestawienie różnorodności glonów w Akwarium czarne wody 1 

 

Grupa 

ekologiczna  

Gatunek Systematyka Charakterystyka 

Epiksylon, 

epifiton 

Oscillatoria sp. Regnum: Procaryota  

Divisio: Cyanobacteria  

Classis: Cyanophyceae  

Ordo: Nostocales   

 

- trychomy nierozgałęzione 

- wydziela nietoksyczne kwasy 

organiczne 

- posiada zdolność ruchu 

- w akwarium występowała na 

kawałkach drewna oraz na spodniej 

stronie liści Pistia stratiotes L. 

Plankton, 

epiksylon 

Nitzschia sp. Regnum: Eukaryota  

Divisio: Chrysophyta  

Classis: Bacillariophyceae  

Ordo: Bacillariales  

 

- żyją jako pojedyncze komórki lub 

jako kolonie 

- występuje w wodach słodkich i 

słonych, głownie jako litoral ale 

również jako plankton 

- w akwarium występował jako 

epiksylit na kawałakch drewna i w 

toni wodnej 

Epifiton, 

plankton 

Micrasterias 

subincisa Krieger 

Regnum: Eukaryota  

Divisio: Chlorophyta  

Classis: Charophyceae  

Ordo: Conjugales / 

Zygnematales 

- komórki z liczymi wcięciami i 

płatami 

- wyróżnić można płaty biegunowe i 

boczne 

- występuje wyłącznie w wodach 

kwaśnych 

Epiksylon Microthamnion 

kützingianum 

Nägeli 

Regnum: Eukaryota  

Divisio: Chlorophyta  

Classis: Trebouxiophyceae  

Ordo: Microthamniales  

 

- wysokie na 200µm 

- gęsto, nieregularnie rozgałęzione 

- występują grupami lub pojedynczo 

- żyje na martwym drewnie, 

zanurzonych roślinach, w wodach 
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Grupa 

ekologiczna  

Gatunek Systematyka Charakterystyka 

stojących płynących i torfowiskach 

Epifiton, 

epiksylon 

Oedogonium sp. Regnum: Eukaryota  

Divisio: Chlorophyta  

Classis: Chlorophyceae  

Ordo: Oedogoniales  

 

- nici nierozgałęzione 

- komórki cylindryczne poza 

komórką szczytową i nasadową 

- każda komórka nici zdolna do 

podziału 

- w akwarium występowała w 

watowatych skupiskach na drewnie 

 

W Akwarium czarne wody 2, ze względu na zastosowanie innych zabiegów 

korygujących wskaźniki wody, w stosunku do Akwarium czarne wody 1, zaobserwowano 

gatunki glonów, które zestawiono w tabeli 4.4. 

 

Tabela 4.4. Zestawienie różnorodności glonów w Akwarium czarne wody 2 

 

Grupa 

ekologiczna w 

akwarium 

Gatunek Systematyka Charakterystyka 

Epiksylon, 

epifiton 

Chantransia chalybea 

Fries 

Regnum: Eukaryota  

Divisio: Rhodophyta  

Classis: Florideophyceae 

Ordo: Batrachospermales 

 

- plechy pędzelkowate lub 

poduszeczkowate 

- zielone z niebieskawym 

odcieniem, w miejscach 

silnie zacieniony 

przyjmują odcień brunatny 

- występują w źródłach i w 

wodach płynących na 

kamieniach, drewnie i 

innych glonach 

- w akwarium porastał 

inwazyjnie kawałki 

drewna głownie w miejscu 

dużego ruchu wody 

Epiksylon, 

epifiton 

Oedogonium sp. Regnum: Eukaryota  

Divisio: Chlorophyta  

Classis: Chlorophyceae  

Ordo: Oedogoniales  

 

- nici nierozgałęzione 

- komórki cylindryczne 

poza komórką szczytową i 

nasadową 

- każda komórka nici 
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Grupa 

ekologiczna w 

akwarium 

Gatunek Systematyka Charakterystyka 

zdolna do podziału. 

