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BIOPREPARATY W OCHRONIE I U¯YTKOWANIU ŒRODOWISKA

Pawe³ Kaszycki, Andrzej Krawczyk
Henryk Ko³oczek, Tadeusz Solecki

ZASTOSOWANIE NOWATORSKIEJ TECHNOLOGII
OCZYSZCZANIA GLEBY METOD¥ BIOLOGICZN¥ IN SITU

W WARUNKACH ZAGRO¯ENIA WÓD DUNAJCA

Wprowadzenie

W 1999 roku przyst¹piono do likwidacji zanieczyszczeñ ropopochodnych na ob-
szarach znajduj¹cych siê w pó³nocnej czêœci miasta Nowy S¹cz, w obrêbie stacji paliw
i bezpoœrednio do niej przyleg³ych,. Teren stacji paliw PKN „ORLEN” S.A. znajduje siê
przy ul. Tarnowskiej, na rozleg³ym tarasie utworzonym przez rzekê Dunajec, rzekê
Kamienica i potok Lubinka. Omawiany teren jest niemal p³aski i stanowi nieforemny
czworok¹t, na którym zlokalizowano stacjê paliwow¹ (rys. 1).

Wczeœniej stwierdzono du¿e zanieczyszczenie wód podziemnych zwi¹zkami ro-
popochodnymi, uk³adaj¹ce siê w formie plamy o zarysie eliptycznym i wyd³u¿eniu
NW-SE. Kierunek sp³ywu wód podziemnych i kszta³t plamy wskazywa³ wyraŸnie na
mo¿liwoœæ kontaminacji pobliskich studni gospodarstw domowych, jak równie¿ stano-
wi³ realne niebezpieczeñstwo zatrucia pobliskich rzek, w tym rzeki Dunajec. W zaistnia³ej
sytuacji nale¿a³o niemal natychmiast podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu oczyszczenie zagro-
¿onego obszaru tak, aby zapobiec niebezpieczeñstwu katastrofy ekologicznej.

Metody

Na podstawie znajomoœci hydrogeologii omawianego terenu oraz stopnia ska¿enia,
opracowano projekt likwidacji zanieczyszczeñ z zastosowaniem nowatorskiej w skali
kraju technologii oczyszczania in situ wód podziemnych oraz gleby. Zgodnie z map¹
dokumentacyjn¹ (rys. 2) wywiercono otwory nawiewne, wentylacyjne, a tak¿e otwór
czerpalny. Otwory te zosta³y po³¹czone systemem rur z uk³adem pompy pró¿niowej
zasysaj¹cej powietrze przez biofiltr. Rola biofiltra polega³a na zabezpieczeniu uk³adu
przed wydmuchiwaniem flory bakteryjnej.

Otwory wentylacyjne s³u¿y³y równoczeœnie do podawania biopreparatu w g³¹b zie-
mi. Biopreparat utworzony by³ z odpowiednio wyselekcjonowanej i adaptowanej bioce-
nozy (bakterie, grzyby dro¿d¿owe) namno¿onej do odpowiedniej gêstoœci w Zak³adzie
Biochemii AR w Krakowie. Biopreparat wprowadzano do otworów wentylacyjnych w
du¿ej gêstoœci (5 × 10 9 komórek/ml), raz w miesi¹cu w pierwszym etapie oczyszcza-
nia. Teoretyczne i technologiczne podstawy biodegradacji ropopochodnych zawieraj¹
publikacje 1–8 zamieszczone w koñcowej czêœci doniesienia (materia³y Ÿród³owe).
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Rys. 1. Mapa sytuacyjna terenu stacji paliw PKN „ORLEN” S.A. przy ul. Tarnowskiej w Nowym
S¹czu – obszaru wykonywanych prac oczyszczania gruntu ze ska¿eñ substancjami ropo-

pochodnymi
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Rys. 2. Mapa dokumentacyjna instalacji oczyszczania metod¹ in situ
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Wyniki i dyskusja

Przed przyst¹pieniem do czyszczenia dokonano wielorakich pomiarów struktury
przestrzennej i stopnia zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych substancjami ropo-
pochodnymi, stosuj¹c metody spektroskopii w podczerwieni oraz oznaczenia tradycyj-
ne wed³ug odpowiednich norm polskich. Intensywnoœæ zanieczyszczenia zale¿a³a od
g³êbokoœci pobrania próbki. Najwiêksze zanieczyszczenie stwierdzono na g³êbokoœci 5
m (rys. 3). Po pierwszym etapie oczyszczania, (od maja do listopada 2000 r.) zanie-
czyszczenie gruntu znacznie zmniejszy³o siê (rys. 4). Wczesn¹ wiosn¹ 2001 r. wzno-
wiono aeracjê i szczepienie gruntu biopreparatem, kontynuuj¹c do lipca 2001r. Pobrane
próby s¹ obecnie badane, a wstêpne analizy wykaza³y, ¿e zawartoœci zanieczyszczeñ w
glebie nie odbiegaj¹ od norm przewidzianych dla gruntów niezanieczyszczonych. Po
potwierdzeniu powy¿szych rezultatów proces oczyszczania bêdzie mo¿na uznaæ za
zakoñczony.

Niezale¿ny problem stanowi³o oczyszczenie partii gruntu spod wymienianych zbior-
ników paliwowych. Ska¿enie gruntu by³o bardzo du¿e i zdominowane przez l¿ejsze
frakcje wêglowodorowe, a ca³kowita iloœæ gruntu na tyle ma³a, i¿ zdecydowano o
pryzmowym (off site) sposobie oczyszczania gleby (rys. 5). W metodzie pryzmowej,
w ci¹gu jednego sezonu (od maja do listopada 2000 r.) zredukowano ponad 85% zanie-
czyszczeñ, zbli¿aj¹c siê do poziomu objêtego normami dla gleby nieska¿onej.

Rys. 3. Zawartoœæ wêglowodorów w próbach gruntu przed przyst¹pieniem do oczyszczania
– stan na czerwiec 2000 r.
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Rys. 4. Zawartoœæ wêglowodorów w próbach gruntu po zakoñczeniu I etapu oczyszczania – stan
na listopad 2000 r. (grunt zadano 4-krotnie biopreparatem bakteryjnym)

Rys. 5. Zawartoœæ sumaryczna wêglowodorów w pryzmie technologicznej, utworzonej z ziemi
wybranej spod zbiorników stacji paliw
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W metodzie in situ natomiast proces oczyszczenia trwa³ o ok. 4–5 miesiêcy d³u¿ej,
co jest zrozumia³e ze wzglêdu na odmienne parametry aeracji i rozwoju mikroflory po
zaszczepieniu gruntu biopreparatem.

Reasumuj¹c, nale¿y podkreœliæ, i¿ dziêki metodzie in situ oraz odpowiedniej aktyw-
noœci biopreparatu w porê zlikwidowano zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych,
unikniêto wiêc ska¿enia wód Dunajca i okolicznych ujêæ wody. Nie bez istotnego zna-
czenia jest te¿ aspekt ekonomiczny technologii, której zastosowanie w sposób znacz¹-
cy obni¿y³o nak³ady finansowe, konieczne przy oczyszczeniu gruntu metodami alterna-
tywnymi.
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Pawe³ Kaszycki, Pawe³ Szumilas, Henryk Ko³oczek

BIOPREPARAT PRZEZNACZONY DO LIKWIDACJI
ŒRODOWISKOWYCH SKA¯EÑ WÊGLOWODORAMI

I ICH POCHODNYMI

Wprowadzenie

Proces samoczynnego oczyszczania wód i gruntów ska¿onych ropopochodnymi
sk³adnikami przebiega stosunkowo wolno, i przy du¿ym poziomie oraz znacznej g³êbo-
koœci ska¿enia (np. tereny by³ych jednostek i lotnisk wojskowych) mo¿e trwaæ nawet
setki lat. Samooczyszczanie œrodowiska zwi¹zane jest zarówno z przebiegiem sponta-
nicznych reakcji fizykochemicznych, prowadz¹cych do rozk³adu sk³adników, jak i z
aktywnoœciami enzymatycznymi organizmów zdolnych do bioremediacji œrodowiska.
Same zanieczyszczenia, jako zwi¹zki obce œrodowisku naturalnemu, s³abo przyswajal-
ne i trudno metabolizowane, nazywane s¹ ksenobiotykami. Wœród organizmów dys-
ponuj¹cych metabolicznym potencja³em rozk³adu ksenobiotyków wêglowodorowych,
wyró¿niæ mo¿na naturalnie zasiedlaj¹ce rejony ska¿eñ drobnoustroje autochtoniczne,
a tak¿e pewne gatunki roœlin, wykazuj¹ce mo¿liwoœci fitoremediacji.

Spoœród szeregu opisanych dot¹d technologii biologicznego oczyszczania zaole-
jonych gruntów i wód [Kaszycki, Solecki, Krawczyk, Ko³oczek 2000], wiêkszoœæ
oparta jest na intensyfikacji procesu poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych i
przygotowanych biocenoz mikroorganizmów, wyspecjalizowanych do biologiczne-
go rozk³adu okreœlonych typów zanieczyszczeñ.. Biocenozy te, zwane biopreparata-
mi, s¹ kompozycjami drobnoustrojów o okreœlonym sk³adzie gatunkowym i propor-
cjach iloœciowych. Wprowadzone do œrodowiska jako zaszczepy biologiczne (ino-
culum), umo¿liwiaj¹ efektywny rozwój aktywnej mikroflory, znacznie wspomagaj¹c
— a niekiedy wrêcz warunkuj¹c — procesy likwidacji ska¿eñ. Biopreparaty tworzy
siê na bazie starannie dobranych szczepów drobnoustrojów, które s¹ zazwyczaj wcze-
œniej izolowane z naturalnych siedlisk zawieraj¹cych dany rodzaj ksenobiotyków.
Nastêpnie mikroorganizmy te poddaje siê starannej selekcji, adaptacji do œrodowiska
okreœlonych zanieczyszczeñ oraz integracji z innymi szczepami, wspó³obecnymi w
konstruowanym biopreparacie, tak aby wszystkie wystêpuj¹ce gatunki cechowa³y
siê du¿¹ ¿ywotnoœci¹.

We wczeœniejszych pracach [Kaszycki, Solecki i in. 2000; Kaszycki, Œcigalski i
in.1998; Kaszycki, Ko³oczek, Malec 1997; Tyszka, Kaszycki, Ko³oczek 1998], autorzy
przedstawili niektóre problemy i kierunki badañ wspó³czesnej biotechnologii obejmuj¹-
ce selekcjê, adaptacjê, warunki rozwoju mikroflory oraz toksyczne oddzia³ywanie agre-
sywnych chemicznie zwi¹zków organicznych — w tym pochodnych przerobu ropy
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naftowej. Przedstawiono te¿ najbardziej spektakularne osi¹gniêcia zwi¹zane z likwida-
cj¹ ska¿eñ œrodowiskowych przy wykorzystaniu zdefiniowanych i ukierunkowanych
biochemicznie mieszanin drobnoustrojów glebowych [Kaszycki, Solecki i in. 2000;
Kaszycki, Œcigalski i in.1998]. Niniejszy referat stanowi rozwiniêcie tej istotnej tematyki.

Charakterystyka biopreparatu

Biopreparat, intensywnie badany, udoskonalany i wykorzystywany obecnie w prak-
tyce œrodowiskowej, zosta³ stworzony w Zak³adzie Biochemii Akademii Rolniczej w
Krakowie wed³ug opracowanej metodyki izolacji drobnoustrojów oraz przygotowania i
namno¿enia wyselekcjonowanej, odpowiednio preadaptowanej biocenozy [Kaszycki,
Solecki i in. 2000; Kaszycki, Œcigalski i in. 1998; Tyszka, Kaszycki, Ko³oczek 1998].
Biopreparat stanowi œciœle okreœlony gatunkowo zestaw mikroorganizmów pro- i eu-
kariotycznych, pierwotnie pozyskanych z gleby i wód zanieczyszczonych substancja-
mi ropopochodnymi, gdzie drobnoustroje te wystêpowa³y jako organizmy autochto-
niczne. Biopreparat jest poddawany ci¹g³emu i precyzyjnemu monitoringowi mikrobio-
logicznemu; jest one jednak¿e uk³adem dynamicznym i jego sk³ad gatunkowy oraz ak-
tywnoœæ fizjologiczna mo¿e ulegaæ kontrolowanej zmianie i ewolucji. Celem nadrzêd-
nym autorów wytwarzanego i wci¹¿ usprawnianego preparatu jest optymalizacja biolo-
gicznego rozk³adu jak najszerszego spektrum zanieczyszczeñ produktami naftowymi,
pochodnymi wêglowodorów, jak równie¿ innymi odpadami przemys³owymi o charak-
terze zwi¹zków alifatycznych, jak np. t³uszczami. Biopreparat mo¿e przy tym s³u¿yæ
do wspomagania procesu dekontaminacji œrodowiska zarówno w warunkach cieków
wodnych, w glebie, w piaszczystym i kamienistym gruncie, jak i w biologicznych
oczyszczalniach œcieków, jako podstawa nowo-konstruowanych, specjalistycznych
osadów czynnych (patrz w niniejszym Wydawnictwie: Trojanowicz i wsp.: „Wykorzy-
stanie preparatu bakteryjnego do konstrukcji wyspecjalizowanego osadu czynnego.
Charakterystyka procesu biodegradacji zanieczyszczeñ w uk³adzie modelowym oczysz-
czalni œcieków rafinerii nafty „Glimar” S.A.)

Opisywane dot¹d techniki biologicznego oczyszczania zaolejonych gruntów, opie-
raj¹ce siê na autochtonach glebowych mia³y powa¿n¹ wadê, polegaj¹c¹ na konieczno-
œci izolacji mikroflory bakteryjnej z ziemi, która ma byæ oczyszczana. Ten sposób przy-
gotowania mikroflory jest poprawny wy³¹cznie w przypadku, gdy gleba jest ska¿ona
przez d³u¿szy czas, wystarczaj¹co d³ugi, aby zaistnia³y naturalne warunki spontanicz-
nego rozwoju mikroflory autochtonicznej (czêsto proces trwaj¹cy wiele lat). Wy³¹cz-
nie w takiej sytuacji wprowadzenie du¿ej biomasy, zawieraj¹cej rozhodowan¹ i specy-
ficzn¹ dla danej gleby autochtoniczn¹ mikroflorê, na przygotowan¹ pryzmê technolo-
giczn¹, istotnie przyœpieszyæ mo¿e proces oczyszczania. Jednak¿e, w przypadku na-
g³ego wyst¹pienia ska¿enia substancjami ropopochodnymi (awarie, wypadki, itp.) pro-
ces ten mo¿e byæ ma³o skuteczny.

Jednoczeœnie nale¿y mieæ na uwadze, ¿e procedura przygotowania œwie¿ego pre-
paratu bakteryjnego na bazie wyizolowanych autochtonów jest ¿mudna i d³ugotrwa³a,
mo¿e okazaæ siê nieefektywna przy zagro¿eniach wymuszaj¹cych podjêcie natychmia-
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stowych dzia³añ likwidacji ska¿eñ. Zazwyczaj przy namna¿aniu stosuje siê wielokrotne
przesiewy pozyskanej mikroflory co kilka dni do po¿ywek, zawieraj¹cych wy³¹cznie
sole mineralne i octan sodu jako Ÿród³o wêgla, co powoduje brak presji selekcyjnej.
Taki sposób postêpowania mo¿e stwarzaæ ryzyko przeroœniêcia biocenozy szczepami
bakterii nieaktywnych pod wzglêdem substancji ska¿aj¹cych, jak równie¿ istnieje nie-
bezpieczeñstwo zaniku takich form mikroorganizmów autochtonicznych, które wyka-
zuj¹ biochemiczn¹ aktywnoœæ degradacji substancji ropopochodnych. Dodatkowym
negatywnym zjawiskiem charakterystycznym dla m³odej biocenozy bakteryjnej jest
wystêpowanie fazy rozwojowej, cechuj¹cej siê zwiêkszon¹ produkcj¹ substancji glejo-
wych (ok. 4–8 tygodni, patrz: ni¿ej), co znacznie utrudnia, lub wrêcz uniemo¿liwia
wykorzystanie zawiesiny bakteryjnej w tym okresie.

Warto nadmieniæ, ¿e w przypadku unikniêcia powy¿szych zagro¿eñ, wyhodowane
wed³ug powy¿szej procedury mikroorganizmy s¹ wysoce wyspecjalizowan¹ bioceno-
z¹ nadaj¹c¹ siê do zastosowania szczególnie w przypadku danej próby gleby, z której
ekstrahowano mikroflorê

Równoczeœnie czêsto obserwowan¹ praktyk¹ jest brak szczegó³owej informacji o
sk³adzie drobnoustrojów wchodz¹cych w sk³ad biologicznych zaszczepów ska¿onych
wód i pryzm ziemnych. Zwi¹zane jest to z brakiem wnikliwej kontroli mikrobiologicz-
nej pod k¹tem obecnych w preparacie aktywnych szczepów. Wyklucza siê jedynie
bakterie chorobotwórcze, nie podejmuj¹c próby analizy mechanizmów aktywnoœci bio-
chemicznej poszczególnych grup drobnoustrojów. W efekcie istnieje mo¿liwoœæ poja-
wienia siê w zawiesinie takich bakterii, które zdolne s¹ do prze¿ywania w œrodowisku
ksenobiotyków, lecz nie wykazuj¹ zwiêkszonej aktywnoœci ich rozk³adu, co prowadziæ
mo¿e do spadku sumarycznej efektywnoœci pracy biopreparatu.

Zasadnicz¹ koncepcj¹ autorów niniejszego referatu by³o stworzenie nowej bioce-
nozy sk³adaj¹cej siê z mikroorganizmów wykazuj¹cych, jako ca³oœæ, zwiêkszon¹ ak-
tywnoœæ biodegradacji substancji chemicznych o charakterze pochodnych wêglowo-
dorowych. Szczepy mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych wyselek-
cjonowano z wielu próbek ska¿onej gleby i wody, pochodz¹cych z ró¿norodnych tere-
nów ca³ej Polski i stanowi³y one wyjœciow¹, bogat¹, biologicznie zbalansowan¹ bioce-
nozê, na bazie której przygotowuje siê nastêpnie aktywny biopreparat s³u¿¹cy do roz-
k³adu konkretnego ska¿enia. Jednoczeœnie koncepcja powy¿sza nie wyklucza dalszego
wzbogacania bazowej biocenozy w nowe drobnoustroje, poprzez dodatkowe zasilanie
ekstraktem glebowym zawieraj¹cym autochtoniczne mikroorganizmy. Postêpuje siê tak
ka¿dorazowo, gdy zachodzi potrzeba otrzymania wyspecjalizowanego biopreparatu,
przeznaczonego jako inoculum do oczyszczania okreœlonej partii gruntu, np. przy stwier-
dzeniu nietypowych b¹dŸ szczególnie uci¹¿liwych ska¿eñ (np. wycieki oleju transfor-
matorowego, styrenu, itp.)

Przygotowanie mikroorganizmów tworz¹cych tzw. preparat bazowy polega³o na
izolacji aktywnych szczepów pro- i eukariotycznych (g³ównie bakterii i dro¿d¿y) z
prób gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi, pobranej z ró¿nych Ÿró-
de³. Czynnikiem selekcyjnym by³ eterowy ekstrakt substancji ropopochodnych z ka¿-
dej z prób. Selekcjê powy¿sz¹ prowadzono w kilku etapach:
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Przygotowanie 20% (w/v) wodnego ekstraktu ska¿onej gleby zawieraj¹cej au-
tochtoniczn¹ mikroflorê; nastêpnie ekstrakt ten u¿yto do posiewów na selekcyjne pod-
³o¿a, zawieraj¹ce - oprócz soli mineralnych i niezbêdnych witamin - wzrastaj¹ce stê¿e-
nia czynnika selekcyjnego. Jako Ÿród³o wêgla pocz¹tkowo podawano proste zwi¹zki
organiczne w stê¿eniu 0.5% (octan sodu, metanol), których stê¿enie w procesie przy-
gotowania preparatu mala³o do zera na korzyœæ czynnika selekcyjnego. Unikano przy
tym podawania glukozy nawet w œladowych iloœciach ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zaha-
mowania szlaków biochemicznych degradacji ropopochodnych poprzez zjawisko re-
presji katabolicznej.

Mikroflorê narastaj¹c¹ do gêstoœci 109 komórek w 1 cm3 w po¿ywkach o
stê¿eniu do 5% czynnika selekcyjnego hodowano dalej dodaj¹c — zamiast czynnika
selekcyjnego — mieszaninê (1:1:1) zu¿ytego oleju silnikowego, oleju napêdowego i
nafty, w ³¹cznym stê¿eniu 5%. Hodowlê prowadzono przez 6 miesiêcy i w tych warun-
kach nastêpowa³a dalsza sukcesja mikroorganizmów poprzez przejœcie w okresie 4–8
tygodnia przez stadium rozwoju charakteryzuj¹ce siê burzliwym wydzielaniem sub-
stancji glejowych. Zastosowanie preparatu w tym stadium rozwoju w celach praktycz-
nych by³o utrudnione. Po tym czasie nastêpowa³ proces spontanicznego up³ynnienia
substancji glejowej i pojawi³a siê dojrza³a biocenoza mikroorganizmów aktywnie i efek-
tywnie degraduj¹ca substancje ropopochodne.

Koñcowy sk³ad biocenozy utworzonej w przedstawiony wy¿ej sposób zawiera kil-
kadziesi¹t szczepów bakteryjnych. Szczepy te, u których stwierdzono eksperymental-
nie zdolnoœæ do biodegradacji zwi¹zków ropopochodnych oraz do synergistycznego
dzia³ania we wzajemnej wspó³zale¿noœci z mikroorganizmami eukariotycznymi, po szcze-
gó³owej analizie zdeponowano, w postaci czystej mikrobiologicznie, na pod³o¿ach sta-
³ych w banku mikroorganizmów w Zak³adzie Biochemii AR.

W preparacie oznaczano wielokrotnie zarówno gramujemne pa³eczki, jak i gramdo-
datnie laseczki i ziarenkowce nale¿¹ce do rodzajów:

– Pseudomonas
– Acinetobacter
– Bacillus
– Ochrobactrum
– Chromobacterium
– Citrobacter
– Micrococcus
– Flavobacterium
– Serratia
– Alcaligenes

a tak¿e mikroorganizmy eukariotyczne — dro¿d¿e glebowe z rodzaju

– Candida
– Pichia
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Proces przygotowania biopreparatu (ostra selekcja w œrodowisku ksenobiotyków)
wyklucza obecnoœæ bakterii bêd¹cych bezwzglêdnymi paso¿ytami cz³owieka i zwierz¹t,
a tak¿e niektórych bakterii oportunistycznych symbiont/paso¿yt, a w szczególnoœci:

– Bacillus anthracis
– Pseudomonas aeruginosa
– Salmoneplla sp.
– Escherichia coli.

W analizach mikrobiologicznych biopreparatu szczególn¹ uwagê zwraca du¿a gê-
stoœæ zawiesiny drobnoustrojów, któr¹ okreœla siê ka¿dorazowo w warunkach stan-
dardowych testów na pod³o¿ach sta³ych wzbogaconych. Biomasa wynosi³a w dojrza-
³ym preparacie, przygotowanym bezpoœrednio do wykorzystania w praktyce, min. 109

kom./ml, a w razie koniecznoœci, przy wyd³u¿onym czasie inkubacji osi¹ga³a 5 × 1010

kom./ml. Tak wysoka gêstoœæ komórek u³atwia ich transport w odpowiedniej iloœci w
celu zaszczepiania pryzm technologicznych w terenie, gdy¿ standardowo w technologii
off site pryzma inokulowana jest w iloœci ok. 106 komórek/cm3 gleby. Jednoczeœnie po-
wstaje mo¿liwoœæ intensyfikacji procesu poprzez zwiêkszenie gêstoœci zaszczepu, jak np.
w przypadku ska¿eñ szczególnie trudno poddaj¹cych siê degradacji biologicznej.

Przedstawiona powy¿ej ró¿norodnoœæ gatunkowa jest - w opinii autorów - czynni-
kiem warunkuj¹cym wysoki potencja³ biopreparatu pod wzglêdem rozk³adu szeregu
substancji ropopochodnych. Jak wskazuj¹ badania, wiêkszoœæ oznaczonych szczepów
wykazuje b¹dŸ konkretne aktywnoœci enzymatyczne rozk³adu zwi¹zków o d³ugich ³añ-
cuchach wêglowych, b¹dŸ te¿ wystêpuje w preparacie jako symbionty, u³atwiaj¹c in-
nym gatunkom proliferacjê w zawiesinie. W preparacie stwierdzono dominacjê mikro-
flory bakteryjnej nale¿¹cej do gramujemnych pa³eczek rodzaju Pseudomonadaceae.
Bakterie te osi¹gaj¹ do 80% udzia³u w ca³kowitej liczebnoœci populacji biopreparatu.
Dotychczas, w okresie minionych 3 lat, oznaczano w preparacie nastêpuj¹ce gatunki
Pseudomonas: P. stutzerii, P. fluorescens, P. pseudomalei, P. mendocina, P. vesicularis,
oraz P. diminuta. Cech¹ charakterystyczn¹ tej grupy systematycznej jest niezwyk³e
bogactwo nietypowych szlaków metabolicznych, co jest wa¿ne z punktu widzenia
degradacji z³o¿onych i czêsto toksycznych pochodnych wêglowodorów, a tak¿e wy-
soka zdolnoœæ adaptacyjna do ró¿nych warunków œrodowiskowych, w tym równie¿
fakultatywne prze³¹czanie aparatu metabolicznego na warunki beztlenowe. Ta ostatnia
w³aœciwoœæ stanowi bardzo wa¿n¹ zaletê opisywanej biocenozy, pozwalaj¹c¹ na roz-
szerzenie stosowalnoœci biopreparatu w warunkach ograniczonego dostêpu tlenu przy
likwidacji podpowierzchniowych ska¿eñ ropopochodnych metod¹ in situ.

W celu okreœlenia stabilnoœci i prze¿ywalnoœci mikroflory preparatu w warunkach
beztlenowych, hodowlê dojrza³ej biocenozy o wyjœciowej gêstoœci biomasy wynosz¹-
cej 4 × 109 kom./ml, inkubowano w szczelnie zamkniêtych kolbach. Nie stwierdzono
drastycznego spadku prze¿ywalnoœci drobnoustrojów, co zilustrowano na rys. 1, nato-
miast nieznaczne obserwowane obni¿enie siê ogólnej liczebnoœci populacji, widoczne
powy¿ej 2 dób inkubacji, mo¿na wyt³umaczyæ stopniowym wyczerpywaniem siê za-
wartoœci wêglowodorów stanowi¹cych jedyne Ÿród³o wêgla dla mikroorganizmów.
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Rys. 1. Test prze¿ywalnoœci mikroorganizmów biopreparatu w warunkach beztlenowych

Rys. 2. Wzrost biomasy dro¿d¿y hodowanych z wykorzystaniem ró¿nych Ÿróde³ wêgla
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Wystêpowanie dro¿d¿y ¿yj¹cych w symbiozie z flor¹ bakteryjn¹ jest niezwykle
interesuj¹ce zarówno w aspekcie praktycznym, jak i czysto poznawczym. Dotychczas
wyosobniono 4 szczepy dro¿d¿owe, które s¹ ostatnio przedmiotem intensywnych prac
w Zak³adzie Biochemii AR w Krakowie. Ich liczebnoœæ w biopreparacie jest relatywnie
niska (ok. 103 kom./ml), ale stabilna. Najprawdopodobniej s¹ one symbiontami s³u¿¹-
cymi bakteriom jako niezbêdne Ÿród³o witamin (np. witaminy B2 — ryboflawiny) oraz
innych substancji troficznych. Niemniej, ostatnie wyniki, przedstawione na rysunku 2,
wskazuj¹ na zdolnoœæ wyizolowanych monokultur dro¿d¿owych do wzrostu na mode-
lowych pod³o¿ach, zawieraj¹cych jako Ÿród³o wêgla wy³¹cznie substancje ropopochodne.
Na rysunku 2, na przyk³adzie szczepu Candida tropicalis izolowanego z biopreparatu,
wykazano dynamiczny wzrost biomasy podczas hodowli w obecnoœci metanolu, octa-
nu sodu oraz mieszaniny substancji ropopochodnych. Jednoczeœnie, jako szczep kon-
trolny u¿yto gatunek Hansenula polymorpha, zdolny w warunkach doœwiadczenia do
przyswajania z pod³o¿a jedynie substratów jednowêglowych, tak jak metanol. Opisany
przyk³adowy wynik sugeruje to czynny udzia³ mikroorganizmów dro¿d¿owych obec-
nych w biopreparacie w procesie dekontaminacji ska¿eñ wêglowodorowych, a fakt ich
przynale¿noœci do organizmów wy¿szych — Eucaryota — otwiera olbrzymie perspek-
tywy wykorzystania w praktyce. Organizmy eukariotyczne charakteryzuj¹ siê bowiem
wysok¹ — w porównaniu z Procaryota — elastycznoœci¹ metabolizmu i mo¿liwoœcia-
mi adaptacji fizjologicznej do niekorzystnych warunków œrodowiska.

Wnioski koñcowe: korzyœci z zastosowania biopreparatu

1. Biocenoza bazowa charakteryzuje siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ gatunkow¹ i zapewnia
wysok¹ zdolnoœæ adaptacyjn¹ do heterogenicznego sk³adu organicznego zanie-
czyszczeñ ropopochodnych.. Szczególnie przydatna jest w nag³ych przypadkach
zanieczyszczenia œrodowiska (wycieki z ruroci¹gów, awarie cystern i pomp), a
tak¿e przy wysokim poziomie ska¿enia, powoduj¹cym zanik ¿ycia biologicznego
oraz potrzebê natychmiastowej likwidacji ska¿eñ. D¹¿enie do uzyskania w prepa-
ratach bioró¿norodnoœci w po³¹czeniu z wysok¹ specjalizacj¹ mikroorganizmów
jest dziœ wa¿nym kierunkiem badawczym ekologicznej biochemii i mikrobiologii
oraz biotechnologii.

2. Mo¿liwoœæ przygotowania wysoce aktywnej, ¿ywotnej, œwie¿ej biomasy o du¿ej gê-
stoœci i ¿ywotnoœci, z przeznaczeniem do natychmiastowego wykorzystania prak-
tycznego, bez koniecznoœci prowadzenia wstêpnej inkubacji ani namna¿ania — w
przeciwieñstwie do preparatów stabilizowanych, zagêszczanych lub liofilizowanych.

3. Jako biocenoza dynamiczna, wzbogacana i doskonalona, biopreparat okaza³ siê sku-
teczny znajduj¹c zastosowanie w procesach:
– biologicznego oczyszczania ska¿onej gleby metod¹ off site;
– biodegradacji podpowierzchniowych ska¿eñ gruntu i wód gruntowych w warun-

kach ograniczonego dostêpu tlenu, metod¹ in situ;
– biologicznego rozk³adu odpadów t³uszczowych przemys³u spo¿ywczego i farma-

ceutycznego;
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– oczyszczania œcieków przemys³owych zawieraj¹cych wysoki poziom fenoli i
pochodnych ropy naftowej.

Autorzy dziêkuj¹ p. dr Andrzejowi Kasprowiczowi i p. mgr Annie Bia³eckiej z Cen-
trum Badañ Mikrobiologicznych i Szczepionek Sp. z o.o. im. dr Jana Bobra w Krako-
wie, za konsultacje mikrobiologiczne i eksperck¹ pomoc przy oznaczaniu szczepów drob-
noustrojów.
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Ma³gorzata Kubica, Pawe³ Kaszycki, Henryk Ko³oczek

OPTYMALIZACJA BIOLOGICZNEJ METODY
DEGRADACJI T£USZCZÓW

Wstêp

Zanieczyszczenia t³uszczowe s¹ uci¹¿liwe w wielu ga³êziach przemys³u, zw³aszcza
spo¿ywczego, farmaceutycznego, chemicznego. Odpady t³uszczowe s¹ trudne do za-
gospodarowania i unieszkodliwienia ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci techniczne
i ekonomiczne. Znanych jest wiele biologicznych metod utylizacji odpadów t³uszczo-
wych, zarówno tlenowych jak i beztlenowych [Buraczewski, Bartoszek 1990; Volke-
ring, Breure, Rulkens 1998]. Metody beztlenowe, prowadz¹ce do produkcji biogazu, z
punktu widzenia racjonalnego wykorzystania ich wysokiego stopnia redukcji, s¹ naj-
bardziej op³acalne do produkcji energii.

Jednak¿e, niektóre odpady t³uszczowe pochodz¹ce z przemys³u chemicznego lub
farmaceutycznego nie zawsze mog¹ ulegaæ beztlenowej degradacji z powodu ich tok-
sycznego wp³ywu na mikroorganizmy. W niniejszej pracy przedstawiono sposób przy-
gotowania i optymalizacji biopreparatu, wykazuj¹cego aktywnoœæ tlenowej degradacji
zanieczyszczeñ t³uszczów oraz porównano jego aktywnoœæ degradacji odpadów t³usz-
czowych pochodz¹cych z przemys³u farmaceutycznego i odpadów przemys³u spo-
¿ywczego. Aktywnoœæ katalityczna biopreparatu wynika w du¿ej mierze ze zdolnoœci
mikroorganizmów do syntezy odpowiednich enzymów rozk³adaj¹cych zwi¹zki t³usz-
czowe, jak równie¿ od zdolnoœci wytwarzania substancji emulguj¹cych [Volkering,
Breure, Rulkens 1998; Antczak, Galas 1997]. Zdolnoœæ organizmów eukariotycznych
(grzybów nitkowatych i dro¿d¿y) oraz u bakterii do wykorzystywania substancji t³usz-
czowych jest powszechna. •ród³em energii dla tych mikroorganizmów s¹ procesy
utleniania kwasów t³uszczowych, powsta³ych na drodze lipolizy.

Schemat enzymatycznego rozk³adu przyk³adowego zwi¹zku t³uszczowego przed-
stawia na rys. 1. Dalsza degradacja zwi¹zku t³uszczowego zachodzi zgodnie z mecha-
nizmem b- i/lub a-oksydacji. Enzymy utleniaj¹ce kwasy t³uszczowe wystêpuj¹ w ma-
cierzy mitochondrialnej komórek eukariotycznych oraz w mezosomach komórek bak-
teryjnych. Wybitne zdolnoœci rozk³adu t³uszczów maj¹ szczepy bakteryjne rodzaju Aci-
netobacter sp. i Pseudomonas sp., zw³aszcza gatunki Pseudomonas fragi oraz Pseudo-
monas putida [Pabai, Kermaska, Morin 1990].

Wyselekcjonowane mikroorganizmy tworz¹ce biopreparat wykazuj¹ zwiêkszon¹
aktywnoœæ lipaz zewn¹trzkomórkowych i podwy¿szon¹ zdolnoœæ wydzielania surfak-
tantów u³atwiaj¹cych procesy transportu t³uszczy do wnêtrza komórki.

Pierwszym etapem prowadz¹cym do stworzenia aktywnej biocenozy preparatu by³a
izolacja i namno¿enie drobnoustrojów autochtonicznych pochodz¹cych z prób odpadu
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t³uszczowego z przemys³u farmaceutycznego i spo¿ywczego. Takie postêpowanie, w
przypadku spontanicznego rozwoju mikroflory w odpadach (je¿eli zaistnia³y warunki
dla jej rozwoju), pozwala na identyfikacjê mikrobiologiczn¹ szczepów o du¿ym poten-
cjale degradacyjnym, charakteryzuj¹cych siê najwiêksz¹ prze¿ywalnoœci¹ w warun-
kach wysokiego stê¿enia odpadu. D³ugi czas ekspozycji na znaczne jego stê¿enia pro-
wadzi do selekcji szczepów o wysokiej aktywnoœci lipaz i surfaktantów.

Rys. 1. Schemat enzymatycznej degradacji zwi¹zku t³uszczowego

Materia³ i metody

W badaniach wykorzystano biomasê mikroorganizmów wyselekcjonowanych z
odpadów t³uszczowych oraz z preparatu bazowego bêd¹cego w kolekcji banku mikro-
organizmów Zak³adu Biochemii AR (preparat bazowy adaptowano do wysokich stê¿eñ
substancji alifatycznych). Jako ³atwo przyswajalne Ÿród³o wêgla podawano 0.2% octan
sodu, pH = 6,8. Hodowle inokulacyjne prowadzono w p³ynnym pod³o¿u wzrostowym
zawieraj¹cym mieszaninê stymulatorów wzrostu bakteryjnego (ekstrakt dro¿d¿owy i
pepton) w iloœci 0,025%. Iloœæ komórek mikroorganizmów w biopreparacie, którym
zadawano próby t³uszczowe wynosi³a 0,2 × 109 kom./ml.

Substraty stanowi³y odpadowe t³uszcze spo¿ywcze oraz odpady t³uszczowe po-
chodz¹ce z przemys³u farmaceutycznego.

Wzrost i prze¿ywalnoœæ drobnoustrojów, w zale¿noœci od typu substratu obserwo-
wano przez 4 doby (odpadowe t³uszcze spo¿ywcze) i ok. 21 dni (odpadowe t³uszcze z
zak³adów farmaceutycznych) w temperaturze 28 °C. Miano komórek drobnoustrojów
oznaczano metod¹ rozsiewu powierzchniowego na zestalone pod³o¿a niewybiórcze. Do-
konywano odpowiednich rozcieñczeñ rzêdu 1:106 – 1:109 przy zastosowaniu sterylnej
wody destylowanej. P³yn hodowlany zawieraj¹cy komórki drobnoustrojów przed posie-
wem na pod³o¿e sta³e poddawano sonifikacji w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Zawartoœæ substratu t³uszczowego w hodowlach oznaczano metod¹ ekstrakcji w
aparacie Soxhleta, stosuj¹c jako rozpuszczalnik trichlorometan. Po odpêdzeniu z eks-
traktu rozpuszczalnika i wysuszeniu (czas suszenia 3 h w temperaturze 105 °C), za-
wartoœæ t³uszczu oznaczano wagowo.
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Proces biodegradacji odpadów mierzono iloœci¹ zu¿ywanego tlenu rozpuszczonego
w hodowlach w trakcie inkubacji z substratem. Do pomiaru tlenu wykorzystano mi-
krokomputerowy tlenomierz typu CO-551.

Wyniki i dyskusja

Wobec braku pe³nych informacji o sk³adzie iloœciowym i jakoœciowym odpadów
tluszczowych podjêto szereg badañ i obserwacji pozwalaj¹cych na okreœlenie mo¿li-
woœci biodegradacji tlenowej odpadów t³uszczowych.

Obserwowano zmianê biomasy mikroflory biopreparatu w obecnoœci substratów
t³uszczowych o ró¿nej specyfice. W analizie testowej, jako kryterium oceny toksycz-
noœci substancji odpadowej, przyjêto spadek przyrostu biomasy. Celem doœwiadczeñ
by³o wykluczenie ostrej toksycznoœci. Stê¿enia substratu t³uszczowego zosta³y zapro-
jektowane w taki sposób, aby przy ich wy¿szych wartoœciach (przy za³o¿eniu istotnej
toksycznoœci) nast¹pi³y wyraŸne zmiany w iloœci komórek mikroorganizmów, a przy
ni¿szych zosta³a zachowana prze¿ywalnoœæ biocenozy. Poni¿ej przedstawiono graficz-
nie zale¿noœæ pomiêdzy biomas¹ komórek a stê¿eniem substratu t³uszczowego. Przed-
stawion¹ tendencjê zaobserwowano po 2 dniach inkubacji mikroorganizmów w opisa-
nych warunkach.

Zmiana biomasy w obecnoœci odpadów t³uszczowych, pochodz¹cych z przemys³u
spo¿ywczego i farmaceutycznego po 2 dniach inkubacji z biocenoz¹ preparatu, przed-
stawiona zosta³a odpowiednio na rys. 2 i 3.

Tak jak zak³adano wczeœniej, t³uszczowy odpad spo¿ywczy okaza³ siê byæ mniej
toksyczny od odpadu t³uszczu farmaceutycznego. Stwierdzenie to jest zasadne, zw³asz-
cza w analizie porównawczej zdolnoœci wykorzystania substratu przez mikroorgani-
zmy w obecnoœci wysokich stê¿eñ odpadu t³uszczowego. Dla stê¿enia 50 i 100 g/l
t³uszczu spo¿ywczego obserwuje siê intensywne namna¿anie drobnoustrojów. W przy-
padku tych samych wartoœci stê¿enia t³uszczowego odpadu farmaceutycznego, przy-
rost biomasy jest mniejszy. Zjawisko takie sugeruje wolniejszy i mniej efektywny pro-
ces biodegradacji t³uszczy farmaceutycznych (rys. 2 i 3).

Wykorzystywanie odpadów t³uszczowych jako Ÿród³a wêgla przez analizowan¹
mikroflorê jest skorelowane z aktywnoœci¹ oddechow¹ biopreparatu. Testy oddecho-
we okreœlaj¹ stan fizjologiczny mikroorganizmów obecnych w próbach hodowlanych.
Obecnoœæ substratu stymuluje intensywnoœæ poboru tlenu, zwiêkszaj¹c tempo zacho-
dzenia procesów biochemicznych. Mikroorganizmy wykorzystuj¹c zwi¹zki niskocz¹-
steczkowe do syntezy sk³adników komórkowych, przyczyniaj¹ siê do rozwoju bioce-
nozy i wzrostu biomasy preparatów stosowanych. Zu¿ycie tlenu w pierwszym okresie
prowadzenia eksperymentu w obu przypadkach by³o bardzo intensywne (zerowa war-
toœæ mierzonego wolnego tlenu w medium reakcyjnym – rys. 4). Po 6 dniach prowa-
dzenia doœwiadczenia w obecnoœci odpadu spo¿ywczego zu¿ycie tlenu by³o mniejsze
(wiêksze nachylenie krzywej) w porównaniu do odpadu farmaceutycznego. Œwiadczy
to o powolniejszym procesie degradacji t³uszczu farmaceutycznego, a przebieg krzy-
wej zu¿ycia tlenu sugeruje heterogeniczny charakter utleniania t³uszczów w tym odpa-
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Rys. 2. Biomasa mikroflory biopreparatu w obecnoœci t³uszczowego odpadu spo¿ywczego

Rys. 3. Zmiana biomasy mikroflory biopreparatu w obecnoœci t³uszczowego odpadu farmaceutycznego
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dzie. Analiza kinetyczna procesu biodegradacji w powi¹zaniu ze wzajemn¹ zale¿noœci¹
troficzn¹ mikroorganizmów jest przedmiotem odrêbnej pracy.

 Rozsiewy powierzchniowe na pod³o¿a sta³e umo¿liwi³y izolacjê autochtonicznych
szczepów bakteryjnych z odpadów. Po wstêpnych analizach mikrobiologicznych stwier-
dzono, ¿e izolanty komórkowe w wiêkszoœci nale¿¹ do bakterii gramujemnych o kszta³cie
prostych lub nieznacznie wygiêtych pa³eczek (typ bacterium). Drugim obserwowa-
nym typem morfologicznym by³y kuliste bakterie gramdodatnie (typ coccus). Monito-
ring zmiennoœci fenotypowej przy zastosowaniu standardowych testów szalkowych
wykaza³ spadek ró¿norodnoœci typów morfologicznych kolonii bakteryjnych podczas
procesu biodegradacji. Najwiêksze zró¿nicowanie kolonii obserwuje siê na pocz¹tku
procesu degradacji. W próbach zadawanych t³uszczami nastêpuje silna selekcja i tym
samym zostaj¹ eliminowane komórki mikroorganizmów nieopornych. Czynnik selek-
cyjny, w tym przypadku wp³yw wysokiego stê¿enia odpadu t³uszczowego, prowadzi
do dominacji szczepów bakteryjnych o istotnej aktywnoœci lipolitycznej. W obecnoœci
odpadu farmaceutycznego obserwowano silniejsz¹ presjê selekcyjn¹ wyra¿aj¹c¹ siê
mniejszym zró¿nicowaniem morfologicznym biocenozy. Identyfikacja rodzajowa i ga-
tunkowa mikroorganizmów jest w trakcie opracowania.

Tabela 1 przedstawia koñcowy wynik degradacji badanych odpadów t³uszczowych
po 10 dniach prowadzenia eksperymentu. Analizy mikrobiologiczne, jak równie¿ postê-
powanie analityczne wykaza³o, ¿e dostarczone próby odpadów t³uszczowych podlega-
j¹ tlenowej biodegradacji.

