Piękne Rośliny Wodne

Gdzie woda, tam są i wodne rośliny
Dają tam wszelkiego życia podwaliny.
Najpierw pierwiastek tlen wodzie dostarczają
W procesie fotosyntezy gdy mają
Światło, potem kiedy już ciemność nastaje
Go zabierają, tak przyducha powstaje.
Wiele ryb wśród nich ma swe inkubatory
Jest też dla nich pokarmu magazyn spory.
W Polsce już naliczyli ich biolodzy
Ponad dwieście pięćdziesiąt. Tu ekolodzy
Na scenę parlamentu teraz wkroczyli
Większość tych roślin ochroną otoczyli.
Kogoż nie cieszą wspaniałe lilie wodne
Gatunków sześćdziesiąt osiem. Teraz modne
Są u każdego w oczkach ogrodowych.
Mają też coraz więcej stanowisk nowych.
Zaś żółtych kosaćców u nas naliczono
Czterdzieści pięć. Bardzo liczne jest to grono.
Teraz sześć rodzajów liczy wodna pałka

Tyle samo ma też pospolita strzałka.
Są jeszcze oczerety, lotos, trzcina,
Grążel, sitowie – na wietrze się wygina,
Tatarak i osoka aloesowa
To roślinność wodna, ale też brzegowa.
Na powierzchni jest żabiściek pływający
Równym kożuchem zbiornik pokrywający.
Moczarka kanadyjska, rogatek sztywny
Oraz glon nitkowaty bardzo aktywny,
Reprezentują rośliny zanurzone.
Natomiast zbiorniki mocno wypłycone
Turzyca błotna teraz opanowuje
Tu jedenaście gatunków egzystuje.
Rośliny te w wodnym ekosystemie
Żyją, nie wiedząc jaka moc u nich drzemie.
Gdy wody zostaną słońcem prześwietlone,
I zostaną biogenami zasilone
(To rolnicze nawozy, ścieki bytowe)
Są dla ich ekspansji bardzo rozwojowe.
Zarastają teraz całe tonie wodne.
Ichtiolodzy wtedy mają zdanie zgodne:
Brak miejsca dla ryb rozwoju oraz życia
Nie ma też warunków do tarła odbycia.
Wędkowanie stało się tu niemożliwe
I ucichło sportowe życie burzliwe.
Akweny te stały się bezużyteczne

A myślano że będą nam służyć wiecznie.
Zachwiana została w nich równowaga
Biologiczna. Nam pozostała odwaga
By stanąć do walki o ich odbudowę.
Trzeba będzie wygłosić niejedną mowę
Popartą badaniami, aby przekonać
Ekologów. Zmiany przepisów dokonać
O ochronie roślin wodnych gatunkowej.
Trzeba opracowania doktryny nowej
Która uwzględni wszystkich stron interesy.
Naukowcom potrzeba z naszej kiesy
Wysupłać trochę grosza by wykonali
Operat co środowisko nam ocali.
Nie czekajmy dłużej, już najwyższa pora
By z tą przypadłością iść do „doktora”.