- w akwarium był 

obserwowany razem z 

Tribonema sp. 

Epiksylon Cladophora glomerata 

Kützing 

Regnum: Eukaryota  

Divisio: Chlorophyta  

Classis: Ulvophyceae  

Ordo: Cladophorales  

 

- organizacja akropetalna 

- wzrost szczytowy 

- rozmnażanie bezpłciowe, 

przez zoospory 

- w akwarium stosowany 

jako roślina ozdobna 

Epifiton  Tribonema sp. Regnum: Eukaryota  

Divisio: Chrysophyta 

Classis: Xanthophyceae 

Ordo: Tribonematales  

 

-nitkowate, 

nierozgałęzione 

- komórki walcowate lub 

beczułkowate  

- ściana komórkowa 

złożona z dwóch części 

- w akwarium inwazyjnie 

porastał szyby oraz 

drewno 

Plankton Scenedesmus 

ovalternus Chodat 

Regnum: Eukaryota  

Divisio: Chlorophyta  

Classis: Chlorophyceae  

Ordo: Sphaeropleales  

 

- komórki elipsoidalne 

- ułożone w dwurzędowe 

cenobium 

- chromatofor przyścienny 

z jednym pirenoidem 
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IV.2. Akwarium biotopowe jeziora Tanganika w Afryce 

IV.2.1. Warunki środowiskowe biotopów akwarystycznych jeziora Tanganika 

w Afryce 

 

Jezioro Tanganika leży we wschodniej Afryce i wraz z jeziorami: Malawi, 

Wiktorii, Edwarda, Turkana i wieloma innymi, powstały przed milionami lat w 

zagłębieniach Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Ze względu na ich izolowany charakter, 

wykształciły się w nich gatunki endemiczne fauny i flory (Zarzyński 2008). 

Badania wskazują, że jezioro Tanganika jest drugim po jeziorze Bajkał, 

najstarszym jeziorem na świecie. Długość jeziora to 673km i jest najdłuższym jeziorem 

słodkowodnym na świecie. Wody jeziora Tanganika, pochodzą w większości z 

podziemnych warstw wodonośnych, przez co jest ona silnie przesycona minerałami. Woda 

w jeziorze ma wysoką przewodność elektryczną sięgającą do 660 µS·cm
-1
, która wskazuje 

na dużą zawartości jonów, głównie sodu, magnezu, potasu oraz wapnia. Odczyn wody w 

jeziorze kształtuje się w granicach 8,66-9,06, czyli są to wody silnie zasadowe (Zarzyński 

2008). 

Nie można jednoznacznie wyodrębnić jednego biotopu jeziora Tanganika. Ten 

charakterystyczny zbiornik wodny, ze względu na swoje rozmiary, posiada co najmniej 

kilka różnych biotopów, które mogą być odtworzone w akwarium. 

Wśród najbardziej charakterystycznych biotopów, wyróżnić można: strefę 

przybrzeżną, o intensywnym falowaniu wody, która charakteryzuje się silnym 

natlenieniem i nasłonecznieniem. W takich warunkach zauważa się szybki wzrost epilitonu 

i dużą bioróżnorodność ryb roślinożernych z rodzaju Eretmodus, Spathodus i 

Tanganicodus. 

Płytka strefa skalista, to kolejny rodzaj biotopu jeziora Tanganika, który może być 

odtworzony w akwarium. W tej płytkiej strefie nasłonecznienie pozostaje równie 

intensywne, jak w wyższych partiach jeziora, ruch wody jest znacznie mniejszy jednak 

nadal pozwala na oczyszczenia dna zbiornika z osadów. Obserwuje się silny wzrost 

glonów porastających kamienie, będących pokarmem dla ryb z rodzaju Tropheus oraz 

Petrochromis. 