Rys. 4. Zerowa wartoœæ mierzonego wolnego tlenu w medium reakcyjnym
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Mikroorganizmy obecne w biocenozie preparatu szybciej wykorzystuj¹ — i tym
samym utylizuj¹ — t³uszcze spo¿ywcze. Odpady farmaceutyczne, ze wzglêdu na swo-
j¹ specyfikê i z³o¿ony sk³ad chemiczny równie¿ podlegaj¹ degradacji, ale znacznie wol-
niej i mniej efektywnie, jakkolwiek 50% biodegradacja tego odpadu w ci¹gu 10 dni
sugeruje, ¿e proces ten mo¿e byæ efektywny ekonomicznie. Proces biodegradacji od-
padów t³uszczowych przemys³u farmaceutycznego mo¿na zintensyfikowaæ poprzez
zadanie wiêksz¹ iloœci¹ mikroorganizmów autochtonicznych wyizolowanych z dostar-
czonego odpadu. Uzyskana aktywna biocenoza autochtoniczna zosta³a zdeponowana
w banku mikroorganizmów Zak³adu Biochemii AR.
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Tabela 1. Zmiana zawartoœci substancji odpadowej w przeliczeniu na such¹ masê w czasie pod
wp³ywem aktywnoœci mikrobiologicznej. Czas trwania eksperymentu 10 dni

Rodzaj substancji 
odpadowej 

Zawartoœæ substratu  
przed degradacj¹ 

[g] 

Zawartoœæ substratu  
po degradacji 

[g] 

% ubytku 
substratu 

[%] 

T³uszczowy odpad 
farmaceutyczny 0,084  0,040  52,4 

T³uszczowy odpad 
spo¿ywczy (G) 0,323  0,025  92,3  
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Bo¿ena Pi¹tkowska, Agata Piotrowska, Zbigniew Szperliñski

BIOMINERALIZACJA ZWI¥ZKÓW UTRUDNIAJ¥CYCH
ODWADNIANIE OSADÓW ŒCIEKOWYCH

Wprowadzenie

Przeróbka i unieszkodliwianie osadów œciekowych to ogniwa ci¹gu technologicz-
nego pracy oczyszczalni, których nie mo¿na w ¿aden sposób wyeliminowaæ. Osady
œciekowe s¹ normalnym produktem b¹dŸ odpadem procesu oczyszczania œcieków (Kem-
pa 1993, Urbaniak 1997).

Powstaj¹ce w procesach oczyszczania œcieków osady najczêœciej nie nadaj¹ siê do
bezpoœredniego u¿ytkowania b¹dŸ sk³adowania z powodu swojej charakterystyki, sk³a-
du, a przede wszystkim du¿ej zawartoœci wody. Dlatego te¿ efektywnoœæ odwadniania
osadów jest czynnikiem determinuj¹cym sposób zagospodarowania oraz koszty przej-
œciowego magazynowania i transportu osadów.

Najwiêksze trudnoœci w procesie odwadniania stwarzaj¹ osady œciekowe z du¿¹
zawartoœci¹ zwi¹zków organicznych tworz¹cych stabilne koloidy (Szwabowska 1994).
Dominacja sk³adników organicznych w osadach œciekowych [ok. 80% s.m. ogólnej w
osadzie surowym (Oleszkiewicz 1998)] jest czynnikiem determinuj¹cym stosowanie
biopreparatów w celu przyspieszenia procesu biodegradacji masy organicznej osadów
œciekowych. Zwykle 85–90 % s.m.o.1  to biologicznie rozk³adalna s.m.o. (Oleszkie-
wicz i in. 1997).

Dotychczasowe badania potwierdzi³y skutecznoœæ biopreparatów w procesie re-
dukcji (biomineralizacji) zwi¹zków organicznych zawartych w osadzie œciekowym.
Redukcja zwi¹zków organicznych prowadzi do rozrzedzenia osadu oraz zmniejszenie
oporu w³aœciwego filtracji dla prób zawieraj¹cych dodatek biopreparatu. Celem badañ
by³a identyfikacja zwi¹zków organicznych wystêpuj¹cych w osadzie œciekowym oraz
okreœlenie ich podatnoœci na biomineralizacjê w trakcie kondycjonowania osadu œcie-
kowego przy zastosowaniu kultur bakteryjnych.

Metodyka badañ

Stosowane biopreparaty. Osad wtórny kondycjonowano w komorach dodaj¹c do
niego biopreparat AB oraz mieszaniny biopreparatów AB i GF. S¹ to biopreparaty typu
LBC (szczepy bakteryjne umieszczone w specjalnej zawiesinie) zawieraj¹ce wyselek-
cjonowane i skoncentrowane szczepy bakteryjne mineralizuj¹ce sk³adniki organiczne.

1  s.m.o. – sucha masa organiczna obliczona z ró¿nicy masy suchej pozosta³oœci (s.m.) i pozosta³oœci
po pra¿eniu
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1cm3 preparatu zawiera 3–5 mld komórek bakteryjnych. Dzia³anie preparatów bakte-
ryjnych polega na wykorzystaniu substancji organicznej jako Ÿród³a wêgla, energii i
elektronów dziêki czemu bakterie mog¹ wzrastaæ, rozmna¿aæ siê, a substancje orga-
niczne ulegaj¹ biodegradacji.

Wed³ug informacji dostawcy biopreparatów (Bio-Ecology) wszystkie mikroorga-
nizmy wchodz¹ce w sk³ad biopreparatów wystêpuj¹ naturalnie i nigdy nie by³y mo-
dyfikowane genetycznie. Spe³niaj¹ wymagania normy europejskiej NF 44-201 i zgod-
nie z ni¹ s¹ zaliczane do klasy I organizmów (ATCC) tj.: „Mikroorganizmów, które
nigdy nie by³y opisane jako œrodki odpowiedzialne za choroby u ludzi i nie stanowi¹
zagro¿enia dla œrodowiska”. Równoczeœnie biopreparaty znajduj¹ siê na liœcie EPA i
maj¹ atest DTI i PZH.

Przebieg badañ. Badania prowadzono z osadem wtórnym pochodz¹cym z
oczyszczalni œcieków komunalnych w Maszewie k/P³ocka. Osad zawiera³ œrednio su-
chej masy 6,83 g/kg.

Osad by³ napowietrzany równolegle w trzech komorach: tj.
• z osadem bez dodatku biopreparatu,
• z dodatkiem biopreparatu AB,
• z dodatkiem mieszaniny biopreparatów AB i GF.

Preparaty dozowano zgodnie z zaleceniami dostawcy. W ci¹gu ca³ego cyklu badañ
utrzymywano zawartoœæ tlenu rozpuszczonego w osadzie w granicach 1–3 ppm. Próbki
do analiz pobierano w dniu przywiezienia osadu oraz po up³ywie 3, 7 i 10 doby. Wyko-
nano cztery serie pomiarów.

Analiza chromatograficzna

Przygotowanie próbek do analizy. Próbkê osadu œciekowego o masie 75 g prze-
puszczono przez twardy s¹czek. Przes¹cz poddano potrójnej ekstrakcji dichlorome-
tanem; osad ekstrakcji w aparacie Soxleta (6 godzin) przy u¿yciu dichlorometanu
jako rozpuszczalnika. Nastêpnie otrzymane ekstrakty osuszono przy u¿yciu siarcza-
nu sodu, zatê¿ono, i po wymianie rozpuszczalnika na n-heksan poddano analizie chro-
matograficznej.

Analiza jakoœciowa osadów. Analizê jakoœciow¹ przeprowadzono przy u¿yciu chro-
matografu gazowego ze spektrometrem masowym Finnigan Mat, na kolumnie kapilar-
nej DB-5 (d = 0,25 nm, l = 30 m, gruboœæ fazy stacjonarnej 25 mm). Chromatograf
pracowa³ w programie temperaturowym: pocz¹tkowa temperatura pieca 70 oC, pierw-
szy narost temperatury 15 oC/ min do 130 oC, izoterma 130 oC utrzymywana by³a przez
1 min. Drugi narost temperatury 3 o C/min do 280 oC, izoterma 280 oC utrzymywana
by³a przez 10 min. Temperatura dozownika 275oC.

Spektrometr masowy pracowa³ przy nastêpuj¹cych parametrach: jonizacja EI przy
60 eV, temperatura Ÿród³a jonów 200 oC, temperatura linii transferowej 275 oC. Gazem
noœnym by³ hel. Przep³yw helu wynosi³ 1ml/min tak aby uzyskaæ optymaln¹ prêdkoœæ
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przep³ywu 40 cm/s. Sta³a prêdkoœæ przep³ywu mog³a byæ utrzymana w trakcie analizy
chromatograficznej dziêki zastosowaniu opcji EPC ( electronic pressure control), w
któr¹ wyposa¿ony jest chromatograf Finnigan Mat.

Wstêpn¹ identyfikacjê zwi¹zków przeprowadzono przy wykorzystaniu spektrome-
tru masowego pracuj¹cego w ustawieniu TIC (total ion current – ca³kowity pr¹d jono-
wy). Widma masowe nieznanych zwi¹zków porównano z widmami zawartymi w bi-
bliotece NIST do³¹czonej do oprogramowania GC/MS.

Wyniki badañ

W próbkach osadu zidentyfikowano szereg zwi¹zków organicznych takich jak:
wêglowodory alifatyczne i aromatyczne, fenole i ich pochodne, ftalany, sterole. Wykaz
zidentyfikowanych zwi¹zków przedstawia tab. 1.

Stwierdzono, ¿e w wyniku stabilizacji osadów za pomoc¹ biopreparatów czêœæ
zidentyfikowanych zwi¹zków zosta³a wyeliminowana. S¹ to przede wszystkim wêglo-
wodory alifatyczne i aromatyczne, które zosta³y zidentyfikowane tylko w próbkach
surowego osadu. Osad zawieraj¹cy dodatek biopreparatów wykazuje redukcjê wêglo-
wodorów alifatycznych o 70% wy¿sz¹, ni¿ osad poddawany tylko napowietrzaniu. W
przypadku wêglowodorów aromatycznych 80% redukcji wynika z dzia³ania bioprepa-
ratów. Zmniejszy³a siê równie¿ zawartoœæ pozosta³ych zidentyfikowanych zwi¹zków
od kilkunastu do kilkudziesiêciu procent.

Po uwzglêdnieniu redukcji nastêpuj¹cej w osadzie surowym bez dodatku bioprepa-
ratu udzia³ biopreparatów w biomineralizacji w ci¹gu ca³ego procesu zmienia siê w
przedziale 11–85%. Udzia³ biopreparatów w redukcji poszczególnych zidentyfikowa-
nych zwi¹zków po 3, 7 i 10 dobach kondycjonowania osadu przedstawiono w tabeli 2.

Porównuj¹c skutecznoœæ dzia³ania biopreparatu AB oraz skutecznoœæ mieszaniny
biopreparatów AB i GF nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ zidentyfikowanych zwi¹zków
³atwiej ulega³a rozk³adowi w obecnoœci wy³¹cznie biopreparatu AB. Na przyk³ad di(2-
metoksyetylo)-ftalan po 10 dobowym dzia³aniu biopreparatu AB uleg³ 94% redukcji,
podczas gdy mieszanina AB+GF zmniejszy³a 68% tego zwi¹zku. Uwzglêdniaj¹c reduk-
cjê, która nastêpuje w osadzie surowym udzia³ biopreparatu AB w redukcji tego zwi¹z-
ku wynosi 78% a mieszaniny AB+GF 52%.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badañ nad eliminacj¹ zwi¹zków organicznych utrudniaj¹-
cych odwadnianie osadów œciekowych wynika, ¿e biopreparaty spe³niaj¹ pozytywn¹
rolê w redukcji tych zwi¹zków. Spoœród wielu zidentyfikowanych zwi¹zków najlep-
sze efekty osi¹gaj¹ biopreparaty w redukcji wêglowodorów alifatycznych i aroma-
tycznych (100% redukcji ju¿ po trzech dobach). Zwi¹zki te ju¿ po up³ywie trzeciej
doby zosta³y zidentyfikowane tylko w próbkach surowego osadu. Po 10 dobach
biostabilizacji osadu biopreparaty przyczyni³y siê do wzrostu stopnia redukcji wêglo-
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wodorów o 70–80%. Udzia³ biopreparatów w biomineralizacji pozosta³ych zwi¹z-
ków w tym samym czasie wyniós³ 31–78%.

Osad z dodatkiem biopreparatów w ci¹gu ca³ego procesu wykazywa³ stopieñ re-
dukcji zwi¹zków organicznych wy¿szy o 11–85% od osadu surowego. Wyniki badañ
potwierdzaj¹ celowoœæ stosowania biopreparatów w procesach usuwania substancji
utrudniaj¹cych odwadnianie osadów œciekowych.

Literatura
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ukowo-Technicznej „Problemy gospodarki osadowej w oczyszczalniach œcieków”. Poli-
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czalni œcieków. PZITS Poznañ

Czas kontaktu osadu z biopreparatami 

3 doba 7doba 10doba L.p. Zidentyfikowany zwi¹zek 

AB AB+GF AB AB+GF AB AB+GF 

1 ∑ wêglowodorów alifatycznych 73 73 70 70 70 70 

2 ∑ wêglowodorów aromatycznych 85 85 83 83 80 80 

3 3,5-bis(metyloetylo)-fenol 26 29 27 28 40 31 

4 Nonylofenol 54 37 74 74 77 81 

5 Oktylofenol 53 39 71 71 77 77 

6 Ftalan dibutylu 61 22 66 33 58 33 

7 Ftalan dietylu 55 23 65 31 65 37 

8 Ftalan dimetylu 57 22 63 28 65 41 

9 Ftalan (2-etyloheksylowy) 56 32 65 25 57 36 

10 di(2-metoksyetylo)-ftalan 44 11 77 41 78 52 

11 Epicholestanol 23 21 21 24 33 43 

12 Cholestanol 26 20 25 20 60 55 

14 Cholesterol 20 33 48 48 67 61 

15 Ergostanol 30 24 24 20 36 50 

16 Stigmasterol 29 31 69 65 74 68 

17 Etoksycholestan 20 33 41 48 60 61 

 

Tabela 2. Udzia³ biopreparatów w biomineralizacji zidentyfikowanych zwi¹zków organicznych
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Marta Pisarek, Janina B³a¿ej, Ewa Stompor-Chrzan

ODDZIA£YWANIE BIOPREPARATÓW
NA ZDROWOTNOŒÆ CHRYZANTEMY

Wstêp

Popularn¹ roœlin¹ w okresie jesiennym jest chryzantema (z³ocieñ) wyró¿niaj¹ca siê
wieloma walorami dekoracyjnymi i szerokim zastosowaniem. Wymagania handlowe
stawiaj¹ przed producentami zadanie uzyskania kwiatów o najwy¿szej jakoœci. Powa¿-
nym problemem w uprawie chryzantemy jest bia³a rdza powodowana przez Puccinia
horiana Henn. Chore roœliny trac¹ wartoœæ handlow¹, a przy rosn¹cym pora¿eniu liœcie
ulegaj¹ deformacji i przedwczeœnie obumieraj¹. Nasilenie wystêpowania bia³ej rdzy
uwarunkowane jest wra¿liwoœci¹ odmian [Zamorski 1998], a ograniczenie tej choroby
mo¿na skutecznie uzyskaæ metod¹ chemiczn¹. Jednak obecnie w ochronie roœlin coraz
wiêksz¹ uwagê zwraca siê na ograniczenie zu¿ycia preparatów chemicznych [Podgór-
ska 1998]. Tym samym wprowadza siê nowe œrodki oparte na naturalnych zwi¹zkach.
Fungicydy nowej generacji mog¹ byæ okreœlane jako biofungicydy, gdy¿ ich substancje
biologicznie czynne s¹ analogami zwi¹zków produkowanych przez mikroorganizmy w
naturalnych warunkach [Piwoni 1997].

Celem badañ by³a ocena skutecznoœci fungicydów pochodzenia naturalnego w zwal-
czaniu bia³ej rdzy na chryzantemie.

Materia³ i metody

Badania przeprowadzono w Mielcu, w gospodarstwie rolnym zajmuj¹cym siê od
kilkunastu lat upraw¹ chryzantemy, na odmianach: Madalen (podatna) i Memoria (bar-
dzo podatna). Doœwiadczenie polowe za³o¿ono w 1998 roku metod¹ losowanych blo-
ków, w 4 powtórzeniach, po 10 roœlin wysadzonych w rozstawie 80 × 80 cm na 1
poletku. Opryskiwanie roœlin rozpoczêto w po³owie sierpnia wykonuj¹c 9 zabiegów
ochrony w odstêpach tygodniowych, w tym 3 profilaktyczne, stosuj¹c fungicydy oparte
na naturalnych zwi¹zkach w zalecanych stê¿eniach: Amistar 250 SC firmy Zeneca
(obecnie Syngenta) – 0,1% i Bioczos BR firmy P.P.H. „Himal” – £ódŸ – 10%. Jako
fungicydy standardowe zastosowano: Saprol 190 SC – 0,2% i Topsin M 70 WP –
0,1%. Kontrolê stanowi³y poletka bez ochrony. Od 1 wrzeœnia prowadzono obserwacje
zdrowotnoœci chryzantem. Ocenê pora¿enia liœci przeprowadzono pod koniec paŸdzier-
nika pos³uguj¹c siê 6-cio stopniow¹ skal¹ (0-5) wyra¿aj¹c¹ wzrastaj¹ce pora¿enie liœci
(0 – liœcie zdrowe, 5 – najwy¿szy stopieñ pora¿enia okreœlaj¹cy zmiany chorobowe
zajmuj¹ce ponad 75% powierzchni blaszki liœciowej). Na podstawie uzyskanych wyni-
ków obliczono indeks pora¿enia (Ip) w %.
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Omówienie wyników

Podczas badañ w 1998 roku panuj¹ce warunki meteorologiczne sprzyja³y rozwo-
jowi grzyba Puccinia horiana (rys. 1). Pierwsze objawy bia³ej rdzy na chryzantemie
odmian Madalen i Memoria zaobserwowano na roœlinach kontrolnych i chronionych
fungicydami standardowymi pod koniec sierpnia. Symptomy chorobowe wystêpo-
wa³y sporadycznie na dolnych liœciach w postaci drobnych jasnozielonych, chloro-
tycznych plam (1–2 mm). Tworzenie siê teliospor odnotowano w pierwszej dekadzie
wrzeœnia. Intensywny rozwój choroby nast¹pi³ na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika,
przy czym bardziej pora¿ona by³a odmiana Memoria.

Po 2 tygodniach od zakoñczenia systematycznej ochrony, najwiêksze nasilenie bia-
³ej rdzy na obu odmianach chryzantemy wyst¹pi³o w kontroli (Ip = 24,0% i 24,6%)
i na roœlinach opryskiwanych preparatem Topsin M 70 WP (Ip = 23,0% i 23,5%), tj.
jednym z 2 fungicydów standardowych (tab.1).

Rys. 1. Warunki meteorologiczne w sezonie wegetacyjnym 1998

Tabela 1. Nasilenie wystêpowania bia³ej rdzy (Puccinia horiana) na chryzantemie

Odmiana Madalen Odmiana Memoria 
Fungicyd 

Substancja 
biologicznie 
czynna (sbc) 

Œredni 
stopieñ 

pora¿enia  

Indeks 
pora¿enia 

% 

Œredni 
stopieñ 

pora¿enia 

Indeks 
pora¿enia 

% 
Amistar 250 SC azoksystrobina 0,0 0,0 0,4 4,1 

Bioczos BR miazga 
czosnkowa 0,4 7,7 1,0 10,6 

Saprol 190 EC triforyna 1,2 11,7 1,9 13,1 

Topsin M 70 WP tiofanat 
metylowy 2,1 23,0 2,5 23,5 

Kontrola - 3,4 24,0 3,8 24,6 
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W tych kombinacjach stwierdzono te¿ najwiêcej pora¿onych liœci na roœlinie (od
68,1 do 83,3%), a tworz¹ce siê na nich telia zajmowa³y od 24,4 do 48,8% powierzchni
liœcia (tab.2). Stopieñ pora¿enia liœci równie¿ by³ wysoki. U roœlin kontrolnych odmiany
Madalen œredni stopieñ pora¿enia wynosi³ 3,4, a u Memoria 3,8, natomiast na roœlinach
traktowanych œrodkiem Topsin M 70 WP by³ on ni¿szy: 2,1 i 2,5 (tab.1).

Stosowane w badaniach fungicydy pochodzenia naturalnego w porównaniu z kon-
trol¹ i fungicydami standardowymi charakteryzowa³y siê wysok¹ skutecznoœci¹. Naj-
wy¿sz¹ skutecznoœæ w ochronie chryzantem uzyskano stosuj¹c Amistar 250 SC.

Substancj¹ biologicznie czynn¹ tego fungicydu jest azoksystrobina nale¿¹ca do nowej
grupy chemicznej – strobiluriny. Hamuje kie³kowanie i rozwój grzybów chorobotwór-
czych oraz rozwój strzêpek infekcyjnych zapobiegaj¹c w ten sposób wnikanie grzybni
do tkanki roœlinnej. Oprócz dzia³ania profilaktycznego wykazuje ona równie¿ dzia³anie
lecznicze (Zeneca Agrichemicals, Piwoni 1997).

W badaniach w³asnych Amistar 250 SC ca³kowicie zapobiega³ infekcji Puccinia
horiana na odmianie Madalen, natomiast na odmianie Memoria stwierdzono spora-
dyczne wystêpowanie skupieñ teliów. Indeks pora¿enia liœci w porównaniu z prepara-
tami chemicznymi i kontrol¹ by³ niski i wynosi³ 4,1% (tab.1). Wyniki obecnych badañ
potwierdzaj¹ wczeœniejsze ustalenia dotycz¹ce wysokiej skutecznoœci tego fungicydu
w zwalczaniu rdzy na z³ocieniu i innych roœlinach (Saniewska 2000a, Wojdy³a 1999).

Wœród badanych preparatów dobr¹ skutecznoœæ wykazywa³ równie¿ Bioczos BR.
W przypadku tego fungicydu substancj¹ biologicznie czynn¹ jest miazga czosnkowa w
otoczce parafiny. W wielu badaniach wskazano na antybakteryjne i antygrzybowe w³a-
œciwoœci czosnku. Antymikrobiologiczn¹ aktywnoœæ czosnku przypisuje siê przede
wszystkim allicynie, która jest zwi¹zkiem lotnym, niestabilnym i ulega przemianie do
ró¿nych zwi¹zków. Jednym ze zwi¹zków powstaj¹cych z allicyny jest dwusiarczek
dwuallilu, o w³aœciwoœciach antygrzybowych hamuj¹cy wzrost grzybni i kie³kowanie
zarodników wielu grzybów patogenicznych (Saniewska 2000b). W³aœciwoœci te po-
twierdzi³y badania Saniewskiej (1998, 2000b). Autorka wykaza³a, ¿e homogenat z czosn-

Tabela 2. Skutecznoœæ fungicydów w ochronie chryzantemy przed bia³¹ rdz¹ (Puccinia horiana)

Odmiana Madalen Odmiana Memoria 

Fungicyd 
% 

pora¿onych 
liœci na 
roœlinie 

œredni % 
pora¿enia 

powierzchni 
liœcia 

Skutecznoœæ 
% 

% 
pora¿onych 

liœci na 
roœlinie 

œredni % 
pora¿enia 

powierzchni 
liœcia 

Skutecznoœæ 
% 

Amistar 
250 SC 0,0 0,0 100,0 3,4 1,7 97,9 

Bioczos 
BR 0,3 0,2 91,7 8,5 2,5 87,5 

Saprol  
190 EC 19,7 7,6 66,7 30,3 9,3 52,1 

Topsin  
M 70 WP 68,1 24,4 20,8 71,2 25,2 8,3 

Kontrola 74,5 37,0 - 83,3 48,8 - 
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ku, substancje lotne z roztartego czosnku, ajoen oraz dwusiarczek dwuallilu hamuj¹
rozwój niektórych grzybów patogenicznych dla nasion i roœlin ozdobnych. Ponadto
stosowany w profilaktycznej ochronie lwiej paszczy ekstrakt z czosnku i dwusiarczek
dwuallilu niemal ca³kowicie zabezpiecza³ roœliny przed infekcj¹ Puccinia antirrhini (Sa-
niewska 1998, 2000b).

W badaniach w³asnych Bioczos BR wykazywa³ dzia³anie nieco s³absze ni¿ Amistar
250 SC. Jego skutecznoœæ wynosi³a od 87,5% (odm. Memoria) do 91,7% (odm. Ma-
dalen), a nasilenie choroby Ip = 7,7% i 10,6% (tab. 1 i 2).

Oceniane fungicydy zawieraj¹ce substancjê biologicznie czynn¹ naturalnego po-
chodzenia oprócz wykazanej skutecznoœci w ochronie chryzantem przed bia³¹ rdz¹
by³y tak¿e op³acalne (Stompor-Chrzan 2000). Op³acalny okaza³ siê równie¿ zabieg
wykonany fungicydem standardowym Saprol 190 EC, ale tylko dla odmiany Madalen
lecz dzia³anie tego preparatu w zwalczaniu Puccinia horiana by³o znacznie s³absze ni¿
badanych œrodków. Z dotychczasowych informacji wynika, ¿e Saprol stosowany w
fazie choroby w³aœciwej nie hamowa³ rozwoju bia³ej rdzy na z³ocieniu, natomiast zmniej-
sza³ pora¿enie roœlin gdy zastosowano go w fazie infekcji i inkubacji (Zamorski 1989).
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Karol Trojanowicz, Piotr Dusza

POMIARY RESPIRACJI OSADU CZYNNEGO
W KONTROLI BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŒCIEKÓW

RAFINERII NAFTY „GLIMAR” S.A.*

Wstêp

Biologiczna oczyszczalnia œcieków Rafinerii Nafty „Glimar” S.A. zosta³a wybudo-
wana celem utylizacji tzw. warstwy wodnej ze sk³adowiska odpadów porafinacyjnych
zlokalizowanego nad rzek¹ Rop¹ tzw. „do³ów kwasowych”. Do³y kwasowe eksploato-
wane by³y ju¿ przed I Wojn¹ Œwiatow¹, pocz¹tkowo gromadzono w nich pozosta³oœci
procesu destylacji ropy naftowej, a w póŸniejszym okresie kwasy porafinacyjne (z
procesu stabilizacji olejów na drodze rafinacji kwasowej) i ekstrakt krezolowy (z pro-
cesu odasfaltowania olejów krezolem). Powierzchnia do³ów kwasowych wynosi³a oko³o
11000 [m2]. Nad warstw¹ smó³ porafinacyjnych zalega³a warstwa wód opadowych.
Odpompowanie i oczyszczenie tych œcieków by³o jednym z koniecznych etapów re-
kultywacji sk³adowiska odpadów. Podstawowy sposób oczyszczania tych œcieków
polega³ na ich biologicznej obróbce. Biologiczn¹ oczyszczalniê oddano do u¿ytku w
1995 roku i by³a ona w tamtym czasie przedsiêwziêciem nowatorskim i nowoczesnym.
Instalacja sk³ada siê z trzech zbiorników buforowych (V1, V2, V3) o pojemnoœci 120
[m3] ka¿dy, dwóch pracuj¹cych równolegle ogrzewanych bioreaktorów (B1 i B2) o
pojemnoœci 100 [m3] ka¿dy z wydzielonymi sekcjami spe³niaj¹cymi rolê osadników
wtórnych o pojemnoœci 20 [m3] ka¿da, filtra biologicznego wype³nionego z³o¿em zeoli-
tycznym do oczyszczania œcieków z zawiesiny i metali ciê¿kich w procesie C.O.R.,
zbiorników ziemnych s³u¿¹cych do przepompowania œcieków oczyszczonych biolo-
gicznie na wlot oczyszczalni centralnej, oraz zbiornika magazynowego ³ugu sodowego
s³u¿¹cego do neutralizacji kwaœnych œcieków zgromadzonych w zbiornikach buforo-
wych. Na ryc 1 przedstawiono technologiczny schemat blokowy biologicznej instalacji
oczyszczania œcieków.

W ci¹gu czterech lat zutylizowano ca³oœæ wód pochodz¹cych z do³ów kwasowych
uzyskuj¹c wysokie stopnie redukcji zanieczyszczeñ.

Po zakoñczonej utylizacji wód pochodz¹cych z do³ów kwasowych zaadaptowano
biologiczn¹ oczyszczalniê œcieków do nowych celów, a mianowicie do utylizacji œcie-
ków pochodz¹cych z procesów przeróbki olejów przepracowanych. Adaptacja ta po-
lega³a na zbudowaniu nowego osadu czynnego z biopreparatu dostarczonego przez
firmê Bio-Ecology Services Sp. z o.o. z Warszawy pod nazw¹ handlow¹ Biotreat HDG.

Rozruch instalacji biologicznego oczyszczania œcieków, maj¹cy stwierdziæ mo¿li-
woœæ budowy osadu czynnego degraduj¹cego zanieczyszczenia zawarte w œciekach

* Referat opublikowano bez recenzji i merytorycznej redakcji
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Ryc. 1. Schemat blokowy biologicznej oczyszczalni œcieków

poredestylacyjnych trwa³ trzy miesi¹ce. Przez ten czas do komór napowietrzania
wprowadzano odpowiednio przygotowane dawki szczepienne mikroorganizmów. Po
okresie dwóch miesiêcy od rozpoczêcia prób zanotowano gwa³towny wzrost biomasy
do poziomu oko³o 5 [kg s.m.o.cz./m3]. Wraz ze zwiêkszeniem siê iloœci biomasy w
komorach napowietrzania uzyskano wysokie wartoœci redukcji ChZT od 85% do 90%,
a tak¿e ponad 90% redukcjê BZT5 i 99% redukcji krezolu. Sposób postêpowania pod-
czas budowy osadu czynnego oraz doœwiadczenia z eksploatacji biologicznej oczysz-
czalni œcieków zosta³y opisane szerzej przez autorów w innym referacie opublikowa-
nym w „In¿ynierii Ekologicznej”[1].

Obecnie na biologicznej oczyszczalni œcieków utylizowane s¹ w dalszym ci¹gu
œcieki pochodz¹ce z przeróbki olejów przepracowanych (odwadnianie olejów przepra-
cowanych i kot³ów krakingowych), a tak¿e œcieki pochodz¹ce z czyszczenia zbiorni-
ków w których by³y gromadzone kwaœne smo³y porafinacyjne. Z uwagi na fakt, ¿e
wartoœæ ChZT w tych œciekach waha siê od 30000 do 60000 [mgO2/L] a wartoœæ pH
wynosi 1 zaistnia³a koniecznoœæ ich wstêpnej chemicznej obróbki. Chemiczna obróbka
tych œcieków polega na ich koagulacji siarczanem ¿elazawym, przy pH=9 i flokulacji
polielektrolitem. Po sedymentacyjnym oddzieleniu wytr¹conej zawiesiny od œcieków s¹
one pompowane do zbiorników buforowych biologicznej instalacji oczyszczania, sk¹d
dozowane s¹ do bioreaktorów. Po chemicznej obróbce wartoœæ ChZT w tych œciekach
waha siê w zakresie 3600–4900 [mg O2/L]. Nowy sposób oczyszczania œcieków zo-
sta³ wprowadzony w grudniu 2000 r. Jednoczeœnie pogorszy³ siê stopieñ usuwania
ChZT z tych œcieków podczas ich biologicznego oczyszczania z poziomu 80% na
oko³o 40%–60%. Spowodowa³o to koniecznoœæ podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu
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stwierdziæ co jest przyczyn¹ niekorzystnych zmian: pomiar toksycznoœci œcieków dla
osadu czynnego, analiz frakcji ChZT w œciekach, wyznaczenie minimalnego hydrau-
licznego czasu retencji w komorze. Do tego celu u¿yto metodê wykorzystuj¹c¹, oprócz
standardowych analiz, pomiar prêdkoœci poboru tlenu przez osad czynny. Nale¿y nad-
mieniæ, ¿e firma biotechnologiczna bazuj¹c na dostarczonych próbkach œcieków suro-
wych, oraz uzyskanych danych w wyniku przeprowadzonych na oczyszczalni R.N.
„Glimar” analiz pracuje nad wzbogaceniem biopreparatu o szczepy bakterii, które wpro-
wadzone do komory osadu czynnego zwiêksz¹ stopieñ usuwania ChZT.

Rola pomiaru prêdkoœci poboru tlenu (PPT) w kontroli technologicznej
pracy osadu czynnego

Uk³ady biologicznego oczyszczania œcieków znajduj¹ siê pod ci¹g³ym wp³ywem
zmiennych w czasie warunków odnosz¹cych siê do iloœci i jakoœci œcieków dop³ywa-
j¹cych do uk³adu. Zmiennoœæ tych parametrów przek³ada siê na jakoœæ osadu czynne-
go w komorach napowietrzania, a ta z kolei na jakoœæ œcieków oczyszczonych. Zada-
niem kontroli technologicznej pracy osadu czynnego jest zapewnienie sta³ej, wysokiej
jakoœci dzia³ania biologicznej oczyszczalni œcieków.

Przy eksploatacji biologicznej oczyszczalni œcieków spotyka siê liczne problemy
ró¿ni¹ce siê od siebie w zale¿noœci od tego gdzie oczyszczalnia jest zlokalizowana (jakie
œcieki przyjmuje) i jaki jest jej uk³ad technologiczny. Œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e w
przypadku przemys³owych, biologicznych oczyszczalni œcieków liczba napotykanych
problemów i stopieñ ich skomplikowania wzrasta.

Kontrola pracy osadu czynnego mo¿e byæ realizowana poprzez: kontrolê obci¹-
¿enia osadu ³adunkiem zanieczyszczeñ(F/M), utrzymywanie optymalnego wieku osa-
du (WO), lub przez utrzymywanie sta³ego stê¿enia zawiesiny w komorze napowie-
trzania [2, 3].

W przypadku przemys³owych, biologicznych oczyszczalni œcieków konieczna jest
równie¿ kontrola iloœci dodawanych do œcieków biogenów (bardzo czêsto w œciekach
przemys³owych istnieje deficyt azotu i fosforu w stosunku do wêgla organicznego),
oraz ochrona osadu przed dop³ywem do komory osadu czynnego œcieków toksycz-
nych lub szokowych ³adunków zanieczyszczeñ.

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, któr¹ z wymienionych trzech metod stero-
wania wybraæ. Nie ma dwóch identycznych przemys³owych biologicznych oczysz-
czalni œcieków i o tym, któr¹ metodê zastosowaæ decyduje przede wszystkim do-
œwiadczenie operatora i budowa instalacji oczyszczania œcieków.

Podstawowym narzêdziem kontroli procesu w rêku operatora oczyszczalni œcie-
ków jest regulacja przep³ywów: œcieków na wlocie do oczyszczalni (w szczególnych
przypadkach jest to mo¿liwe), osadu recyrkulowanego, oraz osadu nadmiarowego. By
decyzja operatora by³a prawid³owa musi on opieraæ siê przy tym na pomiarze niezbêd-
nych mu do tego celu parametrów. Tymi parametrami s¹: ChZT, BZT5, stê¿enie zawie-
siny w komorze osadu czynnego, stê¿enie zawiesiny w recyrkulacie i osadzie nadmier-
nym, stê¿enie azotanów, azotynów, jonów amonowych i fosforu ca³kowitego, stê¿enia
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specyficznych dla danej oczyszczalni przemys³owej zanieczyszczeñ jak np. stê¿enie
substancji ropopochodnych (ekstrakt eterowy), stê¿enie fenoli, metali ciê¿kich, cyjan-
ków itp. Wa¿ne jest równie¿, by operator wiedzia³ co tak naprawdê dany parametr
opisuje, jakie ma zalety a jakie ograniczenia. Szczególnie odnosi siê to do dwóch wskaŸ-
ników: ChZT i BZT5.

W Rafinerii Nafty „Glimar” S.A. procesem biologicznego oczyszczania œcieków
steruje siê w oparciu o obci¹¿enie biomasy ³adunkiem zanieczyszczeñ dop³ywaj¹cych
do komory osadu czynnego wraz z œciekami. WskaŸnikiem iloœci zanieczyszczeñ za-
wartych w œciekach s¹ dwa parametry: BZT5 i ChZT. Pojawia siê pytanie, który z nich
wybraæ by s³u¿y³ on do obliczeñ obci¹¿enia osadu ³adunkiem zanieczyszczeñ (F/M) i na
tej podstawie regulowaæ przep³ywy w uk³adzie?

ChZT i BZT5 mierz¹ tak naprawdê energiê zawart¹ w cz¹steczkach wêglowodo-
rów, któr¹ potencjalnie mog¹ wykorzystaæ mikroorganizmy osadu czynnego, poprzez
pomiar iloœci tlenu potrzebnego do ich utlenienia. Test BZT5 jest ca³kowicie empirycz-
ny, ma na celu okreœlaæ biochemiczn¹ degradacjê zwi¹zków organicznych w próbce.
Wady testu BZT5 to:

- niedoszacowanie iloœci energii odnosz¹cej siê do ca³kowitej iloœci wêglowodorów
w danej próbce,

- d³ugi czas trwania oznaczenia, co uniemo¿liwia w praktyce jego stosowanie do
kontroli procesu,

- stosuj¹c oznaczenie BZT5 mo¿na znacznie zani¿yæ ten parametr, jeœli naszczepione
w próbce bakterie nie zaaklimatyzowa³y siê do badanych œcieków i dzia³aj¹ one na
nie inhibituj¹co. Mo¿na wiêc, bazuj¹c na pomiarze BZT5, przeci¹¿yæ system ³adun-
kiem zanieczyszczeñ.

Test ChZT z kolei mierzy ca³kowit¹ iloœæ energii zawart¹ w œciekach w odniesieniu
do zu¿ytego tlenu, przez utlenienie mocnym utleniaczem (np. dwuchromianem pota-
su), zarówno biodegradowalnej jak i niebiodegradowalnej czêœci zanieczyszczeñ. Ozna-
czenie ChZT trwa oko³o dwóch godzin jest on wiêc u¿ytecznym parametrem s³u¿¹cym
do codziennej kontroli pracy oczyszczalni.
Wady testu ChZT:

- iloœæ dostêpnych dla mikroorganizmów substratów jest przeszacowana, nie okre-
œla on jak¹ naprawdê frakcjê energii (zanieczyszczeñ) mikroorganizmy mog¹ po-
braæ ze œcieków do swoich potrzeb [4]. Parametr ten nie okreœla równie¿ toksycz-
noœci œcieków.

Metod¹ komplementarn¹ do testu ChZT jest pomiar prêdkoœci poboru tlenu (PPT)
przez osad czynny. Wyra¿ony jest on w [mgO2/L*h] i oblicza siê go z krzywej nachy-
lenia zmiany iloœci tlenu w próbce w funkcji czasu. Sama wartoœæ PPT, dla normalnie
pracuj¹cego osadu czynnego, bêdzie dla ka¿dej oczyszczalni inna, poniewa¿ zale¿y od
wielu czynników: iloœci biomasy, obci¹¿enia ³adunkiem zanieczyszczeñ, WO, obecno-
œci w œciekach inhibitorów.

Jednostkowa prêdkoœæ poboru tlenu (JPPT) wyra¿ana w [mgO2/g s.m.* h], jest
prêdkoœci¹ poboru tlenu przez 1 gram suchej masy osadu czynnego i jest wartoœci¹
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Z reaktora roboczego pobierano w okreœlonych odstêpach czasu porcjê 500 [ml]
jego zawartoœci do kolby pomiarowej, umieszczano w nim elektrodê tlenow¹ i mierzo-
no pocz¹tkowe stê¿enie tlenu rozpuszczonego oraz jego wartoœæ po piêciu minutach.
Przez ca³y okres pomiaru zawartoœæ reaktora by³a mieszana przy pomocy mieszade³ka
magnetycznego. Po ka¿dym pomiarze zawartoœæ reaktora pomiarowego wlewano do
reaktora roboczego, oraz kalibrowano sondê tlenow¹. Pomiar powtarzano kilkakrotnie.

Metoda pomiaru toksycznoœci œcieków

W przypadku pomiaru toksycznoœci œcieków, u¿ywano równolegle dwóch reakto-
rów roboczych, z tym ¿e jeden z nich zamiast porcji œcieków zawiera³ okreœlon¹ porcjê
substancji ³atworozk³adalnej (etanolu). Pomiar JPPT powtarzano w tym przypadku
dziesiêciokrotnie (po piêæ razy dla ka¿dego reaktora roboczego). Pomiar szybkoœci
respiracji osadu w reaktorze z substancj¹ ³atworozk³adaln¹ mia³ na celu wyznaczenie
wartoœci referencyjnych JPPT (niezbêdnych do okreœlenia aktywnoœci oddechowej nie
zatrutego osadu), w stosunku do których wyznaczona zosta³a inhibicja œcieków. Sto-
pieñ inhibicji wyliczono z nst. zale¿noœci:

%Ihb = 100 * [(JPPT0 – JPPTK)/ JPPT0] (1)

Gdzie: %Ihb – stopieñ inhibicji
JPPT0 – œrednia z n – pomiarów wartoœci JPPT w próbie z porcj¹ ³atwo
rozk³adalnej substancji,
JPPTk – œrednia z n-pomiarów wartoœci JPPT w próbie z porcj¹ œcieków
potencjalnie toksycznych [5].

Wyznaczony wspó³czynnik inhibicji mierzy o ile, przy danym obci¹¿eniu osadu
³adunkiem zanieczyszczeñ, zmniejszy siê jego aktywnoœæ. Oznaczenie stopnia inhibicji
przy u¿yciu opisanego uk³adu pomiarowego trwa oko³o 100 minut (10 cykli pomiaro-
wych po 10 minut ka¿dy).

Wyznaczenie frakcji ChZT w œciekach

Wyznaczenie frakcji ChZT mo¿e odbyæ siê poprzez pomiar powierzchni zaznaczo-
nych na rysunku 3 przy u¿yciu respirometru po³¹czonego z mikroprocesorowym inte-
gratorem [5,6]. W teœcie wykonanym na Wydziale Oczyszczalni Œcieków pos³u¿ono
siê metod¹ bardziej czasoch³onn¹ lecz prostsz¹: poprzez oznaczenie ChZT w badanej
próbie na pocz¹tku pomiaru (szybkoœæ g), po uzyskaniu przez osad szybkoœci respira-
cji f i po wejœciu osadu w fazê endogenn¹ (prêdkoœæ e). Procentowy udzia³ poszcze-
gólnych frakcji ChZT w œciekach obliczono z zale¿noœci:

ChZT£R = [(ChZTg – ChZTf)/ChZTg] * 100 [%] (2)
ChZTTR = [(ChZTf – ChZTe)/ChZTg] * 100 [%] (3)
ChZTR = [(ChZTg – ChZTe)/ChZTg] * 100 [%] (4)

ChZTNR = 100 – ChZTR [%] (5)
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Gdzie:
ChZT£R – frakcja ³atwobiodegradowalnego ChZT [%]
ChZTTR – frakcja trudnobiodegradowalnego ChZT [%]
ChZTR – frakcja rozk³adalna ChZT [%]
ChZTNR – frakcja niebiodegradowalnego ChZT [%]
ChZTg – wartoœæ ChZT œcieków w czasie gdy osad pobiera³ tlen z prêdkoœci¹ g,
ChZTf – wartoœæ ChZT œcieków w czasie gdy osad pobiera³ tlen z prêdkoœci¹ f,
ChZTe – wartoœæ ChZT œcieków w czasie gdy osad pobiera³ tlen z prêdkoœci¹ e

   [5, 6].

Oznaczenie minimalnego hydraulicznego czasu retencji (minHRT)

Czas potrzebny do tego by badana próba osi¹gnê³a stan oddychania endogennego
(kiedy wszystkie biodegradowalne sk³adniki ulegn¹ pobraniu ze œcieków i utlenione),
jest dok³adn¹ miar¹ mninimalnego hydraulicznego czasu retencji œcieków w komorze
napowietrzania [5, 6].

Kalibracja metody – oznaczenie szybkoœci respiracji osadu czynnego w fazie od-
dychania endogennego

By oznaczyæ wartoœæ JPPT osadu czynnego w fazie oddychania endogennego za-
miast œcieków do osadu czynnego w reaktorze roboczym dodawana by³a woda desty-
lowana (próba œlepa).

Wartoœæ jednostkowej prêdkoœci poboru tlenu (JPPT) obliczano wg nst. zale¿noœci:

JPPT = (?O2/ XS.M. * t) [mgO2/ g s.m. * h] (6)
?O2 = (C0O2 – CtO2) * Vk [mgO2] (7)

Gdzie:
?O2 – zmiana iloœci tlenu rozpuszczonego w kolbie pomiarowej [mg O2]
XS.M. – iloœæ osadu czynnego w kolbie pomiarowej [g s.m.]
t – czas pomiaru [h]
C0O2 – stê¿enie tlenu rozpuszczonego na pocz¹tku pomiaru [mgO2/l]
CtO2 – stê¿enie tlenu rozpuszczonego na koñcu pomiaru [mgO2/l]
Vk – objêtoœæ kolby pomiarowej [l].

Wyniki

Na Wydziale Oczyszczalni Œcieków R.N. „Glimar” S.A. pomiar JPPT zastosowano
do wyznaczenia minimalnego hydraulicznego czasu retencji, frakcji ChZT w œciekach
surowych oraz do okreœlenia stopnia inhibicji osadu czynnego przez œcieki dop³ywaj¹ce
do biologicznej oczyszczalni.
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Na wykresie krzywej respiracji zaznaczono charakterystyczne obszary, których
wielkoœæ jest proporcjonalna do iloœci zanieczyszczeñ ³atworozk³adalnych (obszar A)
i trudnorozk³adalnych (obszar B) przez osad czynny. Nad trzema punktami krzywej
dodano etykiety odnosz¹ce siê do wartoœci ChZT i indeksu fenolowego w œciekach
pobranych z reaktora roboczego na pocz¹tku testu, po 36 godzinach od jego rozpoczê-
cia i po 7 dniach (koniec testu – osad w fazie oddychania endogennego).

Na podstawie uzyskanych danych oraz wyznaczonej krzywej respiracji wyznaczo-
no z zale¿noœci (2,3,4,5) 3 frakcje ChZT w œciekach:

ChZT£R = 36%
ChZTTR = 4 %
ChZTNR = 60%
ChZTR = 40%

Pomiar toksycznoœci œcieków surowych

Przy wyznaczaniu stopnia inhibicji aktywnoœci osadu czynnego przez œcieki pos³u-
¿ono siê metod¹ opisan¹ w rozdziale III.1.

Wyniki pomiaru JPPT dla próby badanej (zawieraj¹cej œcieki surowe), oraz próby
odniesienia (zawieraj¹cej etanol) zosta³y zebrane w tabeli 3. Na ich podstawie obliczono
stopieñ inhibicji (%Ihb).

