
Czym jest roślinna wyspa

filtracyjna?
Hydrofitowa wyspa fi l tracyjna (inaczej pływająca wyspa)
to rośl iny sadzone na wypornościowych konstrukcjach
unoszących się na wodzie. Pływające wyspy
są estetyczne i mogą być zastosowane jako element
ozdobny, wspierający jednocześnie bioróżnorodność.
Sadzone są na nich rośl iny zbiorowisk wód
szuwarowych, które wspomagają naturalne
oczyszczanie wody. Stanowią też miejsce bytowania
i rozrodu zwierząt wodnych.

ROŚLINNE WYSPY FILTRACYJNE

Gdy chcemy, by woda w naszym zbiorniku

była oczyszczana przez rośliny, najczęściej

decydujemy się na założenie na jego

fragmencie odpowiednio ukształtowanej

strefy roślinności bagiennej. W sytuacji , gdy

w zbiorniku występują zbyt duże wahania

poziomu wody lub jest on zbyt mały,

a jego brzegi zbyt strome, rozwiązaniem

są pływające wyspy obsadzone roślinnością

filtrującą.

Fot. Agata Jarska.



2

Gdzie sprawdzają się pływające

wyspy?
Rośl iny wodne w zbiornikach z wodą stojącą bądź
przepływającą odgrywają bardzo ważną rolę,
wspomagając proces naturalnego oczyszczania wody.
Często jednak wykorzystuje się rośl iny tylko
jako element ozdobny, jednocześnie zapominając
o niezbędnej ich l iczbie – wystarczającej , by proces
oczyszczania mógł przebiegać efektywnie.

Rośl inne wyspy fi l tracyjne są alternatywą dla
tradycyjnych nasadzeń w zbiornikach. Są rozwiązaniem
szczególnie dla budowli wodnych bez odpowiednio
rozbudowanej strefy rośl inności brzegowej i wody
płytkiej (turzycowej) – tam, gdzie nie ma możl iwości
ukształtowania właściwie styku dwóch środowisk: woda
– ląd. Dotyczy to w głównej mierze stawów o stromych
brzegach, bez łagodnych zejść i wody stojącej płytkiej .

Wyspy można przycumować do brzegu lub zakotwiczyć
na środku zbiornika. Rośl inne wyspy fi l tracyjne pływają
po wodzie, ocieniając zbiornik, dlatego świetnie
sprawdzą się też tam, gdzie problemem może być
zbytnie nagrzewanie się wody. Korzenie rośl in
zakorzenionych na wyspie tworzą długie i gęste
podwodne lasy, dając schronienie narybkowi, dobrze
jest więc stosować je w stawach zarybionych. Mogą być
także urozmaiceniem w tych zbiornikach, w których
l inia brzegowa została całkowicie zdominowana
przez wysokie szuwary, lub po prostu stanowić
dopełnienie istniejącej kompozycj i rośl in nadwodnych
i podwodnych.

Rośliny hydrofitowych wysp

filtracyjnych
Rośl iny stosowane do obsadzania pływających wysp
to głównie makrofity wynurzone, czyl i rośl iny o części
zielonej unoszącej się ponad wodą, których korzenie
znajdują się w podłożu nasyconym wodą.

Poprawiają jakość wody i życia w zbiorniku

wodnym dzięki:

pobieraniu składników pokarmowych z wody,
pochodzącej między innymi ze spływów
powierzchniowych,

pobieraniu z wody metal i ciężkich i unieruchamianiu
ich przez wbudowanie w swoje tkanki ,

napowietrzaniu zbiornika poprzez transport tlenu
z części nadziemnej rośl iny do strefy korzeniowej,

zacienianiu zbiornika i zapobieganiu nadmiernemu
przegrzewaniu się wody,

tworzeniu siedl iska dla organizmów wodnych
i związanych z wodą oraz schronienia dla narybku,

zwiększaniu powierzchni biologicznie czynnej dla
rozwoju pożytecznych bakteri i .

Z czasem rośliny pływających wysp mogą tak

rozwinąć system kłączowo-korzeniowy, że same,

dzięki powietrznym przestworom w tkankach, bez

pomocy zbiorników wypornościowych mogą unosić

się na powierzchni wody, tworząc kożuch z roślin,

czyli tzw. pło.

W ple rozwijają się najpierw byliny, później mogą

pojawiać się też pojedyncze drzewa.

Brzegi zbiornika wodnego pozbawione roślinności brzegowej łatwo poddają

się erozji. Fot. Elżbieta Urbaniak.

CZY WIESZ, ŻE?

Roślinne wyspy mogą mieć różne kształty. Fot. Agata Jarska.
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KROK 1 / Rozpoznanie

Jak zacząć budowę?
Zidentyfikuj problemy zbiornika, na którym chcesz
zwodować wyspy fi l tracyjne. Odpowiedz na poniższe
pytania:

Czy toń wody jest przejrzysta, czy mętna?