Głęboka strefa skalista wyróżnia się bardzo słabym ruchem wody oraz panującym 

półmrokiem. Z uwagi na panujące warunki obserwuje się bardzo niewiele fitoplanktonu. 
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W tej części jeziora Tanganika rozwijają się kręgowce mięsożerne, żerujące pomiędzy 

skałami i osadem bentosowym, w którym jest możliwy rozwój fauny bezkręgowej. 

Pomiędzy strefą przejściową i strefą piaszczystego dna, rozciąga się obszar, na 

którym dno pokrywają puste muszle bezkręgowców. W strefie dna pokrytego muszlami 

można napotkać nieliczną roślinność oraz niewielką ilość glonów. Muszle stanowią 

siedlisko życia ryb z rodzaju Lamprologus, Neolaprologus, Altolamprologus oraz 

Telmatochromis (Miśków 2009). 

Obserwowane akwarium biotopu Tanganiki –Akwarium tanganika 1– było 

zaaranżowane na strefę bogatą w puste muszel bezkręgowców. Do aranżacji biotopu 

jeziora Tanganiki, prócz pustych muszli, zastosowano łupki bitumiczne, skały różnego 

pochodzenia oraz otoczaki. W celu skorygowania parametrów wody, zwiększenia 

twardości oraz pH, w filtrze zastosowano grys koralowy. Podłoże stanowił drobny piasek 

kwarcowy. 

Wodę w obserwowanym akwarium poddano badaniu testami firmy Zoolek, wyniki 

zestawiono w tabeli 4.5. 

 

Tabela 4.5. Zestawienie parametrów wody akwarium biotopowego jeziora Tanganika – Awarium 

tanganika 1. Pomiary wykonano testami akwarystycznymi firmy Zoolek
® 

 

Parametr pH TWWO TWW NH3/NH4
  NO 

  NO 
  PO 

  - Fe 

Wartość 7,8 16°n 10°n 0 [mg/l] 20 [mg/l] 0 [mg/l] 1,5 [mg/l] 0 [mg/l] 

 

W obserwowanym akwarium hodowano następujące gatunki: 

rośliny: Vallisneria spirali L. 

Anubias sp. 

kręgowce: Neolamprologus multifasciatus Boulenger 

Julidochromis dickfeldi Staeck 

Telmatochromis vittatus Boulenger 

bezkręgowce: Melanoides tuberculata Muller 

Clithon sp. 

Pomacea bridgesi Reevei 

W akwarium obserwowano bardzo bardzo nielicznie skupiska epipsammonu. 
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IV.2.2. Charakterystyka zróżnicowania glonów w akwarium biotopowym 

jeziora Tanganika w Afryce 

 

Z akwarium zostały zebrane próby, w których oznaczono glony zestawione w tabeli 

4.6. 

 

Tabela 4.6. Zestawienie różnorodności glonów w Akwarium tanganika 1 

 

Grupa 

ekologiczna 

w akwarium 

Gatunek Systematyka Charakterystyka 

Epiliton, 

epipsammon 

Oscillatoria sp. Regnum: Procaryota  

Divisio: Cyanobacteria  

Classis: Cyanophyceae  

Ordo: Nostocales   

 

- trychomy nierozgałęzione 

- wydziela nietoksyczne kwasy organiczne 

- posiada zdolność ruchu 

- w akwarium, glony te były obserwowane 

na muszlach oraz piaszczystym podłożu 

Epipsammon Achnanthes sp. Regnum: Eukaryota  

Divisio: Chrysophyta  

Classis: Bacillariophyceae  

Ordo: Achnanthales  

 

- komórki pojedyncze, mogą być również 

połączone we wstęgi lub w kłaczkowatych 

koloniach 

- przyczepiają się do podłoża stylikami 

- żyją w wodach słodkich i słonych 

- w akwarium występowały na ziarenkach 

piasku 

 