Na rysunku 5 przedstawiono przebieg krzywej respiracji (w okresie 3 godzin) dla
próby zawieraj¹cej œciek surowy i próby referencyjnej (zawieraj¹cej etanol).

Rys. 4. Krzywa respiracji osadu czynnego
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Dyskusja

Przeprowadzone analizy, wykorzystuj¹ce pomiar respiracji osadu czynnego, mia³y
na celu sprawdziæ czy okresowe obni¿enie stopnia redukcji ChZT w œciekach podczas
ich biologicznej obróbki by³o spowodowane b³êdem w kontroli procesu biologicznego
oczyszczania œcieków (przeci¹¿enie lub niedostateczne obci¹¿enie osadu ³adunkiem
zanieczyszczeñ, zbyt krótki hydrauliczny czas zatrzymania œcieków), czy te¿ wynika
ono ze sk³adu œcieków po ich chemicznej obróbce (zawartoœæ trucizn, du¿a frakcja
niebiodegradowalnego ChZT).

Tabela 3. Wartoœci JPPT rzeczywiste i referencyjne s³u¿¹ce do obliczenia stopnia inhibicji

Rys. 5. Porównanie przebiegu krzywej respiracji osadu czynnego rozk³adaj¹cego œciek surowy
i etanol %Ihb = – 42%

Czas t [h] JPPTrefernecyjne [mg O2/ g s.m. * h] JPPTrzezcywiste [mgO2/ g s.m. *h] 

0 4,46 8,9 

1 5,3 9,15 

1,5 5,7 6,6 

2,0 5,43 6,0 

3,0 5,5 7,2 

Œrednia: 5,3 
σ = 0,4 

7,57 
σ = 1,25 
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Warunki panuj¹ce podczas pomiaru respiracji nie ró¿ni³y siê od panuj¹cych w komo-
rach osadu czynnego (w skali technologicznej). Szczególn¹ uwagê zwracano na to by
proces prowadziæ przy tym samym obci¹¿eniu osadu co w skali technologicznej i by nie
spad³a jego aktywnoœæ spowodowana brakiem odpowiedniej iloœci azotu i fosforu. Azot
dodawano w formie azotanów by tlen nie by³ zu¿ywany na procesy nitryfikacji.

Przedstawione w rozdziale trzecim wyniki œwiadcz¹ o tym, ¿e okresowe obni¿enie
iloœci usuwanego ChZT ze œcieków spowodowany jest ich specyficznym sk³adem, a¿
60% ³adunku ChZT pozostaje nie utlenione w chwili gdy osad czynny wchodzi w fazê
oddychania endogennego. Jest to spowodowane najprawdopodobniej ich wstêpn¹ che-
miczn¹ obróbk¹, która usuwaæ mo¿e ze œcieków czêœæ ChZT ³atowrozk³adalnego bio-
logicznie a pozostawia zanieczyszczenia niebiodegradowalne.

Po 36 godzinach od chwili rozpoczêcia testu ze œcieków usuniête zosta³o 90%
przyswajalnej dla mikroorganizmów osadu czynnego czêœci zanieczyszczeñ (g³ównie
fenole: 80% ich pocz¹tkowej wartoœci). Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e mini-
malny hydrauliczny czas retencji œcieków w biologicznej oczyszczalni œcieków R.N.
„Glimar” wynosi 2 doby – d³u¿szy z ekonomicznego punktu widzenia jest nieefektyw-
ny. Œredni okres zatrzymania œcieków w skali technologicznej wynosi 4–5 [d] (jest
d³u¿szy od minimalnego czasu retencji), wyklucza wiêc to mo¿liwoœæ wp³ywu niedo-
statecznego czasu zatrzymania œcieków w komorze osadu czynnego na obni¿enie jako-
œci œcieków oczyszczonych.

Wyznaczony stopieñ inhibicji wskazuje, ¿e w œciekach surowych brak jest sub-
stancji toksycznych. Ujemna wartoœæ stopnia inhibicji œwiadczy o wiêkszej aktywnoœci
osadu utleniaj¹cego ³atwoprzyswajalny substrat ze œcieków surowych ani¿eli w czasie
utleniania etanolu. Ujemne wartoœci stopni inhibicji uzyskiwali podczas pomiaru œcie-
ków równie¿ inni autorzy [5].

Wyznaczony poziom jednostkowej prêdkoœci poboru tlenu dla osadu znajduj¹cego
siê w fazie oddychania endogennego, oraz rozk³adaj¹cego ³atwoprzyswajalny substrat
(kalibracja metody) umo¿liwia szybki pomiar toksycznoœci œcieków po ka¿dorazowym
nape³nieniu œciekami zbiorników buforowych biologicznej oczyszczalni œcieków R.N.
„Glimar”. Daje to mo¿liwoœæ operatorowi na podjêcie odpowiednich dzia³añ maj¹cych
na celu zminimalizowanie szkodliwego wp³ywu tych œcieków na osad czynny np. przez
ich rozcieñczenie œciekami nie zwieraj¹cymi trucizn.

Uzyskane wyniki wskazuj¹ kierunek dalszego postêpowania, które powinno zmie-
rzaæ albo w stronê zmiany technologii wstêpnej obróbki œcieków przed wprowadze-
niem ich do komór osadu czynnego, albo w stronê wzbogacenia biocenozy osadu
czynnego o takie grupy mikroorganizmów, które bêd¹ zdolne utleniaæ t¹ frakcjê zanie-
czyszczeñ, która obecnie nie poddaje siê biochemicznej obróbce.

Wnioski koñcowe

Przeprowadzone analizy potwierdzi³y du¿¹ przydatnoœæ pomiaru JPPT do kontroli
pracy przemys³owej biologicznej oczyszczalni œcieków, oraz jej komplementarnoœæ do
standardowych analiz fizyko-chemicznych wykorzystywanych na oczyszczalni do
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kontroli procesu. WskaŸnik JPPT stanowi obok analizy morfologii k³aczka osadu czyn-
nego bardzo szybki i dok³adny wskaŸnik zdrowotnoœci osadu. Pomiar aktywnoœci od-
dechowej osadu czynnego umo¿liwia operatorowi prawid³ow¹ kontrolê pracy oczysz-
czalni i w oparciu o zdobywane dane optymalizacjê procesu oczyszczania.

Wyznaczenie referencyjnych wartoœci JPPT dla danego osadu czynnego (odnosz¹-
cych siê do aktywnoœci oddechowej osadu czynnego podczas rozk³adu ³atwoprzyswa-
jalnego substratu oraz w fazie endogennej respiracji) umo¿liwia szybki pomiar toksycz-
noœci œcieków dop³ywaj¹cych do danej oczyszczalni œcieków i daje czas na podjêcie
dzia³añ zapobiegawczych.

Metodê pomiaru JPPT mo¿na wdro¿yæ bez dodatkowych nak³adów inwestycyj-
nych, wykorzystuj¹c sprzêt bêd¹cy w posiadaniu laboratorium ka¿dej, wiêkszej oczysz-
czalni œcieków.
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WYKORZYSTANIE PREPARATU BAKTERYJNEGO DO
KONSTRUKCJI WYSPECJALIZOWANEGO OSADU CZYNNEGO.

CHARAKTERYSTYKA PROCESU BIODEGRADACJI
ZANIECZYSZCZEÑ W UK£ADZIE MODELOWYM OCZYSZCZALNI

ŒCIEKÓW RAFINERII NAFTY „GLIMAR” S.A.

Wprowadzenie

W ostatnich latach, w badaniach nad optymalizacj¹ procesu oczyszczania odpa-
dów oraz œcieków przemys³owych, dominuje podejœcie interdyscyplinarne, wykorzy-
stuj¹ce teoretyczne i praktyczne osi¹gniêcia in¿ynierii procesowej, chemii œrodowiska,
mikrobiologii i biotechnologii. Szczególni atrakcyjne wydaje siê byæ przy tym po³¹cze-
nie nowoczesnych — i sprawdzonych w praktyce — technologii oczyszczania meto-
dami biologicznymi, z zastosowaniem biopreparatów. Biopreparaty stosowane w ochronie
œrodowiska s¹ odpowiednio przygotowanymi, zdefiniowanymi biocenozami mikroor-
ganizmów, o sk³adzie gatunkowym i aktywnoœciach przystosowanych do biologiczne-
go rozk³adu okreœlonych sk³adników. Biopreparat taki, po wprowadzeniu do komory
oczyszczania œcieków jako inoculum (zaszczep biologiczny), podlega spontanicznej
selekcji i adaptacji w œrodowisku okreœlonych œcieków, namno¿eniu mikroflory, pro-
wadz¹c w efekcie do budowy dojrza³ego i wyspecjalizowanego osadu czynnego.

Cel

Badania wykonane na Wydziale Oczyszczalni Œcieków Rafinerii Nafty „Glimar”
S.A. mia³y na celu okreœlenie mo¿liwoœci uzyskania z preparatu biologicznego, przygo-
towanego w Zak³adzie Biochemii Akademii Rolniczej w Krakowie, osadu czynnego —
zdolnego do rozk³adu sk³adników zawartych w œciekach rafineryjnych pochodz¹cych
z procesów odwadniania olejów przepracowanych oraz kot³ów krakingowych.

Materia³y

Œcieki surowe — pochodzi³y z procesów odwadniania olejów przepracowanych
oraz kot³ów krakingowych s³u¿¹cych do przeróbki olejów przepracowanych. Œcieki
surowe przed dozowaniem do bioreaktora poddawano chemicznej obróbce polegaj¹cej
na koagulacji siarczanem ¿elazawym przy pH = 9 i flokulacji polielektrolitem wydzielo-
nej frakcji zawiesiny. Parametry charakteryzuj¹ce jakoœæ œcieków dozowanych do bio-
reaktora przedstawia tabela 1.
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Biopreparat — pochodzi³ z Zak³adu Biochemii Akademii Rolniczej w Krakowie.
Zosta³ on wyprowadzony z biocenozy bazowej, bêd¹cej mieszanin¹ wyizolowanych z
zanieczyszczonej gleby i starannie wyselekcjonowanych autochtonicznych mikroorga-
nizmów pro- i eukariotycznych. Biocenozê tê scharakteryzowano szczegó³owo w od-
dzielnym referacie (Kaszycki i wsp.: „Biopreparat przeznaczony do likwidacji œrodowi-
skowych ska¿eñ wêglowodorami i ich pochodnymi.”). W jej sk³ad wchodzi³y drobno-
ustroje tlenowe oraz fakultatywne beztlenowce, przejawiaj¹ce enzymatyczne aktywno-
œci rozk³adu substancji ropopochodnych. Powy¿sza, wyjœciowa mieszanina drobno-
ustrojów by³a nastêpnie przez ok. 4 tygodnie adaptowana do warunków panuj¹cych w
oczyszczalni œcieków Rafinerii Nafty „Glimar” S.A. poprzez inkubacjê in vitro w œro-
dowisku wzrastaj¹cych stê¿eñ œcieków dop³ywaj¹cych do komory osadu czynnego.
Tak przygotowany biopreparat, o gêstoœci mikroflory ok. 5 × 109 komórek/ml, prze-
znaczono do dalszych testów.

Bioreaktor — zbiornik polietylenowy ze spustem, napowietrzany, o pojemnoœci 60 l.

Metody

Do bioreaktora wprowadzono 5 l koncentratu bakteryjnego (dawka szczepienna),
5 l œcieków surowych (przygotowany tak jak podano wy¿ej), po oko³o 25 g saletry
amonowej i superfosfatu i dope³niono wod¹ do 50 l.

Przez pierwszy okres prowadzenia testu codziennie do bioreaktora wprowadzano 2 l
œcieków surowych usuwaj¹c jednoczeœnie 2 l jego zawartoœci.

Po up³ywie ok. 1,5 miesi¹ca od momentu rozpoczêcia doœwiadczenia, kiedy wy-
kszta³ci³y siê k³aczki osadu czynnego, do bioreaktora zaczêto dodawaæ po 5 l œcieków
surowych na dobê. Jednoczeœnie codziennie z reaktora odprowadzano 5 l jego zawar-
toœci i oddzielano osad przez dekantacjê. Odseparowan¹ zawiesinê w ca³oœci zawraca-
no do bioreaktora, a oczyszczone œcieki wyprowadzano poza uk³ad.

Tabela 1. Jakoœæ œcieków surowych przed oczyszczaniem biologicznym

Czas obserwacji Oznaczany parametr 

Od Do T 
[oC] pH ChZT 

[mgO2/l] 

indeks 
fenolowy 

[mg/l] 

ekstrakt 
eterowy 
[mg/l] 

zawiesina 
[mg/l] barwa 

23.04.01 30.04.01 22 7,0 5598 150 150,0 542 s³omkowa 
01.05.01 07.05.01 21 7,5 5438 134 66,0 1290 s³omkowa 
08.05.01 14.05.01 20 7,2 3358 90 178,0 383 s³omkowa 
15.05.01 21.05.01 21 7,8 6121 88 66,2 1300 s³omkowa 
22.05.01 28.05.01 23 7,0 6981 150 20,6 400 s³omkowa 
29.05.01 02.06.01 24 7,5 5526 123 25,5 467 s³omkowa 
03.06.01 11.06.01 24 7,4 6028 205 512,5 490 s³omkowa 
12.06.01 18.06.01 24 7,3 6309 240 42,5 750 s³omkowa 

Œrednia: 22,4 7,3 5670 147,5 132,7 703  
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W czasie budowy osadu czynnego prowadzono kontrolê pracy bioreaktora poprzez
pomiar nastêpuj¹cych parametrów: ChZT, indeks fenolowy, olej, pH, temperatura, NO2

-

, NO3
-, NH4

+, Ptot, tlen rozpuszczony, jednostkowa prêdkoœæ poboru tlenu (JPPT).

Wyniki i dyskusja

W wyniku zaszczepienia œcieków koncentratem bakteryjnym otrzymano osad czynny
o bardzo dobrych w³aœciwoœciach sedymentacyjnych. Tabela 2 przedstawia wartoœci
parametrów charakteryzuj¹cych jakoœæ œcieków oczyszczonych biologicznie, a w ta-
beli 3 oraz na rysunku 1. przedstawiono dane dotycz¹ce biomasy w reaktorze biolo-
gicznym oraz dynamikê jej wzrostu.

Pracê uk³adu oczyszczania œcieków i zbudowanego na bazie biopreaparatu osadu
czynnego mo¿na scharakteryzowaæ poni¿szymi parametrami:

1. Hydrauliczny czas zatrzymania (HRT) = 10 [d]
2. Obci¹¿enie biomasy ³adunkiem zanieczyszczeñ (F/M) = 0,1 - 0,5 [g ChZT/g s.m.]
3. Obci¹¿enie biomasy ³adunkiem fenoli (Fenol/M) = 0,004 [g fenol/ g s.m. * d]
4. Wspó³czynnik wydajnoœci przemian substratu (wartoœæ œrednia) (Y) = 0,6 [kg

s.m./kg ChZT zred.]
5. Indeks objêtoœciowy osadu (Io) = 36 [ml/g s.m.]
6. Jednostkowa prêdkoœæ poboru tlenu (JPPT) = 17,5 [mg O2/ g s.m. * d]
7. Stê¿enie tlenu rozpuszczonego (DO) = 5 [mgO2/l]
8. Stê¿enie azotynów: NO2

- = 27,07 [mg/l]
Stê¿enie azotanów: NO3

- = 899,5 [mg/l]
Stê¿enie jonów amonowych: NH4

+ = 5,1 [mg/l]
Stê¿enie fosforu ca³kowitego: Ptot = 94,15 [mg/l]

Tabela 2. Jakoœæ œcieków oczyszczonych biologicznie oraz stopnie redukcji zanieczyszczeñ po
biologicznym oczyszczaniu

Data ChZT 
[mgO2/l] 

indeks 
fenolowy 

[mg/l] 

ekstrakt 
eterowy 
[mg/l] 

Usuwanie 
ChZT 
[%] 

Usuwanie 
fenoli 
[%] 

Usuwanie 
olejów 

[%] 
30.04.01 795 0,31 51,0 85,8 99,8 66,0 
07.05.01 1321 0,35 56,3 75,7 99,7 14,7 
14.05.01 1861 0,23 47,7 44,6 99,7 73,2 
21.05.01 2785 0,45 13,5 54,5 99,5 79,6 
28.05.01 3806 0,38 11,0 45,5 99,7 46,6 
02.06.01 3993 0,38 18,2 27,7 99,7 28,6 
11.06.01 3450 0,44 34,4 42,8 99,8 93,3 
18.06.01 3783 0,14 41,5 40,0 99,9 2,4 
Œrednia 2724 0,30 34,2 52,1 99,7 50,5 
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W próbce osadu czynnego (pobranej po ok. 5 tygodniach prowadzenia testów) ozna-
czono wszystkie rodzaje bakterii, zarówno Gram-ujemnych, jak -dodatnich (tab. 4).
W preparacie wykluczono (test ujemny) obecnoœæ wzglêdnych patogenów, t. jak E.
coli, czy P. aeruginosa, czy te¿ chorobotwórczych szczepów Salmonella sp., czy B.
anthracis. Stwierdzono natomiast dominacjê iloœciow¹ i gatunkow¹ pa³eczek Gram-
ujemnych, a w szczególnoœci bakterii rodzaju Pseudomonas. Bior¹c pod uwagê opisan¹
w literaturze i obserwowan¹ przez autorów wysok¹ elastycznoœæ fenotypow¹ tej gru-

Tabela 3. Stê¿enie i zawartoœæ biomasy w bioreaktorze oraz dobowe przyrosty biomasy w ró¿nych
okresach prowadzenia testu

Czas obserwacji Parametr 

Od Do Cs.m.o.cz. 
[mg s.m./l] 

Xs.m. 
[g] 

dX 
[g s.m./d] 

23.04.01 30.04.01 1100 55 --- 
01.05.01 07.05.01 1300 65 1,4 
08.05.01 14.05.01 2650 132,5 9,6 
15.05.01 21.05.01 4400 220 12,5 
22.05.01 28.05.01 4400 220 0,0 
29.05.01 02.06.01 5050 252,5 4,6 
03.06.01 11.06.01 5650 282,5 4,3 
12.06.01 18.06.01 7800 390 15,4 

 
Gdzie: Cs.m.o.cz. – stê¿enie suchej masy osadu czynnego w bioreaktorze [g/l],

Xs.m. – ca³kowita zawartoœæ biomasy w reaktorze [g]
dX – dobowy przyrost biomasy w reaktorze [g s.m./d]
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Rys. 1. Wzrost iloœci biomasy w reaktorze w czasie trwania doœwiadczenia
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py mikroorganizmów, stanowi to wynik interesuj¹cy i zadowalaj¹cy z punktu widzenia
mo¿liwoœci wykorzystania w praktyce œrodowiskowej. Oznaczenia wskazuj¹ na znaczne
podobieñstwo charakterystyki mikrobiologicznej osadu do wyjœciowej mikroflory bio-
preparatu bazowego. By³ on równie¿ zdominowany przez Gram-ujemne pa³eczki z gru-
py Pseudomonadaceae, aczkolwiek obecnoœæ innych pa³eczek rodzaju Chromobacte-
rium i Ochrobacter, a tak¿e Gram-dodatnich laseczek Bacillus sp. istotnie przyczynia³a
siê do poprawy efektywnoœci pracy biopreparatu.. Obecnoœæ wymienionych grup drob-
noustrojów w wytwarzanym osadzie czynnym (tab. 4) dodatkowo potwierdza przy-
datnoœæ aparatu enzymatycznego wyspecjalizowanych szczepów wystêpuj¹cych w
biopreparacie w procesach utleniania uci¹¿liwych zanieczyszczeñ.

Celem testu by³o sprawdzenie, czy z biopreparatu pochodz¹cego z Zak³adu Bioche-
mii AR w Krakowie mo¿na zbudowaæ osad czynny zdolny do rozk³adu zanieczyszczeñ
zawartych w œciekach przemys³owych pochodz¹cych z procesów przeróbki olejów
przepracowanych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wyjœciowy biopreparat bazowy zosta³ stwo-
rzony na drodze hodowli autochtonicznych drobnoustrojów glebowych wystêpuj¹-
cych w ska¿onym œrodowisku, zdolnych do biodegradacji substancji ropopochodnych.

Dane tabel 2 i 3 wskazuj¹ na przydatnoœæ tego preparatu do stworzenia osadu
czynnego, mineralizuj¹cego substancje nie poddaj¹ce siê prostej, fizykochemicznej ob-
róbce, takie jak np. fenole lotne, zawarte w œciekach przemys³owych. Pomimo zasto-
sowania modelowego uk³adu w skali æwieræ-technicznej, stopieñ redukcji stê¿enia ChZT
i fenoli w œciekach nie ró¿ni³ siê od uzyskiwanego obecnie w skali technologicznej w
biologicznej oczyszczalni œcieków Rafinerii Nafty „Glimar” S.A.

Proces biologicznej obróbki œcieków podczas testu prowadzono przy stosunkowo
d³ugim hydraulicznym czasie zatrzymania (10 dni), a obci¹¿enie ³adunkiem zanieczysz-
czeñ waha³o siê od 0,1 do 0,5 [kg ChZT/kg s.m. * d]. W okresie trzech miesiêcy od
momentu rozpoczêcia doœwiadczenia biomasa (Xs.m.) wzros³a z 55 do 390 g, przy œred-
nim wspó³czynniku wydajnoœci przemian substratu (Y) wynosz¹cym 0,6 [kg s.m./kg

Tabela 4. Mikrobiologiczna charakterystyka osadu czynnego wytworzonego po 5 tygodniach od
momentu inokulacji biopreparatem bakteryjnym

Nazwa oznaczonych szczepów mikroorganizmów 

Zidentyfikowane szczepy aktywne, obecne  
w k³aczkach osadu czynnego 

Test ujemny: Drobnoustroje chorobotwórcze  
oraz wzglêdne patogeny  

Pseudomonas stutzerii Bacillus anthracis 
Pseudomonas mendocina Salmonella sp. 
Pseudomonas fluorescens Pseudomonas aeruginosa 
Brevundimonas diminute Escherichia coli 
Ochrobactrum anthropii  
Flavobacterium oryzihabitans  
Chromobacterium violaceum  
Alcaligenes denitrificans  
Corynebacterium sp.  
Bacillus sp.  
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ChZT zred.]. Œwiadczy to o braku toksycznego oddzia³ywania substancji zawartych w
œciekach na mikroorganizmy biopreparatu. Potwierdza to równie¿ wysoka wartoœæ jed-
nostkowej prêdkoœci poboru tlenu wynosz¹ca œrednio 17,5 [mgO2/g s.m. * h].

Stwierdzono, ¿e znaczna czêœæ zanieczyszczeñ œciekowych nie ulega³a biodegra-
dacji (œrednio 48%). Wskazuje to na koniecznoœæ dalszych badañ nad mo¿liwoœci¹
zwiêkszenia frakcji biodegradowalnego ChZT w œciekach poprzez uzupe³nienie biopre-
paratu o odpowiednie szczepy drobnoustrojów. Biopreparat wykaza³ wysok¹ efektyw-
noœæ likwidowania fenoli, które by³y biodegradowalne praktycznie w ca³oœci.

Uzyskany osad wykazywa³ bardzo dobre w³aœciwoœci sedymentacyjne (indeks
objêtoœciowy poni¿ej 50 [ml/g]), ciecz nadosadowa by³a klarowna o barwie œcieków
surowych (jasnos³omkowa).

Wnioski

Przeprowadzony test wskazuje na mo¿liwoœæ zastosowania badanego biopreparatu
jako Ÿród³a mikroorganizmów zdolnych wytworzyæ osad czynny oczyszczaj¹cy œcieki
przemys³owe. Szczególnie wysoka okaza³a siê jego aktywnoœæ w kierunku usuwania
fenoli (powy¿ej 99%).

Otrzymany osad czynny jest wolny od bakterii patogennych, a okreœlenie jego ga-
tunkowego sk³adu umo¿liwi wytypowanie i dalsz¹ selekcjê mikroorganizmów odpo-
wiedzialnych za rozk³ad poszczególnych sk³adników œcieków. Podkreœliæ nale¿y jedno-
czeœnie, ¿e ogólna biologiczna aktywnoœæ osadu wi¹¿e siê ze zdolnoœci¹ do wzajemnej
integracji metabolicznej ró¿nych drobnoustrojów, wraz z ujawnieniem rozmaitych inte-
rakcji miêdzygatunkowych, co w sumie prowadzi do uzyskania efektu synergii w pro-
cesie biologicznego utleniania ksenobiotyków.

Stosunkowo niski stopieñ redukcji zanieczyszczeñ zawartych w œciekach pocho-
dz¹cych z przeróbki olejów przepracowanych otwiera pole do dalszych badañ nad
okreœleniem frakcji ChZT zawartych w tych œciekach, oraz zwiêkszenia czêœci biode-
gradowalnej zanieczyszczeñ poprzez wprowadzenie nowej grupy mikroorganizmów
do biopreparatu lub zmiany warunków prowadzenia procesu.

Autorzy pracy wyra¿aj¹ podziêkowanie p. dr Andrzejowi Kasprowiczowi i p. mgr
Annie Bia³eckiej z Centrum Badañ Mikrobiologicznych i Szczepionek Sp. z o.o. im. dr
Jana Bobra w Krakowie, za konsultacje mikrobiologiczne i eksperck¹ pomoc przy ozna-
czaniu szczepów drobnoustrojów.

mgr in¿. P. Dusza, mgr K. Trojanowicz
Rafineria Nafty „Glimar” S.A., ul. Michalusa 1, 38-320 Gorlice, tel (018) 35 39 559

dr hab. H. Ko³oczek, dr P. Kaszycki, mgr M. Kubica
Zak³ad Biochemii, Akademia Rolnicza w Krakowie, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel. (012) 413-38-74, e-mail: koloczek@ogr.ar.krakow.pl
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Jerzy Warych

BIOOCZYSZCZANIE GAZÓW ODLOTOWYCH

Wprowadzenie

Oczyszczanie biologiczne gazów jest alternatyw¹ dla pozosta³ych klasycznych metod
oczyszczania, gdy stê¿enie zanieczyszczeñ w strumieniu powietrza jest ma³e, zwykle
poni¿ej 1000 ppm, zanieczyszczenia s¹ ³atwo biodegradowalne i strumieñ gazu jest w
miarê stabilny. Oczyszczanie biologiczne charakteryzuje siê wysok¹ sprawnoœci¹ oczysz-
czania > 90% dla wielu zanieczyszczeñ organicznych stanowi¹cych odory, jak: amo-
niak, merkaptany, siarkowodór i inne z procesów przetwórstwa ¿ywnoœci, oczyszcza-
nia œcieków, kompostowania odpadów oraz destrukcji lotnych zwi¹zków organicz-
nych (LZO) jak: propan, butan, styren, alkohole, fenole, chlorek metylenu i in. Oczysz-
czanie biologiczne gazów odlotowych prowadzi siê w biofiltrach i w bioskruberach.
Biofiltracja stanowi adaptacje naturalnego procesu oczyszczania (rozk³adu i utleniania
substancji) w œrodowisku i jest kombinacj¹ sorpcji na sorbentach sta³ych w œrodowi-
sku wodnym i procesu utleniania.

W biofiltracji, zanieczyszczone gazy po odpowiednim przygotowaniu przep³ywaj¹
w instalacji przez aktywne biologicznie z³o¿e, rys.1.

Rys. 1. Schemat instalacji oczyszczania biologicznego gazów odlotowych
1 – skruber, 2 – biofiltr, 3 – warstwa bioaktywna
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Obejmuje to etapy:
– ujêcie gazów odlotowych ze Ÿród³a emisji, ich transport ruroci¹giem (kana³em),

zwykle ss¹cym, poprzez odpylacz wstêpny filtracyjny do wentylatora (sprê¿arki),
– kontrolê temperatury strumienia i jego podgrzanie lub sch³odzenie, przed skierowa-

niem do nawil¿ania w komorze lub skruberze natryskowym,
– wprowadzenie strumienia gazu o w³aœciwych parametrach fizycznych i równo-

mierne jego rozproszenie na przekroju wlotowym do przestrzeni biofiltra.

Gazy kierowane do oczyszczania musz¹ zawieraæ odpowiedni¹ zawartoœæ tlenu, a
stê¿enie zanieczyszczeñ pojedynczych, jak i w mieszaninie, nie mo¿e przekraczaæ po-
ziomu, który móg³by byæ toksyczny dla mikroorganizmów. Tlen jest kluczowy dla
procesów biologicznego oczyszczania gazów (BOG), gdy¿ dominuj¹cymi mikroorga-
nizmami w biofiltrach s¹ bakterie aerobowe. Niektóre zwi¹zki, jak np. formaldehyd s¹
³atwo biodegradowalne przy ma³ym stê¿eniu, lecz toksyczne w du¿ych. Zasadniczym
dla BOG jest poziom parametrów operacyjnych takich, jak: pH œrodowiska w zakresie
6,5 ¸ 8,0, temperatura zale¿na od rodzaju mikroorganizmów w œrodowisku procesu.
Ogóln¹ biodegradowalnoœæ zanieczyszczeñ gazowych przedstawia Tablica 1. Mimo
dobrej zdolnoœci do biodegradacji poszczególnych zwi¹zków, w przypadku mieszanin
zanieczyszczeñ zazwyczaj konieczne s¹ testy doœwiadczalne.

Mikroorganizmy s¹ krytycznym sk³adnikiem biofiltrów. Stanowi¹ je bakterie i grzyby
wystêpuj¹ce w œrodowisku naturalnym oraz u¿ywane w oczyszczalniach œcieków i na
wysypiskach odpadów, w tym otrzymywane ze specjalnych hodowli, tabela 2.

Biofiltr mo¿e zawieraæ materia³ czynny biologicznie osadzony na materiale:
– niedegradowalnym biologicznie, jak szk³o lub piasek (¿wir),
– biodegradowalnym nieaktywnym, jak torf o ma³ej pojemnoœci adsorpcyjnej,
– niebiodegradowalnym aktywnym, jak wêgiel aktywny o du¿ej pojemnoœci sorpcyj-

nej zwi¹zków organicznych,

Związki 
nieorganiczne Związki organiczne 

Szybko Szybko Dobrze Wolno Bardzo wolno 

 Siarkowodór 
 Amoniak 
 Dwutlenek  
 siarki  

Alkohole 
 Metanol 
 Butanol 
Aldehydy 
 Formaldehyd 
 Octowy  
Aminy  
Kwasy organiczne 

Estry 
Etylooctowy 
Ketony 
 Aceton 
Fenole 
Benzen 
Styren 
Merkaptany 

Węglowodory 
alifatyczne 
 Metan 
 Pentan 
 Cykloheksan 

Węglowodory chlorowane  
poliaromatyczne 
policykliczne 

 

Tabela 1. Biodegradowalnoœæ zanieczyszczeñ gazowych
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– biodegradowalnym aktywnym, jak adsorbenty polimeryzacyjne, które charaktery-
zuj¹ siê potencja³em adsorpcyjnym i posiadaj¹ biodegradowalne grupy organiczne.

Oprócz biofiltrów preparowanych sztucznie u¿ywane s¹ równie¿ biofiltry ziemne
(ang. soil biofilters). S¹ one mniej przepuszczalne dla gazu ni¿ filtry wype³nione kom-
postem, torfem, kor¹ i in. i wymagaj¹ wiêkszej powierzchni dla oczyszczania tego
samego strumienia gazu. Sposób ten w wiêkszym stopniu u¿ywany jest do biodegrada-
cji zanieczyszczeñ organicznych, jak paliwa ropopochodne, wêglowodory alifatyczne i
aromatyczne, rozpuszczalniki chloropochodne i in. w glebie i wodzie (ang. bioremedia-
tion), ni¿ do oczyszczania powietrza. Biofiltry ziemne zawieraj¹ sieæ poziomych ruro-
ci¹gów umieszczonych w ziemi na g³êbokoœci ok. 0,6 m. Sieæ rozprasza równomiernie
strumieñ zanieczyszczonego powietrza. Podczas przep³ywu gazu do atmosfery, po-
przez pory warstwy, na powierzchni cz¹stek gruntu (ziemi) nastêpuje sorpcja zanie-
czyszczeñ. Zanieczyszczenia gazowe adsorbuj¹ siê szybciej na powierzchni ziemi ni¿
azot, tlen i dwutlenek wêgla. Zaadsorbowane zanieczyszczenia s¹ szybko utleniane
katalityczno-mikrobiologicznie, co regeneruje warstwê. Równie¿ silnie s¹ sorbowanie i
szybko utleniane gazy nieorganiczne jak SO2, NOx i H2S, proporcjonalnie do zdolnoœci
neutralizacji kwasowo-zasadowej ziemi. W³asnoœci ziemi w tym zawartoœæ sk³adników
nieorganicznych i organicznych (humusu), porowatoœæ i rozmiary por, rozmiary cz¹-
stek, w tym zawartoœæ cz¹stek koloidalnych, powierzchnia w³aœciwa cz¹stek oraz czas
przebywania w z³o¿u maj¹ decyduj¹ce znaczenie w efektywnej degradacji zanieczysz-
czeñ. Biofiltry ziemne maj¹ ma³¹ pojemnoœæ sorpcyjn¹ biodegradacji, lecz w porówna-
niu z innymi nie wytwarzaj¹ wtórnych zanieczyszczeñ. Ich koszt zwi¹zany jest g³ów-
nie z instalacj¹ podziemnej sieci ruroci¹gów i wynosi ok. 5–6 $ (na m3/h gazu oczysz-
czanego).

Podstawy procesowe oczyszczania gazów

Podstaw¹ biooczyszczania gazów s¹ dwa zasadnicze procesy (mechanizmy) - sorpcja
zanieczyszczeñ i ich biodegradacja. Proces mo¿e byæ prowadzony w warstwach zie-

Bakterie Grzyby 

Actinomyces globisporus Circinella sp. 

Micrococcus albus Cephalotecium sp. 

Micromonospora vulgaris Mucor sp. 

Proteus vulgaris Ovularia sp. 

Bacillus cereus Penicillum sp 

 

Tabela 2. Mikroorganizmy u¿ywane w procesach biofiltracji
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mi, biofiltrach lub bioskruberach. Przebieg procesu biodegradacji wêglowodorów od-
powiada uproszczonemu schematowi:

Substrat + O2 ⎯⎯ →⎯Bakterie  CO2 + H2O + Biomasa

Przenoszenie masy podczas oczyszczania biologicznego gazów jest analogiczne jak
w czasie utleniania biologicznego osadów œciekowych. Na sprawnoœæ i wydajnoœæ
oczyszczania biologicznego maja wp³yw zarówno czynniki fizyczne, jak i biologiczne.
Czynniki fizyczne to procesy przenoszenia masy, charakter przep³ywu gazu i czas prze-
bywania. Czynnik biologiczny stanowi szybkoœæ utleniania zanieczyszczeñ. Oddzia³y-
wanie wzajemne wymienionych czynników jest skomplikowane, st¹d analiza ca³oœci
procesu opiera siê zwykle o modele uproszczone, [Devinny, Deshusses, Webster 1990;
Warych 1998].

Szybkoœæ biodegradacji zale¿y równie¿ od stê¿enia tlenu, populacji mikroorgani-
zmów i szybkoœci dostarczania po¿ywki. Przy stê¿eniu lotnych zanieczyszczeñ orga-
nicznych poni¿ej 500 ppm sprawnoœæ biofiltracji mo¿e byæ wyra¿ona równaniem

( )ktη −−= exp1 (1)

gdzie:
k – sta³a szybkoœci reakcji utleniania,
t – czas przebywania gazu noœnego w warstwie biofiltru.

Czas przebywania t dla usuniêcia ok. 90% par alkoholi i aldehydów wynosi od 30
sekund do kilku minut, a przy innych jak np. TRI ok.150 min.

Degradacjê biologiczn¹ w biofiltrach ziemnych charakteryzuje siê po³owicznym
czasem rozk³adu (¿ycia) okreœlonym równaniem

k
t 693,0

2/1 = (2)

gdzie:
k – sta³a szybkoœci reakcji pierwszego rzêdu, s–1.

Strumieñ oczyszczanego gazu przep³ywa zwykle do góry przez jedn¹ lub wiêksz¹
liczbê warstw porowatych materia³u organicznego. Dla uzyskania wymaganego du¿e-
go stopnia destrukcji zanieczyszczeñ konieczny jest niekiedy uk³ad szeregowy dwóch,
trzech biofiltrów. W biofiltracji, dla uzyskania wysokiego stopnia oczyszczania, ko-
nieczny jest równie¿ odpowiednio du¿y czas przebywania gazu w warstwie. Czas ten
jest na ogó³ wiêkszy od 15 sekund i zale¿y od stê¿enia biodegradowalnego gazu. Typo-
wy rozk³ad czasu przebywania w filtrach przemys³owych waha siê od 25 sekund dla
usuwania odorów i LZO o ma³ym stê¿eniu, do minut przy wysokich stê¿eniach LZO.

Transport zanieczyszczeñ z gazu, zwykle powietrza do fazy ciek³ej, wody, za-
chodzi podobnie jak w innych procesach sorpcji. Wysoka rozpuszczalnoœæ zanieczysz-
czeñ w wodzie jest istotna. W stanie równowagi udzia³ zanieczyszczeñ w obu fazach
opisuje prawo Henry’ego
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CG = H C*
L (3)

gdzie:
CG – stê¿enie zanieczyszczeñ w powietrzu g/dm3 powietrza,
C*

L – stê¿enie równowagowe zanieczyszczeñ w wodzie, g/dm3 wody,
H – sta³a Henry’ego [g/dm3/g/dm3].

Sorpcja zanieczyszczeñ z powietrza do wody zachodzi z szybkoœci¹ proporcjonal-
n¹ do ró¿nicy stê¿eñ w wodzie, w stosunku do stê¿enia równowagowego

dCL/dt = kt (C
*

L - CL) = kt( CG/H – CL) (4)
gdzie:

t – czas,
kt – sta³a szybkoœci transportu masy w jednostce czasu,
CL – stê¿enie aktualne zanieczyszczeñ w cieczy.

Strumieñ przenoszonej masy jest proporcjonalny do wielkoœci dostêpnej powierzchni
miêdzyfazowej. Kluczowym elementem w którym zachodzi biodegradacja jest biowar-
stewka cieczy osadzona na powierzchni sta³ego noœnika. Jest to miejsce biologicznej
aktywnoœci mikroorganizmów przekszta³caj¹cych zanieczyszczenia w mniej szkodli-
we produkty.

Wiele parametrów fizykochemicznych i eksploatacyjnych wp³ywa na wydajnoœæ i
sprawnoœæ oczyszczania gazów w biofiltrach. Projektowanie biofiltrów jest wci¹¿ w
du¿ym stopniu oparte na testach doœwiadczalnych lub ekstrapolacji danych literaturo-
wych.

Biodegradacja w biofiltrach jest podobna do zachodz¹cej w ziemi lub podczas bio-
logicznego oczyszczania œcieków. Kinetyka biodegracji modelowana jest czêsto rów-
naniem Michaelisa–Menten

L

L

C
C

+
=

s

maxL

K
k

dt
dC

(5)

gdzie:
CL – stê¿enie zanieczyszczeñ w cieczy, mol/dm3;
kmax – maksymalna szybkoœæ degradacji, mol/dm3s;
Ks – po³owa sta³ej saturacji, mol/dm3.

Gdy stê¿enia s¹ wysokie w stosunku do sta³ej Ks, szybkoœæ biodegradacji jest w
przybli¿eniu równa kmax i nie zale¿y od stê¿enia — degradacja jest rzêdu zerowego.
Gdy stê¿ania s¹ poni¿ej sta³ej Ks szybkoœæ biodegradacji jest w przybli¿eniu proporcjo-
nalna do stê¿enia zanieczyszczeñ — degradacja jest pierwszego rzêdu. Stosuj¹c rów-
nanie Michaelisa–Menten dla ca³ej populacji mikroorganizmów (komórek) zak³ada siê,
¿e liczba obecnych mikroorganizmów nie zmienia siê w czasie — kmax i Ks nie ulegaj¹
zmianie. W wielu przypadkach przyrost biomasy zwiêksza siê wraz ze wzrostem kon-
sumpcji zanieczyszczeñ. Kinetyka biodegradacji jest wiêc zwi¹zana ze wzrostem popu-
lacji mikroorganizmów równaniem
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X 
dt
dX µ= (6)

gdzie:
X – gêstoœæ lub stê¿enie biomasy, mg/dm3,
µ – wspó³czynnik proporcjonalnoœci – w³aœciwa szybkoœæ wzrostu, s-1.

W³aœciwa szybkoœæ wzrostu µ jest z kolei zale¿na od stê¿enia zanieczyszczeñ do-
stêpnych do konsumpcji przez mikroorganizmy:

Lm

Lmax

CK
C  

+
⋅µ

=µ (7)

W przypadkach wysokich stê¿eñ zanieczyszczeñ mog¹ one stanowiæ inhibitory
wzrostu mikroorganizmów, co okreœla sta³a inhibicji Ki w równaniu:
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W biofiltrach (bioabsorberach) ze sp³ywaj¹c¹ warstewk¹ cieczy, zwil¿aj¹c¹ w
sposób ci¹g³y wype³nienie z osadzonymi na nim mikroorganizmami, powietrze i zanie-
czyszczona ciecz przep³ywaj¹ w przeciwpr¹dzie lub we wspó³pr¹dzie w dó³ lub do
góry (ang. Bio-trickling filter, niem. Biorieselbett), rys. 2.

Rys. 2. Schemat instalacji bioreaktora ze sp³ywaj¹c¹ (przep³ywaj¹c¹) warstewk¹ biozawiesiny
1 – bioreaktor, 2 – destruktor piany, 3 – odstojnik

Ciecz zanieczyszczona
surowiec

Powietrze
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1
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Mikroorganizmy osadzone s¹ na ró¿nego rodzaju i kszta³tu wype³nieniach synte-
tycznych i zwil¿ane w sposób ci¹g³y wod¹ lub zawiesin¹ zawracan¹ z uk³adu separacji
biomasy. Zanieczyszczenia z gazu, po absorpcji w sp³ywaj¹cej warstewce, przenoszo-
ne s¹ bezpoœrednio do mikroorganizmów na wype³nieniu, gdzie ulegaj¹ biodegradacji.
Produkty utleniania w wodzie kierowane s¹ do wêz³a separacji biomasy, sk¹d woda
klarowna zneutralizowana zasad¹ i wzbogacona w tzw. po¿ywkê zawracana jest na
zraszanie biowype³nienia. Bioabsorbery ze zwil¿onym wype³nieniem, w porównaniu z
klasycznymi biofiltrami, nie posiadaj¹ naturalnych noœników organicznych np. kompo-
stu, st¹d trwa³oœæ takiego wype³nienia jest nieograniczona. Otwarta struktura wype³-
nienia i kontrolowany wzrost biomasy powoduje, ¿e zu¿ycie energii jest niewielkie.
Czas przebywania reagentów przy zwiêkszonym stê¿eniu zanieczyszczeñ jest kilka-
krotnie mniejszy i wynosi 10–15 s, dlatego bioreaktory tego typu posiadaj¹ objêtoœæ
3–4 razy mniejsz¹. Uk³ady takie u¿ywane s¹ do oczyszczania gazów odlotowych z
kwaœnych zanieczyszczeñ zawieraj¹cych azot, chlor i siarkê, jak i wêglowodorów w
przemyœle chemicznym, rolno-spo¿ywczym i in., a tak¿e œcieków zanieczyszczonych
wêglowodorami

Wed³ug modelu warstewkowego Ottengrafa szybkoœæ degradacji w bioabsorbe-
rach jest niezale¿na od stê¿enia substratu, tj. gdy stê¿enie krytyczne substratu w bio-
warstewce jest mniejsze od sta³ej Michaelisa–Menten, aktywnoœæ biologiczna limituje
przebieg procesu.
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B

uHk
hXk η exp1 (9)

gdzie:
k – sta³a szybkoœci reakcji, s-1;
XB – stê¿enie biomasy w cieczy, mg/m3;
h – wysokoœæ wype³nienia, m.;
km – sta³a Michaelisa–Menten (substratu), mg/m3;
H – sta³a Henry’ego, (kg/m3)G/(kg/m3)L,
uG – prêdkoœæ gazu, m/s.

Je¿eli stê¿enie substratu w biowarstewce jest mniejsze od krytycznego, etapem
limituj¹cym jest dyfuzja w biowarstewce i szybkoœæ biodegradacji maleje ze zmniejsze-
niem stê¿enia zanieczyszczeñ w gazie.
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W bioskruberach substancjê bioaktywn¹ stanowi zawiesina wodna odpowiednich
mikroorganizmów, która mo¿e byæ odnawialna na powierzchni wype³nieñ. Oczyszcza-
nie w bioskruberach prowadzi siê gdy produkty biodegradacji, jak np. kwasy powsta³e
w procesie usuwania H2S lub NH3 mog³yby byæ niebezpieczne dla warstwy biofiltru,
lub gdy zanieczyszczenia s¹ s³abo rozpuszczalne w wodzie.
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Dla usuwania wêglowodorów chlorowanych bardziej przydatne s¹ bioskrubery i
biofiltry zwil¿ane ciecz¹ w sposób ci¹g³y. Klasyczne biofiltry w tym przypadku ulêgaj¹
szybko tzw. „zakwaszeniu”.

