Wpływ technologii uprawy roli na zatrzymanie wody
w glebie (Zygmunt Bilski; CDR O/Poznań)
Śródpolne oczka wodne są to akweny o powierzchni do 1 ha występujące w
krajobrazie rolniczym. Ich głębokość zazwyczaj nie przekracza 1m. W Polsce
spotyka się je na terenie całego kraju najwięcej jednak na Kujawach, Pojezierzu
Mazurskim i Pomorskim. Niestety na skutek osuszania, zarastania i dewastacji co
roku liczba oczek wodnych maleje.
Oczka wodne spełniają wiele pożytecznych funkcji. Są m.in. pułapką substancji
biogennych przemieszczających się wraz z wodą spływającą z pól uprawnych.
Chronią dzięki temu większe zbiorniki wodne (np. jeziora) przed eutrofizacją. Biogeny
do oczka wodnego transportowane są przede wszystkim wraz ze spływem
powierzchniowym, który powstaje w wyniku dużych opadów deszczu lub szybkiego
topnienia śniegu. Zanieczyszczenia docierające wraz ze spływem powierzchniowym
do oczka wodnego są w nim zatrzymywane i unieszkodliwiane w wyniku takich
procesów jak:
1) sedymentacja i filtracja zanieczyszczeń mechanicznych (cząstki roślin, piasek,
muł)
2) rozkład biologiczny materii organicznej przez bakterie tlenowe i beztlenowe
3) przemiany związków azotowych (nitryfikacja i denitryfikacja)
4) pobieranie związków azotu i fosforu przez rośliny
5) chemiczne wiązanie fosforu z mineralnymi składnikami podłoża.
Ocenia się, że w XX w. w różnych krajach europejskich ubyło od 40 do 90% małych
zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym.
Obecnie po wielu latach niedoceniania i niszczenia oczek wodnych stosunek do nich
się zmienił. Podejmowane są (szczególnie w krajach skandynawskich) liczne
przedsięwzięcia w wyniku których powstają na obszarach rolniczych gleboworoślinne obiekty inżynierskie symulujące funkcje środowiskowe spełniane przez
naturalne systemy wodno- błotne. W latach 1990-2010 w Szwecji wybudowano kilka
tysięcy sztucznych mokradeł o łącznej powierzchni 7800 ha. Jednym z takich działań
zachęcających do budowy sztucznych mokradeł jest dotacja pokrywająca do 90%
kosztów inwestycji oraz dotacje na jego utrzymanie. W krajach skandynawskich
sztuczne mokradła budowane są przede wszystkim w celu zatrzymywania
składników biogennych spłukiwanych z pól uprawnych. Jednakże akweny te
przynoszą także dodatkowe korzyści takie jak: poprawa różnorodności biologicznej,
zwiększenie zasobów wody, wzbogacenie walorów krajobrazowych, dodatkowe
źródło wody do nawadniania. Przyjmuje się, że sztuczne mokradła zatrzymują 2090% azotu i 25-100% fosforu wprowadzanego do nich ze spływem.