IV.3. Akwarium biotopowe płytkich rozlewisk azjatyckich 

IV.3.1. Warunki środowiskowe biotopów płytkich rozlewisk azjatyckich 

 

Płytkie rozlewiska azjatyckie, przekształcające się miejscami w bagna, stanowią 

niepowtarzalny ekosystem, w którym zwierzęta przystosowały się przez wykształcenie 

organów pozwalające im żyć w warunkach niskiej zawartości tlenu. Rozlewiska 

azjatyckie, charakteryzują się bardzo bujną roślinności błotną i wodną. Dno tych płytkich 

zbiorników wodnych jest muliste i zawiera dużą ilość żelaza oraz innych składników 

mineralnych, stanowiących bazę pokarmową roślin. Niewielka głębokość rozlewisk 

wpływa znacząco na szybkość nagrzewania się wody, której temperatura często przekracza 

28°C. Wody rozlewisk są miękkie i kwaśne. Ze względu na intensywną fotosyntezę, 
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obserwuję się dobowe wahania odczynu wody, którego wartość może spadać nawet do 

pH = 5. 

Wysoka temperatura oraz bardzo duża ilość roślin powoduję, że w nocy oraz o 

świcie, w wodzie znajduję się bardzo mało tlenu, a zwiększa się zawartość CO2. W 

warunkach „przyduchy” ryby wykształciły różne sposoby przeżycia niekorzystnych 

warunków, jedną z nich jest specjalny aparat, zwany labiryntem, pozwalający na 

oddychanie powietrzem atmosferycznym. 

Warunki panujące w płytkich rozlewiskach są bardzo korzystne dla wzrostu roślin 

wodnych co sprawia, że w wodzie znajduje się bardzo mała ilość substancji biogennych, 

które są szybko wychwytywane przez makrofity (Hicock 2005). 

Akwarium płytkich rozlewisk azjatyckich – Akwarium azjatyckie 1- charakteryzuje 

się dużą ilością roślin, mulistym podłożem, oraz silnym nawożeniem. W obserwowanym 

zbiorniku, jako podłoże, zastosowano substrat ADA
®
 Africana. Substrat ten charakteryzuje 

się bardzo drobną frakcją i wysoką zawartością związków ilastych. Elementami aranżacji 

są również: łodygi bambusa oraz kawałki drewna. 

W akwarium stosowano nawożenie substancjami zwierającymi związki biogenne, 

żelazo oraz wprowadzano dodatkowo ditlenek węgla. 

Wodę w obserwowanym akwarium poddano badaniu testami firmy Zoolek
®
, 

wyniki zestawiono w tabeli 4.7. 

 

Tabela 4.7. Zestawienie parametrów wody akwarium biotopowego płytkich rozlewisk azjatyckich 

– Akwarium azjatyckie 1. Pomiary wykonano testami akwarystycznymi firmy Zoolek
® 

 

Parametr pH TWWO TWW NH3/NH4
  NO 

  NO 
  PO 

   Fe 

Wartość 7,5 10°n 8°n 0 [mg/l] 0 [mg/l] 0 [mg/l] 0 [mg/l] 0,5 [mg/l] 

 

W obserwowanym akwarium hodowano następujące gatunki: 

rośliny: Blyxa japonica Ascheron & Gürke 

Microsorum sp.  

Vesicularia dubyana Brotherus 

Rotala sp. „Green”  

Ludwigia arcuata L. 

Rotala rotundifolia Koehne 

Mayaca fluviatilis Aublet 
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Heteranthera zosterifolia Martius 

Fissidens fontanus Steudel 

Sagittaria subulata L.  

Hemianthus sp. 

kręgowce: Betta splendens Regan 

Mimo stosowania nawożenia, związkami biogennymi nie wykryto ich obecności w 

wodzie, świadczy to o silnym pobieraniu biogennów przez rośliny. Po rozpoczęciu 

podawania CO2, zostało zaobserwowano masowe pojawianie się glonów. Glony porastały 

mchy Fissidens fontanusi Steudel oraz Vesicularia dubyan Brotherus, które po krótkim 

czasie obumarły. 