W bioskruberach barbota¿owych ruch zawiesiny mikroorganizmów wywo³any
jest wznoszeniem siê pêcherzyków gazu, generowanych przez barbotery. Przestrzeñ
barbota¿u dzielona jest zwykle na dwie strefy. W pierwszej œrednice pêcherzyków
okreœlone s¹ przez rozmiar otworu generuj¹cego, w drugiej natomiast przez ruch cie-
czy wywo³uj¹cy koalescencje i rozpad pêcherzyków. Objêtoœæ zbiornika lub kolumny
barbota¿owej okreœlona jest przez wydajnoœæ procesu i jego kinetykê. Nale¿y dobraæ
natomiast geometrie aparatu i rodzaj barbotera. Stosunek wysokoœci kolumn barbota-
¿owych do ich œrednicy wynosi 1–10.

W bioreaktorach cyrkulacyjnych, w których ruch, cyrkulacja cieczy lub zawie-
siny jest wymuszony barbota¿em powietrza (ang. airlift reactors) znajduj¹ siê dwie
strefy: jedna wznosz¹cego siê strumienia pêcherzyków powietrza i druga opadaj¹cego
strumienia cieczy — nie barbotowana wewnêtrzna lub zewnêtrzna.

Do zalet bioskruberów (absorber + bioreaktor barbota¿owy) zalicza siê :
– du¿e szybkoœci przenikania masy dla substancji dobrze rozpuszczalnych wodzie,
– mo¿liwoœæ usuwania zanieczyszczeñ w wiêkszym stê¿eniu ni¿ w biofiltrach kla-

sycznych,
– du¿e mo¿liwoœci modelowania i kontroli przebiegu procesu oraz zwartoœæ instalacji.

Do wad bioskruberów nale¿¹:
– koniecznoœæ precyzyjnej kontroli prowadzenia procesu w uk³adzie trójfazowym,
– du¿e zu¿ycie wody przy zanieczyszczeniach s³abo rozpuszczalnych,
– wysoki koszt inwestycyjny i eksploatacyjny,
– wytwarzanie nadmiarowego strumienia biomasy i œcieków wodnych.

U¿ywanie metod biologicznego oczyszczania gazów zwi¹zane jest z emisj¹ mikro-
organizmów, g³ównie bakterii i w mniejszym stopniu grzybów, do powietrza atmosfe-
rycznego z gazami oczyszczonymi. Dane na ten temat s¹ ograniczone, lecz wynika z
nich, ¿e stê¿ênie jest tego samego rzêdu, lub nieco wiêksze ni¿ w powietrzu w po-
mieszczeniach — 103–104/m3, [Warych 1998].

Problemy projektowe

Do analizy mo¿liwoœci stosowania biologicznego oczyszczania gazu i projektowa-
nia procesu konieczna jest znajomoœæ charakterystyki strumienia zanieczyszczonego
gazu obejmuj¹cego maksymalny strumieñ objêtoœci gazu, temperaturê, wilgotnoœæ i
sk³ad jakoœciowy i iloœciowy zanieczyszczeñ i ich ewentualne zmiany w czasie, infor-
macji i danych maj¹cych wp³yw na wybór i stosowanie metody, [Warych 1999]. Obej-
muje to wymagany stopieñ oczyszczania adekwatny do przepisów, wymagañ lokal-
nych i krajowych, jak równie¿ takie czynniki jak lokalizacja i dostêpna przestrzeñ oraz
koszty. Dla pojedynczych sk³adników sprawnoœæ destrukcji mo¿e byæ okreœlona z da-
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nych kinetycznych i z doœwiadczeñ stosuj¹cych podobne uk³ady oczyszczania. Je¿eli
biofiltracja zapewnia wymagany stopieñ destrukcji zanieczyszczeñ, to dalszym etapem
jest analiza dla wybrania rozwi¹zania efektywnego ekonomicznie, przy czym nale¿y
zaznaczyæ, ¿e wymiary biofiltru s¹ istotnym sk³adnikiem kosztu. Koszt inwestycyjny
wed³ug ró¿nych danych wynosi od ok. $3/(m3h) dla instalacji ziemnych otwartych
stosowanych dla usuwania zanieczyszczeñ o ma³ym stê¿eniu, ³atwo biodegradowal-
nych, do ok. $60/(m3h) dla innych. Koszt eksploatacyjny jest zwykle mniejszy ni¿ w
innych alternatywnych metodach oczyszczania i wed³ug danych literaturowych wyno-
si oko³o $4,5/(m3h).

Projektowanie uk³adu biofiltracji wymaga szczegó³owej znajomoœci warunków
i ograniczeñ biowarstwy, sk³adników instalacji i kosztów. Istotnym parametrem pro-
jektowym biofiltrów jest wydajnoœæ biodegradacji zwi¹zana ze stê¿eniem usuwanych
zanieczyszczeñ.

WB =
V
CV iG η⋅⋅&

(11)

gdzie:

 VG
& – strumieñ objêtoœci oczyszczanego gazu,

 Ci – stê¿enie wlotowe zanieczyszczeñ,
 h – sprawnoœæ oczyszczania,
 V – objêtoœæ biowarstwy.

Wydajnoœæ WB wzrasta ze zwiêkszeniem stê¿enia zanieczyszczeñ, lecz tylko do
okreœlonej granicy okreœlonej warunkami kinetycznymi transportu. W oparciu o bilans
masy zanieczyszczeñ w biofiltrze, wydajnoœæ biodegradacji mo¿e byæ wyra¿ona zale¿-
noœci¹:

WB = ( )oii CCC
t
2

⋅− (12)

gdzie:
t – czas przebywania gazu w biofiltrze, h;
Ci, Co – stê¿enie zanieczyszczeñ w gazach wlotowych i odlotowych odpowied-

nio, g/m3.

Podsumowanie

Jak wynika z przedstawionego przegl¹du uk³adów oczyszczania biologicznego ga-
zów odlotowych, stanowi¹ one istotn¹ alternatywê dla wielu u¿ywanych dotychczas
metod fizykochemicznych oczyszczania gazów. Biofiltracja jest metod¹ prost¹ i ma³o
kosztown¹ gdy jest dobrze zrealizowana w praktyce, co wymaga jednak dobrej znajo-
moœci podstaw biotechnologii i in¿ynierii procesowej (chemicznej). Biooczyszczanie
mo¿e byæ stosowane w uk³adach prostych, otwartych biofiltrach ziemnych u¿ywa-
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nych do usuwania odorów, przy neutralizacji lotnych zanieczyszczeñ organicznych
(LZO) w biofiltrach zamkniêtych równie¿ wielowarstwowych, których praca stero-
wana jest komputerowo. Bioskrubery, w tym równie¿ biofiltry ze sp³ywaj¹c¹ warstew-
k¹, maj¹ du¿e mo¿liwoœci zastosowañ tam, gdzie klasyczne biofiltry mo¿na u¿ywaæ w
ograniczonym zakresie np. w specyficznych warunkach usuwania dichlorometanu.

Jednak¿e, z mikrobiologicznego, jak i in¿ynierskiego punktu widzenia konieczne s¹
dalsze badania i optymalizacja procesu biosorpcji.
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Bogumi³a Wrzesiñska

TECHNIKI MEMBRANOWE W PROCESACH
Z U¯YCIEM MATERIA£ÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH

Charakterystyka procesów membranowych

Liczne zastosowania membran w przemyœle, medycynie, ochronie œrodowiska i
analityce chemicznej wskazuj¹, ¿e procesy membranowe reprezentuj¹ uznany stan wie-
dzy technicznej. Mimo to ich mo¿liwoœci rozwoju nie s¹ wyczerpane. Dalszy rozwój
sprowadza siê przede wszystkim do poszukiwania nowych materia³ów i konstrukcji
modu³ów membranowych, optymalizacji instalacji rozdzielczych, szukania nowych
zastosowañ oraz opracowania nowych metod, które dawa³yby zwiêkszon¹ sprawnoœæ
procesów rozdzielczych.

Typowy permeacyjny proces rozdzielania polega na przenikaniu z ró¿n¹ szybkoœci¹
sk³adników roztworów ciek³ych lub gazowych przez przegrodê, zwan¹ membran¹ per-
meacyjn¹ [Selecki, Gawroñski 1992]. Si³¹ napêdow¹ transportu masy jest ró¿nica po-
tencja³u elektrochemicznego sk³adnika i po obu stronach membrany:

∇ = ∇ + ∇ − ∇ − ∇µi i i i iRT a V P S T z F Eln .

Poszczególne procesy rozdzielania membranowego ró¿ni¹ siê sposobem realizo-
wania si³y napêdowej, mechanizmem transportu masy, rodzajem faz po obu stronach
przegrody oraz rodzajem zastosowanych membran. Najlepiej zbadane i najszerzej sto-
sowane s¹ procesy filtracji membranowej (osmoza odwrócona, nanofiltracja, ultrafil-
tracja, mikrofiltracja), w których si³¹ napêdow¹ jest ró¿nica ciœnieñ hydrostatycznych
panuj¹cych po obu stronach membrany. Du¿¹ grupê stanowi¹ procesy dyfuzyjne (dia-
liza, permeacja gazów, permeacja przez membrany ciek³e, perwaporacja), w których
rozdzielanie sk³adników mieszaniny ciek³ej lub gazowej zachodzi w wyniku ró¿nicy
stê¿eñ rozdzielanych substancji po obu stronach przegrody. Proces membranowego
rozdzielania roztworów mo¿e zachodziæ równie¿ pod wp³ywem ró¿nicy potencja³u elek-
trycznego. Jest to realizowane na skalê techniczn¹ w procesie elektrodializy.

Wymienione procesy membranowe s¹ stosowane w przemyœle i innych zastoso-
waniach technicznych lub znajduj¹ siê w stadium przejœciowym pomiêdzy badaniami
laboratoryjnymi i zastosowaniem w wiêkszej skali. W ostatnich latach powstaj¹ nowe
procesy membranowe, nie maj¹ce jeszcze znaczenia technicznego. Do procesów ba-
danych w skali laboratoryjnej nale¿¹: permeacja przez membrany gazowe, transport
przez elektrostatyczne membrany pseudo-ciek³e, perstrakcja, piezodializa.

Przysz³oœciowym i ciekawym kierunkiem jest zastosowanie membran do immobi-
lizacji powierzchni kontaktu faz w równowagowych procesach wymiany masy, takich
jak: ekstrakcja, destylacja, absorpcja i stripping gazowy. W membranowych wymien-
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nikach masy dwie fazy p³ynne, pomiêdzy którymi zachodzi transport masy, s¹ rozdzie-
lone mikroporowat¹ struktur¹ - membran¹. Powierzchnia miêdzyfazowa zostaje unie-
ruchomiona na powierzchni lub wewn¹trz membrany dziêki utrzymywaniu ró¿nicy
ciœnieñ po obu stronach przegrody lub zastosowaniu membran o specyficznych w³a-
œciwoœciach. Aparaty do realizacji procesów wymiany masy o takim rozwi¹zaniu s¹
ogólnie nazywane kontaktorami membranowymi. Nazwa wskazuje na biern¹ rolê mem-
brany w procesach transportu masy, w przeciwieñstwie do membranowych procesów
rozdzielania permeacyjnego [Gawroñski, Wrzesiñska 2000].

Techniki membranowe oferuj¹ ekonomiczny (energooszczêdny) i przyjazny dla
œrodowiska sposób rozdzielania mieszanin. Ich atrakcyjnoœæ zwi¹zana jest z tym, ¿e:

• proces rozdzielania zachodzi w sposób czysto fizyczny, bez termicznych, che-
micznych i biologicznych zmian w³aœciwoœci rozdzielanych sk³adników,

• separacja zachodzi w sposób ci¹g³y,
• instalacje membranowe z³o¿one z modu³ów s¹ zwarte i mog¹ byæ montowane nie-

mal w dowolnym miejscu i ³atwo dopasowywane do ka¿dej skali procesu,
• procesy membranowe mo¿na ³atwo ³¹czyæ z innymi procesami jednostkowymi

(procesy hybrydowe),
• techniki membranowe pozwalaj¹ na realizacjê procesów, których prowadzenie w

sposób konwencjonalny jest skomplikowane (np. rozdzielanie azeotropów) lub nie-
op³acalne (np. odsalanie wody morskiej).

Mo¿na przytoczyæ jednak szereg niedogodnoœci, takich jak:
• spadek wydajnoœci spowodowany polaryzacj¹ stê¿eniow¹ i zanieczyszczaniem

membrany (fouling),
• ograniczona ¿ywotnoœæ membran,
• ograniczona wytrzyma³oœæ chemiczna i termiczna,
• stosunkowo wysokie koszty inwestycyjne instalacji membranowych.

Zastosowania w biotechnologii

Techniki membranowe znajduj¹ coraz szersze zastosowanie w procesach wykorzy-
stuj¹cych preparaty biologicznie czynne [Bodzek, Bohdziewicz 1993]. Wiêkszoœæ proce-
sów biotechnologicznych zachodzi w wyniku fermentacji katalizowanej przez enzymy,
których noœnikiem jest materia³ komórkowy. Bardzo czêsto jednak wzrost mikroorgani-
zmów hamowany jest przez akumulacjê nadmiernej iloœci toksycznych bioproduktów.
Otrzymany roztwór pofermentacyjny charakteryzuje siê wiêc zwykle znacznym roz-
cieñczeniem. Niskie stê¿enie koñcowe produktów, zwykle poni¿ej 10%, wp³ywa w
sposób znacz¹cy na koszt ich separacji. Dodatkowym problemem stwarzaj¹cym trud-
noœci w rozdzielaniu i oczyszczaniu produktów biologicznych jest wra¿liwoœæ niektó-
rych substancji na temperaturê, pH, si³ê jonow¹ roztworu oraz si³y œcinaj¹ce. Bardzo
du¿e mo¿liwoœci rysuj¹ siê wiêc przed zastosowaniem w technologiach biochemicznych
procesów separacji membranowej charakteryzuj¹cych siê wysok¹ selektywnoœci¹, za-
chowawczoœci¹ wzglêdem substancji aktywnej i korzyœciami ekonomicznymi.
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Dziêki technikom membranowym w stosunkowo prosty sposób mo¿na rozwi¹zaæ
wiele problemów bioin¿ynieryjnych jak np.:

• niskotemperaturowa sterylizacja substratów, w tym równie¿ uzdatnianie i steryliza-
cja wody,

• aseptyczne i kontrolowane dozowanie sk³adników ciek³ych i gazowych zasilaj¹-
cych bioreaktor, w tym np. bezpêcherzykowe natlenianie,

• ci¹g³y odbiór produktów reakcji, szczególnie w przypadku ich inhibituj¹cego wp³y-
wu na materia³ aktywny,

• zapobieganie wymywaniu i dezaktywacji substancji aktywnych poprzez ich unieru-
chamianie na powierzchni membrany, wewn¹trz struktury membrany lub w prze-
strzeni miêdzymembranowej,

• frakcjonowanie produktów reakcji,
• zatê¿anie i oczyszczanie preparatów biologicznych,
• aseptyczny pobór próbek do analiz,
• monitoring œrodowiska reakcji przy u¿yciu membranowych elektrod enzymatycznych.

Wybrane aspekty zastosowania membran w bioprocesach

Filtracja membranowa

Najszerzej stosowane i najlepiej zbadane s¹ techniki membranowe, których si³¹
napêdow¹ jest ró¿nica ciœnieñ. Ogólny schemat wykorzystania procesów ciœnienio-
wych przedstawia tabeli 1.

Ze wzglêdu na zjawisko polaryzacji stê¿eniowej procesy filtracji membranowej
powinny byæ prowadzone w przep³ywie skrzy¿owanym, w którym strumieñ filtrowa-
nej cieczy przep³ywa równolegle do powierzchni membrany i krzy¿uje siê ze strumie-
niem permeatu. Istotnym problemem jest równie¿ zjawisko zanieczyszczania membran

Substancja Masa 
cząsteczkowa 

Rozmiar 
µm Proces rozdziału Ciśnienie 

MPa 
woda 18 0,2⋅10-3 osmoza  
jony nieorganiczne 10-100 0,2-0,4⋅10-3 odwrócona 1-10 
mono- i dwucukry 200-400 0,8-2,0⋅10-3   
kwasy organiczne 100-500 0,4-0,8⋅10-3   
antybiotyki 300-1000 06-1,2⋅10-3 ultrafiltracja 0,2-1 
enzymy 104-105 2-5⋅10-3   
bia³ka proste i wielocukry 104-106 2-10⋅10-3   
wirusy  0,03-0,3   
dro¿d¿e i grzyby  1-10   
bakterie  0,3-10 mikrofiltracja 0,05-0,5 
koloidy  0,1-1   
cz¹stki widzialne  25-50   

 

Tabela 1. Procesy ciœnieniowej separacji membranowej
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wywo³ane gromadzeniem siê cz¹stek na ich powierzchni lub w porach (fouling). Szcze-
gólne znaczenie ma to w przypadku separacji mikroorganizmów, które maj¹ tendencjê
do porastania membran i powlekania powierzchni warstw¹ œciœliwego ¿elu o ma³ej
przepuszczalnoœci. Stwierdzono, ¿e blokowanie membran jest silne gdy pory maj¹ po-
równywaln¹ œrednicê z wielkoœci¹ mikroorganizmów.

Znamy wiele metod ograniczania polaryzacji stê¿eniowej i foulingu oraz regeneracji
membran. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ metody przemywania wstecznego strumie-
niem filtratu (tzw. backflushing), pulsacje ciœnienia transmembranowego, rotacja mem-
bran, oraz specjalne rozwi¹zania konstrukcyjne modu³ów wymuszaj¹ce zawirowania i
turbulencje lub powstawanie si³ œcinaj¹cych nad powierzchni¹ membrany. Dobre wy-
niki osi¹gniêto stosuj¹c filtracjê dynamiczn¹, gdzie redukcja efektów foulingu zwi¹zana
jest z du¿ymi prêdkoœciami œcinania i wystêpowaniem si³y odœrodkowej. Jednak wy-
stêpowanie du¿ych si³ œcinaj¹cych mo¿e przyczyniæ siê do obni¿enia aktywnoœci kata-
litycznej niektórych preparatów biologicznych. Du¿e znaczenie ma równie¿ odpowied-
ni dobór membrany, która oprócz odpowiednich parametrów separacyjnych powinna
charakteryzowaæ siê ma³ym powinowactwem do mikroorganizmów. Obiecuj¹co pre-
zentuj¹ siê wyniki badañ z zastosowaniem membran trekowych otrzymywanych tech-
nikami j¹drowymi, charakteryzuj¹cych siê g³adk¹ powierzchni¹ i sitow¹ struktur¹ [Wroñ-
ski, Adach, Buczkowski, Starosta 1997]. Jednak ze wzglêdu na wysok¹ cenê, ma³¹
porowatoœæ i trudnoœci z uzyskaniem du¿ych powierzchni tego typu membrany znala-
z³y stosowanie g³ównie w medycynie.

Bioreaktory membranowe

Reaktory membranowe s¹ urz¹dzeniami, w których procesy biochemiczne przebie-
gaj¹ w sposób ci¹g³y z równoczesnym odprowadzeniem z permeatem produktów reak-
cji. Generalnie bioreaktory membranowe dziel¹ siê na mikrobiologiczne i enzymatyczne.
Na rys. 1 przedstawiono przyk³adowe konfiguracje bioreaktorów membranowych.

Podstawowe sposoby immobilizacji enzymów w membranowych reaktorach en-
zymatycznych mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ ni¿ej podanego schematu:

Immobilizowane biokatalizatory

Katalizator wstrzymywany przez
membranê (w roztworze albo osadzony
na porowatym noœniku stanowi¹cym
wype³nienie, np.kana³u wewnêtrznego
membrany kapilarnej lub rurowej)

Katalizator na powierzchni lub wewn¹trz
membrany katalitycznej

Zaadsorbowany Żelowany na
powierzchni
membrany

Uwiêziony Zwi¹zany chemicznie

w czasie
formowania
membrany

w wyniku
filtracji przez
membranê

przez sieciowanie 
we wnêtrzu
membrany

przez wi¹zanie
kowalencyjne 
z membran¹
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Pierwszy sposób immobilizacji jest stosowany w przypadku reaktorów zbiorniko-
wych z zewnêtrznym modu³em filtracyjnym oraz w reaktorach z membranami ruro-
wymi lub kapilarnymi. Drugi jest charakterystyczny dla reaktorów z membranami ka-
talitycznymi. Modu³ z takimi membranami jest jednoczeœnie w³aœciwym reaktorem. Ze
wzglêdu na to, ¿e bioreaktory pracuj¹ w temperaturach pokojowych mo¿na w nich

Rys. 1. Zasada dzia³ania bioreaktorów membranowych: a) reaktor enzymatyczny z membran¹ we-
wn¹trz bioreaktora, b) reaktor enzymatyczny z zewnêtrznym modu³em membranowym, c) reaktor
mikrobiologiczny z jednoczesn¹ separacj¹ produktów w zewnêtrznych modu³ach membranowych, d)
metody immobilizacji enzymów: I) immobilizacja fizyczna na powierzchni membrany, II) immobilizacja
chemiczna za pomoc¹ wi¹zañ kowalencyjnych, III) immobilizacja w strukturze membrany.

a)      b) 
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REAKTOR
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PRODUKT
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PRODUKT

REAKTOR
     MODU£
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c) 
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     MODU£Y
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stosowaæ tanie, szeroko dostêpne i stosunkowo prosto formowane membrany polime-
rowe, i to zarówno w charakterze zwyk³ych membran separacyjnych jak i tworzywa
do otrzymywania membran enzymatycznych.

Natlenianie

Istotnym zagadnieniem wielu procesów biologicznych jest natlenianie. Membrany
mog¹ byæ wykorzystane do dozowania gazu bezpêcherzykowego lub w postaci mikro-
pêcherzyków. Mikroporowata membrana hydrofobowa rozdziela fazê gazow¹ od cie-
k³ej. W przypadku, gdy ciœnienie gazu jest ni¿sze od ciœnienia przebicia gaz zawarty w
porach membrany jest absorbowany w cieczy w sposób bezdyspersyjny. Po przekro-
czeniu krytycznego ciœnienia przebicia nastêpuje uwalnianie pêcherzyków gazu po stronie
cieczy. Pierwszy sposób dozowania gazu jest korzystny szczególnie wtedy gdy nie-
wskazane jest istnienie uk³adu dwufazowego np. ze wzglêdu na flotacjê mikroorgani-
zmów. W drugim przypadku otrzymuje siê pêcherzyki o bardzo ma³ej œrednicy, co
zwiêksza efektywnoœæ wymiany masy i minimalizuje zu¿ycie gazu.

 Ciekawym rozwi¹zaniem technicznym jest szczelinowy modu³ membranowy z prze-
p³ywem helikoidalnym [Wroñski, D³uska, Hubacz, Molga 1999]. W aparacie tym gaz
doprowadzany jest do œrodowiska reakcji przez nieruchom¹ cylindryczn¹ membranê,
wewn¹trz której umieszczony jest wiruj¹cy cylinder. Ze wzglêdu na wysokie naprê¿enia
œcinaj¹ce w szczelinie powstaj¹ce pêcherze gazu s¹ silnie dyspergowane, co znacznie
przyczynia siê do rozwiniêcia powierzchni miêdzyfazowej, równie¿ w cieczach lepkich.

Zastosowania bioprocesów membranowych w ochronie œrodowiska

Opracowanie literaturowe przytaczaj¹ szereg mo¿liwoœci wykorzystania technik
separacji membranowej w ochronie i zarz¹dzaniu œrodowiskiem. Membrany znajduj¹
zastosowanie w:

• oczyszczaniu wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz œcieków komunal-
nych, pocz¹wszy od uzdatniania wody do odzysku wody ze œcieków,

• oczyszczaniu œcieków przemys³owych w miejscu ich powstawania. Sk³adniki za-
nieczyszczaj¹ce mog¹ byæ odzyskane i zawrócone do ponownego u¿ycia,

• technologiach nisko- i bezodpadowych, które ograniczaj¹ lub eliminuj¹ wytwarza-
nie zanieczyszczeñ.

Procesy membranowe s¹ stosowane w procesie produkcyjnym do separacji i za-
gêszczania produktów, co prowadzi do minimalizacji zu¿ycia substratów, produkcji
zanieczyszczeñ i zu¿ycia energii.

Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania ochrony œrodowiska, technologie mem-
branowe s¹ obecnie brane pod uwagê jako alternatywa klasycznych metod separacji.
Membrany mog¹ byæ stosowane samodzielnie oraz w po³¹czeniu z innymi metodami
tworz¹c ci¹gi technologiczne lub zintegrowane uk³ady hybrydowe. Postêpy w bada-
niach czyni¹ zastosowanie membran w ochronie œrodowiska realne technicznie i ko-
rzystne ekonomicznie.
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PSEUDOMONAS STUTZERI – BAKTERIE WI¥¯¥CE N2
I WYKORZYSTUJ¥CE ANTRACEN JAKO JEDYNE •RÓD£A

WÊGLA I ENERGII

Wprowadzenie

Do szczególnie niebezpiecznych i uci¹¿liwych zanieczyszczeñ gleb i wód nale¿¹
wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne (WWA). Dostaj¹ siê one do œrodowi-
ska wraz z produktami pyrolizy wêgla i niepe³nego spalania paliw p³ynnych. Wiele z
tych zwi¹zków wystêpuje tak¿e w ropie naftowej i we frakcji aromatycznej podczas jej
destylacji. Tylko niewiele mikroorganizmów takich jak: Cunngahamella elegans, Asper-
gillus ochraceus, Phanerochaete chrysosporium, Saccharomyces cerevisiae, Syncepha-
lastrum racemosum [Hammel, Green, Gai 1991; Reddy, Gold 2000; Trzesicka-M³y-
narz, Ward 1995], Mycobacterium [Cerniglia, Heitkamp 1990; Dean-Ross, Cerniglia
1996; Kelley, Cerniglia 1991; Rehman, Noll, Steinberg, Kettrup 1998] oraz wiele gatun-
ków nale¿¹cych do rodzaju Pseudomonas [Caldini, Cenci, Manenti, Morozzi 1995; Grim-
berg, Stringfellow, Aitken 1996; Menn, Applegate, Slayer, 1993; Rossello-Mora, Lalu-
cat, Garcia-Valdes, 1994; Stringfellow, Aitken 1995; Trzesicka-M³ynarz, Ward 1995]
mo¿e wykorzystywaæ te zwi¹zki jako Ÿród³o wêgla i energii. Samooczyszczanie gleb i
wód z tych zanieczyszczeñ jest wiêc procesem d³ugotrwa³ym. Szczególnie obiecuj¹ce
wydaje siê wykorzystanie metod biotechnologicznych (bioremediacji) polegaj¹cych w
tym przypadku na przyspieszeniu oczyszczania poprzez wprowadzenie do œrodowiska
szczepionki z mikroorganizmów (bioaugmentacja) intensywnie mineralizuj¹cej te zwi¹zki.
Jednak na sukces bioremediacji ma wp³yw wiele czynników a bardzo istotnym jest
dostêpnoœæ pierwiastków biogennych: azotu i fosforu. WWA mog¹ byæ tak¿e rozk³ada-
ne w procesach kometabolicznych przy wykorzystaniu jako substrat pierwotny inny
³atwo metabolizowany zwi¹zek wêgla. Strefa korzeniowa roœlin jest miejscem, gdzie
naturalnie liczebnoœæ mikroorganizmów jest znacznie wy¿sza ni¿ w glebie poza zasiê-
giem korzeni ze wzglêdu na obfitoœæ substratów pierwotnych dostarczanych przez
wydzieliny korzeniowe. To zjawisko jest wykorzystywane w technologii oczyszczania
okreœlanej jako fitoremediacja.

Zdolnoœæ do wykorzystywania przez mikroorganizmy wêglowodorów jako Ÿród³a
wêgla i energii warunkuje informacja genetyczna koduj¹ca syntezê enzymów uczestni-
cz¹cych w ich przemianach do acetylo-CoA. Najczêœciej jest ona zlokalizowana na
pozagenomowych elementach – plazmidach.

 Dioksygenaza katecholowa jest g³ównym enzymem odpowiedzialnym za przekszta³-
cenie wêglowodorów aromatycznych, katalizuje ona pierwszy etap ich oksydacji. In-
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formacja ta zlokalizowana jest na plazmidzie np. NaH7 w szczepie np. P.putida PpG718i
pKA1 u P.fluorescens11. Wysoka homologia genów koduj¹cych enzymy odpowiedzial-
ne za degradacjê wêglowodorów aromatycznych wchodz¹cych w sk³ad operonów
takich jak: nah, pah, ndo, dox wœród szczepów Pseudomonas1,8,22, mo¿e sugerowaæ
istnienie genetycznego potencja³u dla degradacji antracenu u P.stutzeri. Bakteria ta jest
zdolna do wi¹zania N2 wykorzystuj¹c jako substraty pierwotne wiele zwi¹zków wêglo-
wych takich jak: cukry, alkohole, kwasy trójkarboksylowe bêd¹ce produktami poœred-
nimi w cyklu Kerbsa.

Celem niniejszej badañ by³o wiêc sprawdzenie czy szczepy Pseudomonas stutzeri
wyizolowane ze strefy korzeniowej jêczmienia i wydmuchrzycy piaskowej s¹ zdolne
do wi¹zania N2 wykorzystuj¹c antracen jako substrat pierwotny.

Materia³y i metody

W badaniach wykorzystano 4 szczepy bakterii Pseudomonas stutzeri wyizolowane
w Zak³adzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG w Pu³awach z endoryzosfery jêczmienia
(Hordeum sativum) i 8 szczepów z strefy korzeniowej trawy (Elymus arenarius) zebra-
nych z okolic Œwinoujœcia oraz Sobieszewa . Metody izolacji, hodowli oraz oznaczenia
tych bakterii do gatunku opisano Przez M. Król i wspó³autorów [2001].

Ich zdolnoœæ do wykorzystywania antracenu, jako jedynego Ÿród³a wêgla i energii
oraz wi¹zania N2 okreœlano w hodowli na bezazotowej Nfb po¿ywce mineralnej. Bakte-
rie hodowano w temperaturze 30 °C przez okres 168 godzin. Intensywnoœæ wi¹zania
N2 powodowana aktywnoœci¹ nitrogenezow¹ oznaczono metod¹ redukcji acetylenu
z zastosowaniem chromatografu gazowego (PAY UNICAM – 204; detektor p³omienio-
wo-jonizacyjny FID; kolumna szklana, d³ugoœci 2,1 m, wype³nienie Poropak Q 80–120
mesh;. temperatury: dozownik 135 °C, detektor 125 °C, kolumna 60 °C; gazem no-
œnym by³ odtleniony azot, zawartoœæ O2 poni¿ej 2 ppm). Bakterie hodowano w 6 cm3

bezazotowego, pó³p³ynnego pod³o¿a z dodatkiem antracenu 1% (w/v) przez okres 168
godzin w atmosferze 10% acetylenu w temp. 30 °C (pojemnoœæ fazy gazowej 7 cm3).
Iloœæ zredukowanego acetylenu do etylenu oznaczano po 2, 24, 48, 72, 96, 120, 144 i
168 godzinnych inkubacjach. Kontrolê stanowi³y hodowle w pod³o¿u nie zawieraj¹cym
antracenu jako Ÿród³a wêgla oraz pod³o¿e hodowlane nie zaszczepione. W obu tych
przypadkach nie stwierdzono redukcji acetylenu.

Obecnoœæ genu koduj¹cego 2,3 dioksygenazê katecholow¹ (C2,3DO) sprawdzano
metod¹ repliki ca³ych kolonii na filtry nylonowe i hybrydyzacji z sond¹ molekularn¹
znakowan¹ nieizotopowo digoksygenin¹ (DIG-11-UTP). Matryc¹ do syntezy sondy
by³ plazmid pWW0 otrzymany z szczepu P. putida (Acc.No.M64747). Startery do
syntezy sondy obejmowa³y konserwatywny fragment genu C2,3DO, homologiczny
dla P. stutzeri (Acc.No.AF039534) od pozycji «5- 8152-8168- 3« oraz 5«- 58373-
8398- 3«. Detekcjê hybrydu wykonano zgodnie z procedur¹ DIG Nucleic Acid Detec-
tion Kit firmy ROCHE z zastosowaniem przeciwcia³ anty-DIG sprzê¿onych z alkalicz-
n¹ fosfataz¹, która w obecnoœci BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolo-phosphate) prze-
kszta³ca NBT (nitroblue tetrazolium) w barwny produkt.
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Omówienie wyników

Dziesiêæ z poœród 12 przebadanych szczepów Pseudomonas stutzeri charakteryzo-
wa³o siê wysok¹ aktywnoœci¹ nitrognazy okreœlon¹ przez pomiar redukcji acetylenu.
Na ogó³ jej najwy¿sz¹ aktywnoœæ (od 22,0 nM do 82,4 nM C2H4·h

–1· cm3·fazy gazo-
wej) obserwowano po 48 godzinnej hodowli w po¿ywce z antracenem jako jedynym
Ÿród³em wêgla i energii. Wyj¹tkiem by³ szczep P. stutzeri 40T5 osi¹gaj¹cy najwy¿sz¹
aktywnoœæ nitrogenazy po 72 godzinach (rys. 1, 2, 3).
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Rys. 1. Redukcja acetylenu przez szczepy Pseudomonas stutzeri wyizolowane z endoryzosfery
Elymus arenarius (Œwinoujœcie) hodowane w po¿ywce bezazotowej z antracenem, jako jedynym
Ÿród³em wêgla. 1) szczep 52, 2) szczep 53, 3) szczep 54, 4) szczep 57.

Rys. 2. Redukcja acetylenu przez szczepy Pseudomonas stutzeri,wyizolowane z endoryzosfery
Elymus arenarius (Sobieszewo) hodowane w po¿ywce bezazotowej z antracenem jako jedyne
Ÿród³o wêgla). 1) szczep 40T1, 2) szczep 40T2, 3) szczep 40T4, 4) szczep 40T5.
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Szczególnie wysok¹ aktywnoœæ nitrogenazy stwierdzono u dwóch szczepów: 40T1
pochodz¹cego z endoryzosfery wydmuchrzycy piaskowej z okolic Sobieszewa oraz
P.stutzeri 103 wizolowanego z jêczmienia. Aktywnoœæ nitrogenazowa obni¿a³a siê wraz
z wyd³u¿aniem siê okresu inkubacji, jednak po 168 godzinach utrzymywa³a siê na sta-
³ym poziomie do 22,0 nM C2H4h

–1cm3 fazy gazowej.
W wyniku hybrydyzacji z sond¹, otrzymano ró¿nej intensywnoœci sygna³y w

koloniach szczepów P. stutzeri. Mo¿e to wskazywaæ na ró¿n¹ liczbê kopii genu dla
2,3-dioksygenazy katecholowej w ich komórce. W wiêkszoœci badanych szczepów
zaobserwowano korelacje pomiêdzy intensywnoœci¹ sygna³u a aktywnoœci¹ nitrogena-
zow¹ podczas wzrostu na po¿ywce bezazotowej z antracenem jako jedynym Ÿród³em
wêgla i energii. Wyj¹tkiem s¹ szczepy 40T4 i 40T2 wyizolowane z endoryzosfery wy-
dmuchrzycy piaskowej z okolic Sobieszewa, oraz 52 i 53 wyizolowane z traw z okolic
Œwinoujœcia, gdzie nie stwierdzono takiej zale¿noœci (rys. 4, 5, 6). Na podstawie aktu-
alnej literatury mo¿a przypuszczaæ, i¿ w genomie tych szczepów istnieje zapis gene-
tyczny dla innej meta-dioksygenazy przeprowadzaj¹cej mineralizacjê antracenu. Po-
nadto ró¿nice iloœciowe dla ka¿dej z dioksygenaz C1,3DO i C2,3DO oraz wynikaj¹ce z
tego zmienne proporcje tych genów w komórce bakteryjnej mog¹ mieæ istotny wp³yw
na ich potencja³ w mineralizacji antracenu16.
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Rys. 3. Redukcja acetylenu przez szczepy Pseudomonas stutzeri wyizolowane z endoryzosfery
jêczmienia, hodowane w po¿ywce bezazotowej z antracenem jako jedyne Ÿród³o wêgla: 1) szczep
101, 2) szczep 102, 3) szczep 103, 4) szczep 105.
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Rys. 4. Hybrydyzacja kolonii szczepów Pseu-
domos stutzeri wyizolowanych z endoryzos-
fery Elymus arenarius (Œwinoujœcie) z sond¹
molekularn¹ obejmuj¹c¹ 238 pz fragment genu
dla dioksygenazy katecholowej znakowan¹
DIG-11-UTP metod¹ PCR.
1) szczep 52, 2) szczep 53, 3) szczep 54,
4) szczep 57.

Rys. 5. Hybrydyzacja kolonii szczepów Pseu-
domonas stutzeri wyizolowanych z endory-
zosfery Elymus arenarius (Sobieszewo) z
sond¹ molekularn¹ obejmuj¹c¹ 238 pz frag-
ment genu dla dioksygenazy katecholowej
znakowan¹ DIG-11-UTP metod¹ PCR.
1) szczep 40T1, 2) szczep 40T2, 3) szczep
40T4, 4) szczep 40T5

Rys. 6. Hybrydyzacja kolonii szczepów Pseu-
domonas stutzeri wyizolowanych z endory-
zosfery jêczmienia z sond¹ molekularn¹ obej-
muj¹c¹ 238 pz fragment genu dla dioksygena-
zy katecholowej znakowan¹ DIG-11-UTP me-
tod¹ PCR.
1) szczep 101, 2) szczep 102, 3) szczep 103,
4) szczep 105.
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Podsumowanie i wnioski

1. Badane szczepy Pseudomonas stutzeri charakteryzuj¹ siê wysok¹ aktywnoœci¹
nitrogenazy podczas wzrostu na pod³o¿u z dodatkiem antracenu jako jedynego Ÿród³a
wêgla

2. Po³¹czenie tych cech wydaje siê byæ interesuj¹c¹ w³aœciwoœci¹ charakteryzuj¹c¹ te
szczepy, gdy¿ mog³yby one uczestniczyæ w procesach bioremediacji bez uzupe³nienia
œrodowiska azotem. Na podstawie uzyskanych wyników nie mo¿na jednak
wnioskowaæ o poziomie aktywnoœci nitrogenezowej tych bakterii przy mineralizacji
antracenu w œrodowisku glebowym.

3. Genetyczny potencja³ tych szczepów do mineralizacji wêglowodorów aromatycznych
zosta³ potwierdzony korelacj¹ pomiêdzy intensywnoœci¹ redukcji acetylenu na
po¿ywce bezazotowej w obecnoœci antracenu a intensywnoœci¹ sygna³u
pochodz¹cego z hybrydyzacji z sond¹ molekularn¹ dla 2,3-dioksygenazy
katecholowej .

4. Zasiedlenie przez te szczepy strefy korzeniowej traw wskazuje na ich przydatnoœæ
w fitoremediacji gleb ska¿onych WWA.
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Agnieszka Szuster

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII SEAQUEST
JAKO METODA OCHRONY SIECI DYSTRYBUCJI WODY PITNEJ

PRZED KOROZJ¥ I ZARASTANIEM

Wprowadzenie

Nowoczesne technologie uzdatniania, pozwalaj¹ na t³oczenie do sieci wodoci¹go-
wej wody o coraz lepszych parametrach jakoœciowych. Nie daje to jednak gwarancji, i¿
woda o równie dobrych parametrach dotrze do odbiorców. G³ówn¹ przyczyn¹ tej sy-
tuacji jest stan sieci i instalacji wodoci¹gowych. Sieæ wykonana jest z materia³ów po-
datnych na korozjê i zarastanie osadami. Zjawiska te w g³ównej mierze wp³ywaj¹ na
pogarszanie siê jakoœci wody. Dotyczy to przed wszystkim odcinków o ma³ych œredni-
cach, zw³aszcza usytuowanych na koñcówkach sieci oraz tzw. stref mieszania, gdzie
dociera woda pochodz¹ca z ró¿nych Ÿróde³ i o ró¿norodnym sk³adzie fizyko-chemicz-
nym. W strefach tych powstaj¹ produkty korozji o s³abych w³aœciwoœciach ochron-
nych, a czêste zmiany kierunku przep³ywu wody powoduj¹ ich odrywanie siê od po-
wierzchni ruroci¹gów. Taki stan rzeczy powoduje pogorszenie jakoœci wody u odbior-
ców. Zwiêksza siê stê¿enia jonów ¿elaza i metali ciê¿kich (g³ównie Pb, Cu, Cd), pocho-
dz¹cych z korozji sieci i instalacji domowych. W przypadku wód agresywnych, stê¿enie
metali ciê¿kich zwiêksza siê ju¿ po kilkugodzinnej stagnacji w instalacji domowej [5].

Aby przeciwdzia³aæ tym zjawiskom niezbêdne s¹ kosztowne programy oczyszcza-
nia i ochrony sieci wodoci¹gowej. Niezbêdne jest mechaniczne lub hydromechaniczne
czyszczenie sieci, kosztowny reling (pokrywanie powierzchni rur wyœció³kami ochron-
nymi), a nawet wymiana starych zniszczonych odcinków sieci. Wymienione wy¿ej
zabiegi najczêœciej s¹ skuteczne i pozwalaj¹ na szybkie, jednak¿e doraŸne rozwi¹zanie
problemu, na okreœlony czas. Wad¹ ich jednak s¹ wysokie koszty i ograniczony czas
obserwowania pozytywnych efektów tych zabiegów.

Opracowanie ma na celu przedstawienie nowej, ale sprawdzonej ju¿ w wielu kra-
jach technologii SeaQuest* — metody ochrony sieci wodoci¹gowej przed korozj¹ i
zarastaniem, poprzez stosowanie inhibitorów zapobiegaj¹cych wytwarzaniu osadów
oraz hamuj¹cych proces korozji. Do najbardziej skutecznych inhibitorów nale¿¹ spe-
cjalne kompozycje orto- i polifosforanów.

Dzia³anie preparatu SeaQuest

Charakterystycznym dla tego preparatu fosforanowego jest to, i¿ wykazuje on szerokie
spektrum oddzia³ywania na sieæ wodoci¹gow¹. Stanowi on czynnik ochraniaj¹cy przewody
przed korozj¹ i zarastaniem, usuwa ju¿ istniej¹ce z³ogi rdzy i osadów, redukuje stê¿enie o³owiu

* PROTE jest wy³¹cznym dystrybutorem technologii SeaQuest w Polsce.
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i miedzi oraz obni¿a iloœci trihalometanów (THM-ów) pojawiaj¹cych siê w wodzie trafiaj¹cej
do odbiorców. Poza wymienionymi powy¿ej, istnieje jeszcze wiele innych korzyœci wynikaj¹-
cych ze stosowania technologii SeaQuest. Czêœæ z nich zosta³a przedstawiona poni¿ej.

OpóŸnianie korozji

Wieloletnie badania i doœwiadczenia ze stosowania technologii SeaQuest dowiod³y,
i¿ po jej zastosowaniu, na œciankach przewodów wodoci¹gowych tworzy siê antyko-
rozyjna pow³oka ochronna. Jest ona o wiele bardziej trwa³a i skuteczna od tej, jaka
powstaje na powierzchni rur po wt³oczeniu do sieci wody nieznacznie przesyconej
wêglanem wapniowym (metoda z wykorzystaniem wêglanu wapnia uznawana jest jako
sposób ochrony nowych sieci wodoci¹gowych przed korozj¹) [1].

Eliminacja „czerwonych i czarnych wód”

Tak zwane „czerwone wody” zwi¹zane s¹ z wystêpowaniem w ich sk³adzie ¿elaza, za-
równo pochodzenia naturalnego jak i zwi¹zanego z procesem korozji sieci wodoci¹gowej.
Jest to korozja elektrochemiczna. Wywo³ana jest ona dzia³aniem krótko zwartych lokalnych
ogniw korozyjnych powstaj¹cych z zetkniêcia powierzchni metalu z elektrolitem. W wyni-
ku korozji ¿elaza, jony niszczonego metalu przechodz¹ do roztworu, a w miejscu uszkodze-
nia powstaje w¿er korozyjny. W wyniku korozji do wody przedostaj¹ siê jony Fe2+, które
poprzez hydrolizê tworz¹ Fe(OH)2. W przypadku wód zawieraj¹cych tlen oraz w œrodowi-
sku alkalicznym, jony Fe2+ utleniane s¹ do Fe3+ i tworz¹ wodorotlenek lub tlenek ¿elazowy.

Tak zwane „czarne wody” pochodz¹ od jonów manganu znajduj¹cych siê wodzie
w sposób naturalny, b¹dŸ pojawiaj¹cych siê w wyniku reakcji zbli¿onej do przedsta-
wionej wy¿ej w odniesieniu do jonów ¿elaza.

W obu przypadkach, dzia³anie fosforanów polega na wi¹zaniu dwuwartoœciowych
jonów metalu w bezbarwne, rozpuszczalne kompleksy. Przy zastosowaniu odpowied-
nich proporcji fosforanów w stosunku do jonów ¿elaza i manganu, otrzymujemy zna-
cz¹c¹ poprawê jakoœci wód u odbiorców.

Zapobieganie wytr¹cania siê i usuwanie istniej¹cych osadów z sieci wodoci¹gowej

Podobnie jak w przypadku ¿elaza i manganu, stosowanie technologii SeaQuest umo¿li-
wia wi¹zanie jonów wapnia, magnezu i krzemu, przez co pozbawione s¹ one mo¿liwoœci
tworzenia osadów wewn¹trz sieci. Fosforany maja równie¿ zdolnoœæ do wbudowywania
siê w strukturê krystaliczn¹ wêglanu wapnia, co dodatkowo zak³óca formowanie siê i wzrost
kryszta³ów. W ten sposób mo¿na ca³kowicie zapobiec wytr¹caniu siê osadów wapniowo-
wêglanowych. Procesy te nazwano stabilizacj¹ twardoœci, poniewa¿ bez potrzeby zmiany
twardoœci wody osi¹ga siê ograniczenie tworzenia osadów wêglanowych [3].