Jeśl i jest przejrzysta, zwłaszcza latem, zastanów się, czy
zbiornik w ogóle potrzebuje takiego wsparcia. Jeśl i
mimo to chcesz dla efektu wizualnego wykorzystać
wyspy, wybierz tylko te gatunki , które dobrze radzą
sobie nawet w wodzie z niską zawartością substancj i
odżywczych.

Czy brzegi zbiornika są strome, czy płaskie?

Jeśl i są płaskie, czy zbiornik posiada rośl inność strefy
szuwarowej (do 30 cm)? Jeśl i nie, rozważ, czy istnieje
możl iwość dosadzenia rośl in w tym miejscu. Być może
zamiast tworzenia wysp wystarczy dokonać nowych
nasadzeń?

Na co zwrócić uwagę?
Woda jest znakomitym rozpuszczalnikiem, dlatego
każdy staw ma odmienne pH i skład chemiczny
– w zależności od tego, gdzie się znajduje, jak jest
zasi lany, jakie materiały zostały użyte do jego budowy.
Zanim wykonasz wyspę, warto zakupić jednorazowy
tester do badania wody, uwzględniający zwłaszcza: pH,
twardość węglanową, zawartość fosforu całkowitego,
test na azot amonowy i zawartość azotanów.
Dostaniesz go w najbl iższym sklepie ogrodniczym
specjal izującym się w rośl inności wodnej. Jest
to niewielki wydatek – rzędu ki lkunastu złotych. Dzięki
niemu dowiesz się, jakie pH ma woda, a także i le
zawiera zanieczyszczeń i jakie są to zanieczyszczenia.
Dzięki temu lepiej możesz dobrać podłoże do rośl in
na pływającej wyspie oraz idealnie dopasować
do potrzeb Twojego zbiornika same rośl iny.

KROK 2 / Niezbędne materiały

Jeśli brzegi zbiornika są strome, woda

mętna, brak w nim roślin, za to pływają w

nim ryby, to miejsce jest idealne dla pełnego

wykorzystania potencjału wyspy.

Fot. Agata Jarska.Tabela 1 . Lista materiałów do zbudowania jednego modułu pływającej wyspy
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Wybór kształtu
Najlepiej zbudować wyspę w kształcie trójkąta,
który zapewnia odpowiednią stabi lność konstrukcj i
na wodzie i umożl iwia łączenie poszczególnych
modułów w większe grupy o różnorodnych kształtach,
dostosowane do wielkości zbiornika i efektu, jaki
chcemy uzyskać.

KROK 3 / Budowa stelaża, na którym będą rosły rośliny

Łączenie
Deski łączymy za pomocą wkrętów w trójkąt, kładąc
jedną na drugą – jak na zdjęciu obok.

Wewnątrz trójkąta z desek rozkładamy luźno
tkaninę jutową w kształcie kwadratu i o boku długości
1 20 cm, złożoną na cztery, tak by pośrodku pojawiło
się wgłębienie na sadzonki. Przymocowujemy
ją do konstrukcj i za pomocą zszywek i takera lub
sznurka. Robimy to dokładnie, ponieważ tkanina
pomaga w utrzymaniu sadzonek, póki ich bryła
korzeniowa nie rozrośnie się na tyle, by rośl iny
utrzymywały się na wyspie samodzielnie.

KROK 4 / Przygotowanie do sadzenia

Mocowanie pływaków
Jednocześnie przygotowujemy pływaki, czyl i elementy
wypornościowe ze szczelnych butelek z tworzyw
LDPE, HDPE lub PP, które uchodzą za neutralne
dla organizmów wodnych. Oznaczenie rodzaju
plastiku można znaleźć na spodzie opakowania.
Za pomocą trytytek (plastikowych opasek zaciskowych)
przymocowujemy po jednej butelce na środku każdej
z desek. Stelaż wyspy odwracamy tak, by butelki
znalazły się od spodu.

Przykładowe kształty wysp wynikające ze sposobu łączenia i liczby

zastosowanych modułów.

Przymocowywanie pływaków z butelek HDPE z recyklingu. Fot. Elżbieta

Urbaniak.

Budowa stelaża z desek. Fot. Elżbieta Urbaniak.

Aby wyspa była stabilna, butelki powinny być

takiej samej pojemności i takiego samego

kształtu. Zwróć na to uwagę, ponieważ

na wyspie mogą próbować siadać kaczki

i inne większe ptaki. Przy niestabilnej

konstrukcji wyspa mogłaby się przewrócić.

Konstrukcję wyspy można dodatkowo

zabezpieczyć od spodu siatką na krety.