IV.3.2. Charakterystyka zróżnicowania glonów w akwarium biotopowym 

płytkich rozlewisk azjatyckich 

 

W zebranych próbach zostały zaobserwowane glony, których zestawienie zostało 

umieszczone w tabeli 4.8. 

 

Tabela 4.8. Zestawienie różnorodności glonów w Akwarium azjatyckie 1 

 

Grupa ekologiczna Gatunek Systematyka Charakterystyka 

Epifit, epiksylit Fallacia sp. Regnum: Eukaryota  

Divisio: Chrysophyta  

Classis: Bacillariophyceae  

 

- tworzy nitkowate kolonie 

- w akwarium występowała 

inwazyjnie, niszcząc wodne 

mchy 
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IV.4. Akwarium typu holenderskiego 

IV.4.1. Warunki środowiskowe Akwarium typu holenderskiego 

 

Akwarium holenderskie nie ma swojego odwzorowania in situ. Ten typ aranżacji 

charakteryzuje się wysoce rozwiniętą florą wodną i mocną ograniczoną fauną. W celu 

utrzymania tak dużej ilości roślin, stosuję się nawożenie mikro- i makroskładnikami, CO2 

oraz stosuję się intensywne oświetlenie zbiornika. W takich warunkach środowiska wzrost 

roślin jest nienaturalnie szybki, a dominacja roślin nad glonami może być bardzo łatwo 

zaburzona. 

W zbiorniku holenderskim, jako podłoże, stosuje się specjalne substraty lub 

mieszankę ziemi ogrodowej z piaskiem, w której ziemia stanowi jej dolną warstwę. 

Zarówno substraty, jak i podłoża, na bazie ziemi ogrodowej zapewniają długotrwałe źródło 

mikro- i makroskładników niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin.  

Akwarium holenderskie 1, które było obiektem obserwacji, posiadało podłoże na 

bazie substratu i żwiru. W zbiorniku stosowano nawozy KNO3, K2SO4, KH2PO4, MgSO4, 

Plant Nutrition+, gaz CO2 oraz silne oświetlenie. 

Wodę w obserwowanym akwarium poddano badaniu testami firmy Zoolek
®
, 

wyniki zestawiono w tabeli 4.9. 

 

Tabela 4.9. Zestawienie parametrów wody akwarium typu holenderskiego – Akwarium 

holenderskie 1. Pomiary wykonano testami akwarystycznymi firmy Zoolek
® 

 

Parametr pH TWWO TWW NH3/NH4
  NO 

  NO 
  PO 

   Fe 

Wartości 7,5 14°n 6,5°n 0 [mg/l] 5 [mg/l] 0 [mg/l] 0 [mg/l] 0,1 [mg/l] 

 

W obserwowanym akwarium hodowano następujące gatunki: 

rośliny: Ammannia gracilis Guill. & Perr. 

Rotala rotundifolia Koehne 

Ludwigia repens Forster 

Ludwigia inclinata Kasselm 

Cabomba furcata Schultes 

Cryptocoryne nevillii Trimen 

Limnophila aromatic Merrill 

Blyxa japonica Ascheron & Gürke 
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Micranthemum umbrosum Blake 

Eusteralis stellata Panigrhi 

Proserpinaca palustris L. 

Ranunculus inundatus R.Br. ex DC. 

Microsorum sp. 

Anubias nana Crusio 

Myriophyllum matogrossense Hoehne 

kręgowce: Ancistrus sp. 