Ciekawym jest równie¿ proces usuwania osadów, które ju¿ istniej¹ na wewnêtrznej
powierzchni ruroci¹gów. Proces powolnego wi¹zania jonów zawartych w osadach za-
pocz¹tkowywany jest przejœciem do roztworu dwuwartoœciowych jonów ¿elaza znajdu-
j¹cych siê w g³êbszych warstwach osadów. Dzieje siê tak za spraw¹ fosforanów przedo-
staj¹cych siê do ich wnêtrza. Proces zachodzi powoli, a¿ do osi¹gniêcia kontaktu fosfo-
ranów z powierzchni¹ rury. Rezultatem tego jest wzrost stê¿enia metali w wodzie. Rów-
noczeœnie na ods³oniêtej powierzchni metalu tworzy siê fosforanowa warstwa ochronna,
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przeciwdzia³aj¹ca korozji, powoduj¹c zmniejszenie iloœci jonów metali przechodz¹cych
do roztworu. Ostatecznym efektem jest prawie niezmienna jakoœæ wody u odbiorców.

W miarê postêpowania procesu wi¹zania jonów metali, barwa osadów zmienia ko-
lor na jaœniejszy, a ich struktury miêkn¹. Gdy osady s¹ wystarczaj¹co miêkkie, powsta-
³a masa mo¿e byæ hydraulicznie wyp³ukana. Jeœli zrezygnujemy z p³ukania, osady roz-
puszcz¹ siê i zostan¹ samoistnie usuniête w ci¹gu 12–18 miesiêcy.

Stosowanie technologii SeaQuest, pozwala wiêc na wyeliminowanie wielu proble-
mów zwi¹zanych z powstaj¹cymi osadami. Eliminuje siê wiêc problemy ze z³ogami
wapnia na bateriach prysznicowych, co pozwala utrzymaæ równe i w³aœciwie ukierun-
kowane przep³ywy. Znikaj¹ równie¿ osady wapnia na fili¿ankach, czajnikach itp. Przed-
³u¿ony zostaje okres pracy kot³ów grzewczych, dziêki eliminacji z³ogów wapnia gro-
madz¹cych siê w ich wnêtrzu. Nawet osady wapnia, które powoduj¹ niesprawnoœæ,
uszkodzenie czy niedok³adne odczyty na wodomierzach zostaj¹ usuniête, w efekcie
pozwala to na zmniejszenie kosztów wymiany i dok³adniejsze zestawienia zu¿ycia wody.

Redukcja stê¿enia o³owiu i miedzi

Zagro¿enie dla odbiorców stanowi¹ zarówno o³owiane elementy starych instalacji
domowych jak i miedziane, które coraz chêtniej stosowane s¹ w instalacjach wewnêtrz-
nych. Intensywnoœæ przechodzenia o³owiu do wody w du¿ym stopniu zale¿y od jej
zasadowoœci. Przy zasadowoœci wody < 0,6 val/m3 przechodzenie o³owiu do wody
zale¿y wyraŸnie od jej pH, natomiast przy zasadowoœci > 2,0 val/m3 wystêpuje brak
takiej zale¿noœci. MiedŸ z przewodów wodoci¹gowych korodowa³a bardziej przy pH >
8,0 i w wodach o niskiej zasadowoœci [5].

Równie¿ w przypadku stosowania rur z o³owiu i miedzi wykazano korzystne dzia-
³anie Technologii SeaQuest. W przypadku o³owiu metoda ta w znacznym stopniu obni-
¿a jego rozpuszczalnoœæ w wodzie pitnej, przez co uzyskuje siê dawki przyjmowane
przez organizm ludzki poni¿ej dawek dopuszczalnych wyznaczonych w rozporz¹dzeniach.
W przypadku miedzi, dzia³anie technologii SeaQuest polega m.in. na obni¿aniu stopnia
wytr¹cania siê do minimalnego poziomu. W Seattle (USA) stosowanie technologii Se-
aQuest, w ci¹gu zaledwie kilkunastu miesiêcy, pozwoli³o zmniejszyæ ogóln¹ korozyjnoœæ
wody o oko³o 50%, stê¿enie o³owiu u konsumentów o 40% oraz miedzi o 30% [5].

Wp³yw stosowania technologii SeaQuest na obecnoœæ THM

W wielu systemach rozprowadzaj¹cych wodê stosuje siê produkty takie jak wodo-
rotlenek sodu, wodorotlenek potasu, wêglan sodu, wapno dla podniesienia wartoœci pH
oraz zapewnienia mniejszej korozyjnoœci wody. Jeœli w wodzie znajduj¹ siê substancje
organiczne i w stacji uzdatniania podniesiono poziom pH do 7,2 lub wy¿ej, pojawia siê
potrzeba zwiêkszenia u¿ycia chloru. Dzieje siê tak dlatego, i¿ chlor jest o wiele bardziej
stabilny przy ni¿szej wartoœci pH, ni¿ przy wysokiej. Wraz ze wzrostem iloœci chloru,
wskazania zawartoœci THM mog¹ wzrosn¹æ. Technologia SeaQuest dzia³a skutecznie
w zapobieganiu korozji i osadzaniu siê osadów przy pH tak niskim jak 5 i tak wysokim
jak 11. Oznacza to, ¿e w trakcie jej stosowania nie ma potrzeby podnoszenia pH dla
kontroli procesów korozji. Jeœli w sieci nastêpuje spadek pH, zu¿ycie chloru maleje,
podczas gdy ci¹gle utrzymywane s¹ w³aœciwoœci dezynfekcyjne. Gdy iloœci dawkowa-
nego chloru maleje, malej¹ równie¿ szanse powstania du¿ych iloœci THM.
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Ró¿ne warunki stosowania technologii SeaQues

Osady formuj¹ siê praktycznie na wszystkich typach rur. Dotyczy to rur standardowych
stalowych, odlewanych ¿eliwnych, betonowanych i z tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP).
Technologia SeaQuest dzia³a efektywnie we wszystkich wymienionych typach rur.

Rury metalowe. Oprócz naturalnego ¿elaza znajduj¹cego siê w wodzie, woda koro-
zyjna mo¿e podnosiæ dodatkowe zawartoœæ ¿elaza poprzez kontakt z metalowymi rura-
mi. Dziêki silnej ochronie jak¹ daj¹ fosforany ograniczona jest mo¿liwoœæ podwy¿sze-
nia iloœci ¿elaza w wodzie poprzez ograniczenie kontaktu ze skorodowanymi rurami, a
w razie gdy ten kontakt nast¹pi SeaQuest wi¹¿e je w kompleksy. Poprzez silne dzia³anie
ochronne SeaQuest zabezpiecza metalowe rury przed niszczeniem.

Rury z PVC. Rury z PVC s¹ coraz bardziej popularne w zastosowaniu, jednak¿e w wiêk-
szoœci ostatnich opracowañ, pojawiaj¹ siê dwie g³ówne obawy dotycz¹ce tych rur. S¹ to:

1. Rury z PVC posiadaj¹ na swej powierzchni naturalny bio-film, który jest wytwa-
rzany przez potencjalnie szkodliwe mikroorganizmy i bakterie. Jak wskazuj¹ opra-
cowania, ten bio-film jest oporny na procesy chlorowania.

2. Rury z PVC s¹ równie¿ podatne na osiadanie kamienia wodnego, podobnie jak to
ma miejsce w przypadku rur metalowych. Dotyczy to wapnia, magnezu, krzemu i
z³ogów manganu, które s¹ przyci¹gane przez plastik.

Stosowanie technologii SeaQuest rozwi¹zuje te problemy poprzez stopniowe usu-
wanie trudnych osadów i bio-fimów, które tworz¹ siê wewn¹trz rur PVC. SeaQuest
wi¹¿e metale i eliminuje twardoœæ w mieszaninie, co stanowi przeszkodê dla bakterii
uczestnicz¹cych w formowaniu bio-filmu oraz osadów.

Korzyœci p³yn¹ce ze stosowania technologii SeaQuest

Stosowanie technologii SeaQuest w systemach dystrybucji wody wp³ywa na pod-
niesienie jakoœci wody t³oczonej sieci¹, jak i na poprawê stanu sieci. Nie bez znaczenia
s¹ równie¿ bezpoœrednie i poœrednie korzyœci ekonomiczne zawi¹zane z zastosowa-
niem tej technologii.
Poni¿ej zestawiono wybrane przyk³ady korzystnego dzia³ania technologii SeaQuest:

• Obni¿a stê¿enia o³owiu i miedzi w wodzie docieraj¹cej do odbiorców;
• SeaQuest dzia³a efektywnie przy pH z zakresu 5–11, pozwala obni¿aæ wartoœæ pH

uzdatnianej wody, a to z kolei obni¿a mo¿liwoœæ formowania siê THM-ów;
• Zastêpuje tradycyjne metody oczyszczania sieci wodoci¹gowej;
• Eliminuje tzw. „czerwone i czarne wody”, wywo³ane nadmiern¹ obecnoœci¹ jonów

¿elaza i manganu, która pomo¿e zmniejszyæ iloœæ reklamacji dotycz¹cych w³aœci-
woœci organoleptycznych wody, zg³aszanych przez odbiorców;

• Usuwa osady i produkty korozji z rur wodoci¹gowych a¿ do osi¹gniêcia pierwot-
nego przekroju rur;

• Dziêki eliminacji z³ogów wapnia, wodomierze nie bêd¹ wymaga³y czêstych napraw
i ewentualnych wymian. Zostanie wyd³u¿ona ¿ywotnoœæ kot³ów grzewczych za-
równo u indywidualnych odbiorców jak i w obiektach u¿ytecznoœci publicznej bez
koniecznoœci czyszczenia ich elementów;
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• Poprzez redukcjê i eliminacjê w¿erów korozyjnych w rurach, mechaniczne czysz-
czenie i wymiana rur oka¿e siê zbêdna;

• Zapewnia powstawanie warstwy ochronnej wewn¹trz przewodów, zabezpieczaj¹c
przed dalsz¹ korozj¹ i odk³adaniem osadów;

• Dziêki mo¿liwoœci efektywnej pracy przy ekstremalnych poziomach pH, produkty stoso-
wane do podnoszenia pH mog¹ zostaæ wyeliminowane. Mniejsze bêd¹ koszty sprzêtu.
Zmniejszy siê równie¿ iloœæ pracowników pracuj¹cych z wapnem i sod¹ kaustyczn¹;

• Poprzez eliminacjê z³ogów korozyjnych w rurach, pompy bêd¹ pracowaæ w nomi-
nalnym zakresie, a ich ¿ywotnoœæ wyd³u¿y siê. Koszty utrzymania sprzêtu i energii
elektrycznej w znaczny sposób malej¹;

• Zapobiega formowaniu siê siedlisk bakterii w postaci biofilmów na powierzchni rur;
• Redukuje czasu p³ukania sieci wodoci¹gowej;
• Redukuje zu¿ycie chloru.

Aspekty fizjologiczne dzia³ania fosforanów

Dawki mieszanin fosforanowych stosowane w Technologii SeaQuest nie wp³ywa-
j¹ ujemnie na organizm ludzki. Iloœci fosforu pochodz¹ce z uzdatnionej przy u¿yciu
technologii SeaQuest wody, porównuj¹c z ca³kowitymi iloœciami fosforu bior¹cymi
udzia³ w przemianie fosforanowej s¹ znikome. W postaci uzdatnionej wody, do której
dodaje siê ok. 3 mg P2O5/l, doros³y cz³owiek przyjmuje rocznie 2 g fosforu, a za maj¹ce
negatywny wp³yw uwa¿a siê dawki piêciokrotnie wy¿sze, tj. powy¿ej 10 g P2O5/m

3,
gdy¿ stabilizuj¹ kwasy ¿o³¹dkowe.

Z doœwiadczenia wykorzystania technologii SeaQuest, któr¹ stosuj¹ wiod¹ce firmy
w bran¿y wodoci¹gowej w wielu krajach œwiata wynika, ¿e stosowanie technologii
SeaQuest jest ze wszech miar korzystne.
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Jacek Kiepurski

ZASTOSOWANIE SZCZEPÓW BAKTERYJNYCH
W OCZYSZCZANIU ŒCIEKÓW, ODPADÓW I GRUNTÓW

Wprowadzenie

W ostatnim okresie techniki biologiczne umo¿liwi³y cz³owiekowi osi¹gniêcie tak
wysokiej jakoœci ¿ycia jaka by³a nie do pomyœlenia jeszcze kilka lat temu. W dobie
wspó³czesnej obserwujemy znaczny postêp w zakresie zastosowañ i komercjalizacji
technik biologicznych w medycynie, rolnictwie, ¿ywieniu, ochronie œrodowiska, wy-
twarzaniu z³o¿onych cz¹steczek itp. W ci¹gu ostatnich 10 lat widocznie wzros³a ak-
ceptacja dla zastosowania metod biotechnologicznych w biodegradacji wielu niepo¿¹-
danych substancji organicznych. Cz³owiek ciesz¹cy siê osi¹gniêciami i zdobyczami
przemys³u chemicznego zauwa¿y³ równie¿ skutki uboczne jego dzia³alnoœci. Podsta-
wowymi problemami sta³y siê odpady i œcieki, które towarzysz¹ do dnia dzisiejszego
praktycznie ka¿dej formie produkcji. Katastrofy i awarie sta³y siê przyczyn¹ przedosta-
wania siê do wód i gleby groŸnych substancji chemicznych. Zauwa¿alna degradacja
œrodowiska zmusi³a ludzi odpowiedzialnych za jego zniszczenie do podjêcia dzia³añ
prowadz¹cych do przywrócenia jego pierwotnej postaci. Odpowiednio wydane usta-
wy i akty wykonawcze narzucaj¹ zak³adom normy korzystania ze œrodowiska, a ich
przekraczanie w konsekwencji grozi p³aceniem wysokich kar. Ponadto dziêki prowa-
dzonej edukacji ekologicznej powsta³a potrzeba podjêcia kroków zmierzaj¹cych do li-
kwidacji skutków nieprzemyœlanej dzia³alnoœci cz³owieka prowadz¹cej do powstania
niekontrolowanych sk³adowisk odpadów, zanieczyszczenia wód gruntowych, ska¿e-
nia ziemi i rzek pozbawionych ¿ycia biologicznego. Równolegle powsta³y firmy, które
potrafi³y profesjonalnie zaj¹æ siê „naprawianiem œrodowiska”. Przygl¹daj¹c siê ich me-
todom i zakresowi wykonywanych prac mo¿na stwierdziæ, ¿e w uzyskaniu wysokich
efektów znaczny udzia³ maj¹ techniki biologiczne z wykorzystaniem szczepów bakte-
ryjnych. Biotechnologia znalaz³a swoje miejsce przy oczyszczaniu œcieków, biodegra-
dacji odpadów oraz likwidacji zanieczyszczeñ gruntu.

Zastosowanie szczepów bakteryjnych w oczyszczaniu œcieków

Oczyszczalnie œcieków w zale¿noœci od rodzaju i ³adunku zanieczyszczeñ dziel¹ siê
na: mechaniczne, chemiczne, biologiczne oraz mieszane w oparciu o wczeœniej ju¿
wymienione. W wiêkszoœci wypadków osi¹gniêcie wysokich efektów oczyszczenia
œcieków, pozwalaj¹cych na odprowadzanie ich do odbiornika, mo¿liwe jest tylko przy
zastosowaniu stopnia biologicznego. Bardzo czêstym przypadkiem jest, ¿e pomimo
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posiadania stopnia biologicznego oczyszczalnia nie spe³nia warunków narzuconych
zezwoleniem wodno–prawnym. Przyczynami takiego stanu rzeczy s¹ najczêœciej :
zwiêkszone ³adunki zanieczyszczeñ œcieków i ich odmienny (lub bardziej z³o¿ony) sk³ad
w stosunku do za³o¿eñ projektowych, b³êdy w projektowaniu, zu¿yte urz¹dzenia oraz
niew³aœciwa eksploatacja oczyszczalni. W³aœciciele staj¹ przed koniecznoœci¹ moderni-
zacji systemu oczyszczania, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ poniesienia wysokich nak³a-
dów inwestycyjnych. W tym bardzo pomocn¹ okazuje siê byæ metoda zwana „wspo-
maganiem biologicznym”. Termin ten u¿ywamy do okreœlenia techniki zwiêkszania
wydajnoœci biologicznej systemu oczyszczania poprzez zaprogramowany dodatek od-
powiednich szczepów bakteryjnych. Przy ich zastosowaniu bardzo czêsto okazuje siê,
¿e modernizacja nie jest konieczna lub mo¿na znacznie zmniejszyæ jej zakres. Nasze
doœwiadczenia pozwoli³y zastosowaæ z powodzeniem mikroorganizmy w kilkudziesiê-
ciu oczyszczalniach œcieków zak³adów przemys³u : t³uszczowego, miêsnego, owoco-
wo-warzywnego, mleczarskiego, rafineryjnego, chemicznego oraz oczyszczalniach
komunalnych.

Generalnie osi¹gniêto nastêpuj¹ce efekty:

1. poprawê parametrów œcieków oczyszczonych (BZT5, CHZT, EE., zaw. ogóln.
NO3, NH4, ...),

2. poprawê sedymentacji osadu,
3. zmniejszenie iloœci osadu nadmiernego,
4. poprawê indeksu osadu,
5. rozk³ad t³uszczu w osadzie czynnym,
6. likwidacjê ko¿ucha powstaj¹cego na powierzchni komór napowietrzania,
7. poprawê mo¿liwoœci odwadniania osadu,
8. redukcjê zwi¹zków biogennych w œciekach,
9. wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów,

10. redukcjê trudno degradowalnych zanieczyszczeñ przemys³owych.

Dodatkowymi korzyœciami, dla eksploatatorów, p³yn¹cymi z zastosowania biopre-
paratów by³y:

1. zmniejszenie zu¿ycia energii w procesie oczyszczania,
2. skrócenie wymaganego czasu przetrzymania œcieków,
3. wyeliminowanie lub wyraŸne ograniczenie chemicznych metod oczyszczania,
4. ograniczenie kosztów modernizacji (rozbudowy) systemu.

Stosuj¹c biopreparaty uzyskano znaczn¹ poprawê parametrów œcieków oczysz-
czonych. Tabela 1 obrazuje uzyskane efekty (redukcja podana w %) stosowania szcze-
pów bakteryjnych w stosunku do okresu tu¿ przed ich zastosowaniem.

Jednym z przyk³adów oczyszczalni œcieków, która zosta³a zaprojektowana z za-
³o¿eniem stosowania szczepów bakteryjnych by³a oczyszczalnia MZPOW „Agros –
Tarczyn” Sp. z o.o. w Tarczynie. Proces budowy zosta³ zakoñczony w 1997 roku.
Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia œcieków o przepustowoœci 3500 m3/dobê
jest oczyszczalni¹ trzystopniow¹, a ostatnim stopniem oczyszczania s¹ stawy rybne.
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Zastosowanie szczepów bakteryjnych w biodegradacji odpadów

Biodegradacja odpadów t³uszczowych

W procesach produkcji oraz oczyszczania œcieków bardzo czêstym odpadem s¹
t³uszcze. Wysokie koszty sk³adowania oraz problemy ze znalezieniem odbiorcy zmu-
szaj¹ do innych rozwi¹zañ. Jednym z nich mo¿e byæ u¿ycie preparatów biologicznych
powoduj¹cych rozk³ad t³uszczu do postaci dwutlenku wêgla, wody i niewielkich iloœci
kwasów t³uszczowych. W celu uwiarygodnienia skutecznoœci metody przedstawiono
wyniki doœwiadczenia rozk³adu odpadów t³uszczowych zbieranych w odt³uszczowni-
ku, a przeprowadzonego przez laboratorium Oczyszczalni Œcieków w Sitkówce oczysz-
czaj¹cej œcieki z Kielc. Autor ograniczy³ siê do dostarczenia procedury oraz ró¿nych
szczepów bakteryjnych. Wyniki badañ przedstawia tabela 3.

Po uzyskaniu tak zadawalaj¹cych efektów w laboratorium mo¿na przyst¹piæ do
realizacji zadañ w terenie. Jednym z nich, które chcia³bym szerzej opisaæ by³a biodegra-
dacja odpadów t³uszczowych deponowanych przez kilkanaœcie lat na wyrobisku po
eksploatacji piasku i ¿wiru przez Zak³ady T³uszczowe „Kruszwica” S.A.. Wylewisko
znajdowa³o siê wœród gruntów rolnych oko³o 1,8 km od Jeziora Gop³o. Powierzchnia
czynna wylewiska wynosi³a ok. 1 ha, a g³êbokoœæ do 4 m. Kolejno wykonano:

• dobór szczepów bakteryjnych w oparciu o badania próbek,
• badania modelowe rozk³adu t³uszczy,
• dokumentacjê techniczn¹ wykonawcz¹ zatwierdzon¹ przez w³adze ochrony œrodo-

wiska,
• instalacjê s³u¿¹c¹ dozowaniu bakterii oraz recyrkulowaniu wód podosadowych,

bakterii i po¿ywek,
• zaszczepienie kultur bakteryjnych i kontynuowanie procesu rozk³adu t³uszczy

(4 lata),
• rekultywacjê techniczna i roœlinna powierzchni wylewiska,
• monitoring œrodowiska.

Tabela 3. Rozk³ad odpadów t³uszczowych zbieranych w odt³uszczowniku

Komora 1  
Bakterie GF 

Komora 2  
Bakterie AB 

Komora 3  
Bakterie GF+AB Data Czas poboru CHZT 

mg/dm3 
EE 

mg/dm3 
CHZT 

mg/dm3 
EE 

mg/dm3 
CHZT 

mg/dm3 
EE 

mg/dm3 
26.10.99r. próba zerowa 15 700 64 640 11 500 64 640 15 000 64 640 

29.10.99r. po 3-ech dobach 31 800 45 662 2 100 11 214 7 00 9 220 

31.10.99r. po 5-ciu dobach 29 400 14 992 1 600 3 394 2 500 2 914 

02.11.99r. po 7-miu dobach 20 400 11 042 1 400 337 1 500 155 

05.11.99r. po 10-ciu dobach 9 300 5 430 400 42 740 87 

Finalny % redukcji 40,8 % 91,6 % 96,5 % 99,9 % 95,1 % 99,8 % 
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Badania kontrolne wykazywa³y œredni¹ redukcjê t³uszczu w osadach ok. 20% rocznie.
W piezometrach rozmieszczonych wokó³ wylewiska stwierdzono znaczne redukcje
t³uszczu zawartego w wodzie gruntowej (od 66,7% do 90,6%). Efektem zauwa¿alnym
by³a zmiana konsystencji odpadów z mazistych do postaci sta³ej (konsystencji ziemi-
stej). W efekcie koñcowym ca³y teren zosta³ wyrównany i obsiany roœlinnoœci¹. Kosz-
ty by³y kilkakrotnie ni¿sze w stosunku do innych proponowanych metod.

Biodegradacja wêglowodorów w odpadach rafineryjnych

Odpady pochodzi³y z filtrów antracytowo-piaskowych oraz zbiornika osadowego,
by³y mieszanin¹ antracytu, piasku, szlamów oraz oleju i benzyn. Badania prowadzone
by³y w skali laboratoryjno-technicznej.

Proces oczyszczania sk³ada³ siê z dwóch etapów:
• mechaniczno-biologicznego,
• biologicznego.

W pierwszym etapie, zadaniem by³o odzyskanie maksymalnej iloœci oleju zawarte-
go w odpadzie. Do tego celu zosta³ wykorzystany preparat biologiczny o nazwie han-
dlowej „Oil Free” produkowany przez firmê Bio-Industries Ltd. Po dok³adnym wymie-
szaniu odpadu z preparatem, wydzielony olej zebrany zosta³ za pomoc¹ tkaniny adsorp-
cyjnej RP–18.

W drugim etapie wstêpnie oczyszczony odpad zosta³ poddany dzia³aniu wyselek-
cjonowanych szczepów bakteryjnych, których zadaniem by³ rozk³ad pozosta³ych wê-
glowodorów. Zastosowanie procesu biologicznego utrzymane by³o przez okres dwóch
miesiêcy. Zosta³y u¿yte kultury bakteryjne typu Bio-Treat oraz specjalnie przygotowa-
ne po¿ywki.

Analizy wykonano przy u¿yciu chromatografu gazowego w Regionalnym Oœrodku
Geonafty w Krakowie.

 
 
 
 
 tlen 
  
 
 
 
 
 
 
 

Poletko biologiczne 

Zbiornik poœredni Filtr Bioreaktor 

 Obieg wodny  

Oczyszczanie 
mechaniczno-

biologiczne 

Rys. 1. Schemat instalacji do biologicznego oczyszczania odpadów
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Wnioski:

• Omawiana metoda charakteryzuje siê wysok¹ skutecznoœci¹ redukcji wêglowodo-
rów (99,95%).

• Koszty biodegradacji s¹ konkurencyjne w stosunku do innych metod.
• Metoda ta pozwala na uzyskanie poni¿ej 100 ppm. wêglowodorów w materiale

biodegradowanym.

Zastosowanie szczepów bakteryjnych w oczyszczaniu gruntów

Najczêstszymi przyczynami zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych zwi¹zkami
ropopochodnymi s¹ awarie œrodków transportu, korozje zbiorników retencyjnych,
awarie ropoci¹gów lub inne przyczyny zwi¹zane z niew³aœciwym gospodarowaniem
tymi produktami. Naturalny rozk³ad tych zwi¹zków w glebie trwa wiele lat. Biodegra-
dacja ropopochodnych w gruntach jest prowadzona metodami:

• „in situ” - bez usuwania ska¿onej ziemi z zanieczyszczonego terenu,
• „off site”- z przemieszczeniem zanieczyszczonej ziemi w miejsce przeznaczone do

jej oczyszczania.

Zalet¹ metody „in situ” jest to, ¿e mo¿e byæ ona zastosowana w miejscach gdzie
wydobycie zanieczyszczonej ziemi jest trudne lub niemo¿liwe, pozwala te¿ na unikniê-
cie kosztów transportu oraz kosztów zwi¹zanych z przygotowaniem infrastruktury
terenu przeznaczonego do oczyszczania.

Zalet¹ metody „off site” jest ³atwy dostêp do ka¿dej partii oczyszczanej ziemi,
lepsza kontrola parametrów procesu oczyszczania, szybsze tempo rozk³adu zanie-
czyszczeñ w ziemi, wiêksze gwarancje na uzyskanie za³o¿onego efektu koñcowego
oczyszczania.

W tabeli 5 przedstawiono efekty zastosowania metody „in situ” z wykorzystaniem
specjalnie selekcjonowanych kultur bakteryjnych przy oczyszczaniu terenu stacji pa-
liw. Obszar zanieczyszczony wynosi³ ok. 2000 m2 na g³êbokoœci do 2 m. Ca³y obszar
zosta³ poddany dzia³aniu bakterii i po¿ywek poprzez system nawadniaj¹cy i specjalnie
wykonany drena¿ terenu. Czas prowadzenia prac wynosi³ 6 tygodni.

Tabela 4. Wyniki analiz odpadów po biodegradacji

Odpad Data pobrania 
próbki 

Koncentracja węglowodorów w próbce  
[ppm ] 

Redukcja  
w % 

26.06.1998 10710 - 
Odpad surowy 

04.08.1998 1541 85,61 

18.08.1998 13,2 99,87 

01.09.1998 6,2 99,94 Odpad w trakcie 
procesu 

14.09.1998 5,2 99,95 
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Wnioski

• Biotechnologia znalaz³a szerokie zastosowania w ochronie œrodowiska.
• Zastosowanie szczepów bakteryjnych znacznie podnosi efektywnoœæ oczyszczania.
• Wspomaganie biologiczne :

– obni¿a koszty inwestycji,
– obni¿a koszty eksploatacji,
– polepsza parametry,

• U¿ycie szczepów bakteryjnych pozwala rozwi¹zaæ problemy dotychczas nieroz-
wi¹zywalne.

mgr in¿. J. Kiepurski
Bio-Ecology Services Sp. z o.o.
02-678 Warszawa, ul. Narocz 3
tel: 0-22 647 39 45, 647 06 84÷3, fax: 647 06 85

Tabela 5. Efekty bioremediacji

Suma węglowodorów [mg/kg s.m.] Nr otworu 
pomiarowego 

Głębokość otworu 
[ m ] Stan pocz¹tkowy Stan po bioremediacji 

1 1,4 2983 40 

2 1,35 2019 8 

3 1,45 15,7 5 

4 1,35 1946 21 

5 1,75 2277 19 

6 1,95 3236 105 
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CZÊŒÆ II

OCHRONA I REKULTYWACJA GRUNTÓW
– DONIESIENIA NAUKOWO-TECHNICZNE
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Jerzy Gaca

METODY GOSPODARKI OSADAMI

Wstêp

Osady powstaj¹ce w procesach oczyszczania œcieków charakteryzuj¹ siê wyso-
kim uwodnieniem, du¿ym stê¿eniem zwi¹zków organicznych i substancji biogennych.
Zgodnie z Ustaw¹ o odpadach [1997] osady œciekowe sklasyfikowane s¹ jako odpad,
co narzuca na wytwarzaj¹cego obowi¹zek ich utylizacji lub unieszkodliwiania w spo-
sób bezpieczny dla ludzi i œrodowiska (art. 4).

Iloœæ osadów zale¿y od przyjêtej technologii jak i rodzaju doprowadzanych œcie-
ków. Przyjmuje siê, ¿e p³ynne osady (ok. 2% s.m.) stanowi¹ 1% oczyszczanych œcie-
ków. Najczêœciej przyjmowana wartoœæ jednostkowa wskaŸnika iloœci osadów stabili-
zowanych wynosi:

• w oczyszczalniach mechanicznych – oko³o 0,12 kg s.m./m3 œcieków,
• w oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych oko³o 0,21 kg s.m./m3 œcieków.

Zastosowanie reagentów chemicznych w oczyszczaniu œcieków, szczególnie do
str¹cania fosforu, powoduje wzrost iloœci osadu nawet o 25–35%. Wyd³u¿enie wieku
osadu pozwala z kolei na zmniejszenie ogólnej iloœci osadu jednak nie wiêcej ni¿ oko³o
10–15 %. W wynika z faktu odwrotnego wp³ywu wieku osadu na proces denitryfikacji
oraz defosfatacji i nitryfikacji [Oleszkiewicz 1997].

Zagospodarowanie osadów wydzielonych w procesie oczyszczania œcieków musi
byæ rozwa¿ana w trzech aspektach:

• minimalizacji w procesie wytwarzania,
• zmniejszenia objêtoœci i usuniêcia wody,
• zagospodarowania.

Je¿eli chodzi o problem pierwszy to przy obecnie stosowanych technologiach jak i
coraz wy¿szych wymaganiach stawianych wodzie po procesie oczyszczania nale¿y siê
liczyæ raczej ze wzrostem ni¿ z maleniem iloœci wytwarzanych osadów wydzielonych
w procesie oczyszczania œcieków.

Elementem pozwalaj¹cym na istotne zmniejszenie iloœci osadu jest oddzielenie go
od wody w nim zawartej jak i zmniejszenie zawartoœci frakcji. Wynika to z faktu, ¿e
osady œciekowe wydzielone w trakcie procesów oczyszczania charakteryzuj¹ siê du-
¿ym uwodnieniem, które dla osadu wstêpnego wynosi 96–98% a dla osadu wtórnego
97–99,5%. Z tego ponad po³owê (ca 55%) stanowi¹ substancje organiczne.

Przeróbka osadów maj¹ca na celu zmniejszenie ich iloœci obejmuje szereg ró¿nych
procesów i operacji, do których zaliczyæ mo¿na:
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• zagêszczanie (grawitacyjne, flotacyjne i mechaniczne),
• stabilizacjê (tlenowa i beztlenow¹),
• kondycjonowanie (metodami chemicznymi lub fizycznymi),
• suszenie.

Wymienione powy¿ej procesy maj¹ na celu nie tylko zmniejszenie masy osadu, ale
równie¿ poprawê szeregu innych w³aœciwoœci jak np. polepszenie struktury czy
ograniczenie agresywnego wp³ywu na œrodowisko.

Tak przygotowany osad zawiera ponad 50% frakcji organicznej a wiêc zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi zaleceniami (z uwagi na zawartoœæ wêgla organicznego ponad 5%) nie
powinien byæ sk³adowany na wysypisku odpadów.

Mo¿liwoœci zagospodarowania osadów œciekowych jest wiele. Wybór metody uty-
lizacji osadu determinowany jest wieloma parametrami, z których wymieniæ mo¿na:
iloœæ, sk³ad, stopieñ uwodnienia, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, d³ugofalowoœæ
proponowanych rozwi¹zañ oraz co nie jest bez znaczenia spo³eczn¹ akceptacje wybra-
nej metody.

Z wielu opisanych metod zagospodarowania lub unieszkodliwiania osadów œcieko-
wych szersze praktyczne znaczenie maj¹ dwie:

• wykorzystanie przyrodnicze (nieprzemys³owe)
• termiczna obróbka.

Przyrodnicze (nieprzemys³owe) wykorzystanie osadów

Ten kierunek zastosowañ przez wielu autorów uwa¿any jest za optymalny ze wzglêdu
na zawartoœci substancji organicznej, azotu, fosforu. Substancje organiczne ulegaj¹
³atwo humifikacji, a zawarte tam sk³adniki nieorganiczne albo s¹ w postaci zwi¹zków
bezpoœrednio ³atwo przyswajalnych albo w postaci po³¹czeñ, które np. procesie hydro-
lizy przechodz¹ w zwi¹zki przyswajalne przez roœliny.

Rozpatruj¹c przyrodnicze mo¿liwoœci zagospodarowania osadów œciekowych na-
le¿y oddzielnie rozpatrywaæ wykorzystanie:

• nawozowe,
• rekultywacyjne,
• do produkcji kompostów.

Osady, które maj¹ byæ wykorzystane do celów przyrodniczych (w ustawie z 1999 r.
nazywane jest do celów nieprzemys³owych) musz¹ spe³niaæ szereg warunków, z któ-
rych na czo³o wysuwaj¹ siê zawartoœci metali oraz bakterii z rodzaju Salmonella i jaj
paso¿ytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. i Toxacora sp. Inne czêsto w literaturze
wymieniane szkodliwe substancje organiczne takie jak AOX (adsorbowalne organiczne
zwi¹zki chloru), PCB, (polichlorowane bifenyle) czy PCDF (polichlorowane dibenzo-
dioksyny) i PCDF (polichlorowane dibenzodifurany) w ustawie nie s¹ normowane.
Substancje te mog¹ byæ wprowadzane w œciekach lub mog¹ powstawaæ w szeregu
reakcji wtórnych w procesie kompostowania [¯ak, Gaca 2000]. Wymogi stawiane
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osadom w zakresie zawartoœci substancji niebezpiecznych s¹ ró¿ne w ró¿nych kra-
jach. W Kanadzie oznacza siê BTX (benzen, toluen, ksylen) i odchodzi od oznaczania
AOX (suma absorbowanych organicznych zwi¹zków chloru) a w Szwajcarii okreœla
siê dodatkowo WWA (wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne). Niemieckie
przepisy okreœlaj¹ poziom zawartoœci AOX < 500 mg/kg s.m. osadu TCDD < 100 mg/kg
s.m. osadu PCB <0,2 mg/kg s.m. osadu [Bernacka, Paw³owska 1994].

Przeprowadzenie procesu stabilizacji nie jest gwarancj¹ ca³kowitej redukcji organi-
zmów chorobotwórczych, a tym samym uzyskany materia³, nie jest bezpieczny pod
wzglêdem sanitarnym nawet po d³ugim okresie przetrzymywania. Badania sanitarne
osadów po stabilizacji prowadzone przez ró¿ne instytucje wskazuj¹ na du¿¹ zawartoœæ
jaj paso¿ytów przewodu pokarmowego zw³aszcza Ascaris sp. (glista ludzka). Mniej jest
jaj Toxocara spes. (glista psia i kocia) oraz Trichuris sp. (w³osog³ówka).

Zawartoœæ metali ciê¿kich w osadach œciekowych czêsto przekracza dopuszczalne
normy, co automatycznie eliminuje ten osad z przyrodniczego wykorzystania. Nale¿y
równie¿ pamiêtaæ, ¿e nawet osad spe³niaj¹cy wymagania, co do sk³adu chemicznego i
sanitarnego nie mo¿e byæ stosowany wszêdzie.

Wyk³adniê rozporz¹dzenia MOŒZNiL (z dnia 11 sierpnia 1999 r.) pt. „Zasady wy-
korzystania osadów na cele nieprzemys³owe (przyrodnicze) opublikowano w In¿ynierii
Ekologicznej [Siuta, Wasiak 2001]

W praktyce spotyka³em siê z zastosowaniem powy¿szych przepisów do wykorzy-
stania kompostu. Moim zdaniem jest to nadinterpretacja obowi¹zuj¹cych przepisów.
Kompost, sk³adem jak i w³aœciwoœciami istotnie ró¿ni siê od osadu œciekowego a wiêc
nie mo¿na tu stosowaæ tych samych przepisów, co do osadu.

Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e dawki osadów przeznaczonych do przyrodnicze-
go wykorzystania nie s¹ dowolne. Zale¿¹ one od wielu czynników, z których najwa¿-
niejsze to: rodzaj dzia³alnoœci (rolnicza, nierolnicza) i zawartoœæ metali. Jak z powy¿-
szego wynika bezpoœrednie zastosowanie osadów ma bardzo ograniczony zasiêg. Po-
nad to nieumiejêtna aplikacja osadów mo¿e spowodowaæ du¿e zagro¿enie dla œrodowi-
ska [Stañczyk 1996]. Je¿eli do tego dodamy coraz czêœciej spotykane stanowisko le-
œników o niew³aœciwoœci stosowania osadów œciekowych w gospodarce leœnej z uwa-
gi na naruszenie stanu naturalnego œrodowiska to okazuje siê, ze obszar mo¿liwoœci
bezpoœredniego wykorzystania osadów ulega znacznemu ograniczeniu.

Bardzo istotnym i maj¹cym du¿e znaczenie kierunkiem utylizacji osadów œcieko-
wych jest ich zastosowanie w procesie rekultywacji [Siuta i in. 1996; Siuta, Sienkie-
wicz 2001]. Zastosowanie osadów do rekultywacji sk³adowisk popio³ów czy innych
odpadów przemys³owych maj¹cych odczyn alkaliczny i ³atwopylacych jest zalecanym
sposobem rekultywacji tych sk³adowisk. Zgodnie z danymi literaturowymi do prac
rekultywacyjnych nale¿y preferowaæ osady odwodnione z uwagi na fakt, ze osady
ciek³e w czasie wprowadzania do gruntu sprzyjaj¹ tworzeniu szkodliwych aerozoli.
Iloœæ osadu do rekultywacji proponuje siê przyj¹æ wed³ug wzoru [Bieñ, Bieñ 1999]:

[Mg/ha]      
E
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L
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gdzie:
Lo – ca³kowita dawka osadu [Mg/ha],
Eg2 – tolerowany poziom wystêpowania danego elementu œladowego w glebie,

[mg/g],
Eo – poziom danego elementu w osadzie [mg/g],
4,2 · 103 – wskaŸnik przeliczeniowy masy na powierzchniê, który powinien byæ

zmieniany w zale¿noœci od przewidywanej g³êbokoœci nawo¿enia.

Z danych literaturowych wynika, ze dawka osadu z komunalnych oczyszczalni
œcieków nawet w granicach 250 n- 800 Mg s.m/ha spe³nia kryteria metali ciê¿kich,
dostarczaj¹c azotu i fosforu w iloœciach wielokrotnie przekraczaj¹cych zapotrzebowa-
nie roœlin.

W celu eliminacji bakterii chorobotwórczych osady œciekowe poddaje siê higieniza-
cji najczêœciej wapnem. Proces ten obok niszczenia organizmów chorobotwórczych
pozwala na skorygowanie sk³adu, wyeliminowanie lub ograniczenie zapachów z³owon-
nych oraz nadanie postaci pozwalaj¹cej na wygodne stosowanie.

Osady œciekowe powstaj¹ce z udzia³em œcieków przemys³owych klasyfikowane s¹
jako osady niebezpieczne i z uwagi na ten fakt musz¹ byæ poddane odrêbnemu sposo-
bowi oceny i klasyfikacji.

Produkcja kompostu

Trudnoœci z bezpoœrednim wykorzystaniem osadów œciekowych kieruj¹ zaintere-
sowania jego producentów na proces kompostowania [Siuta i in. 1996]. Obok wielu
zalet proces ten posiada dodatkowo czêsto niedostrzegalny pozytyw, którym jest mo¿-
liwoœæ jednoczesnego zagospodarowania odpadów organicznych z innych Ÿróde³, któ-
rych oddzielne wykorzystanie stanowi³oby problem czy to ze wzglêdu na skalê produk-
cji czy rozproszenie dostawców. Aby stosowana technologia by³a efektywna nale¿y
stworzyæ mikroorganizmom optymalne warunki. Dotyczy to zarówno sk³adu masy
przeznaczonej do kompostowania, w której zawartoœæ substancji organicznej powinna
byæ wy¿sza ni¿ 30% a wilgotnoœæ poni¿ej 60%. Ten ostatni warunek wynika z faktu, ¿e
przy wy¿szej wilgotnoœci w procesie kompostowania tlenowego wystêpowaæ mog¹
lokalnie procesy beztlenowe. Ponadto w procesie kompostowania powinna byæ za-
pewniona odpowiednia: temperatura, pH, stopieñ napowietrzania i rozdrobnienia, wil-
gotnoœæ oraz brak zwi¹zków toksycznych. Problem kompostowania wymaga znacz-
nych powierzchni i czasu. Mo¿na uzyskaæ poprawê tych wskaŸników przez zainstalo-
wanie bioreaktorów, ale to zwiêksza koszt i nie eliminuje procesu dojrzewania osadu.
Najczêœciej do kompostowania kieruje siê osad odwodniony do 18–25% s.m. rzadziej
osad po stabilizacji. Planowan¹ wilgotnoœæ poni¿ej 60% i strukturê uzyskuje siê przez
wymieszanie osadu z ró¿nymi substancjami organicznymi czy strukturotwórczymi.
Projektuj¹c proces kompostowania nale¿ braæ pod uwagê dostêpnoœæ materia³u uzu-
pe³niaj¹cego, jakim mog¹ byæ liœcie s³oma itp. jak i inwestycje zwi¹zane z technicznym
wyposa¿eniem terenu. Do pozytywów nale¿y zaliczyæ: otrzymanie materia³u uszlachet-
nionego, o wysokich parametrach jakoœciowych, dobrej strukturze i modyfikowanym
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sk³adzie. Kompost w porównaniu z osadem œciekowym nawet stabilizowanym cha-
rakteryzuje siê mniejszym zagro¿eniem sanitarnym z uwagi na egzotermicznoœæ pro-
cesu spowodowan¹ wydzieleniem energii cieplnej powoduj¹cej samo zagrzewanie,
efektem, czego jest higienizacja kompostu, tj. niszczenie organizmów chorobotwór-
czych. W procesie kompostowania obserwuje siê równie¿ dodatkowe niszczenie tych
organizmów przez grzyby i pleœnie zawieraj¹ce substancje antybiotyczne, które bardzo
skutecznie niszcz¹ organizmy chorobotwórcze, w tym formy przetrwalnikowe paso-
¿ytów przewodu pokarmowego. Wszystkie te elementy maj¹ istotny wp³yw na szerszy
zakres odbiorców.

Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na dwa fakty czêsto pomijane w fachowych opraco-
waniach:

• emisje odorów, których stê¿enie nie zagra¿a zdrowiu, ale jest uci¹¿liwe zw³aszcza
dla okolicznych mieszkañców,

• odcieki z pryzm kompostowych, których emisja wynosi 0,2 do 0,35 m3/Mg wsadu
rocznie i œrednim BZT 10 000–45 000 mg/dm3 [Loll 1994].

Istnieje bardzo wiele metod kompostowania. S¹ one zró¿nicowane pod wzglêdem
kosztów i technicznych rozwi¹zañ. Mo¿na wyró¿niæ kompostowanie:

• w pryzmach,
• na poletkach trzcinowych,
• z wykorzystaniem d¿d¿ownic kalifornijskich,
• w stosie napowietrzanym,
• w bioreaktorze,
• w reaktorze mieszanym,
• w reaktorze beztlenowym.

Termiczne metody przeróbki osadów

W wielu przypadkach oczyszczalnie nie s¹ w stanie zagospodarowaæ przyrodniczo
produkowanego osadu. Mo¿e to byæ spowodowane jakoœci¹ osadu, po³o¿eniem oczysz-
czalni czy iloœci¹ wytwarzan¹ w jednostce czasu.

W takim przypadku alternatywn¹ metod¹ zagospodarowania osadów jest ich ter-
miczna obróbka czy unieszkodliwienie osadów.

Metoda ta obejmuje zarówno spalanie osadów jak i suszenie czy utlenienie na mo-
kro. Nale¿y jednak przy ocenie tej metody pamiêtaæ, ¿e osad po stabilizacji jest uwod-
niony a na dodatek w samej suchej masie tylko 55% stanowi¹ substancje organiczne
ulegaj¹ce spaleniu. Ponadto produktem spalenia obok popio³u jest równie¿ woda, która
zabiera czêœæ ciep³a powsta³ego w reakcji spalania materia³u organicznego. Przyjmuj¹c
za podstawê wzór Mendelejewa i zak³adaj¹c udzia³ substancji organicznej na poziomie
55% mo¿na wykazaæ, od jakiej wartoœci uwodnienia bilans cieplny spalania jest dodatni
(tab. 1). Z przedstawionych danych wynika, ¿e spalanie osadów œciekowych bez do-
datkowego paliwa jest mo¿liwe, je¿eli zawartoœæ substancji organicznej wynosi ponad
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50% a wilgotnoœæ osadu jest ni¿sza ni¿ 70%. Pomimo, ¿e osad o tym sk³adzie charak-
teryzuje siê wartoœci¹ opa³owa zbli¿on¹ do wêgla brunatnego [Paliwa z odpadów 1999],
to jednak spalanie bez dodatkowego paliwa wymaga zastosowania specjalnych techno-
logii i urz¹dzeñ takich jak np. wstêpne podsuszania, piec fluidalny itp.