Fot 1. Sztuczne mokradło. Źródło: www.wildgooselodge.co.uk
Przy budowie oczka wodnego ważnym elementem jest odpowiedni i prawidłowy
dobór roślinności wodnej i bagiennej. Od rodzaju gatunków i ich liczebności w dużym
stopniu zależy skuteczność filtrowania i zatrzymywania zanieczyszczeń
wprowadzanych do mokradła. Dużą rolę w procesie oczyszczania oprócz roślin
odgrywają mikroorganizmy rozkładające materię organiczną. Unieszkodliwianie
zanieczyszczeń przez sztuczne mokradła zmienia się znacznie w ciągu roku i zależy
od wielu czynników tj. stanu pogody i tempa przepływu wody.
W sztucznych mokradłach zachodzi wiele procesów, które w naturalny sposób
przyczyniają się do poprawy jakości wody. Cząstki gleby osiadają i są zatrzymywane,
gdy prędkość wody zmniejsza się przepływając przez mokradło. Łodygi i liście roślin
wodnych spowalniają przepływ i ułatwiają sedymentację cząstek stałych niesionych
wraz z wodą, natomiast korzenie roślin stabilizują osad i zabezpieczają go przed
wymyciem w razie gwałtownych wezbrań i dużego przepływu. W spływie
powierzchniowym z podwórzy gospodarskich, w których utrzymywane są zwierzęta z
reguły znajduje się znaczna ilość azotu amonowego. W związku z tym projektując
takie mokradło należy uwzględnić w nim obszary płytsze, bogatsze w tlen. Innym
sposobem osiągnięcia lepszego natlenienia wody jest wprowadzenie roślinności
zanurzonej do głębszych części mokradła. Rośliny te będą uwalniać tlen do wody w
procesie fotosyntezy. Czasem możliwe jest dotlenianie wody przez budowę kaskad,
o ile pozwala na to topografia terenu.
W celu utrzymania małego stężenia fosforu w wodzie odpływającej z mokradła w
ciągu roku należy zebrać porastającą je roślinność, gdyż większość fosforu zostaje
uwolniona gdy rośliny obumierają jesienią. Innym rozwiązaniem jest tworzenie
bardzo dużych mokradeł, aby zachować fosfor zgromadzony w częściach roślin,
które nie są całkowicie rozkładane. Trzecią możliwością jest zainstalowanie
dodatkowego filtru z materiałem sorpcyjnym i przepuszczanie przez niego wody

opuszczającej mokradło, aby przechwycić fosforany, które nie uległy sedymentacji w
mokradle. Jednym z najważniejszych czynników warunkujących skuteczność
oczyszczania wody jest pojemność i powierzchnia mokradeł. Powierzchnia musi być
wystarczająco duża aby zmniejszyć prędkość przepływu wody, a tym samym
osadzanie w wyniku sedymentacji cząstek niesionych wraz z wodą. Im większa
powierzchnia mokradła tym korzystniejsze wyniki oczyszczania z zanieczyszczeń.
Skuteczność oczyszczania zależy od hydrologicznych i biologicznych parametrów
sztucznego mokradła. Jeśli to możliwe mokradła powinny mieć wydłużony kształt, a
ich długość powinna być co najmniej dwa razy większa od szerokości. Wskazane
jest, aby głębsza część mokradła(>1,5m) znajdowała się na wlocie. Umożliwi to
osadzanie się cząstek gleby zanim woda przejdzie do dalszej części, która powinna
być płytsza. W ten sposób większość cząstek gleby osiądzie przy wlocie dzięki
czemu łatwo będzie je usunąć. Głębsza sekcja powinna stanowić 20% całkowitej
powierzchni mokradła. Reszta powinna być płytka (<0,5m).
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Rys 1. Schemat nasadzeń roślinności w oczku wodnym (Makles M. i in. 2014).

Rośliny powinny porastać głównie płytkie części mokradeł. Rośliny te można
pozyskać z pobliskich strumieni lub jezior i przesadzić do utworzonego mokradła.
Należy jednak pamiętać, aby nie wykorzystywać chronionych gatunków roślin ani nie
niszczyć chronionych ekosystemów wodnych. Właściwie wszystkie gatunki roślin,
które występują w wodzie stojącej o głębokości ok. 0,4 m, mogą zostać wykorzystane
do urządzenia mokradła. Mieszanie różnych gatunków roślin umożliwia uniknięcie
dominacji jednego gatunku, jak też dominacji gatunków bardzo agresywnych, takich

jak trzcina (Phragmites australis), poza tym zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób
roślin.

Rośliny do zastosowania przy budowie mokradła:

Fot 1. Sit rozpierzchły (Juncus effusus).
Źródło: (http://www.roslinywodne.com)

Fot 2. Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum).
Źródło: (http://www.roslinywodne.com)

Fot 3. Oczeret jeziorny (Scirpus lacustris)
Źródło: pl.wikipedia.org

Fot 4. Manna mielec (Gliceria maxima)
Źródło: (http://www.roslinywodne.com)

Fot 5. Kosaciec żółty (Iris pseudacorus)
Źródło: http://www.futuregardens.pl
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