Gyrinocheilus aymonieri Tirant 

Crossocheilus siamensis Smith 

Poecilia latipinna Lesueur 

IV.4.2. Charakterystyka zróżnicowania glonów w akwarium typu 

holenderskiego 

W badanym zbiorniku nie zaobserwowano występowania glonów 

fitoplanktonowych, epifitycznych czy też epifitycznych. Mimo stosowania nawozów oraz 

innych czynników wspomagających wzrost roślin, nie odnotowano obecności związków 

biogennych w dużych stężeniach, świadczyć to może o tym, że wszystkie podawane 

nawozy są konsumowane przez florę akwarystyczną. 

Brak występowania glonów w akwarium holenderskiego może być spowodowany 

brakiem odpowiednich składników pokarmowych dla tej grupy organizmów oraz 

oddziaływaniami allelopatycznymi roślin naczyniowych. 
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V. Metody zwalczania glonów w akwarium słodkowodnym 

Glony, w akwarystyce słodkowodnej, są traktowane jako wskaźnik pogarszających 

się warunków środowiskowych w akwarium. Pomimo tego, że w środowisku naturalnym, 

glony występują zarówno w wodach eutroficznych ale również w oligotroficznych, w 

akwarystyce, glony są bardzo niepożądaną grupą organizmów. 

Akwaryści podejmują różne próby zwalczania glonów, od środków chemicznych 

po metody naturalne. W Polsce, w sprzedaży można znaleźć co najmniej kilkanaście 

preparatów, stworzonych w celu eliminacji glonów ze zbiorników akwariowych. Spektrum 

oddziaływania preparatów „antyglonowych” jest bardzo szerokie i opiera się na działaniu 

różnych związków chemicznych hamujących wzrost glonów, a w niektórych przypadkach 

prowadzi do ich zupełnego usunięcia z biocenozy akwarium. Mimo zamierzonego efektu, 

zmniejszenia biomasy glonów, preparaty „antyglonowe” wpływają negatywnie na rośliny 

naczyniowe również hamując ich wzrost (Baszucki 2005). 

Metody naturalne, redukujące lub nawet eliminujące glony, mogą być równie 

efektywne jak metody chemiczne, a przy tym nie wpływają negatywnie na rośliny 

naczyniowe. Jedną z głównych metod naturalnych jest korygowanie parametrów wody. 

Przez utrzymanie na odpowiednim poziomie, stężenia związków biogennych, 

mikro- i makroelemtów, możliwa jest redukcja ilości lub wyeliminowanie glonów. Ta 

metoda wymaga wiedzy, testów wody oraz nawozów i odpowiednich preparatów 

akwarystycznych, korygujących wskaźniki wody. 

W przypadku okrzemek z rodzaju Fallacia, które występowały w obserwowanym 

akwarium w sposób inwazyjny, zaprzestanie podawania ditlenku węgla, spowodowało 

zahamowanie wzrostu tych glonów. W Akwarium czarne wody 2 zaprzestanie podawania 

preparatu zakwaszającego wodę, opartego na kwasach mineralnych, spowodowało spadek 

zawartości ortofosforanów i w rezultacie biomasa złocienic z rodzaju Tribonema, znacząco 

została zredukowana. 

Inną metodą naturalną, która ogranicza ilość glonów w akwarium, jest 

wprowadzenie organizmu, którego głównym pożywieniem są glony. Wprowadzenie do 

Akwarium czarne wody 2 ryb z rodzaju Otocinclus, spowodowało, że w ciągu kilku dni 

Cladophora glomerata Kützing, została niemal całkowicie usunięta. Z kolei ryby z rodzaju 

Crossocheilus, zredukowały ilość krasnorostów Chantransia chalybea Fries. 
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Zapewnienie optymalnej równowagi związków odżywczych dla roślin, jest jedną z 

metod unikania rozwoju glonów co miało miejsce w Akwarium holenderskie 1, w którym 

pobrane próby, nie wykazały obecności glonów. 