Inne metody utylizacji osadów œciekowych

Obok metody termicznej utylizacji, której efektywnoœæ w du¿ej mierze zale¿y od
skali procesu jak i mo¿liwoœci wykorzystania produktów po procesie termicznej ob-
róbki prowadzi siê prace nad innymi metodami utylizacji osadów.

Przeróbka osadu na olej „OFS”(Oil From Sludge) [Bieñ, Nowak 1998]. Jest to
metoda wykorzystuj¹ca proces pirolizy w œrodowisku beztlenowym, w wyniku, które-
go z osadu otrzymuje siê olej i koksik. Wydajnoœci oleju i koksiku z osadu przefermen-
towanego i surowego kszta³towa³y siê odpowiednio oleju 13 i 46%, koksiku 40 i 73%.

Produkcja brykietów. Ten sposób jest obecnie ekonomicznie nieuzasadniony, jed-
nak w literaturze proponowany w przypadku niemo¿liwoœci zbytu kompostu czy osa-
du lub jego termicznej przeróbki. W porównaniu z kostkami torfu brykiety z osadów
nie ulegaj¹ tak ³atwo kruszeniu, szybciej wysychaj¹ a ich wartoœæ opa³owa jest rzêdu
50% wartoœci opa³owej wêgla.

Spalanie w piecu obrotowym. Osadu œciekowe ze wzglêdu na sk³ad i zawartoœæ
substancji organicznych implikuj¹cych ich wartoœæ opa³ow¹ (tab. 1) nadaj¹ siê do spa-
lania w piecu obrotowym do produkcji klinkieru [Polaszyñska, Pokorska 2000]. Wa-
runki panuj¹ce w piecu powoduj¹ prawie ca³kowity rozk³ad substancji palnych. Kwasy

Tabela 1. Wyliczone wartoœci ciep³a spalania i wartoœci opa³owe osadu œciekowego o ró¿nym stop-
niu odwodnienia i zawartoœci 55% substancji organicznej o teoretycznym wzorze C5H7NOS0,1

Zawartość wody Ilość ciepła otrzymana ze 
spalenia 1 kg s.m. osadu 

Ilość ciepła potrzebna 
dla odparowania wody Wartość opałowa 

% kJ/kg kJ/kg kJ/kg 
5 15 100 1 700 13 400 
10 14 300 1 750 12 550 
20 12 700 1 830 18 870 
30 11 100 1 920 9 180 
40 9 500 2 000 7 500 
50 8 000 2 090 5 910 
60 6 400 2 170 4 230 
70 4 800 2 260 2 540 
80 3 200 2 340 860 
90 1 600 2430 - 830 
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i substancje kwaœne powsta³e podczas spalania mog¹ byæ zaabsorbowane przez nada-
wê pieca albo zwi¹zane z py³em piecowym w postaci nieszkodliwych soli nieorganicz-
nych. Metale obecne w osadach, ulegaj¹ w procesie wypalania przemianom chemicz-
nym, przechodz¹c w zwi¹zki mniej lub bardziej trwa³e termicznie.

Komponent mas do produkcji lekkich kruszyw budowlanych. Osady œciekowe
mog¹ byæ wykorzystane jako dodatki spulchniaj¹ce masy do produkcji sztucznych
kruszyw lekkich typu keramzyt [Latosiñska, ¯ygad³o, Gawdzik 2000]. Zastosowanie
dodatku osadów pozwala na obni¿enie temperatury wypalania. Podobnie jak w przy-
padku pieców obrotowych wypalanie z udzia³em zwi¹zków wapnia pozwala na ograni-
czenie emisji tlenków siarki i innych gazów kwaœnych, oraz na unieruchomienie metali.

Produkcja mas plastycznych [Bieñ, Bieñ 1999]. Osad czynny zawiera znaczne
iloœci azotu, bêd¹cego g³ównym sk³adnikiem bia³ka, oraz znikome iloœci b³onnika. G³ówn¹
masê bia³ka mo¿na wydzieliæ z osadu czynnego dzia³aniem s³abego roztworu alkaliów,
po czym nastêpuje neutralizacja roztworu bia³kowego. Otrzymany w ten sposób prepa-
rat zawiera oko³o 13% azotu i znaczn¹ iloœæ fosforu. Du¿e oczyszczalnie œcieków,
posiadaj¹ce urz¹dzenia mog¹ wyprodukowaæ do 100 Mg suchego produktu na dobê
jako surowca do mas plastycznych.
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Krzysztof Klimont, Stanis³aw Góral, Marek Joñca

WAPNO POFLOTACYJNE JAKO POD£O¯E GLEBOWE

Wprowadzenie

 Eksploatacja z³ó¿ siarki spowodowa³a zniekszta³cenia budowy geologicznej, rzeŸ-
by terenu i zmianê warunków hydrogeologicznych, powoduj¹c degradacjê du¿ych ob-
szarów gruntów rolniczych. Silne zasiarczenie (poni¿ej pH 4,0) zniszczy³o szatê roœlin-
n¹ i ¿ycie biologiczne gleby, a zakwaszenie gleb miejscami siêga nawet pH 2,5. Wapno
poflotacyjne, wykorzystywane w pracach neutralizacyjnych i niwelacyjnych terenów
poeksploatacyjnych kopalni siarki metod¹ otworow¹, jest pozbawione ¿ycia biologicz-
nego. Zainicjowanie procesów glebotwórczych na niwelowanych terenach z u¿yciem
odpadów pokopalnianych jest najwiêkszym problemem, poniewa¿ wapno poflotacyjne
jest tylko martwym pod³o¿em, na którym wskutek odpowiednich zabiegów mog¹ byæ
zainicjowane procesy glebotwórcze, umo¿liwiaj¹ce wegetacjê roœlinnoœci.

 Rekultywacja terenów pokopalnianych po otworowej eksploatacji siarki jest za-
gadnieniem trudnym i z³o¿onym, poniewa¿ taki rodzaj dzia³alnoœci górniczej oddzia³y-
wuje kompleksowo na œrodowisko przyrodnicze poprzez oddzia³ywanie zanieczysz-
czeñ gazowych, ciek³ych i sta³ych. W procesie eksploatacji siarki zachodz¹ przekszta³-
cenia chemiczne, geomechaniczne i hydrologiczne (Puka, 1991). Rekultywacja grun-
tów po otworowej eksploatacji siarki (wg £¹ckiej-Pilaszek i Siuty, 1991) polega na:
likwidacji otworów eksploatacyjnych, technicznej rekultywacji gruntu, uregulowaniu
warunków gruntowo-wodnych, zneutralizowaniu kwasowoœci gruntów, u¿yŸnieniu
mineralnym i organicznym rekultywowanych gruntów i koñcowej fazie wprowadzenia
odpowiednich roœlin pionierskich. Rozpoczêty w 1995 roku program pilota¿owo-wdro-
¿eniowy przewidywa³ zastosowanie osadu œciekowego z Miejskiej Oczyszczalni Œcie-
ków w Stalowej Woli do rekultywacji biologicznej szlamów poflotacyjnych (wapna
poflotacyjnego) zdeponowanych na polu poeksploatacyjnym siarki kopalni „Jeziórko”
(Joñca, 2000). Ju¿ po roku badañ przydatnoœæ osadów œciekowych oczyszczalni ko-
munalnych do celów rekultywacyjnych i zagospodarowania gruntów poeksploatacyj-
nych oceniono jednoznacznie pozytywnie (Joñca, 1996). Badania Siuty i wspó³auto-
rów (Siuta i in. 1996) oraz Klimonta i Górala (2001) wykaza³y ¿e lucerna, topinambur
i kostrzewa trzcinowa oraz kupkówka pospolita s¹ najlepszymi roœlinami rekultywacyj-
nymi na bezglebowe pod³o¿e wapna poflotacyjnego nawiezione osadami œcieków ko-
munalnych. Osady te, powsta³e w procesie mechanicznego i biologicznego oczyszcza-
nia œcieków komunalnych, zawieraj¹ du¿o masy organicznej i azotu, mog¹ wiêc spe³-
niaæ rolê nawozu naturalnego, jak obornik, musz¹ jednak odpowiadaæ okreœlonym
wymaganiom pod wzglêdem chemicznym, biologicznym jak równie¿ technicznym (Pio-
trowska, 1989).
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 Prezentowane badania mia³y na celu okreœlenie wp³ywu stosowania zró¿nicowa-
nych dawek osadu œcieków komunalnych na inicjacjê i intensywnoœæ procesów glebo-
twórczych na bezglebowym pod³o¿u wapna poflotacyjnego Kopalni Siarki „Jeziórko”
w zale¿noœci od gatunku roœlin rekultywacyjnych.

Materia³ i metody

 Szlamy poflotacyjne (wapno poflotacyjne) jest odpadem, który powstaje w proce-
sie wzbogacania siarki rodzimej, wydobywanej metod¹ odkrywkow¹, przez oddziele-
nie nadmiaru ska³y p³onnej. Zdeponowane na terenie kopalni odkrywkowej osady po-
flotacyjne przerzucono na pola poeksplotacyjne Kopalni Siarki „Jeziórko” (otworowa
metoda pozyskiwania siarki) przy pomocy hydrotransportu. Zdeponowano je na po-
wierzchni oko³o 50 ha, a œrednia mi¹¿szoœæ wynosi³a 1,5 m (od 1 do 6 m). Wed³ug
doniesieñ literaturowych (Go³da, 1993) szlamy poflotacyjne (wapno poflotacyjne), mo¿na
uznaæ za gliny lekkie pylaste, zawieraj¹ce nastêpuj¹ce frakcje:

• piasek (1,0–0,1 mm) – 35%,
• py³ (0,1–0,02 mm) – 29%,
• cz¹stki sp³awialne < 0,02 mm – 36%, przy zawartoœci 6% i³u koloidalnego

(<0,002 mm).

Tabela 1. Sk³ad chemiczny i sanitarny osadów œciekowych z Miejskiej Oczyszczalni Œcieków w
Stalowej Woli

Składniki 
Zawartość 

Osady œciekowe                                  Obornik* 
Sucha masa % 
pH 

29,1 
7,13 

25,0 
 

Zawartoœæ w % suchej masy 
Azot ogólny (N) 
Azot amonowy (NH4

+) 
Fosfor ogólny (P2O5) 
Substancja organiczna  

3,40 
0,40 
1,69 
72,58 

2,0 
- 

1,2 
88,0 

Zawartoœæ w mg/kg suchej masy 
Cynk (Zn) 
O³ów (Pb) 
Kadm (Cd) 
MiedŸ (Cu) 
Chrom ogólny (Cr) 
Nikiel (Ni) 
Rtêæ (Hg) 

1257,73 
68,73 
<6,87 
30,93 

<20,62 
68,73 
0,06 

 

Badania bakteriologiczne i parazytologiczne  
Obecnoœæ Salmonelli 
Liczba ¿yj¹cych jaj Ascaris sp. 
Toxocara sp., Trichuris sp. 

Nie stwierdzono 
 
2 

 

 (* sk³ad chemiczny obornika wg Machowiaka, 1996)
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 Osady œciekowe zastosowane do rekultywacji biologicznej pod³o¿a wapna poflo-
tacyjnego pochodzi³y z Miejskiej Oczyszczalni Œcieków w Stalowej Woli, a ich sk³ad
chemiczny i w³aœciwoœci przedstawiono w tabeli 1.

Wed³ug opinii wydanych przez SANEPID przebadane partie osadów œciekowych
pod wzglêdem chemicznym, bakteriologicznym i parazytologicznym s¹ zgodne z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami prawa i mog¹ byæ wykorzystywane rolniczo.

Wiosn¹ 1995 roku bezglebowe grunty (wapno poflotacyjne) nawieziono po-
wierzchniowo opisanymi powy¿ej osadami œcieków komunalnych w iloœciach 250,
500 i 750 m3/ha i wymieszano z pod³o¿em wapiennym bron¹ talerzow¹ ciê¿k¹ na
g³êbokoœæ 25 cm (Joñca, 1996). Na wszystkich wariantach doœwiadczenia zastosowa-
no tak¿e nawo¿enie mineralne N, P, K w iloœciach 68,39,39 kg/ha, które w podanej
wielkoœci wnoszono corocznie wiosn¹. Wariant kontrolny stanowi³ obiekt nienawo¿o-
ny osadami œciekowymi i nieporoœniêty roœlinnoœci¹.

Na przygotowanym pod³o¿u wysadzono bulwy topinamburu (Heliauthus tuberosus
L.) na powierzchni 0,25 ha oraz wysiano nasiona kostrzewy trzcinowej (Festuca arun-
dinacea Scherb.) na powierzchni ok. 1,0 ha. Poza tym, prowadzono obserwacje na
obiektach obsianych kostrzew¹ ³¹kow¹ w mieszance z ¿ycic¹ trwa³a, koniczyn¹ czer-
won¹ i lucern¹ mieszañcow¹, które by³y po³o¿one równie¿ na pod³o¿u wapna poflota-
cyjnego, nawiezionego dawk¹ 250 m3 osadu.

Ka¿dego roku wyros³¹ ruñ kostrzewy trzcinowej i mieszanki traw zbierano poprzez
wykaszanie oraz okresowo wypasano byd³em, natomiast pêdy topinamburu pozosta-
wiano nieskoszone na zimê, a wczesn¹ wiosn¹ œcinano, rozdrabniano ³odygi i mieszano
z pod³o¿em za pomoc¹ brony talerzowej

 Wiosn¹ 1998 roku (III dekada kwietnia) na pod³o¿u wpna poflotacyjnego, wzbo-
gaconego uprzednio dawk¹ 100 m3 os¹dów œciekowych za³o¿ono plantacjê wierzby
wiciowej (Salix vinimalis L.). Powierzchnia doœwiadczenia wynosi³a 0,80 ha. Przed-
plonem dla wierzby by³o ¿yto a, po jego zbiorze s³omê rozdrobniono i przyorano, osady
œciekowe wniesiono pod orkê zimow¹. Wiosn¹ zastosowano wielosk³adnikowe nawo-
¿enie mineralne i bronowanie. Nastêpnie rêcznie posadzono zrzezy w rozstawie 70 x 50
cm (17 tys. sadzonek na 1 ha), które pielêgnowano poprzez opielanie.

 Na pocz¹tku sierpnia 2001 roku pobrano próbki pod³o¿a, na którym rosn¹ roœli-
ny rekultywacyjne z dwóch poziomów: organiczno-próchnicznego (OA) do 3–6 cm
(zale¿nie od mi¹¿szoœci) i poziomu podpróchnicznego (C) znajduj¹cego siê bezpo-
œrednio pod poziomem materii organicznej do g³êbokoœci oko³o 12–15 cm .Celem
znalezienia przyczyn s³abego wzrostu b¹dŸ zasychania wierzby wiciowej (wikliny)
na czêœci plantacji, pobrano œrednie próbki pod³o¿a z dwóch miejsc (wiklina bujnie
rosn¹ca i s³abo rosn¹ca).

 Analizy próbek pod³o¿a wykonano w SChR w Kielcach, sk³ad grenulometryczny
metod¹ sedymentacyjn¹ wg BN–78 / 9181-11, zawartoœæ przyswajalnego P i K (me-
tod¹ Egnera–Riema), Mg (kolorymetrycznie), materiê organiczn¹ (metod¹ Tiurina)
oraz pH w 1n KCl. Otrzymane wyniki analiz chemicznych (K i Mg) porównywano do
wielkoœci podanych przez IUNG dla kategorii agronomicznej gleb lekkich i œrednich
(IUNG, 1989).
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Wyniki

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1 osady œciekowe zawieraj¹ w
suchej masie pokaŸne iloœci sk³adników pokarmowych w postaci azotu i fosforu. Za-
wartoœæ azotu ogólnego jest w osadzie 1,7 razy wiêksza ni¿ w oborniku dobrej jakoœci
(azot amonowy stanowi 0,40%), fosforu 1,4 raza. Iloœæ substancji organicznej w osa-
dach jest bardzo wysoka i niewiele ni¿sza ni¿ w oborniku.

Stosuj¹c dawkê 250 m3 osadu œciekowego w przeliczeniu na 1 ha, wnosimy wraz
z nim prawie 2,5 t azotu (w tym 300 kg ³atwo przyswajalnego NH4), 1,3 t fosforu, a
tak¿e niewielkie iloœci wapnia i magnezu (odpowiednio 47 i 12 kg) oraz prawie 53 t
substancji organicznej. Wraz z dawk¹ podwójn¹ (500 m3 osadów na 1 ha) wniesiono
odpowiednio prawie 5,0 t azotu ogólnego (w tym 600 kg w formie amonowej), 2,5 t
fosforu ogólnego oraz ju¿ znacz¹ce iloœci wapnia i magnezu. Dawka potrójna (750 m3

osadu /ha) to wprowadzenie do pod³o¿a 7,5 t N ogólnego (w tym NH4
+ – 87 kg), oko³o

3,7 t fosforu (P2O5) oraz 142 kg CaO i 38 kg MgO. Zawartoœci potasu w osadach nie
oznaczano, ale zwykle jest ona niewielka, poniewa¿ jako pierwiastek dobrze rozpusz-
czalny, przechodzi do wody w procesie oczyszczenia œcieków (tab. 2).

 Wysokie dawki substancji organicznej oraz podstawowych sk³adników pokarmo-
wych spowodowa³y dobr¹ wegetacjê wysianych roœlin oraz zainicjowa³y rozwój pro-
cesów glebotwórczych i ¿ycia biologicznego. Wzrost zawartoœci próchnicy zale¿a³
g³ownie od dawki osadu oraz od gatunków roœlin porastaj¹cych rekultywowany grunt.

Piêcioletnie badania wykaza³y, ¿e pod wp³ywem ka¿dej z u¿ytych dawek osadu
wzros³a zawartoœæ substancji organicznej w pod³o¿u. Najwy¿sze przyrosty masy orga-
nicznej obserwowano na obiektach z topinamburem. Najni¿sza dawka osadu (250 m3/ha)
powodowa³a tam 15-to krotny jej przyrost, natomiast dawka podwójna i potrójna, tj.
500 i 750 m3/ha dawa³a prawie 20-krotny wzrost próchnicy w wierzchniej warstwie
pod³o¿a (OA). Równie¿ kilkakrotnie wzros³a zawartoœæ substancji organicznej w po-
ziomie podpróchnicznym (C). Na polu z topinamburem .widoczny jest wzrost substan-
cji organicznej wraz ze wzrostem wielkoœci dawek osadu w obydwu poziomach pod-

Iloœæ sk³adników pokarmowych (t) Dawka osadu 
œciekowego 

m3/ha Azot ogólny 
(N) 

Azot amonowy 
(NH4

+) 
Fosfor ogólny 

(P2O5) 
Substancja  
organiczna  

100 0,998 0,116 0,492 21,121 

250 2,495 0,290 1,229 52,80 

500 4,990 0,580 2,458 105,605 

750 7,485 0,870 3,687 158,408 

 

Tabela 2. Iloœæ sk³adników pokarmowych i materii organicznej wnoszona wraz z osadem œciekowym
do bezglebowego pod³o¿a poflotacyjnego

* – m3 osadu badanego osadu œciekowego (c. w³. 1,02 g/cm3) wa¿y ok. 1,0 t
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³o¿a. Stwierdzono ponad 10-cio krotny przyrost materii organicznej w próbkach pozio-
mu (OA) w stosunku do (C).

 Na obiektach z kostrzew¹ trzcinow¹ przyrost substancji organicznej jest mniej
dynamiczny ni¿ w przypadku topinamburu. Stosuj¹c dawkê pojedyncz¹ i potrójn¹ osa-
du uzyskano ponad 4-ro krotny, a podwójn¹ ponad 7-mio krotny (poziom OA)

W poziomie podpróchnicznym (C) wzrost materii organicznej jest mniejszy ni¿ w
organiczno próchnicznym (OA) (tab. 3).

Dawka pojedyncza (250 m3/ha) wniesiona do pod³o¿a, na którym ros³a kostrzewa
³¹kowa w mieszance z ¿ycic¹ trwa³¹, koniczyn¹ czerwon¹ i lucern¹ mieszañcow¹ spo-
wodowa³a, ¿e w poziomie wierzchnim wapna wzros³a równie¿ zawartoœæ materii orga-
nicznej. Spoœród badanych mieszanek najwiêcej substancji organicznej stwierdzono w
pod³o¿u z mieszank¹ kostrzewy ³¹kowej z koniczyn¹ czerwon¹. W poziomach pod-
próchnicznych ten wzrost by³ mniej intensywny (tab. 4).

 Ni¿sz¹ zawartoœæ substancji organicznej wytworzonej na obiektach z kostrzew¹
trzcinow¹ w porównaniu z topinamburem nale¿y t³umaczyæ intensywnym wykasza-
niem i wypasaniem trawy. Masa roœlinna nie wraca³a do pod³o¿a i nie mog³a s³u¿yæ jako
substrat do tworzenia poziomu organiczno-próchnicznego.

Wnoszone osady œciekowe zawieraj¹ce pokaŸne iloœci azotu, fosforu spowodowa-
³y wzrost ich zawartoœci w pod³o¿u. Pod wp³ywem pojedynczej i podwójnej dawki
osadu na doœwiadczeniu z topinamburem zawartoœæ fosforu (P2O5) wzros³a 33 razy, a
potasu tylko dwukrotnie (dawka podwójna). Zawartoœæ magnezu natomiast wzros³a

Tabela 3. Wp³yw zró¿nicowanych dawek osadów œciekowych na zawartoœæ przyswajalnego P, K,
Mg i materii organicznej w pod³o¿u wapna poflotacyjnego w zale¿noœci od gatunku roœliny rekultywa-
cyjnej (topinambur, kostrzewa trzcinowa)

Badane cechy 
Gatunek 
roœliny 

Dawki 
osadów 

œciekowych 
(m3/ha) 

Poziom 
glebowy 

pH 
w 1n  
KCl 

P2O5 
mg/100g 

gleby 

K2O 
mg/100g 

gleby 

Mg 
mg/100g 

gleby 

Substancja 
organiczna  

w % 
0 OA 7,44 1,5 7,3 1,7 0,54 Kontrola 
0 C 7,64 1,4 4,5 1,4 0,22 

OA 7,93 50,0 5,9 26,0 8,34 
250 

C 7,91 5,2 1,3 3,3 0,70 
OA 7,49 49,5 12,8 20,8 10,67 

500 
C 7,63 5,7 2,0 3,7 1,03 

OA 7,68 56,0 15,2 23,1 10,55 

Topinambur 

750 
C 7,63 5,3 2,0 4,2 0,97 

OA 7,54 4,9 8,7 2,5 2,31 
250 

C 7,75 1,3 3,4 1,5 2,26 
OA 7,23 14,5 8,5 2,7 3,88 

500 
C 7,63 2,4 3,1 1,7 1,5 

OA 7,50 9,4 11,5 4,7 2,32 

Kostrzewa 
Trzcinowa  

750 
C 7,72 2,5 4,4 1,9 2,70 
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kilkanaœcie razy w stosunku do kontroli. Tak ogromny przyrost zawartoœci przyswajal-
nych form podstawowych sk³adników pokarmowych warunkowa³ wytworzenie siê z
wyros³ej i rozdrobnionej masy organicznej poziomu próchnicznego i kompleksu sorp-
cyjnego, „magazynuj¹cego” jony oznaczanych pierwiastków.

Osady zastosowane na doœwiadczeniu z kostrzew¹ trzcinow¹ spowodowa³y, ¿e
wytworzy³ siê poziom próchniczny (OA) na pod³o¿u wapiennym, który zawiera³ ponad
3 razy wiêcej fosforu (dawka pojedyncza), potas wzrós³ nieznacznie, a magnez 1,6 raza.

Dawka podwójna (500 m3/ha) powodowa³a najwy¿szy ponad 10-cio krotny wzrost
zawartoœci przyswajalnego fosforu i tak jak w poprzedniej dawce, wzrost K i Mg.

Dawka najwy¿sza (potrójna) oddzia³ywa³a poœrednio w przypadku fosforu powo-
dowa³a najwy¿szy przyrost potasu (1,5 raza), zwiêkszaj¹c prawie 3 krotnie zawartoœæ
magnezu (tab. 3).

 Zró¿nicowane wysokoœci dawek osadów œciekowych powodowa³y niewielki przy-
rost zasobnoœci pod³o¿a w przyswajalny fosfor i magnez w porównaniu do wariantu
kontrolnego. Najwy¿szy przyrost potasu w pod³o¿u stwierdzono na obiekcie, który
porasta³a kostrzewa ³¹kowa w mieszance z ¿ycica trwa³¹, a magnezu przy poroœcie
kostrzewy ³¹kowej z koniczyn¹ czerwon¹. Odnotowano natomiast zmniejszenie za-
wartoœci potasu w pod³o¿u, co mo¿na wyt³umaczyæ du¿ym zapotrzebowaniem roœlin-
noœci trawiastej na ten pierwiastek (tab. 4).

 Plantacja wierzby wiciowej (wikliny) zosta³a posadzona na pod³o¿u wapiennym
wzbogaconym 100 m3 osadów na 1 ha z przeznaczeniem na materia³ szkó³karski. Po

Tabela 4. Wp³yw osadów œciekowych na zawartoœæ przyswajalnego P, K, Mg i materii organicznej w
pod³o¿u wapna poflotacyjnego w zale¿noœci od gatunku roœliny rekultywacyjnej (mieszanki traw,
traw z roœlinami motylkowymi, wierzba wiciowa)

Badane cechy 

Gatunek roœliny 

Dawki 
osadów 

œciekowych 
(m3/ha) 

Poziom 
glebowy 

pH 
w 1n  
KCl 

P2O5 
mg/100g 

gleby 

K2O 
mg/100g 

gleby 

Mg 
mg/100g 

gleby 

Substancja 
organiczna  

w % 
OA 7,44 1,5 7,3 1,7 0,54 Kontrola 0 

0 C 7,64 1,4 4,5 1,4 0,22 
OA 7,60 2,5 7,0 1,7 2,05 Kostrzewa 

³¹kowa + ¿ycica 
trwa³a 

250 
C 7,68 1,4 2,3 2,2 0,97 

OA 7,36 2,4 5,4 2,7 3,66 Kostrzewa ³¹ko-
wa + koniczyna 
czerwona 

250 
C 7,65 2,0 1,5 1,9 1,29 

OA 7,54 1,7 4,5 2,0 2,64 Kostrzewa 
³¹kowa + lucerna 
mieszañcowa 

250 
C 7,53 1,2 2,2 4,3 0,27 

OA 7,33 10,4 8,5 2,3 4,12 Wierzba wiciowa 
(bujna) 100 

C 7,66 4,2 2,0 1,3 0,84 
OA 7,53 5,5 5,4 1,9 3,75 Wierzba wiciowa 

(s³abo rosn¹ca) 100 
C 7,66 1,4 1,9 1,5 0,87 
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posadzeniu udatnoœæ nasadzeñ oceniono na ok. 90%, co jest wynikiem dobrym, zwa-
¿ywszy na jakoœæ pod³o¿a. Pomiary pêdów wykonane w drugim roku po posadzeniu
wykaza³y œrednicê ok. 8–12 mm, wysokoœæ 100–120 cm, a obecnie ich œrednica wy-
nosi 20–25 mm, a wysokoœæ ponad 2,5 m.

Tak wiêc wapno poflotacyjne, na którym w przedplonie uprawiano ¿yto i wzboga-
cono rozdrobnion¹ s³om¹ po zbiorze, a nastêpnie osadami œciekowymi i nawozami
mineralnymi sta³o siê doskona³ym pod³o¿em do wzrostu i rozwoju wierzby wiciowej.
Masa organiczna resztek po¿niwnych ¿yta i rozdrobniona s³oma w po³¹czeniu z osada-
mi i nawozami pozwoli³a na wzrost materii organicznej ponad 7,5 raza, na stanowisku
gdzie roœnie wiklina bujna i prawie 7 razy na polu ze s³abymi roœlinami. Zawartoœæ
przyswajalnego fosforu na czêœci plantacji, gdzie bujnie roœnie wiklina jest œrednia, a
potasu i magnezu niska, natomiast na miejscu gdzie ta wierzba roœnie s³abo lub wrêcz
zamiera zawartoœæ fosforu i potasu jest niska, a magnezu bardzo niska. Odczyn pod³o-

Tabela 5. Sk³ad granulometryczny wapna poflotacyjnego w doœwiadczeniu rekulyuwacyjnym (topi-
nambur, kostrzewa trzcinowa)

Zasobnoœæ frakcji w % Dawki 
osadów 

œciekowych 
(m3/ha) 

Gatunek 
roœliny 

Poziom 
glebowy 

Podgrupy 
granulometryczne  

(symbol) 

piasek 
1,0–
0,1 
mm 

py³ 
0,1–
0,02 
mm 

cz¹stki 
sp³awialne  

(i³owe) 
< 0,02 mm  

w tym i³ 
koloidalny 

< 0,002 mm 

OA piasek luŸny  
(pl) 58 37 5 0 

Topinambur 
C piasek gliniasty 

lekki (pgl) 65 23 12 1 

OA py³ piaszczysty  
(p³p) 38 45 17 0 

 
 
 

250 
 Kostrzewa 

trzcinowa C piasek gliniasty 
mocny (pgm) 46 37 17 0 

OA piasek s³abo 
gliniasty (ps) 71 24 5 0 

Topinambur 
C piasek gliniasty 

lekki (pgl) 74 15 11 0 

OA piasek s³abo 
gliniasty (ps) 63 31 6 0 

 
 

500 Kostrzewa 
trzcinowa C piasek gliniasty 

lekki (pgl) 64 22 14 1 

OA piasek s³abo 
gliniasty (ps) 69 24 7 0 

Topinambur 
C piasek gliniasty 

lekki (pgl) 54 21 25 0 

OA piasek gliniasty 
lekki (pgl) 53 33 14 0 

 
 

750 Kostrzewa 
trzcinowa C py³ piaszczysty 

(p³p) 40 46 14 1 

OA py³ piaszczysty 
(p³p) 48 45 7 1 

Kontrola 
C piasek gliniasty 

lekki (pgl) 66 23 11 1 
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¿a na obydwu po³aciach plantacji jest lekko zasadowy. Nie wydaje siê, aby niska i
bardzo niska zawartoœæ P, K i Mg w pod³o¿u wp³ynê³a na zamieranie wikliny. Równie¿
sk³ad chemiczny obydwu omawianych pod³o¿y jest podobny (tab. 4). Przyczyny za-
mierania wikliny mog¹ byæ inne. Sk³ad granulometryczny doœwiadczalnego pod³o¿a
jest bardzo zró¿nicowany. W wiêkszoœci próbek przewa¿a frakcja piasku, nastêpnie
frakcja py³u. Ma³o jest cz¹stek sp³awialnych. I³ koloidalny natomiast wystêpuje œlado-
wo w 10 na 24 badanych próbkach. Odczyn pod³o¿a wynosi 7,23–7,93 pH (tab. 3 i 4).

 Sk³ad chemiczny i zawartoœæ substancji organicznej w ma³ym stopniu zale¿¹ od
sk³adu granulometrycznego (tab. 5 i 6).

Podsumowanie

 Wyniki badañ wykaza³y, ¿e z³o¿a wapna poflotacyjnego na terenie kopalni siarki,
wzbogacone osadem œciekowym s¹ dobrymi utworami glebotwórczymi. Osad œcieko-
wy nasila proces glebotwórczy przez wzbogacenie pod³o¿a w sk³adniki pokarmowe i

Tabela 6. Sk³ad granulometryczny wapna poflotacyjnego w doœwiadczeniu rekultywacyjnym (mie-
szanki traw, trawy z roœlinami motylkowymi, wierzba wiciowa)

Zawartoœæ frakcji w % 

Gatunek roœliny Poziom 
glebowy 

Podgrupy 
granulometryczne 

(symbol) 
Piasek 

1,0–0,1 mm 
Py³ 

0,1-0,02 mm 

Cz¹stki 
sp³awialne  

(i³owe) 
< 0,02 mm 

w tym i³ 
koloidalny 

< 0,002 mm 

OA py³ piaszczysty 
(p³p) 43 46 11 1 Kostrzewa ³¹ko-

wa + ¿ycica 
trwa³a C py³ piaszczysty 

(p³p) 52 41 7 1 

OA py³ piaszczysty 
(p³p) 43 41 16 1 Kostrzewa ³¹ko-

wa + koniczyna 
czerwona C piasek luŸny 

(pl) 68 28 4 0 

OA piasek luŸny 
(pl) 64 31 5 0 Kostrzewa ³¹ko-

wa + lucerna 
mieszañcowa C piasek s³abo 

gliniasty (ps) 50 40 10 0 

OA piasek s³abo 
gliniasty (ps) 64 30 6 0 Wierzba wicio-

wa (bujna) C piasek gliniasty 
lekki ( pgl) 64 24 12 0 

OA piasek s³abo 
gliniasty (ps) 63 29 8 1 Wierzba wicio-

wa (s³abo ros-
n¹ca) C piasek s³abo 

gliniasty (ps) 65 28 7 1 

OA py³ piaszczysty 
(p³p) 48 45 7 1 

Kontrola 
C piasek gliniasty 

lekki ( pgl) 66 23 11 1 
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próchnicotwórcze oraz tworzy warunki do intensywnego wzrostu roœlin i mikroorga-
nizmów. O intensywnoœci procesów glebotwórczych œwiadcz¹ zawartoœci substancji
organicznej i przyswajalnych N, P, K, Mg w poziomie próchnicznym (OA) które s¹
kilkakrotnie wy¿sze ni¿ w poziomie podpróchnicznym (C).

Wnioski

1. Osady œciekowe wprowadzone do pod³o¿a wapiennego (w iloœci 250, 500 i 750 m3/
ha) spowodowa³y istotny przyrost substancji organicznej i przyswajalnych zwi¹zków
N, P, K i Mg.

2. Wysokie dawki osadu w po³¹czeniu z mas¹ organiczn¹ topinamburu ukszta³towa³y
znaczny poziom próchniczny i zwiêkszy³y zawartoœci N, P, K i Mg.

3. Z³o¿e wapienne z kostrzew¹ trzcinow¹ i wzbogacone osadem œciekowym wolniej
w porównaniu z topinamburem, przekszta³ca siê w glebê i zawiera mniej
przyswajalnych zwi¹zków N, P, K i Mg.

4. Pod wp³ywem osadów i mieszanki traw oraz traw z motylkowymi proces
glebotwórczy w pod³o¿u wapna poflotacyjnego przebiega najwolniej, w porównaniu
ze stanowiskiem poroœniêtym topinamburem i kostrzew¹ trzcinow¹.

5. Wierzba wiciowa (wiklina) bardzo dobrze roœnie na wapnie poflotacyjnym z osadem
œciekowym oraz resztkami po¿niwnymi przedplonu i rozdrobnion¹ s³om¹.

6. Wydaje siê, ¿e stan s³abo rosn¹cych i wypadaj¹cych roœlin wikliny na czêœci plantacji
nie zale¿y od niskiej zasobnoœci pod³o¿a w N, P, K i Mg.

7. Sk³ad mechaniczny pod³o¿a w zasadzie nie wp³ywa na jego zasobnoœæ w substancjê
organiczn¹ i przyswajalne N, P, K i Mg.

8. W wierzchniej warstwie z³o¿a wapiennego procesy glebotwórcze przebiegaj¹
intensywniej i zawiera on kilkakrotnie wiêcej materii organicznej i przyswajalnych
zwi¹zków N, P, K i Mg w porównaniu z poziomem podpróchnicznym.
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Waldemar Mioduszewski

GOSPODARKA WODNA ELEMENTEM
ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU OBSZARÓW ROLNICZYCH

W DORZECZU GÓRNEJ NARWI

Wstêp

Rozwój cywilizacyjny i gospodarczy œwiata przez ca³e wieki odbywa³ siê, w du-
¿ym stopniu, dziêki mniej lub bardziej rabunkowej eksploatacji zasobów przyrody,
w tym równie¿ zasobów wodnych. Na skutek zmniejszenia obszarów zalesionych,
intensyfikacji rolnictwa, budowy odwadniaj¹cych systemów melioracyjnych, re-
gulacji rzek, poboru wód na cele przemys³owe i komunalne itp. nast¹pi³y istotne
zmiany w globalnych zasobach wód powierzchniowych i podziemnych. Jednocze-
œnie ci¹gle wzrasta zapotrzebowanie na wodê dla zaspokojenia potrzeb przemys³u,
rolnictwa i gospodarki komunalnej. Dodatkowe ograniczenia zasobów wynikaj¹ z
nierównomiernego rozk³adu opadów w roku i wieloleciu oraz postêpuj¹cego zanie-
czyszczenia wody zwi¹zkami chemicznymi m.in. w wyniku dzia³alnoœci rolniczej.
Zmniejsza siê wiêc dyspozycyjna objêtoœæ wody mo¿liwej do wykorzystania w dzia-
³alnoœci gospodarczej, a jednoczeœnie nastêpuje degradacja œrodowiska przyrodni-
czego. Szczególnie negatywne skutki dzia³alnoœci cz³owieka widoczne s¹ na obsza-
rach, których walory przyrodnicze zale¿¹ od zachowania odpowiednich warunków
wodnych (torfowiska, mokrad³a, cieki).

Niekorzystne zmiany stosunków wodnych obserwuje siê równie¿ w dorzeczu Górnej
Narwi (powy¿ej ujœcia Supraœli). Stan czystoœci wód na wielu odcinkach rzek nie od-
powiada normom, wystêpuj¹ okresowo niedobory wodne oraz obserwuje siê proces
degradacji cennych obszarów przyrodniczych w wyniku obni¿enia poziomu wód po-
wierzchniowych i gruntowych.

Gospodarka wodna w dorzeczu Górnej Narwi ma istotne znaczenie z punktu wi-
dzenia ochrony walorów przyrodniczych obszarów mokrad³owych jak równie¿ wa-
runkuje rozwój rolnictwa. W granicach zlewni znajduj¹ siê takie cenne przyrodniczo
obiekty jak Bia³owieski i Narwiañski Park Narodowy oraz Park Krajobrazowy Puszczy
Knyszyñskiej jak równie¿ wiele stosunkowo naturalnych odcinków ma³ych rzek i mokra-
de³ w tym ca³a dolina Narwi powy¿ej Narwiañskiego Parku Narodowego. Ochrona
tych obszarów w du¿ym stopniu zale¿y od zachowania odpowiednich dla tych terenów
stosunkowo wodnych. Z drugiej natomiast strony wiele obszarów mokrad³owych zosta³o
odwodnionych i wyposa¿onych w systemy nawadniaj¹ce. Tereny s¹ prawid³owo eks-
ploatowane stanowi¹ cenne ³¹ki i pastwiska.



116

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 4

Zasoby wodne

Sieæ rzeczna w zlewni jest stosunkowo dobrze rozbudowana (rys. 1). Charakte-
rystyczne przep³ywy dla Narwi i Supraœli w przekrojach wodowskazowych wed³ug
danych IMGW przedstawiono w tabeli 1. Œrednie jednostkowe przep³ywy (SQ) w obu
rzekach s¹ zbli¿one i wahaj¹ siê od 4,7 do 5,4 l  s-1  km-2. W ma³ym stopniu zale¿¹ one
równie¿ od wielkoœci zlewni. WyraŸne ró¿nice obserwuje siê natomiast w przedziale
przep³ywów niskich (NNQ) i wysokich (WWQ). Narew charakteryzuje siê wiêksz¹
zmiennoœci¹ przep³ywów w stosunku do Supraœli, natomiast œrednie roczne jednostko-
we zasoby wodne s¹ zbli¿one do siebie. Przedstawione w tabeli 1 wielkoœci przep³y-
wów obliczone zosta³y jako œrednie z wielolecia dla okresu sprzed budowy zbiornika

Rys. 1. Sieæ hydrograficzna zlewni Górnej Narwi
Objasnienia: 1 - dzia³ wodny dorzecza Górnej Narwi, 2 - dzia³ wodny zlewisk, 3 - granica pañstwa,
4 - bagna, 5 - parki narodowe i krajobrazowe: BPN - Bia³owieski Park Narodowy, NPN - Narwiañski Park
Narodowy, BPN - Biebrzñski Park Narodowy, PKPK - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyñskiej



117

BIOPREPARATY W OCHRONIE I U¯YTKOWANIU ŒRODOWISKA

Fot. 1. Zarastaj¹ce
starorzecze Narwi

Fot. 2. Dolina Narwi
w czasie powodzi
wiosennej

Fot. 2. Dolina dop³y-
wu Narwi, odwod-
niona i u¿ytkowana
rolniczo
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Siemianówka. Zbiornik ten ze wzglêdu na sw¹ du¿¹ pojemnoœæ mo¿e spowodowaæ
wyrównanie przep³ywów w Narwi.

W zlewni Górnej Narwi brak jest jezior i wystêpuje ma³a liczba naturalnych sta-
wów. Niewielka liczba budowli piêtrz¹cych i zbiorników ogranicza mo¿liwoœæ tworze-
nia zasobów wodnych i sterowanie nimi (wskaŸnik zagospodarowania wód p³yn¹cych
nie przekracza 2–3%). Najwiêksz¹ pojemnoœæ retencyjn¹ posiada zbiornik Siemianów-
ka (oko³o 60 mln m3 pojemnoœci u¿ytkowej) oddany do eksploatacji w roku 1992.
Dwanaœcie pozosta³ych zbiorników wodnych posiada ³¹czn¹ pojemnoœæ oko³o 9,5 mln
m3, a pojemnoœæ 126 najmniejszych zbiorników, zaliczanych do tzw. ma³ej retencji
wynosi jedynie 2,2 mln m3.

Zlewnia Górnej Narwi jest stosunkowo uboga w zasoby wód podziemnych. Na
terenie tym wystêpuje jedynie jeden udokumentowany wiêkszy zbiornik wód pod-
ziemnych w utworach czwartorzêdowych po³o¿ony wzd³u¿ Supraœli w okolicach
Jurowiec. Z zasobów tego zbiornika pobierana jest woda dla zaopatrzenia miasta
Bia³egostoku.

Praktycznie bior¹c ju¿ w chwili obecnej wykorzystywana jest ca³oœæ udokumen-
towanych zasobów eksploatacyjnych i zwiêkszenie poboru wód podziemnych jest ma³o
prawdopodobne. Szczególnie niekorzystne warunki wodne wystêpuj¹ w zlewniach cie-
ków Sidra, Narewka, Leœna, £osoœna oraz w okolicach Hajnówki i Moniek. W latach
suchych wyst¹pi³y tu braki wody w studniach gospodarczych, a nawet zaniki przep³y-
wu wody w niektórych ma³ych ciekach.

Dolina Narwi od Ÿróde³ do Rzêdzian znajduje siê w stanie naturalnym. Równie¿
œrodkowa czêœæ najwiêkszego dop³ywu jakim jest Supraœl, w granicach Parku Krajo-
brazowego Puszczy Knyszyñskiej jest ma³o zmieniona. Natomiast wiêkszoœæ dop³y-
wów w tym górny odcinek Supraœli zosta³y mocno przekszta³cone. Rzeki s¹ uregulo-
wane a doliny wyposa¿one w systemy melioracyjne.

Potrzeby wodne

Potrzeby wodne mo¿na przedstawiæ w trzech zasadniczych grupach:

• gospodarki komunalnej i przemys³u,
• rolnictwa,
• œrodowiska przyrodniczego.

Gospodarka komunalna i przemys³ jest jedynym z licz¹cych siê u¿ytkowników
wody. Wiêkszoœæ miast, osiedli, wsi wykorzystuje wody podziemne. Najwiêkszym
u¿ytkownikiem wód podziemnych i powierzchniowych jest miasto Bia³ystok. Woda dla
miasta pobierana jest z dwu Ÿróde³: wody podziemne z ujêæ zlokalizowanych w miej-
scowoœci Jurówce i wody powierzchniowe z rzeki Supraœl w Wasilkowie. Ze wzglêdu
na ograniczone zasoby wód podziemnych ewentualny zwiêkszony pobór wody dla
miasta mo¿e byæ zaspokojony jedynie wodami z rzeki Supraœl. W latach 60-tych i 70-
tych rozpatrywano mo¿liwoœæ zwiêkszenia przep³ywów ni¿ówkowych w Supraœli po-
przez przerzut wody ze zbiornika Siemianówka lub budowê nowego zbiornika na rzece
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Supraœl. Zaopatrzenie w wodê Bia³egostoku by³o jednym z powodów budowy zbiorni-
ka Siemianówka. Wykonana dla celów budowy zbiornika prognoza przewidywa³a, ¿e
pobór wody dla celów komunalnych w 2020 roku wynosiæ bêdzie 4,28 m3/sek, pod-
czas gdy obecne prognozy oceniaj¹ potrzeby wodne w okresie perspektywicznym na
1,71 m3/s-1, przy obecnym zu¿yciu wody wynosz¹cym 1,28 m3× s-1. By³o to jedn¹ z
przyczyn rezygnacji z przerzutu wody ze zbiornika do rzeki Supraœli. Okaza³o siê po-
nadto, ¿e jakoœæ wody w zbiorniku jest niezadowalaj¹ca, co spowodowane jest inten-
sywn¹ eutrofizacj¹ retencjonowanej wody.