Fot. Elżbieta Urbaniak.
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KROK 5 / Sadzenie roślin

Jakie rośliny wybrać?
Najlepiej zakupić rośl iny z upraw hydroponicznych, czyl i
z gołym korzeniem bądź wymienić się rośl inami z innym
posiadaczem stawu. Jeśl i nie mamy takiej możl iwości ,
można wykorzystać sadzonki z upraw pojemnikowych,
pamiętając jednak, że podłoże organiczne może
zawierać dużo związków niepożądanych, np. nawozy,
co dodatkowo zanieczyści zbiornik.

Na wyspie możesz posadzić rośliny tego

samego gatunku lub tworzyć kompozycje

kilku różnych gatunków.

Rośliny sadzone z kłączy, np. czermień

błotna czy kosaciec żółty, możesz umieścić

na wyspie bezpośrednio (bez woreczka

i podłoża). Pamiętać jednak należy

o przywiązaniu ich do konstrukcji .

Przygotowanie sadzonki do sadzenia na wyspie. Fot. Elżbieta Urbaniak.

KROK 6 / Stabil izacja roślin

Przerwy pomiędzy poszczególnymi sadzonkami
wypchaj dokładnie słomą owsianą i podłożem do oczek
wodnych – żeby sadzonki były stabi lne i się nie
przewracały. Jest to też wartościowa metoda
zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej dla
rozwoju bakteri i , które oczyszczają wodę.

Całość konstrukcji obwiąż dokładnie

sznurkiem, tak by rośliny się nie przewracały

i by utrudnić ich wyszarpnięcie przez ptaki

zamieszkujący zbiornik wodny.

Rośl iny powinny być zdrowe, okazałe i mieć
rozbudowany system korzeniowy, ponieważ
początkowy okres zmiany warunków będzie dla nich
dużym czynnikiem stresowym. Sadzonkę należy wyjąć
z pojemnika i dokładnie opłukać korzenie w odstanej
wodzie. Następnie bryłę korzeniową umieszczamy
w woreczku z juty o małej gęstości splotu włókien,
obsypując je podłożem do oczek wodnych i słomą
owsianą. Zawiązujemy sznurek ściśle wokół bryły
korzeniowej, tak by się nie rozpadła. Rozstawiamy
rośl iny w środku trójkąta z desek.

Konstrukcję wyspy można dodatkowo

zabezpieczyć od spodu siatką na krety.

Fot. Agata Jarska.

Fot. Agata Jarska.
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KROK 7 / Wodowanie wyspy

Gotowa wyspa przed zwodowaniem. Fot. Agata Jarska.

Przywiązujemy do wyspy trzy grube sznurki , naj lepiej
naturalne, którymi przymocujemy wyspę do brzegu lub
dzięki którym zakotwiczamy ją na dnie. Kotwicę można
wykonać z worka z materiału naturalnego, do którego
wrzucamy kilka dużych kamieni bądź zasypujemy
piaskiem. Wyspę kotwimy w trzech różnych punktach.
Należy ją zacumować, aby nie przemieszczała się
po całym zbiorniku, ponieważ nadmierne ruchy wody
mogą utrudniać rośl inom akl imatyzację do nowych
warunków. Ponadto przemieszczająca się wyspa
mogłaby się zderzyć ze skimmerem, pompą czy
wreszcie zacumować w miejscu, w którym będzie
niewidoczna. Tak przygotowaną wyspę del ikatnie
kładziemy na wodzie.

KROK 8 / Pielęgnacja hydrofitowych wysp filtracyjnych

Pielęgnacja pływających wysp nie wymaga wielu

zabiegów:

Na wiosnę należy przyciąć suche części ponad wodą.

Co jakiś czas powinno się skontrolować głębokość
zanurzenia wyspy. Jeśl i wyspa zaczęła pływać pod
wodą, warto dołożyć butelkę bądź dwie pod bryłę
korzeniową rośl in dla uzyskania pożądanego efektu
wizualnego.

Co ki lka lat wyspę należy wykonać od nowa. Można
do tego wykorzystać rośl iny z poprzedniej wyspy,
po uprzednim ich odmłodzeniu. Karpy trzeba
podziel ić na mniejsze i wybrać fragmenty dorodne
i witalne.

Początkowo wyspa będzie unosiła się ponad

wodą i butelki będą widoczne. Jednak już

po paru godzinach zacznie nasiąkać, stanie

się cięższa i się zanurzy.

Fot. Agata Jarska.Fot. Agata Jarska.
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Przykładowe gatunki roślin które sprawdzą się w hydrofitowych

wyspach oczyszczających

Carex nigra fot. James Lindsey / CC BY-SA 2.5.

Glyceria maxima fot. Rasbak / CC BY-SA 3.0.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carex.nigra.2.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liesgras_bloeiwijze_Glyceria_maxima.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Broszura opracowana w ramach projektu "Moja Puszcza.
Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody
i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego
otul iny", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
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Fundacja Sendzimira.

Sparganium erectum fot. Fritz Geller-Grimm / CC BY-SA 2.5.
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