Zaletą metod naturalnych jest brak negatywnego oddziaływania na rośliny 

naczyniowe, natomiast wiążą się one z wiedzą i cierpliwością, którą musi wykazać 

akwarysta. 
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VI. Podsumowanie 

 

Akwarystyka, jest dziedziną w której człowiek stara się odtworzyć naturalne 

ekosystemy środowiska i jak w każdym ekosystemie wodnym równowaga pomiędzy 

roślinami naczyniowymi, może zostać zakłócona. Pomimo wszelkich starań ze strony 

człowieka, nie da się uniknąć rozwoju mikroorganizmów roślinnych w akwariach 

słodkowodnych. Wpływ na występowanie glonów zależy od zawartości związków 

biogennych, mikro- i makroskładników, oddziaływań allelopatycznych, oświetlenia, 

fauny itd. 

W zależności od tego jakie warunki zostały odtworzone w akwarium, można 

wyróżnić charakterystyczne rodzaje i gatunki glonów, występujące tylko w określonym 

środowisku. Na podstawie pobranych prób z pięciu zbiorników, w których starano się 

odtworzyć cztery różne środowiska sporządzono tabelę 6.1. przedstawiającą akwaria, w 

których występowały różne taksony glonów. 

 

Tabela 6.1. Występowanie glonów w obserwowanych zbiornikach akwariowych 

 

Gatunek Akwarium 

czarne 

wody 1 

czarne 

wody 2 

tanganickie 1 azjatyckie 1 holenderskie1 

Oscillatoria sp. + - + - - 

Nitzschia sp. + - - - - 

Micrasterias subincisa Krieger + - - - - 

Microthamnion kützingianum 

Nägeli 

+ - - - - 

Oedogonium sp. + + - - - 

Chantransia chalybea Fries - + - - - 

Cladophora glomerata Kützing - + - - - 

Tribonema sp. - + - - - 

Scenedesmus ovalternus Chodat - + - - - 

Achnanthes sp. - - + - - 

Fallacia sp. - - - + - 

- brak obecności gatunku w akwarium 

+ gatunek obecny w akwarium 
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Glony w akwarium mogą przyjmować formę inwazyjną, zasiedlającą inne 

organizmy, jak w przypadku Fallacia sp. lub Tribonema sp., co może powodować 

wymieranie innych roślin. Glony występujące jedynie w określonych obszarach akwarium 

i nie wypierające innych organizmów, są elementem dekoracyjnym, poprawiający 

wrażenie naturalności i pokarmem dla fauny zamieszkującej zbiornik. Cladophora 

glomerata Kützing jest stosowana jako ozdoba i może być używana do stworzenia podłoża 

przypominającego trawnik. 
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VIII. Dokumentacja fotograficzna 

 



Tablica I 

Fot. 1. Akwarium biotopu czarne wody – Akwarium czarne wody , fot. Rafał Olszyński. 

Fot. 2. Akwarium biotopu czarne wody – Akwarium czarne wody 2, fot. Rafał Olszyński. 

Fot. 3. Akwarium biotopu jeziora Tanganika – Akwarium tanganika 1, fot. Michał 

Simiński. 

  



Tablica I 

 

Fot. 1 

 

Fot. 2 

 

Fot. 3 

  



Tablica II 

Fot. 1. Akwarium biotopu płytkich rozlewisk Azji – Akwarium azjatyckie 1, fot. Rafał 

Olszyński. 

Fot. 2. Akwarium holenderskie – Akwarium holenderskie 1, fot. Zbigniew Pracki. 

  



Tablica II 

 

Fot. 1 

 

Fot. 2 

  



Tablica III 

Fot. 1. Oscillatoria sp., Akwarium czarne wody 1, fot. dr Joanna Żelazna-Wieczorek 

(pow. 10x40). 

Fot. 2. Oscillatoria sp., Akwarium czarne wody 1, fot. dr Joanna Żelazna-Wieczorek 

(pow. 10x40). 

Fot. 3. Oscillatoria sp., Nitzschia sp., Akwarium czarne wody 1, fot. dr Joanna Żelazna-

Wieczorek (pow. 10x20). 