Zlewnia Górnej Narwi jest obszarem na którym podstawow¹ dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ stanowi rolnictwo. W rejonie tym wystêpuj¹ s³abe gleby — wskaŸnik jakoœci rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG wynosi 55,8 (przedostatnie miejsce wœród
wszystkich regionów w Polsce). Niskiej jakoœci gleby mineralne by³y przyczyn¹ du¿ej
presji rolników na odwodnienie i zagospodarowanie rolnicze podmok³ych terenów do-
linowych i torfowisk. Zestawienie powierzchni melioracyjnych obiektów dolinowych
(w granicach zlewni Narwi) przedstawiono w tabeli 2. Czêœæ obiektów melioracyjnych
wyposa¿ona jest w urz¹dzenia do prowadzenia intensywnych nawodnieñ metod¹ podsi¹-
ku sta³ego. Wiêkszoœæ nie posiada jednak mo¿liwoœci prowadzenia nawodnieñ lub te¿
prowadzone s¹ jedynie nawodnienia ekstensywne metod¹ regulowanego odp³ywu. Nie-
które ma³e zlewnie cz¹stkowe posiadaj¹ bardzo du¿y udzia³ powierzchni zmeliorowanej
do powierzchni ca³ej zlewni. W tabeli 3 przedstawiono wykaz zlewni cz¹stkowych w
których ponad 30% powierzchni zosta³o zmeliorowanych.

Zgodnie z danymi statystycznymi nawadniana powierzchnia u¿ytków rolnych wy-
nosi obecnie jedynie 27,5 tys. ha, a wodê do tego celu pobiera siê w iloœci oko³o 7,0 mln
m3. Jest to znacznie mniej w stosunku do potrzeb i potencjalnych mo¿liwoœci. Stwarza
to bardzo niekorzystn¹ sytuacjê zarówno z punktu widzenia rolnictwa jak i œrodowiska
przyrodniczego. Niedostateczne uwilgotnienie gleb organicznych powoduje obni¿enie
plonów, a jednoczeœnie przyœpiesza proces degradacji masy organicznej torfowisk.

Bior¹c pod uwagê wielkoœæ niedosytów wodnych w okresie wegetacyjnym dla
u¿ytków zielonych, przy za³o¿eniu, ¿e ca³a powierzchnia torfowiska bêdzie nawadnia-
na metod¹ sta³ego podsi¹ku niezbêdne by³oby zmagazynowanie dla potrzeb rolnictwa

Typ nawodnieñ 
Zlewnia Ca³kowita 

powierzchnia podsi¹kowy regulowany 
odp³yw bez nawodnieñ 

Narew - dolina uregulowana 
Narew-dolina nieuregulowana 
Narew - dop³ywy 
Supraœl - dolina 
Supraœl - dop³ywy  

4023 
2455 

65820 
8489 

10563 

1567 
- 

6036 
1870 
970 

- 
2455 

32767 
4889 
4481 

2456 
- 

27017 
1730 
5112 

Zlewnia Narwi i Supraœli 91350 10443 44592 36315 

 

Tabela 2. Zestawienie zmeliorowanych u¿ytków zielonych
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ponad 200 mln m3 wody. Wynika st¹d, ¿e rolnictwo jest licz¹cym siê u¿ytkownikiem
wody, a zapewnienie tak du¿ej objêtoœci wody w zbiornikach retencyjnych nie jest
mo¿liwe. Niezbêdne jest wiêc zaspokojenie potrzeb wodnych u¿ytków zielonych po-
przez retencjonowanie wód w³asnych.

Ochrona walorów przyrodniczych œrodowiska przyrodniczego w dolinach wyma-
ga zapewnienia odpowiedniego przep³ywu w rzekach dla utrzymania równowagi bio-
logicznej w samym cieku, jak równie¿ odpowiedniego uwilgotnienia gleb ³êgowej doli-
ny. Rozpatruje siê nastêpuj¹ce miarodajne przep³ywy, które mog¹ byæ traktowane jako
potrzeby wodne œrodowiska przyrodniczego:

• nienaruszalny tj. najni¿szy dopuszczalny przep³yw zapewniaj¹cy utrzymanie ¿ycia
biologicznego w rzece,

• minimalny, przyjmowany jako najmniejszy przep³yw zapewniaj¹cy utrzymanie do-
statecznie wysokiego stanu wody w cieku, a tym samym wysokiego poziomu wód
gruntowych w dolinie i du¿ego uwilgotnienia gleb organicznych,

• powodziowy, przyjmowany jako minimalny przep³yw w okresie wiosennym, który
powoduje zalewy doliny na odcinkach tego wymagaj¹cych z punktu widzenia po-
trzeb naturalnej flory i fauny.

Przeprowadzone analizy wykazuj¹, ¿e na wiêkszych rzekach w zlewni Górnej
Narwi przep³ywy nienaruszalne obliczone wed³ug kryterium hydrobiologicznego s¹
zachowane. Równie¿ zapewniona jest odpowiednia iloœæ wody dla prowadzenia
nawodnieñ obiektów melioracyjnych po³o¿onych w dolnych odcinkach rzek Na-
rew i Supraœl. Natomiast obserwuje siê wyraŸne niedobory wody dla zaspokojenia
potrzeb rolnictwa w ma³ych zlewniach cz¹stkowych, a szczególnie tam gdzie wystê-
puj¹ du¿e powierzchnie zmeliorowanych u¿ytków zielonych w stosunku do po-
wierzchni ca³ej zlewni cz¹stkowej.

Tabela 3. Zestawienie wybranych zlewni cz¹stkowych o du¿ym udziale zmeliorowanych u¿ytków
zielonych

Powierzchnia Typ nawodnieñ (ha) Procent  

Zlewnia zlewni 
km

2
 

zmelio-
rowana 

km
2
 

pod- 
si¹kowy 

regulowany 
odp³yw 

bez 
nawodnieñ 

obszarów  
zmelioro-
wanych 

Makówka 
Szeroka Struga 
Turoœnianka 
Ciek spod Krynickich 
Ma³ynka 
Kana³ Tyniewicze 
Awissa 
£oknica 

27,0 
39,0 

130,7 
57,1 
50,3 
61,0 
60,0 

175,3 

2160 
2048 
6118 
3016 
1885 
2210 
2189 
5460 

- 
- 

69 
188 

44 
522 
157 
444 

2160 
2048 
4608 
2060 
185 

1087 
1330 
2002 

- 
- 

1441 
768 

1656 
601 
702 

3014 

80 
52 
47 
40 
37 
36 
36 
34 
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Zachowanie walorów przyrodniczych doliny ³êgowej, w tym w granicach Na-
rwiañskiego Parku Narodowego wymaga utrzymania wysokich stanów wody w rze-
ce, a tym samym wysokiego poziomu wód gruntowych. Szczególnie w ostatnich la-
tach, czêsto wystêpuj¹ ma³e przep³ywy w okresie letnim prowadz¹ce do niekorzystne-
go przesuszenia siedlisk hydrogenicznych w dolinie rzeki. Podwy¿szenie niskich przep³y-
wów, a w konsekwencji stanów wód powierzchniowych i gruntowych mo¿na uzy-
skaæ poprzez odpowiedni¹ eksploatacjê zbiornika Siemianówka. Innym sposobem na
podwy¿szenie poziomu wody w rzece jest budowa niewielkich przetamowañ, dla zaha-
mowania odp³ywu wody. Takie przetamowania by³y niegdyœ budowane dla celów po-
³owu ryb lub jako stopnie dla m³ynówek.

Torfowiska doliny Narwi zosta³y wytworzone m.in. na skutek wystêpuj¹cych zale-
wów rzeki. Ze wzglêdu na ochronê walorów przyrodniczych tej doliny wskazane jest
utrzymanie co najmniej wiosennych zalewów. Wiosenne zalewy w odró¿nieniu od
wystêpuj¹cych latem nie powoduj¹ wiêkszych zagro¿eñ dla rolnictwa (u¿ytki zielone w
dolinie). Du¿¹ rolê mo¿e tu spe³niæ zbiornik Siemianówka, chroni¹c dolinê przed powo-
dzi¹ w okresie letnim, wspomagaj¹c wyst¹pienie zalewów w okresie wiosennym.

Podsumowanie

Z przedstawionej wy¿ej analizy potrzeb i zasobów wodnych w zlewni Górnej
Narwi wynika, ¿e ze wzglêdu na wymagania przemys³u i gospodarki komunalnej oraz
rolnictwa i œrodowiska przyrodniczego niezbêdne s¹ dxzia³ania dla poprawy struktu-
ry bilansu wodnego. Istniej¹cy zbiornik wodny Siemianówka mo¿e spe³niaæ znacz¹-
c¹ rolê dla regulowania przep³ywu w Narwi z uwzglêdnieniem potrzeb œrodowiska
przyrodniczego i rolnictwa. Natomiast oddzielnym problemem wymagaj¹cym roz-
wi¹zania jest poprawa jakoœci wody w zbiorniku. Jest to trudne zagadnienie, bior¹c
pod uwagê parametry geometryczne i hydrologiczne zbiornika (du¿a pojemnoœæ przy
ma³ej g³êbokoœci i niedu¿ych przep³ywach), oraz fakt dop³ywu wód silnie zanieczysz-
czonych zwi¹zkami humusowymi, pochodz¹cymi z obszarów bagiennych znajduj¹-
cych siê w Ÿródliskowej czêœci zlewni.

W zlewni Górnej Narwi brak jest dobrych warunków dla lokalizacji wiêkszych
(œrednich) zbiorników wodnych. Wynika to zarówno z ukszta³towania terenu jak i
koniecznoœci ochrony walorów przyrodniczych dolin, istniej¹cej zabudowy itp. Ist-
niej¹ natomiast liczne mo¿liwoœci retencjonowania wody w najmniejszych zbiorni-
kach w ramach tzw. ma³ej retencji. Warunki topograficzne, Ÿród³a wody pozwalaj¹
na budowê niewielkich przegród podpiêtrzaj¹cych wodê na ma³ych ciekach i ograni-
czanie odp³ywu z lokalnych obni¿eñ i oczek wodnych. Niekorzystne (a niekiedy znisz-
czone) zdolnoœci retencyjne posiadaj¹ liczne w tym rejonie mokrad³a, podmok³oœci i
torfowiska. Na wielu z nich wykazane by³oby wykonanie budowli i urz¹dzeñ hamu-
j¹cych odp³yw wody.

Du¿e mo¿liwoœci retencjonowania wody, szczególnie w ma³ych zlewniach cz¹st-
kowych, daj¹ istniej¹ce dolinowe obiekty melioracyjne. W wielu przypadkach nie-
zbêdna jest modernizacja tych obiektów, a szczególnie wyposa¿enie ich w budowle
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piêtrz¹ce umo¿liwiaj¹ce prowadzenie nawodnieñ metod¹ tzw. regulowanego odp³y-
wu. Przeprowadzone analizy i obliczenia wykazuj¹, ¿e przy prawid³owej eksploata-
cji takich systemów istnieje mo¿liwoœæ zretencjonowania du¿ych objêtoœci wody
(30–40 mm) w systemie rowów oraz w porach gruntu w granicach obiektu i na
terenach przyleg³ych.
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OCENA £ADUNKU ZANIECZYSZCZEÑ OBSZAROWYCH
Z ROLNICTWA WNOSZONYCH DO RZEK

W ZLEWNI GÓRNEJ WARTY

Wstêp

Gospodarka rolna, a szczególnie intensywna produkcja roœlinna, stanowi zagro¿e-
nie dla jakoœci wód powierzchniowych i gruntowych. Stosowane w uprawach nawozy
mineralne i organiczne s¹ wymywane z gleby, a nastêpnie transportowane do warstw
wodonoœnych lub bezpoœrednio do wód powierzchniowych.

Pomimo wybudowania w ostatnich latach wielu oczyszczalni komunalnych i prze-
mys³owych, nie obserwuje siê istotniej poprawy jakoœci wód w rzekach; dotyczy to
szczególnie zawartoœci fosforu i azotu [Sapek i in., 2000]. Uwa¿a siê, ¿e wynika to
g³ównie z braku redukcji zanieczyszczeñ pochodzenia rolniczego. Ocenia siê, ¿e oko³o
350 000 ton azotu i co najmniej 5000 ton fosforu, wprowadzana do Morza Ba³tyckiego
z obszaru Polski, pochodzi z dzia³alnoœci rolniczej. Stanowi to oko³o 50% ca³kowitego
³adunku tych zwi¹zków.

Uzyskanie istotnego i znacz¹cego zmniejszenia dop³ywu do rzek i wód podziem-
nych zanieczyszczeñ obszarowych, z produkcji rolniczej, wymaga wdro¿enia proeko-
logicznych zasad i nowoczesnych technologii w praktyce rolniczej, obejmuj¹cej m.in.
nowe regulacje prawne w zakresie stosowania nawozów, sk³adowania obornika i gno-
jowicy, budowy oczyszczalni œcieków i zagospodarowania odpadów p³ynnych i sta-
³ych w gospodarstwach rolnych oraz utrzymanie (zwiêkszenie) biologicznej ró¿norod-
noœci krajobrazu rolniczego. Niezbêdne jest równie¿ koncentrowanie si³ i œrodków na
obszarach wra¿liwych z punktu widzenia zagro¿eñ jakoœci wód powierzchniowych i
podziemnych. Wyznaczenie obszarów najbardziej wra¿liwych na zanieczyszczenia wód
zwi¹zkami chemicznymi pochodzenia rolniczego wraz z ocen¹ przestrzennego rozk³a-
du ³adunku azotu i fosforu wymywanego z gleby w zlewni górnej Warty (do ujœcia
Neru) stanowi przedmiot niniejszej pracy. W oparciu o obliczon¹ nadwy¿kê azotu w
glebie, oszacowano dop³yw zwi¹zków biogennych do wód gruntowych, a nastêpnie
do rzek w zlewni Warty. Obliczenia wynoszonego ³adunku zwi¹zków chemicznych
prowadzono metod¹ oceny emisji zanieczyszczeñ, tj. analizy procesu wymywania fos-
foru i azotu z gleby oraz transportu tych zwi¹zków do rzek. Bilansowa nadwy¿ka azotu
oraz zawartoœæ zwi¹zków biogennych w glebach, stanowi³a podstawê do oceny pozio-
mu intensyfikacji rolnictwa oraz identyfikacji podstawowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ
obszarowych. Przy symulacji transportu azotu i fosforu wykorzystano system infor-
macji geograficznej GIS.
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Podstawowe za³o¿enia

Pod pojêciem „zanieczyszczenia obszarowe” rozumie siê rozproszone (nie punkto-
we) Ÿród³a pochodzenia zwi¹zków chemicznych powoduj¹cych zanieczyszczenia wód
podziemnych i powierzchniowych. Typowym przyk³adem zanieczyszczeñ obszaro-
wych jest produkcja rolnicza prowadzona na du¿ych obszarach. Zwi¹zki chemiczne ze
stosowanych nawozów mineralnych i organicznych mog¹ byæ wymywane z gleby i
przemieszczane do wód podziemnych i powierzchniowych.

W pracy ograniczono siê do oceny ³adunku zwi¹zków biogennych (azot, fosfor)
pochodzenia rolniczego, dop³ywaj¹cych do wód gruntowych oraz powierzchniowych.
Rozpatrywano nastêpuj¹ce drogi przemieszczania siê zwi¹zków biogennych:

– wymywanie zwi¹zków azotu z gleby na skutek przesi¹kania wód opadowych (prze-
p³yw pionowy) i przemieszczenie tych zwi¹zków w strefie aeracji do wód pod-
ziemnych (warstw wodonoœnych). Przyjêto za³o¿enie, ¿e zwi¹zki fosforu nie prze-
mieszczaj¹ siê z wodami gruntowymi;

– transport zwi¹zków chemicznych (azotu) z wodami gruntowymi (przep³yw pozio-
my) do rzek i cieków. Przemieszczenie siê azotu zale¿y od spadków zwierciad³a
wody w warstwie wodonoœnej;

– dop³yw zwi¹zków chemicznych bezpoœrednio do rzek wraz ze sp³ywem powierzch-
niowym. Po wiêkszych opadach atmosferycznych nastêpuje sp³yw wody po po-
wierzchni terenu. Zwi¹zki chemiczne (azot i fosfor) ulegaj¹ przemieszczeniom na
skutek procesów erozyjnych oraz ich rozpuszczania siê w wodach.

Obliczenia prowadzono w granicach hydrologicznych, poniewa¿ obszary zlewni
stanowi¹ wyraŸnie sprecyzowane jednostki, w aspekcie przep³ywu wody i transportu
zanieczyszczeñ w odró¿nieniu od granic administracyjnych.

Dla celów analizy transportu zwi¹zków biogennych niezbêdne by³o przyjêcie da-
nych wejœciowych obejmuj¹cych nastêpuj¹ce wielkoœci:

– sieæ hydrograficzna, przyjêta zosta³a zgodnie z Atlasem hydrologicznym Polski, w
oparciu o ten Atlas przyjêto równie¿ granice zlewni;

– u¿ytkowanie zlewni (rys. 1), dla celów modelowania przyjêto w oparciu o mapê
numeryczn¹ CORINE, z podzia³em na obszary rolnicze, lasy, obszary zurbanizo-
wane, parki i zieleñce, nieu¿ytki oraz wody; dane dotycz¹ce budowy geologicznej,
wspó³czynnika filtracji oraz mi¹¿szoœci warstwy wodonoœnej oceniono na podsta-
wie map geologicznych Polski;

– warunki klimatyczne oceniono w oparciu o dane pomiarowe uzyskane ze stacji
meteorologicznych IMiGW.

Parametrem œwiadcz¹cym o intensyfikacji rolnictwa i zagra¿aj¹cym wodom po-
wierzchniowym i gruntowym jest wystêpuj¹cy w glebie nadmiar zwi¹zków biogen-
nych. Nadmiar ten obliczony by³ w granicach gmin (jedynie w granicach administra-
cyjnych mo¿liwe jest uzyskanie statystycznych informacji) z równania bilansowego:
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Rys. 1. U¿ytkowanie terenu w zlewni rzeki Warty do ujœcia Neru
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Rys. 2. Nadwy¿ki azotu 1989/90 w zlewni rzeki Warty do ujœcia Neru
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X = D – O

gdzie:
X – nadmiar zwi¹zków biogennych (azot, fosfor),
D – dop³yw azotu i fosforu wynikaj¹cy ze stosowanych nawozów mineralnych,

liczby zwierz¹t gospodarczych (nawóz organiczny),
O – odp³yw zwi¹zków biogennych wynikaj¹cy z poboru azotu i fosforu przez

roœliny uprawne.

Przyjmowano, ¿e azot i fosfor pochodzenia rolniczego jest równomiernie rozpro-
wadzany po u¿ytkach rolnych w formie nawo¿enia. Zwi¹zki biogenne pobrane przez
roœliny w procesie wzrostu s¹ wywo¿one, w wyniku sprzeda¿y p³odów rolnych poza
gminê lub wykorzystywane do produkcji rolnej. Nadwy¿ki azotu obliczone dla okresu
1989/1990, przedstawiono na rys. 2.

Ocena ³adunku azotu dop³ywaj¹cego do wód gruntowych

Przyjêto za³o¿enia, ¿e nadwy¿ki azotu mog¹ byæ wymywane z gleby, a ich szyb-
koœæ wymywania i transportu do wód gruntowych zale¿y od rodzaju gleby, g³êbokoœci
zalegania poziomu wód gruntowych oraz przepuszczalnoœci warstwy wodonoœnej.

Objêtoœæ wody dop³ywaj¹cej do wód gruntowych obliczano jako ró¿nicê œrednich
z wielolecia opadów atmosferycznych i ewapotranspiracji. Wykorzystano do obliczeñ
model ABIMO [Glugla, Fürtig, 1997], pozwalaj¹cy na uwzglêdnienie rodzaju gleby i
g³êbokoœci zalegania wód gruntowych. W obliczeniach pominiêto retencjê glebow¹, ze
wzglêdu na przyjmowanie do obliczeñ wartoœci œrednich rocznych z d³ugiego okresu
obserwacyjnego.

£adunki azotu dop³ywaj¹ce do wód gruntowych (rys. 3) obliczano wykorzystu-
j¹c prosty, lecz bardzo praktyczny model [Köhne, Wendland, 1992] denitryfikacji,
uwzglêdniaj¹cy mikrobiologiczne redukcje nadwy¿ki azotu w strefie korzeniowej.
Przyjêto potencja³ denitryfikacji (Dmax) w granicach 20–50 kg/ha/rok oraz sta³¹ reak-
cji Michaelis-Mentena od 2,5 do 67 mg N/kg gleby w zale¿noœci od rodzaju gleby
[Köhne, Wendland, 1992]. Przep³ywaj¹c przez strefê nienasycon¹ (poni¿ej strefy
korzeniowej), azot ulega dalszej redukcji (do wielkoœci ³adunku N2) na skutek proce-
sów biochemicznych.. Ze wzglêdu na przemiany mikrobiologiczne oraz brak tlenu,
wiêkszoœæ przeobra¿eñ azotu bêdzie nastêpowaæ w strefie podsi¹ku kapilarnego i na
granicy strefy saturacji. Brak jest mo¿liwoœci liczbowej oceny tych procesów. Do
celów niniejszej pracy przyjêto, ¿e 50% ³adunku dop³ywaj¹cego ze strefy nasyconej
(N2) ulegnie przeobra¿eniom. St¹d objêtoœæ ³adunku wnoszonego do wód grunto-
wych wynosiæ bêdzie N3 = 0,5 N2.

Obliczon¹ wielkoœæ ³adunku azotu N3 dop³ywaj¹cego do wód gruntowych przed-
stawiono na rys. 4, œrednie wartoœci dla wydzielonych zlewni przedstawiono równie¿
w tabeli 1.
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Rys. 3. Algorytm obliczeniowy transportu azotu do wód gruntowych (wg. Materia³y DVWK, 1999)
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Rys. 4. £adunek azotu dop³ywaj¹cy do wód gruntowych w zlewni rzeki Warty do ujœcia Neru



131

BIOPREPARATY W OCHRONIE I U¯YTKOWANIU ŒRODOWISKA

Ocena ³adunku azotu dop³ywaj¹cego do wód powierzchniowych z zasilania
gruntowego

Kolejnym krokiem prowadzonych obliczeñ by³a ocena wielkoœci ³adunku oraz cza-
su dop³ywu azotu do rzek z zasilaniem gruntowym. Zarówno wielkoœæ ³adunku, jak i
czas dop³ywu zale¿¹ od budowy geologicznej (mi¹¿szoœci i wspó³czynnika filtracji
warstwy wodonoœnej), gradientów hydraulicznych (spadek zwierciad³a wód grunto-
wych) oraz odleg³oœci koryta rzeki od Ÿróde³ zanieczyszczeñ (gêstoœæ sieci rzecznej).
Obliczenia transportu poziomego zwi¹zków azotu oparto na za³o¿eniach modelu WEKU
[Kunkel, Wendland, 1997], przyjmuj¹c za³o¿enia teorii filtracji Darcy i Dupuita. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e wyniki obliczeñ przedstawiaj¹ wielkoœæ ³adunku dop³ywaj¹cego do
rzeki w wypadku wieloletniego utrzymywania nadwy¿ki azotu, jak¹ obserwowano w
1989 roku. Poniewa¿ w Polsce wykorzystanie nawozów mineralnych uleg³o wyraŸne-
mu zmniejszeniu (2–3-krotnie), to i automatycznie nadwy¿ka azotu (Nsur) te¿ uleg³a
zmniejszeniu. Nale¿y wiêc s¹dziæ, ¿e przedstawione wyniki dop³ywu azotu do wód
powierzchniowych s¹ zawy¿one.

Wyniki obliczeñ zosta³y umieszczone w tabeli 2. Trudnoœæ w ocenie ³adunku azotu
transportowanego do rzek z zasilaniem gruntowym wynika z bardzo zró¿nicowanego
czasu, który jest potrzebny na dop³yniêcie azotu od Ÿród³a wyst¹pienia nadwy¿ki (upra-
wy rolne) do rzeki. Czas ten, zwany „czasem retencji” (rys. 5), zale¿y od d³ugoœci
drogi transportu, gradientu hydraulicznego i przepuszczalnoœci warstwy wodonoœnej.
W tabeli 2 przedstawiono procentowy udzia³ obszarów o ró¿nym czasie dop³ywu azotu
do rzeki oraz procentowe wielkoœci ³adunku, jaki dop³ynie w ró¿nych okresach czasu.

Dop³yw zwi¹zków biogennych do rzek ze sp³ywem powierzchniowym

Obliczenia wykonano zarówno dla fosforu i azotu pos³uguj¹c siê modelem RUSLE,
wg którego wielkoœæ sedymentów (czêœci sta³ych) wnoszonych do rzek (A) obliczyæ
mo¿na z równania:

A = R · K · LS · C · P

gdzie:
A – œredni ³adunek osadów wnoszonych do rzek na skutek procesów erozyjnych,
R – wspó³czynnik zale¿ny od rozk³adu opadów, czêstotliwoœci trwania,
K – wspó³czynnik erozyjnoœci – podatnoœæ gleb na erozjê,
L – wspó³czynnik d³ugoœci zboczy,
S – spadki powierzchni terenu,
C – wspó³czynnik pokrycia powierzchni zale¿ny od roœlinnoœci,
P – wspó³czynnik technologiczny zale¿ny od dzia³añ antyerozyjnych, przyjêto

P = 1.0 (brak dzia³añ antyerozyjnych).

Wspó³czynnik R przyjêto na podstawie danych cytowanych w literaturze [Deum-
lich 1993]. Erozyjnoœæ oceniono w oparciu o mapy glebowe, a dla oceny wspó³czynni-
ka pokrycia powierzchni roœlinnoœci¹ wykorzystano dane statystyczne (area³ upraw
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Rys. 5. Czas retencji dla zlewni rzeki Warty do ujœcia Neru
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i mapa CORINE). Spadki powierzchni i d³ugoœæ zboczy wyznaczono z analizy map
topograficznych w skali 1: 50 000.

Maj¹c obliczon¹ masê cz¹stek glebowych wnoszonych do rzeki oraz zawartoœæ
fosforu (azotu) w glebie mo¿na obliczyæ ³adunek zwi¹zków biogennych doprowadza-
nych do rzek ze sp³ywem powierzchniowym. Przyjêto zawartoœæ fosforu i azotu w
glebie na podstawie danych literaturowych.

Wyniki obliczeñ dla wydzielonych zlewni cz¹stkowych przedstawiono w tabeli 3.

Analiza wyników obliczeñ

Przedstawione wy¿ej wyniki obliczeñ pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych
wniosków:

• Œredni¹ nadwy¿kê azotu na terenie górnej zlewni rzeki Warty ocenia siê na oko³o
11,5 kt rocznie, co w przeliczeniu na jednostkê powierzchni gruntów rolnych daje
50 kg/ha/rok. Z tej iloœci nadwy¿ki azotu ocenia siê, ¿e prawie 90% dop³ywa do
wód gruntowych. Ubytek azotu wynika jedynie z procesów denitryfikacji, który w
tym przypadku wynosi oko³o 15%.

• W wodach gruntowych zachodz¹ ró¿ne procesy chemiczne powoduj¹ce ubytek
azotu, tym bardziej, ¿e przep³yw wód gruntowych od Ÿród³a zanieczyszczeñ na
powierzchni terenu do rzeki niekiedy jest bardzo d³ugi. Przy za³o¿eniu, ¿e ci¹gle
utrzymywana bêdzie produkcja rolna daj¹ca nadwy¿kê azotu jak obecnie, to po
d³ugim okresie (ponad 100 lat) zacznie dop³ywaæ do rzek oko³o 4,0 kt azotu rocznie
(oko³o 20 kg/ha/rok). Przy za³o¿eniu utrzymywania rolnictwa na obecnym pozio-
mie przez 40 lat, dop³yw ten wynosiæ bêdzie 2,0 kt/rok (8,0 kg/ha/rok).

• Dop³yw zwi¹zków biogennych ze sp³ywem powierzchniowym jest du¿o mniejszy
od dop³ywu gruntowego. Wynika to z faktu, ¿e teren zlewni rzeki Warty jest tere-
nem nizinnym, w ma³ym stopniu nara¿onym na procesy erozyjne. Ponadto sp³yw
powierzchniowy ma miejsce jedynie po wiêkszych opadach atmosferycznych, pod-
czas gdy wody gruntowe zasilaj¹ rzekê przez ca³y rok.

• Przedstawione wy¿ej obliczenia dop³ywu azotu do wód powierzchniowych doty-
cz¹ sumarycznych ³adunków wprowadzanych do rzeki i jej dop³ywów, przy za³o-

Tabela 4. Emisja azotu i fosforu do wód powierzchniowych w 1993 roku (Warta od Ÿróde³ do ujœcia
Prosny) wg Bogackiej, 1997

Ogółem Rolnictwo Atmosfera Procesy 
naturalne  

t/rok kg/ha·rok kg/ha·rok 

azot (N) 4927,4 3,190 2,220 0,540 0,420 

fosfor (P) 23,4,4 0,152 0,099 0,007 0,046 
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Tabela 5. Ocena ³adunku fosforu i azotu ze Ÿróde³ obszarowych w zlewni rzeki Ner (Korol, 2000)

¿eniu, ¿e z gleb wyp³ukiwany jest nadmiar tego zwi¹zku. Rzeczywisty dop³yw
zwi¹zków biogennych z zanieczyszczeñ obszarowych do rzeki Warty bêdzie du¿o
mniejszy, poniewa¿ podczas przep³ywu wody w mniejszych ciekach (dop³ywach
Warty), zachodz¹ procesy samooczyszczania siê wód.

• Najbardziej zagro¿one zanieczyszczeniami ze Ÿróde³ rolniczych s¹ wody powierzch-
niowe i gruntowe na obszarach o intensywnej produkcji rolniczej (du¿a nadwy¿ka
azotu i fosforu), w warunkach wystêpowania wysokich opadów atmosferycznych
oraz przepuszczalnych gleb.

• Znacznie ni¿sze wartoœci emisji zwi¹zków biogennych do wód powierzchniowych
podaje Bogacka (1997). £adunki przedstawione w tabeli 4 ocenione zosta³y inn¹
metod¹, a mianowicie poprzez pomiar jakoœci wód w kilkunastu zlewniach rolni-
czych (pochodzenie zanieczyszczeñ g³ównie z rolniczych Ÿróde³ obszarowych), a
nastêpnie ekstrapolacjê tych wyników na inne zlewnie. Dane te uwzglêdniaj¹ wiêc
jedynie wielkoœæ obecnego dop³ywu zwi¹zków biogennych do rzeki, bez wielolet-
niej prognozy, jak równie¿ uwzglêdniony jest tu proces samooczyszczania siê wód
w dop³ywach Warty.

• Dla porównania w tabeli 5 przedstawiono wyniki obliczeñ ³adunku azotu i fosforu
dop³ywaj¹cego do rzeki Ner (Korol 2000). S¹ to wielkoœci zbli¿one do uzyskanych
w niniejszych badaniach. Ocenê ³adunku przeprowadzono tu w oparciu o bezpo-
œrednie pomiary jakoœci wód w rzece, a nastêpnie na bazie analiz statystycznych
rozdzielono zanieczyszczenia obszarowe od punktowych.

Podsumowanie

Przedstawione w pracy wyniki obliczeñ (dop³yw azotu i fosforu pochodzenia ob-
szarowego ze Ÿróde³ rolniczych do wód gruntowych i powierzchniowych) nale¿y trak-
towaæ jako wielkoœci œrednie charakterystyczne dla wiêkszych obszarów. Analiza tak
du¿ego obszaru (ponad 26000 km2) wymaga³a wielu uproszczeñ i schematyzacji wa-
runków wodno-gruntowych, a dane statystyczne nie pozwalaj¹ na uwzglêdnienie ob-
szarów mniejszych od powierzchni gminy. Tym nie mniej uzyskane wyniki wyraŸnie
wskazuj¹ na du¿e zró¿nicowanie przestrzenne ³adunków azotu i fosforu wnoszonych
do wód gruntowych i powierzchniowych.

Wyszczególnienie 1993 1994 1995 1996 1997 

azot 15,4 22,8 18,1 16,7 13,2 

fosfor 2,4 2,3 1,9 2,4 1,7 
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Obliczenia wykonane zosta³y przy przyjêciu stanu rolnictwa o wielkoœci nawo¿enia
z 1989 roku. By³ to rok, w którym stosowano najwiêksze iloœci nawozów mineralnych
w historii polskiego rolnictwa. Obecnie na wiêkszoœci obszaru kraju stosuje siê mniej-
sze dawki, choæ obserwuje siê ci¹g³y powtórny wzrost. Z drugiej natomiast strony
niektóre prognozy wskazuj¹, ¿e rolnictwo prowadzone bêdzie w sposób bardziej racjo-
nalny (m.in. wprowadzanie elementów ekologicznych), prowadz¹cy do lepszego wy-
korzystania nawozów, a tym samym zmniejszenia nadwy¿ek.

Dop³yw zwi¹zków biogennych do rzek trwa bardzo d³ugo (kilkudziesiêcioletni czas
retencji), dlatego te¿ nawet po ograniczeniu nadwy¿ek zwi¹zków biogennych, wpro-
wadzeniu bardziej racjonalnych metod gospodarki rolnej, obserwowane bêdzie nadal
zasilanie rzek wodami o podwy¿szonej zawartoœci zwi¹zków azotu.
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Janusz Ostrowski

EKOLOGICZNE I GOSPODARCZE ASPEKTY
MARGINALNYCH U¯YTKÓW ROLNYCH

Wprowadzenie

Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich wyra¿a siê spo¿ytkowaniem zasobów
przyrody w kszta³towaniu infrastruktury i warunków produkcji rolnej przy zachowa-
niu wymogów ekologicznych i uzyskaniu zadawalaj¹cych efektów ekonomicznych.

Wzglêdna stabilizacja popytu na produkty rolne oraz szerokie mo¿liwoœci zwiêk-
szania ich poda¿y w przeliczeniu na jednostkê produkcyjn¹ warunkuj¹ nowe podejœcie
do gospodarowania przestrzeni¹ rolnicz¹. Preferuje ono spadek zainteresowania produ-
centów rolnych glebami mniej urodzajnymi szczególnie w regionach o zró¿nicowanej
przydatnoœci rolniczej gleb. Granicê tego zainteresowania wyznaczaj¹ warunki ekono-
miczne, a w szczególnoœci relacje miêdzy rynkow¹ cen¹ produktów rolnych, a koszta-
mi ich wytworzenia i poda¿¹ si³y roboczej.

Wspó³czesne, efektywne technologie uprawy pozwalaj¹ na uzyskanie mo¿liwej
do skonsumowania masy surowców rolniczych przy istotnym ograniczeniu powierzch-
ni uprawowych obejmuj¹cych gleby o najkorzystniejszej przydatnoœci rolniczej. Tech-
nologie te wywieraj¹ wprawdzie znaczn¹ presjê na œrodowisko (zanieczyszczenie
pestycydami, eutrofizacja wód) pozwalaj¹ jednak¿e na znaczne ograniczenie obsza-
rów produkcyjnych i wzbogacenie zasobów przyrody poprzez umo¿liwienie renatu-
ryzacji gleb najs³abszych okreœlanych mianem gleb marginalnych. Niezale¿nie jednak
od tych mo¿liwoœci granicê intensyfikacji produkcji roœlinnej wyznacza koniecznoœæ
utrzymywania, a nawet wzbogacania ¿yznoœci gleb oraz ochrony ich walorów tech-
nologicznych, których utrata mo¿e przyczyniæ siê do degradacji, a nawet marginali-
zacji gruntów rolnych.

Geneza i podzia³ marginalnych u¿ytków rolnych

Istniej¹ dwie przyczyny marginalizacji gruntów rolnych: ekonomiczna i przyrodni-
cza. Ta druga jest bardziej stabilna, a jej wystêpowanie uwarunkowane zosta³o kszta³to-
waniem w przysz³oœci rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej ukierunkowanym na
jej rozszerzenie adekwatne w swej dynamice i zakresie do wzrostu zapotrzebowania na
surowce rolne.

Taka strategia rozwoju, pomimo, ¿e spe³ni³a doraŸne cele, perspektywicznie pro-
wadzi³a do zachwiania równowagi ekologicznej wyra¿aj¹cej siê z jednej strony objê-
ciem procesami produkcyjnymi gleb o graniczenie niskich walorach produkcyjnych,
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a z drugiej strony degradacj¹ gleb o du¿ym potencjale produkcyjnym (np. erozj¹ gleb
lessowych). Dodatkowym czynnikiem destrukcyjnym okaza³a siê niezrównowa¿ona
gospodarka wodna oraz zanieczyszczenie gleb pochodzenia zarówno rolniczego i
przemys³owego.

W Polsce sytuacja zaostrzy³a siê szczególnie po roku 1990 w wyniku objêcia sek-
tora rolniczego gospodark¹ rynkow¹ oraz spadku popytu na produkty rolne. W Europie
zachodniej problem ten wyst¹pi³ znacznie wczeœniej znany pod has³em gruntów LFA
(Less Favoured Areas – obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania). Przy
tym terminem typu objêto grunty rolne, których wadliwoœæ uwarunkowana jest czyn-
nikami przyrodniczymi.

Z tych w³aœnie przyczyn w naszym kraju setki tysiêcy hektarów u¿ytków rolnych
ze wzglêdu na ograniczony potencja³ rolniczy znalaz³o siê na granicy celowoœci upraw
rolniczych. Rozpoznanie problemu marginalnych u¿ytków rolnych ujêto w program
badawczy pt. „Racjonalizacja wykorzystania gleb marginalnych” sponsorowany przez
Komitet Badañ Naukowych na wniosek Ministra Rolnictwa. W programie tym skupio-
no siê g³ównie na ustaleniu przyczyn marginalizacji u¿ytków rolnych, mo¿liwoœci¹ ich
racjonalnego u¿ytkowania oraz przeciwdzia³aniu degradacji.

Wa¿nym elementem tych badañ by³o stwierdzenie, ¿e pojêcie gleb marginalnych
mo¿na odnosiæ wy³¹cznie do gruntów ornych, natomiast w przypadku u¿ytków zielo-
nych nale¿y mówiæ o siedliskach marginalnych. Wynika to z ekologicznej specyfiki
u¿ytków zielonych, na których kszta³towanie marginalizmu w znacz¹cej mierze uwa-
runkowane jest innymi ni¿ glebowy czynnikami przyrodniczymi. Uwzglêdniaj¹c po-
wy¿sze uwarunkowania pojêcia gleb i siedlisk marginalnych zdefiniowano nastêpuj¹co
[Œlusarczyk, 1996, Okruszko i in., 1997]:

• Gleba rolniczo marginalna jest to taka gleba, która wyró¿nia siê wadliwoœci¹ w³a-
œciwoœci edaficznych spowodowan¹ przyczynami naturalnymi lub antropogenicz-
nymi uniemo¿liwiaj¹cymi uzyskanie plonu na ekonomicznie uzasadnionym pozio-
mie i o odpowiedniej jakoœci spo¿ywczej. Czynnikami warunkuj¹cymi marginal-
noœæ gleb ornych s¹:
– niekorzystne w³aœciwoœci fizykochemiczne,
– ograniczona zdolnoœæ retencjonowania wody opadowej,
– wysoki stopieñ zagro¿enia erozj¹ oraz ograniczona mo¿liwoœæ stosowania

zabiegów uprawowych na sk³onach o wiêkszym nachyleniu,
– ekstremalne zawodnienie lub przesuszenie,
– geomechaniczna degradacja gleby,
– ponadnormatywna zawartoœæ substancji toksycznych.

• Do siedlisk marginalnych zaliczono u¿ytki zielone, których rolnicze u¿ytkowanie
jest nie wskazane ze wzglêdu na niekorzystne warunki siedliskowe w tym g³ównie
glebowe i wodne uwzglêdniaj¹ce te¿ rzeŸbê terenu oraz czynniki antropogeniczne
powoduj¹ce:
– zawartoœæ lub nisk¹ jakoœæ plonów,
– wysokie (nieop³acalne) koszty adaptacji siedlisk do produkcji,
– naruszenie ekologicznych walorów œrodowiska,
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gdzie:
MUR – marginalne u¿ytki rolne jako nadrzêdne pojêcie okreœlaj¹ce marginalnoœæ

rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
GM – marginalne gleby orne,
SM – marginalne siedliska u¿ytków zielonych,
MW – gleby marginalne w³aœciwe odnosz¹ce siê do gleb ornych rolniczo

nieparzystnych,
AM – gleby alternatywnie marginalne odnosz¹ce siê do gruntów ornych, które

mo¿na uprawiaæ w przypadkach uwarunkowañ regionalnych lub
szczególnej koniunktury gospodarczej z uwzglêdnieniem ograniczeñ natury
ekologicznej lub pogodowej,

RGM, RSM – rodzaje gleb i siedlisk marginalnych grupuj¹cych je wed³ug
poszczególnych przyczyn marginalnoœci.

Ze wzglêdu na przyczyny wyró¿niono nastêpuj¹ce rodzaje gleb marginalnych:

• Gleby piaskowe o skrajnie niekorzystnych w³aœciwoœciach fizycznych, chemicz-
nych i biologicznych grupuj¹ce nieu¿ytki, gleby klasy VIz oraz VI, a tak¿e niekiedy
gleby klasy V. S¹ to gleby wytworzone z utworów ¿wirowych, piasków luŸnych i
p³ytkich piasków s³abogliniastych podœcielonych luŸnymi. Niska pojemnoœæ sorp-
cyjna tych gleb powoduje, ¿e nie s¹ one w stanie gromadziæ uruchamianych sk³ad-
ników pokarmowych b¹dŸ wnoszonych w formie nawozów. Charakteryzuje je
niska retencyjnoœæ wody opadowej co powoduje, ¿e s¹ to przewa¿nie gleby trwale
lub okresowo zbyt suche.

• Gleby kamieniste, zawieraj¹ce powy¿ej 90 m3/ha ca³kowitej objêtoœci kamieni znaj-
duj¹cych siê w warstwie ornej.

– geomechaniczn¹ degradacjê siedlisk,
– antropgeniczne zanieczyszczenie gleby.

Przedstawione ogólne definicje oraz czynniki warunkuj¹ce marginalnoœæ u¿ytków
rolnych sugeruj¹ hierarchiczn¹ ich klasyfikacjê z podzia³em na dwie kategorie, a w
obrêbie gleb marginalnych na dwie grupy. Schemat tego podzia³u jest nastêpuj¹cy:

 

 

 

MUR MUR 

GM SM 

MW AM 

RGM RSM 
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• Gleby zerodowane wystêpuj¹ce na zboczach o nachyleniu powy¿ej 12–15o z za-
znaczaj¹c¹ siê tendencj¹ do wystêpowania erozji ¿³obinowej lub z rozwiniêt¹ erozj¹
w¹wozow¹.

• Gleby górskie, silnie kamieniste, bardzo p³ytkie po³o¿one na stromych zboczach lub
powy¿ej 800–900 m npm.

• Gleby geomechanicznie zrujnowane lub usypane, wystêpuj¹ce na obszarach wyro-
bisk poeksploatacyjnych lub ha³d usypanych z gruntów nadk³adowych i ska³y p³onej.

• Gleby silnie zanieczyszczone toksycznymi pierwiastkami œladowymi lub siark¹.

Marginalne u¿ytki zielone obejmuj¹:

• Siedliska bagienne naturalne lub wtórnie zabagnione wystêpuj¹ce na obszarach bez-
odp³ywowych, gdzie ze wzglêdu na warunki hydrotechniczne melioracja jest nie-
op³acalna lub na terenach zmeliorowanych, gdzie gleby hydrogeniczne uleg³y mine-
ralizacji, nast¹pi³o obni¿enie powierzchni i wtórne zabagnienie trudne do powtórnej
melioracji, która mo¿e spowodowaæ przesuszenie i degradacjê terenów przyleg³ych.

• Siedliska pobagienne przeznaczone do renaturyzacji, na których rekonstrukcja sys-
temów melioracyjnych jest ekonomicznie nieuzasadniona lub walory przyrodnicze
predestynuj¹ je do obszarów chronionych.

• Siedliska o ekstremalnym uwodnieniu z mozaikowatoœci¹ gleb, po³o¿one w strefie
lejów depresji zwi¹zanych z odkrywkow¹ eksploatacj¹ kopalin lub na obszarach
wystêpowania deficytu wody do nawodnieñ.

• Siedliska antropogenie zniszczone przez eksploatacjê torfu (do³y potorfowe) lub
¿wiru w dolinach rzecznych.

• Siedliska wadliwe górskie obejmuj¹ce u¿ytki zielone po³o¿one na zbyt stromych
zboczach, bardzo p³ytkich kamienistych glebach, enklawach œródleœnych o utrud-
nionym dostêpie.

• Siedliska zanieczyszczone, w których zawartoœæ kontaminantów przekracza do-
puszczalne normy zarówno w odniesieniu do paszy jak i do gleby.

Przestrzenne rozmieszczenie i regionalne zró¿nicowanie marginalnych
u¿ytków rolnych

Dotychczas brak jest pe³nej inwentaryzacji marginalnych u¿ytków rolnych zidenty-
fikowanych wed³ug przedstawionych zasad i kryteriów. O ich iloœci i rozmieszczeniu
s¹dziæ mo¿na jedynie na podstawie danych poœrednich.