Fot. 4. Nitzschia sp., Akwarium czarne wody 1, fot. dr Joanna Żelazna-Wieczorek 

(pow. 10x20). 

Fot. 5. Micrasterias subincisa Krieger, Akwarium czarne wody 1, fot. dr Joanna Żelazna-

Wieczorek (pow. 10x20). 

Fot. 6. Micrasterias subincisa Krieger, Akwarium czarne wody 1, fot. dr Joanna Żelazna-

Wieczorek (pow. 10x20). 

 

  



Tablica III 

 

Fot. 1 

 

Fot. 3 

 

Fot. 5 

 

Fot. 2 

 

Fot. 4 

 

Fot. 6

  



Tablica IV 

Fot. 1. Microthamnion kützingianum Nägeli, Akwarium czarne wody 1, fot. dr Joanna 

Żelazna-Wieczorek (pow. 10x20). 

Fot. 2. Microthamnion kützingianum Nägeli, Akwarium czarne wody 1, fot. dr Joanna 

Żelazna-Wieczorek (pow. 10x20). 

Fot. 3. Oedogonium sp., Akwarium czarne wody 1, fot. dr Joanna Żelazna-Wieczorek 

(pow. 10x20). 

Fot. 4. Chantransia chalybea Fries, Akwarium czarne wody 2, fot. dr Joanna Żelazna-

Wieczorek (pow. 10x40). 

Fot. 5. Chantransia chalybea Fries, Akwarium czarne wody 2, fot. dr Joanna Żelazna-

Wieczorek (pow. 10x20). 

Fot. 6. Scenedesmus ovalternus Chodat, Akwarium czarne wody 2, fot. dr Joanna Żelazna-

Wieczorek (pow. 10x40, kontrast fazowy). 

  



Tablica IV 

 

Fot. 1 

 

 

Fot. 3 

 

Fot. 5 

 

Fot. 2 

 

Fot. 4 

 

Fot. 6 

  



Tablica V 

Fot. 1. Tribonema sp., Akwarium czarne wody 2, fot. dr Joanna Żelazna-Wieczorek 

(pow. 10x10). 

Fot.2. Tribonema sp., Akwarium czarne wody 2, fot. dr Joanna Żelazna-Wieczorek 

(pow. 10x20). 

Fot. 3. Tribonema sp., Akwarium czarne wody 2, fot. dr Joanna Żelazna-Wieczorek 

(pow. 10x40). 

Fot. 4. Oscillatoria sp., Akwarium tanganika 1 fot. dr Joanna Żelazna-Wieczorek 

(pow. 10x20). 

Fot. 5. Achnanthes sp., Oscillatoria sp., Akwarium tanganika 1 fot. dr Joanna Żelazna-

Wieczorek (pow. 10x20). 

Fot. 6. Achnanthes sp., Oscillatoria sp., Akwarium tanganika 1 fot. dr Joanna Żelazna-

Wieczorek (pow. 10x20). 

  



Tablica V 

 

Fot. 1 

 

Fot. 3 

 

Fot. 5 

 

Fot. 2 

 

Fot. 4 

 

Fot. 6  



Tablica VI 

Fot. 1. Fallacia sp. - taśmowate kolonie, Akwarium azjatyckie 1, fot. dr Joanna Żelazna-

Wieczorek (pow. 10x20). 

Fot. 2. Fallacia sp. - taśmowate kolonie, Akwarium azjatyckie 1, fot. dr Joanna Żelazna-

Wieczorek (pow. 10x20). 

Fot. 3. Fallacia sp., Akwarium azjatyckie 1, fot. dr Joanna Żelazna-Wieczorek 

(pow. 10x100, LM). 

Fot. 4. Fallacia sp., Akwarium azjatyckie 1, fot. dr Joanna Żelazna-Wieczorek 

(pow. 10x100, LM). 

  



Tablica VI 

 

Fot. 1 

 

Fot. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2 

 

Fot. 4 