Stosunkowo najdok³adniej zinwentaryzowane s¹ marginalne gleby piaskowe. We-
d³ug oceny IUNG piaskowe gleby marginalne (klasa VI i VI z) zajmuj¹ obszar 2,2 mln
ha [Józefaciukowie, Nawrocki, 1998] co stanowi oko³o 90% powierzchni potencjal-
nych gleb marginalnych. Ich rozmieszczenie w poszczególnych regionach kraju jest
zró¿nicowane. Gleby te praktycznie nie wystêpuj¹ w obszarach górskich, natomiast w
49 gminach ich powierzchnia zajmuje powy¿ej 86% powierzchni u¿ytków rolnych.
Najwiêksze obszary tych gleb wystêpuj¹ w by³ym województwie ostro³êckim, kielec-
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kim i gdañskim. Do regionów z du¿ym udzia³em gleb marginalnych nale¿¹ by³e woje-
wództwa: koniñskie, kaliskie, sieradzkie, piotrkowskie.

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e rolnicze u¿ytkowanie gleb marginalnych jest wprost
proporcjonalne do ich udzia³u powierzchniowego. Bowiem w rejonach ich dominacji
brak jest dostatecznych powierzchni alternatywnych – gleb o korzystnych walorach
produkcyjnych.

Obszary wystêpowania gleb silnie kamienistych nie s¹ szacunkowo zinwentaryzo-
wane. Ich wystêpowanie wi¹¿e siê z morenowymi utworami lodowcowymi, gdzie nie
tworz¹ one jednak du¿ych zwartych powierzchni oraz ze szkieletowymi glebami gór-
skimi. Na obszarach ni¿owych znane s¹ wiêksze powierzchnie wystêpowania tych
gleb na SuwalszczyŸnie, WysoczyŸnie Kaszubskiej i Podlasiu.

Znaczne powierzchnie erozyjnych gleb marginalnych oszacowane na oko³o 1,1
mln ha (erozja silna) [Józefaciukowie i in. 1996], wystêpuj¹ w regionach górskich.
Jednak najbardziej groŸne i przynosz¹ce znaczny uszczerbek dla rolnictwa jest wy-
stêpowanie erozji w pasie wy¿yn po³udniowych, gdzie erozja zdegradowa³a znaczne
powierzchnie ¿yznych gleb lessowych. W rejonach wystêpowania utworów i gleb
lessowych degradacjê powoduje zarówno erozja powierzchniowa jak i w¹wozowa.
Najwiêksze powierzchnie erozyjnych gleb marginalnych poza obszarami górskimi
wystêpuj¹ w by³ych województwach: krakowskim, zamojskim, przemyskim, kielec-
kim i lubelskim.

Górskie gleby marginalne wystêpuj¹ oczywiœcie w po³udniowych regionach kraju.
Brak jest danych szacunkowych o obszarach ich wystêpowania. Autor [Ostrowski J.,
1998] oszacowa³ jedynie obszar wystêpowania tych gleb w by³ym województwie biel-
skim (Beskid Œl¹ski), który wynosi oko³o 1 tys. ha. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e rów-
noczeœnie w tym województwie oko³o 21,5 tys. ha zajmuj¹ marginalne gleby erozyjne.
Autor oszacowa³ równie¿ [Ostrowski 2000] na oko³o 25 tys. ha powierzchnie górskich
gleb marginalnych w regionie Sudeckim.

Wystêpowanie wiêkszych kompleksów marginalnych gleb zrujnowanych geome-
chanicznie zwi¹zane z kopalnictwem surowców mineralnych i kruszywa. Ich powsta-
wanie wi¹¿e siê w g³ównej mierze z wydobyciem wêgla brunatnego (zag³êbie be³cha-
towskie, koniñskie i turoszowskie) oraz kamiennego (Œl¹sk, Polesie Lubelskie). Nato-
miast, pomimo du¿ej liczebnoœci punktów wydobywczych, pozyskiwanie kruszywa
odbywa siê na stosunkowo niewielkich powierzchniach wystêpuj¹cych w ró¿nych
regionach kraju.

Wi¹¿¹c marginalizm gleb z IV i V stopniem zanieczyszczenia chemicznego po-
wierzchniê ich wystêpowania oszacowano na oko³o 60 tys. ha (grunty orne i u¿ytki
zielone ³¹cznie). Wiêkszy odsetek wystêpowania tych gleb stwierdzono w by³ych wo-
jewództwach: katowickim, legnickim, czêstochowskim i krakowskim [Kuœ i in., 1997].
Fragmentarycznie wystêpuj¹ one wokó³ wiêkszych zak³adów przemys³u cementowe-
go, hutniczego i chemicznego.

Regionalizacja i oszacowanie powierzchni wystêpowania marginalnych u¿ytków
zielonych jest znacznie mniej rozpoznane. Wiadomo, ¿e poza obszarami górskimi wy-
stêpuj¹ one w dolinach du¿ych rzek, a w szczególnoœci Noteci, Narwi i Biebrzy oraz w
dolnym biegu Odry. Wiêksze ich powierzchnie rozmieszczone s¹ równie¿ na Polesiu
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Lubelskim i w pasie nizin nadmorskich. Czêœciowo status siedlisk marginalnych uzy-
skuj¹ u¿ytki zielone znajduj¹ce siê w strefie chronionego krajobrazu, a w szczególnoœci
parków narodowych i krajobrazowych. Dotyczy to zw³aszcza u¿ytków zielonych prze-
znaczonych do renaturyzacji. Ekstremalnie uwilgotnione siedliska marginalne zwi¹zane
s¹ z wielkimi lejami depresji wokó³ odkrywkowych kopalni wêgla brunatnego.

Mo¿liwoœci efektywnego zagospodarowania gruntów marginalnych

Racjonalne podstawy gospodarowania na glebach marginalnych warunkuje sze-
reg czynników zarówno przyrodniczych jak i technologicznych oraz spo³eczno-eko-
nomicznych.

Z punktu widzenia wst¹pienia Polski do UE celowoœæ rolniczego u¿ytkowania gleb
marginalnych zale¿eæ bêdzie do przyznanych limitów produkcji rolnej. Przyznanie limi-
tu 60 mln ton ekwiwalentu zbó¿ nie rokuje mo¿liwoœci uprawy gleb klasy V i VI. W
przypadku podniesienia limitu do 75–80 mln ton ekwiwalentu zbó¿ gleby klasy V nie
przejd¹ do grupy gleb marginalnych [Miechna, 1998].

O wielkoœci obszarowej uprawianych gleb marginalnych w istotny sposób decydo-
waæ bêdzie kszta³towanie siê regionalnego rynku pracy w sferze poza rolniczej. Mo¿li-
woœæ tworzenia alternatywnych miejsc pracy bêdzie wywiera³a presjê na producentów
rolnych u¿ytkuj¹cych gleby ma³o urodzajne i sprzyjaæ bêdzie przeznaczaniu gleb margi-
nalnych na cele nierolnicze.

Rolnicze u¿ytkowanie gleb marginalnych stymulowaæ bêdzie doskonalenie organi-
zacji gospodarstw rolnych oraz wprowadzenie efektywnych i tanich technologii upra-
wy, szczególnie na glebach bardzo lekkich.

Przeprowadzono w tym zakresie rozpoznanie i badania [Wojtaszek 1998, Gulbicka
1999] wskazuj¹, ¿e:

– op³acalnoœæ produkcji rolnej na glebach niskourodzajnych (marginalnych) wykazu-
je zró¿nicowania regionalne uwarunkowane g³ównie poziomem kultury rolnej i sta-
nem agrotechnicznym gleb;

– jej ocenê nale¿y przeprowadzaæ w skali ca³ych gospodarstw, a nie w odniesieniu do
poszczególnych dzia³ów produkcji;

– efektywnoœæ produkcji wyra¿a przede wszystkim wskaŸnik dochodowoœci, od-
zwierciedlaj¹cy stosunek dochodu rolniczego netto do wartoœci œrodków trwa-
³ych;

– prowadzone na najs³abszych glebach gospodarstwo powinno byæ tak zorganizo-
wane, aby zapewnia³o œrodki utrzymania dla rolnika i jego rodziny, a tak¿e na nie-
zbêdne inwestycje zwi¹zane z utrzymaniem postêpu rolniczego i ekonomicznego;

– istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia dochodów gospodarstw bez obni¿ania efektywno-
œci nak³adów poprzez zwiêkszanie obszaru produkcyjnego, minimum do 13-20 ha
w zale¿noœci do regionu, przy czym udzia³ powierzchni trwa³ych u¿ytków zielo-
nych nie powinien przekraczaæ 25-30% tego obszaru;
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– op³acalnoœæ produkcji na glebach niskourodzajnych mo¿e byæ uzyskiwana przy
poziomie nawo¿enia 80-120 kg/ha NPK, uzyskanym plonie zbó¿ 25-30 q/ha i za-
bezpieczeniu w 80-90% pasz w³asnych przy obsadzie na 100 ha 45-60 SD byd³a i
trzody 10-25 sztuk;

– istotnym czynnikiem aktywizuj¹cym gospodarkê roln¹ w gospodarstwach szcze-
gólnie z udzia³em gleb zanieczyszczonych jest mo¿liwoœæ uprawy roœlin dostarcza-
j¹cych surowców nie¿ywnoœciowych, co wymaga jednak odpowiedniego ich sku-
pu i przetwarzania na produkty finalne;

– du¿e znaczenie ma równie¿ dostosowanie do warunków glebowych struktury za-
siewów oraz stosowanie uproszczonych lub mniej pracoch³onnych technologii upra-
wy roœlin.

Uprawiane roœliny pomimo dostosowania do warunków œrodowiskowych powin-
ny sprzyjaæ zwiêkszaniu w glebie zawartoœci materii organicznej. Mo¿na to osi¹gn¹æ
poprzez stosowanie odpowiedniej rotacji uprawy roœlin wprowadzaj¹c np. do mono-
kultury ¿yta uprawê co trzeci rok w plonie g³ównym ³ubinu na ziarno. W przypadku
braku zaplecza paszowego i koniecznoœci prowadzenia gospodarki bezinwentarzowej
mo¿liwe jest przyorywanie s³omy. Efektywnoœæ tego zabiegu zale¿y jednak od warun-
ków pogodowych sprzyjaj¹cych rozk³adowi s³omy w œrodowisku gleb piaskowych.

Przy dostatecznym areale u¿ytków zielonych i mo¿liwoœci dostarczania odpowied-
niej iloœci s³omy œció³kowej nale¿y stosowaæ najbardziej ekologicznie bezpieczny chów
byd³a w oborach p³ytkich. Uzyskany i wniesiony do gleby obornik powoduje wzrost
¿yznoœci i urodzajnoœci gleb i umo¿liwia wprowadzenie do zmianowania roœlin okopo-
wych, a przede wszystkim ziemniaka. W siedliskach bardziej uwilgotnionych mo¿liwa
jest uprawa seradeli poprawiaj¹cej bilans pasz w³asnych w gospodarstwach z niewiel-
kim udzia³em u¿ytków zielonych.

Marginalne gleby erodowane cechuj¹ niesprzyjaj¹ce dla produkcji roœlinnej warunki
wodne oraz zagro¿enie przemieszczania siê warstwy próchnicznej spulchnianej w pro-
cesie uprawy i zmywanej ze zboczy przez wody opadowe. W przypadku silnego zagro-
¿enia erozj¹ sprzyjaj¹cego powstawaniu gleb marginalnych niezbêdnym jest ukierunko-
wanie uprawy i agrotechniki na poprawê retencyjnoœci gleb oraz przeciwdzia³anie zmy-
wom powierzchniowym [Józefaciukowie. 1997]. Podstawowym warunkiem ich rolni-
czego u¿ytkowania jest stosowanie uprawy poprzecznostokowej.

W terenach górskich czêœæ gleb ornych, zaliczonych do alternatywnie marginal-
nych mo¿na przekszta³ciæ w trwa³e u¿ytki zielone.

Czêœæ siedlisk marginalnych, szczególnie w zasiêgu gleb aluwialnych lub w tere-
nach górskich mo¿na obj¹æ niskonak³adow¹ gospodark¹ pastwiskow¹ lub pastersk¹
[Bartoszuk H. i in. 2001]. Nieprzydatne do rolniczego u¿ytkowania siedliska marginalne
mo¿na zagospodarowaæ pod plantacje wikliny lub produkcyjne zadrzewienia [Okrusz-
ko, St¹pel 1997].

Wiêkszoœæ siedlisk marginalnych powinna byæ jednak objêta renaturyzacj¹, a w
obszarach górskich przeznaczona pod zalesienie [Fatyga, Górski 2000].
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Ekologizacja marginalnych u¿ytków rolnych

Obiektywne mo¿liwoœci wy³¹czania z produkcji rolnej gleb niskourodzajnych wy-
nikaj¹ z kszta³towania bilansu ¿ywnoœciowego kraju oraz zwi¹zanej z nim gospodarki
surowcami zbo¿owymi. Decydowaæ o tym bêdzie równie¿ sytuacja demograficzna
wyra¿aj¹ca siê dynamik¹ wzrostu liczby ludnoœci oraz jak ju¿ wspomniano ewentual-
nymi limitami produkcji zbó¿ wynegocjowanymi z Uni¹ Europejsk¹.

Wiêkszoœæ niskourodzajnych gleb ornych w naszym kraju predestynowana jest do
produkcji zbó¿, a w szczególnoœci ¿yta. Na glebach tych, których powierzchniê two-
rz¹ grunty orne klasy VI, VIz i oko³o 25% klasy V zaliczanej do 7 kompleksu przydat-
noœci rolniczej, produkcja roœlinna w przeliczeniu na ekwiwalent zbó¿ wynosi³a w 1995
roku 6,6 mln ton [Gulbicka 1997] co stanowi oko³o 12% produkcji ogólnej.

Wy³¹czenie z uprawy gleb najs³abszych, przy niezmienionym poziomie produkcji
wi¹za³oby siê z jej intensyfikacj¹ na glebach œredniourodzajnych przy zwiêkszeniu po-
ziomu nawo¿enia mineralnego tych gleb powy¿ej ich zdolnoœci sorbcyjnej, co spowo-
dowa³oby groŸbê zanieczyszczenia wód. Równoczeœnie wyst¹pi³oby obni¿enie pro-
dukcji roœlinnej na 1 mieszkañca do 1,3 ekwiwalentu zbó¿ wobec zapotrzebowania
szacowanego w roku 2005 na 1,6 t ekwiwalentu zbó¿ [Gulbicka 1997].

Nieco inna sytuacja wystêpuje w przypadku gospodarowania na u¿ytkach zielo-
nych, dostarczaj¹cych pasz objêtoœciowych do produkcji zwierzêcej. W tym przypad-
ku istniej¹ wiêksze mo¿liwoœci intensyfikacji produkcji poprzez poprawê gospodarki
wodnej oraz usprawnienie nawo¿enia. Natomiast podniesienie produkcji na siedliskach
wadliwych, niskourodzajnych wymaga³oby znacznych ak³adów inwestycyjnych, któ-
rych ewentualn¹ op³acalnoœæ w znacznym stopniu dyskredytowa³oby pogorszenie
warunków ekologicznych.

Reasumuj¹c powy¿sze nale¿y stwierdziæ, ¿e o wy³¹czaniu z rolniczego u¿ytkowa-
nia gruntów marginalnych oprócz kszta³towania bilansu ¿ywnoœciowego kraju oraz
intensyfikacji produkcji nie naruszaj¹cej norm ochrony œrodowiska decydowaæ bêd¹
nastêpuj¹ce uwarunkowania:

– mo¿liwoœæ zatrudnienia ludnoœci wiejskiej poza rolnictwem;
– ochrona bioró¿norodnoœci i krajobrazu rolniczego;
– rozmiar finansowania prze pañstwo zalesienia gleb marginalnych.

W przypadku nierolniczego zagospodarowania gleb i siedlisk marginalnych w pierw-
szym rzêdzie nale¿y je przeznaczyæ pod zalesienie lub przekszta³cenie w u¿ytki ekolo-
giczne. Dotyczy to zw³aszcza marginalnych gleb piaskowych oraz górskich.

W Krajowym Programie Zwiêkszania Lesistoœci przyjêto za³o¿enie, ¿e oko³o 33%
powierzchni Polski powinno byæ zalesione. Osi¹gniêcie takiego wskaŸnika lesistoœci
wymaga³oby zalesienia oko³o 1,5 mln ha marginalnych u¿ytków rolnych. Gdyby na ten
cel przeznaczyæ czêœæ niskourodzajnych gleb piaskowych oraz silnie zerodowanych
szansê realizacji tego zamierzenia mo¿na uznaæ jako realn¹ pod warunkiem stworzenia
odpowiednich podstaw legislacyjnych i zapewnienia pomocy finansowej pañstwa.

Z realizacj¹ tego celu wi¹¿e siê koniecznoœæ opracowania zasad wyznaczania grani-
cy rolno-leœnej. Jako przyk³ad rozwi¹zania tego problemu u ujêciu regionalnym mo¿na
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podaæ opracowanie zasad kszta³towania granicy rolno-leœnej w górskich gminach Su-
detów [Fatyga, Górecki 2000] sponsorowane przez Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego.

Zalesianie gleb marginalnych to nie tylko problem poprawy ich zagospodarowania
oraz zwiêkszania zasobów ekologicznych kraju. Jest to równie¿ jedna z dróg realizacji
zobowi¹zania do ograniczania emisji dwutlenku wêgla (gazu cieplarnianego) zgodnie z
ustaleniami miêdzynarodowej konferencji w Kioto z 1997 r. Jak podkreœla W. Michna
[1998] tak rozumiane zalesienia stanowi³yby wa¿ny element strategii gospodarczej kra-
ju, w którym las poprzez poch³anianie dwutlenku wêgla w procesie asymilacji przyczy-
nia³by siê do ogólnej redukcji emisji CO2 z obszaru naszego kraju przy zachowaniu
niezbêdnego poziomu produkcji energii poprzez spalanie wêgla.

Przyjêcie takiej strategii mog³oby przyczyniæ siê do skierowania na ten cel œrodków
miêdzynarodowych i w ten sposób stworzyæ obiektywne warunki do zmiany u¿ytko-
wania gruntów marginalnych.

Wa¿nym powodem zwiêkszenia terenów zalesionych w obszarach urzeŸbionych
jest koniecznoœæ zapobiegania rozwojowi procesów erozyjnych. Dotyczy to szczegól-
nie regionów wy¿ynnych i górskich zw³aszcza w przypadku rozwoju erozji w¹wozo-
wej. Zalesienie w¹wozów przyczynia siê do ich stabilizacji i zapobiega niszczeniu gleb
uprawnych. Zalesienie piaskowych gleb marginalnych zapobiega równie¿ rozwojowi
erozji wietrznej.

Ograniczeniu erozji powierzchniowej sprzyja zadarnienie bardziej stromych zbo-
czy. Oprócz powiêkszenia tzw. u¿ytków ekologicznych umo¿liwia ono regeneracjê
gleb (zw³aszcza lessowych) poprzez odbudowanie poziomów próchnicznych.

Zaniechanie rolniczego u¿ytkowania siedlisk marginalnych zwi¹zane przede wszyst-
kim z ich zabagnieniem, szczególnie sprzyja wzrostowi walorów ekologicznych i bio-
ró¿norodnoœci. Czynnemu dzia³aniu rolników w tym zakresie sprzyjaæ bêdzie realizacja
tzw. programu SAPARD. Jego g³ówn¹ istot¹ jest subsydiowanie ze œrodków europej-
skich dobrowolnych dzia³añ rolników na rzecz zachowania cennych przyrodniczo obiek-
tów ³¹kowych.

Jednak pozostawienie kompleksów ³¹kowych ca³kowicie bez ingerencji cz³owieka
mo¿e powodowaæ ich sukcesywne zarastanie roœlinnoœci¹ krzewiast¹ i drzewami, co
w konsekwencji powoduje degradacjê cennych zbiorowisk trawiastych. Z ich zacho-
waniem wi¹¿e siê utrzymanie naturalnych terenów lêgowych ptaków, z których wiele
gatunków gniazduje wy³¹cznie w Polsce.

Du¿e znaczenie dla rozwoju bioró¿norodnoœci ma zachowanie tzw. profili, w któ-
rych ukszta³towa³y siê cenne ekosystemy wodne i wodno-b³otne.

Tworzenie u¿ytków ekologicznych z niezagospodarowanych rolniczo gruntów
marginalnych poprawiaæ bêdzie równie¿ walory krajobrazowe obszarów wiejskich,
przyczyniaj¹c siê do podnoszenia ich atrakcyjnoœci estetycznej i rekreacyjnej. Powsta-
n¹ wiêc warunki do rozwoju agroturystyki stanowi¹cej pozarolnicz¹ alternatywê akty-
wizacji ludnoœci wiejskiej.
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Ochrona u¿ytków rolnych przed ich marginalizacj¹

Do najwa¿niejszych czynników powoduj¹cych degradacjê gleb i siedlisk rolniczych
nale¿¹:

• zakwaszenie gleb lekkich spowodowane kwaœnymi deszczami lub niew³aœciwym
nawo¿eniem mineralnym;

• nieprawid³owa uprawa gleb na terenach urzeŸbionych sprzyjaj¹ca zmywom war-
stwy próchnicznej;

• nieprawid³owa gospodarka wodna powoduj¹ca obni¿enie poziomu wód grunto-
wych i przesuszenie gleb lekkich;

• brak konserwacji urz¹dzeñ melioracyjnych na u¿ytkach zielonych oraz nie stoso-
wanie nawodnieñ w okresie letnim;

• rujnowanie gleb w procesie pozyskiwania kopalin;
• zanieczyszczenie gleb przez emisje przemys³owe.

Zachowaniem w³aœciwej kondycji rolniczej gleb wyra¿aj¹cej siê równowag¹ miê-
dzy wnoszeniem i pobieraniem sk³adników pokarmowych wymaga utrzymywania od-
powiedniego nawo¿enia mineralnego i organicznego. Na glebach lekkich, które z regu³y
s¹ zakwaszone, konieczne jest stosowanie wapnowania. Powoduje ono nie tylko od-
kwaszenie gleb, ale sprzyja równie¿ stabilizacji próchnicy w glebie, której utrata powo-
dowana jest zarówno ograniczeniem nawo¿enia organicznego jak i przesuszeniem gleb
spowodowanym niew³aœciw¹ gospodark¹ wodn¹ na gruntach rolnych.

Jedna z metod przeciwdzia³ania temu zjawisku, oprócz stosowania nawo¿enia jest
opracowywanie i wdra¿anie programów ma³ej retencji, której wa¿niejszym celem jest
sprzyjanie podnoszeniu siê poziomu wód gruntowych. Systemy drenarskie na grun-
tach ornych nie powinny dzia³aæ jednostronnie odprowadzaj¹c wodê z pól uprawnych,
lecz poprzez zak³adanie urz¹dzeñ piêtrz¹cych powinny okresowo zatrzymywaæ wodê
w rowach i ma³ych zbiornikach wodnych.

Wa¿ne jest równie¿ prawid³owe gospodarowanie wod¹ na u¿ytkach zielonych
zapobiegaj¹ce w szczególnoœci procesowi murszenia degraduj¹cemu gleby i z³o¿a
torfowe oraz poprzez uwalnianie azotu i dwutlenku wêgla czyni¹cemu szkody w
œrodowisku. W³aœciwa gospodarka wodna polega na niedopuszczeniu do nadmierne-
go odp³ywu wód, wywo³uj¹cego obni¿enie poziomu wód gruntowych, powoduj¹ce
przerwanie podsi¹ku kapilarnego, który warunkuje optymalne uwilgotnienie korze-
niowej warstwy gleb. Intensywne przesychanie i murszenie gleb torfowych powo-
duje ubytek masy organicznej i wyp³ycanie siê tych gleb a¿ do odkrycia mineralnego,
piaszczystego pod³o¿a.

Zapobieganie erozji gleb to nie tylko stosowanie w³aœciwych w³aœciwych metod
uprawy. W rejonach silnie urzeŸbionych wa¿nym czynnikiem stabilizacji gleb jest ko-
masacja gruntów z odpowiednimi zmianami kszta³tów pól u³atwiaj¹cych stosowanie
uprawy poprzecznostkowej, tworzenie pasów zadarnieñ przeciwerozyjnych, a w skraj-
nych przypadkach tarasowanie zboczy. Skuteczn¹ ochron¹ gleb przed erozj¹ wietrzn¹
jest wprowadzenie zadrzewieñ stanowi¹cych istotny element fitomelioracji.
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Pozarolniczym czynnikiem zapobiegaj¹cym chemicznej degradacji gleb jest ograni-
czenie emisji zanieczyszczeñ przemys³owych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w tej dziedzinie
poczyniono znaczne postêpy. Emisja zanieczyszczeñ zmniejszy³a siê w latach dzie-
wiêædziesi¹tych na skutek ograniczenia produkcji i likwidacji uci¹¿liwych dla œrodowi-
ska technologii oraz rekonstrukcji zak³adów przemys³owych z uwzglêdnieniem wymo-
gów ochrony œrodowiska.

Podsumowanie

W³aœciwe zagospodarowanie i u¿ytkowanie marginalnych u¿ytków rolnych to nie
tylko problem rolniczy. Zainteresowane nim powinno byæ ca³e spo³eczeñstwo. Rolni-
cze gleby marginalne stanowi¹ w warunkach Polski znaczn¹ czêœæ ekosystemów ¿y-
wicielskich, które powinny stanowiæ rezerwê produkcyjn¹ surowców rolniczych, uru-
chamian¹ w warunkach szczególnej koninktury gospodarczej wyra¿aj¹cej siê zwiêk-
szeniem popytu na potrzeby zbo¿owe.

Nale¿y wiêc przyj¹æ odpowiedni¹ strategiê ich zagospodarowania (np. przez roz-
szerzenie na nich gospodarki pastwiskowej lub pasterskiej) umo¿liwiaj¹cego okresowe
w³¹czanie tych gleb do produkcji roœlinnej.

 Tylko rzeczywiœcie gleby najs³absze, ma³ourodzajne, suche, piaskowe lub gleby
intensywnie zabagnione oraz p³ytkie szkieletowe gleby górskie powinny byæ wy³¹czone
trwale z uprawy i zagospodarowane przez zalesianie lub kszta³towanie u¿ytków ekolo-
gicznych sprzyjaj¹cych zachowaniu bioró¿norodnoœci w obszarach wiejskich.

Literatura

1. Bartoszuk H., Dembek W., Jeziorski T., Kamiñski J., Kupis J., Nawrocki P., Sidor T., Wasi-
lewski Z., 2001: Spasanie podmok³ych ³¹k w dolinach Narwi i Biebrzy jako metoda ochrony
ich walorów przyrodniczych. Bibl. Wiad.IMUZ 98, Wyd. IMUZ Falenty.

2. Fatyga J., Górecki A., 2000: Kszta³towanie granic rolno-leœnej i darniowo-polowej w Sude-
tach. Wyd. IMUZ.

3. Gulbicka B., 1998: Znaczenie gleb marginalnych dla wy¿ywienia polskiego spo³eczeñ-
stwa. Wyd. IERiG¯. Warszawa.

4. Józefaciuk A. i Cz., Kern H., Lekan Sz., Strzelec J., 1996: Analiza dotychczasowych wyni-
ków badañ z zakresu przyrodniczych uwarunkowañ powstawania gruntów marginalnych
oraz uzasadnienie potrzeb i celowoœci wydzielania gleb marginalnych i opracowanie ich
definicji. PBZ-89-02 z. 1. Wyd. IUNG Pu³awy.

5. Józefaciuk Cz. i A., 1997: Koncepcja zagospodarowania gruntów erodowanych oraz zbo-
czy do uprawy p³u¿nej i zagospodarowanie gruntów erodowanych oraz zboczy trudnych
do uprawy. PBZ-89-02 z. 5. Wyd. IUNG Pu³awy.

6. Kuœ J., Gonet Z., Nawrocki S., Lekan Sz., Smagacz J., 1997: Opracowanie sposobów i
metod wykorzystania oraz zagospodarowania gruntów marginalnych. PBZ-89-02 z. 7. Wyd.
IUNG Pu³awy.



150

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 4

7. Michna W., 1998. Racjonalizacja wykorzystania gleb marginalnych – raport koñcowy.
Wyd. IERiG¯. Warszawa.

8. Mieros³awska A., 1998: Mo¿liwoœæ i op³acalnoœæ produkcji niespo¿ywczych surowców
rolnych na glebach ska¿onych przez dzia³alnoœæ przemys³ow¹ i komunikacyjn¹. Wyd.
IERiG¯. Warszawa.

9. Okruszko H., Roguski W., Kopeæ S., Fatyga J., Kowalczyk J., Pawlak T., 1997: Zasady i
kryteria okreœlania oraz zaliczania trwa³ych u¿ytków zielonych do gruntów marginalnych.
PBZ-89-02 z. 3. Wyd. IUNG Pu³awy.

10. Okruszko H., St¹pel Z., 1997: Zasady i sposoby zagospodarowania marginalnych trwa-
³ych u¿ytków zielonych. PBZ-89-02. Wyd. IUNG Pu³awy.

11. Ostrowski J., 1998: Zasoby informacji oraz przyk³ady wykorzystania bazy danych do
inwentaryzacji marginalnych u¿ytków rolnych w wybranych województwach. Materia³y
PBZ-89-02. Biuletyn nr 3. IMUZ Falenty.

12. Ostrowski J., 2000: Ocena predestynacji do zalesienia górskich gleb marginalnych w Su-
detach. W: Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatnoœci obszarów pod zale-
sienie. Praca zbiorowa pod red. Klimczak H. Wyd. AR Wroc³aw.

13. Œlusarczyk E., 1996: Opracowanie zasad i kryteriów wydzielania gleb marginalnych z punktu
widzenia warunków przyrodniczych i ochrony œrodowiska. PBZ-89-02 z. 2. Wyd. IUNG
Pu³awy.

14. Wojtaszek Z., 1998: Granica op³acalnoœci u¿ytkowania rolniczego gruntów marginalnych.
Wyd. IERiG¯. Warszawa.

doc. dr hab. J. Ostrowski
Instytut Melioracji i U¿ytków Zielonych w Falentach
05-090 Raszyn



151

BIOPREPARATY W OCHRONIE I U¯YTKOWANIU ŒRODOWISKA

Jan Siuta

REKULTYWACJA TERENU SK£ADOWISKA OSADU
Z UZDATNIANIA WODY W WIELISZEWIE

Gruntowe i terenowe warunki lokalizacji sk³adowiska osadu

Sk³adowisko p³ynnych osadów pokoagulacyjnych to 3 baseny (kwatery) ziemne,
zwane lagunami o ³¹cznej powierzchni 17 ha. Znajduje siê ono na gruntach rolnych
Wieliszewa w powiecie legionowskim. Otaczaj¹ce grunty rolne, to ma³o urodzajne ³¹ki
i pastwiska oraz pola uprawne V i VI klasy bonitacyjnej. P³ytkie zaleganie wody grun-
towej, o znacznych wahaniach jej poziomu, jest powodem wystêpowania gleb torfo-
wych i murszowych, zwanych hydrogenicznymi. Wyrobiska po eksploatacji torfu sta-
nowi¹ zbiorniki wodne zasiedlane samosiewnymi roœlinami.

Na po³udniowy zachód od terenu sk³adowiska wystêpuje las sosnowy. Przylega do
niego I kwatera sk³adowiska osadu. Las porasta glebê piaskow¹ z g³êbiej wystêpuj¹-
cym poziomem wody gruntowej.

Trzy kwatery (baseny) sk³adowiska osadów ukszta³towano na miejscowym grun-
cie przez zbudowanie wa³ów ziemnych, ujmuj¹cych wszystkie 3 kwatery, w tym wa³y
rozdzielaj¹ce poszczególne kwatery.

Stan lagun osadowych w maju 2001

Sk³adowisko ma nastêpuj¹ce wymiary:

• 720 m d³ugoœci,
• 200 m szerokoœci,
• 1820 m d³ugoœci obwa³owañ zewnêtrznych,
• 400 m d³ugoœci obwa³owañ wewnêtrznych, dziel¹cych sk³adowisko na kwatery,
• 74,0 m n.p.m. rzêdna dna kwater przed eksploatacj¹,
• 78,0 m n.p.m. rzêdna obwa³owañ
• 3,0 m szerokoœæ korony obwa³owañ,
• 1 : 25 nachylenie skarp.

W korpusie nasypów obwa³owañ znajduje siê drena¿ rurowy φ = 200 mm w ob-
sypce filtracyjnej ze studzienkami kontrolnymi. W obwa³owaniach zewnêtrznych zbu-
dowano 11 mnichów przelewowo-spustowych. Odprowadzaj¹ one wodê nadosadow¹
do rowów przyskarpowych. Mnichy te sk³adaj¹ siê z:
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• ¿elbetowych wlotów,
• przewodu poziomego z prefabrykowanych rur ¿elbetowych o œrednicy f = 0,8 m

(6 mnichów usytuowanych w obwa³owaniu po³udniowym) oraz o œrednicy f = 0,6
m (6 mnichów usytuowanych w obwa³owaniach wschodnich).

Budowle przelewowe (4 sztuki) to ¿elbetowe doki z rozszerzonymi wlotami i wylo-
tami. Przelewowo-spustowe œwiat³a mnichów s¹ zamykane deskami drewnianymi w
podwójnych prowadnicach stalowych.

Ca³kowita pojemnoœæ u¿ytkowa kwater lagunowych wynosi:

77,5 tys. m3 kwatera 1
99,25 tys. m3 kwatera 2
86,25 tys. m3 kwatera 3

£¹cznie 260,00 tys. m3

Pojemnoœæ u¿ytkowa mieœci siê w granicach rzêdnych 74,0 do 76,0 m n.p.m.
Dopuszczalny poziom wody nadosadowej wynosi 77,0 m n.p.m., to jest 1 m poni¿ej
poziomu korony obwa³owañ.

W kwietniu 2000 r. stwierdzono ca³kowite zape³nienie 1 i 2 kwatery osadem oraz
znaczne nape³nienie kwatery 3. Wed³ug informacji Kierownictwa Zak³adu Wodoci¹gu
Pó³nocnego w Wieliszewie do lagun odprowadza siê:

• 1500 – 2000 m3 osadu pokoagulacyjnego (99,70% wody) na dobê,
• oko³o 60 m3 osadu wapiennego (oko³o 60% wody) na miesi¹c.

Przegl¹du stanu sk³adowiska dokonano (na potrzeby tego opracowania):

• w listopadzie 2000 r.,
• w marcu 2001 r.,
• w drugiej po³owie maja 2001 r.

Stwierdzono, ¿e od listopada 2000 r. do po³owy maja 2001 r. nast¹pi³ znaczny
ubytek wody nadosadowej w kwaterach 2 i 3. W kwaterze 3 tylko niewielkie po-
wierzchnie s¹ jeszcze pokryte wod¹. Ten stan odwodnienia kwatery umo¿liwia ju¿
obecnie lotniczy wysiew nasion i nawozów. Kwatera 2 ma ju¿ du¿e powierzchnie wol-
ne od wody nadosadowej.

Najbardziej zawodniona jest kwatera 1, do której odprowadza siê p³ynny osad.
Obrze¿a wszystkich trzech kwater s¹ poroœniête roœlinami samosiewnymi, w³aœciwy-
mi dla œrodowisk wodno-gruntowych.

Obrze¿a kwater 1 i 3 zosta³y opanowane przez pa³kê szerokolistn¹, a kwatery 2
przez trzcinê pospolit¹. Wysokoœæ i zwartoœæ wymienionych roœlin œwiadcz¹ o bardzo
dobrych dla nich warunkach siedliskowych. W przyskarpowych czêœciach kwater
wystêpuj¹ tak¿e inne gatunki roœlin trawiastych i dwuliœciennych. Tak¿e ich stan wege-
tacji œwiadczy o dobrych warunkach pokarmowych i braku sk³adników ograniczaj¹-
cych wzrost.
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Chemizm osadu zdeponowanego w lagunach

Zawartoœci sk³adników oznaczono w:

• osadzie wapiennym, pobranym z kwatery 1,
• osadzie pokoagulacyjnym, pobranym z kwatery 2,
• osadzie pokoagulacyjnym, pobranym z kwatery 3.

Osad wapienny (1) ró¿ni siê bardzo wyraŸnie od osadu pokoagulacyjnego (2 i 3),
g³ównie zawartoœciami Ca, Mg, Si, Al, N i substancji organicznej.

Wed³ug laboratorium Technologicznego Zak³adu Wodoci¹gu Pó³nocnego sk³ad che-
miczny osadu we wszystkich lagunach jest zbli¿ony. W suchej masie osadu stwierdzo-
no nastêpuj¹ce g³ównych sk³adników mineralnych:

• glinu (Al) 11,7 – 17,2 %
• ¿elaza (Fe) 11,8 – 28,4 %
• wapnia (Ca) 1,9 – 2,7 %
• magnezu (Mg) 0,5 – 1,6 %
• krzemionki (SiO2) 12,1 – 23,1 %

W lagunie 1 znajduje siê (na niewielkiej powierzchni) osad wapienny, zawieraj¹cy
g³ównie wêglan wapniowy (CaCO3). Stwierdzono w nim ponad 31,7 % Ca. Zawarto-
œci metali ciê¿kich, oznaczone przez laboratorium IOŒ i ZPW s¹ nastêpuj¹ce:

• kadmu (Cd) 0,00 mg/kg s.m. (0,4 mg w osadzie wapiennym)
• miedzi (Cu) 8,8 – 10,4 mg/kg s.m. (3,18 – 3,43 mg wg ZWP)
• chromu (Cr) 3,8 – 4,6 mg/kg s.m. (0,65 – 2,18 mg wg ZWP)
• rtêci (Hg) 0,008 – 0,127 mg/kg s.m.
• niklu (Ni) 0,36 – 4,6 mg/kg s.m. (2,46 – 4,07 mg wg ZWP)
• o³owiu (Pb) 3,6 – 4,6 mg/kg s.m.
• cynku (Zn) 17,2 i 19,0 mg/kg s.m. (0,84 – 7,33 mg wg ZWP); w osadzie

wapiennym stwierdzono 77,2 mg Zn/kg s.m.

Stwierdzone zawartoœci metali ciê¿kich s¹ mniejsze od œrednich zawartoœci w gle-
bach polskich. Osadowy depozyt nie zawiera ani jednego sk³adnika ograniczaj¹cego
wzrost roœlin. W osadzie stwierdzono natomiast du¿y niedobór potasu i znaczny niedo-
bór fosforu.

Wyniki monitoringu wód powierzchniowych i wód gruntowych na terenie przyle-
g³ym do lagun oraz wód gruntowych w obwa³owaniach lagun osadowych nie wykaza-
³y zanieczyszczenia przez sk³adowane osady. Dotyczy to zw³aszcza wód gruntowych,
które mimo, ¿e maj¹ bezpoœredni kontakt hydrauliczny z lagunami, odznaczaj¹ siê wy-
sok¹ jakoœci¹ pod ka¿dym wzglêdem.
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Testacja kie³kowania i wzrostu roœlin na pod³o¿u osadu zdeponowanego
w lagunach

Testacjê przeprowadzono w doniczkach nape³nionych osadem pó³p³ynnym pobra-
nym w marcu 2001 r. z lagun 1, 2 i 3. Z laguny 1 pobrano osad wapienny, a z lagun 2
i 3 osad pokoagulacyjny.

Wegetacjê roœlin na osadach pokoagulacyjnych z lagun 2 i 3 testowano przy poje-
dyñczej i podwójnej dawce nawozów mineralnych (NPK), a na osadzie wapiennym z
potrójn¹ dawk¹ NPK.

Doœwiadczenie mia³o wiêc piêæ wariantów:

1) osad laguny 2 z podwójn¹ dawk¹ NPK,
2) osad laguny 2 z pojedyñcz¹ dawk¹ NPK,
3) osad laguny 3 z podwójn¹ dawk¹ NPK,
4) osad laguny 3 z pojedyñcz¹ dawk¹ NPK,
5) osad wapienny z potrójn¹ dawk¹ NPK.

Doniczki nape³niono (24.03.2001 r.) osadami o pó³p³ynnej (mazistej) konsystencji
oraz wysiano nasiona gorczycy i lucerny. Na osadzie pokoagulacyjnym (laguny 2 i 3)
nasiona kie³kowa³y bardzo szybko, bo mia³y obfitoœæ wody i dostêp tlenu. Na osadzie
wapiennym tylko niewielka iloœæ nasion skie³kowa³a. W fazie kie³kowania nasion zasto-
sowano nawo¿enie NPK we wszystkich doniczkach.

W dniu 6 kwietnia stwierdzono dobry wzrost roœlin na osadzie z lagun 2 i 3. Roœliny
ros³y jednak lepiej na osadzie z laguny 2. Na osadzie wapiennym tylko nieliczne roœliny
utrzyma³y siê przy ¿yciu, a ich wzrost by³ bardzo s³aby. G³ównym powodem takiego
stanu roœlin by³ alkaliczny odczyn (pH 9,7).

W dniu 7 kwietnia zastosowano drug¹ dawkê NPK w doniczkach 1, 3 i 5. Przebieg
wzrostu roœlin dokumentowano fotograficznie w nastêpuj¹cych terminach: 7 i 21 kwietnia
oraz 2 i 15 maja 2001 r.

Po up³ywie 2 tygodni od wysiewu najlepszy wzrost wykaza³y roœliny na osadzie z
laguny 2. Przewaga ta zachowa³a siê tak¿e do 2 maja, ale zaznaczy³ siê wyraŸnie dodat-
ni wp³yw podwójnej dawki NPK.

Na uwagê zas³uguje niemal ca³kowite zamarcie roœlin na osadzie wapiennym. Do tej
doniczki wysiano wiêc ponownie nasiona gorczycy i lucerny oraz zastosowano trzeci¹
dawkê NPK.

W dniu 2 maja stwierdzono bardzo wyraŸnie dodatnie dzia³anie podwójnej dawki
NPK na wzrost roœlin w doniczkach 1 i 3 oraz dobry stan roœlin w doniczkach z
pojedyñcz¹ dawk¹ NPK. Wschody i wzrost roœlin na osadzie wapiennym by³y znacznie
lepsze ni¿ z pierwszego wysiewu nasion.
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Wysiew roœlin na powierzchnie wolne od wody nadosadowej w celu
nasilenia odwadniania osadu

Stan samosiewnej roœlinnoœci na obrze¿ach lagun osadowych oraz wyniki roœlinnej
testacji w doœwiadczeniu wazonowym, wraz z wynikami laboratoryjnej analizy chemi-
zmu osadu pokoagulacyjnego dowodz¹ jednoznacznie mo¿liwoœci intensywnego wzrostu
roœlin wysianych na pó³p³ynny osad w lagunach. Niezbêdny jest natomiast lotniczy
wysiew nasion i nawozów mineralnych. Pierwszoplanowym (podstawowym) zada-
niem roœlin jest nasilenie odwodnienia osadu pó³p³ynnego oraz zapobieganie pyleniu
przesychaj¹cego osadu. Nie bez istotnego znaczenia dla krajobrazu bêdzie szybkie za-
zielenienie zdegradowanej powierzchni ziemi. Da najbardziej efektywnych roœlin, które
mog¹ byæ wysiane na maziste pod³o¿e osadu zalicza siê: trawy, roœliny krzy¿owe (ole-
iste), lucernê siewn¹, koniczyny czerwon¹ i bia³¹.

Roœliny krzy¿owe (rzepik jary, perko, gorczyca) bardzo szybko kie³kuj¹ i rosn¹, a
jednoczeœnie stanowi¹ dobr¹ os³onê dla roœlin o spowolnionym wzroœcie m³odych sie-
wek (trawy, lucerna, koniczyny).

Proponuje siê wysiew nastêpuj¹cych roœlin:

1) mieszankê traw ³¹kowych wysokich,
2) perko (lub rzepik jary, gorczycê),
3) lucernê siewn¹.

Je¿eli mieszanka traw ³¹kowych zawiera dodatek nasion roœlin motylkowatych (np.
lucerny, koniczyny) to nie nale¿y oddzielnie wysiewaæ lucerny. Do wysiewu nasion
nale¿y zastosowaæ helikopter, który jest efektywniejszy od samolotu i nie wymaga
specjalnego l¹dowiska.

Mieszankê traw wraz z lucern¹ (koniczyn¹) wysiewa siê oddzielnie bez nasion
perka. Nasiona perka wymagaj¹ oddzielnego siewu ze wzglêdu na du¿o wiêkszy ich
ciê¿ar ni¿ nasion traw. Helikopterem wysiewa siê równie¿ nawozy mineralne. Na po-
wierzchniê 1 ha nale¿y wysiaæ:

1) 60 kg mieszanki traw ³¹kowych wysokich,
2) 30 kg perka
3) 10 kg lucerny siewnej (lub 5 kg lucerny i 5 kg koniczyny),
4) 100 kg N (czystego sk³adnika),
5) 100 kg P2O5,
6) 200 kg K2O.

Nawozy mineralne wysiewa siê w tym samym czasie co nasiona roœlin. Nie ma
znaczenia czy przed czy po wysiewie nasion.

W ci¹gu jednego pe³nego okresu wegetacji depozyt osadowy zostanie odwodniony
do stanu pozwalaj¹cego na bezpieczne chodzenie po zadarnionych czêœciach lagun.
Wtedy nale¿y uzupe³niæ siew nasion na powierzchniach bezroœlinnych, czyli tam, gdzie
w czasie siewu lotniczego wystêpowa³a woda nadosadowa.
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Zadrzewienie i zakrzewienie lagun mo¿e byæ realizowane dwojaki sposób:

1) przez posadzenie drzew i krzewów,
2) w drodze naturalnej (samosiewnej) sukcesji drzew i krzewów.

Posadzenie drzew (krzewów) w pocz¹tkowej fazie roœlinnego zagospodarowania
lagun daje mo¿liwoœæ awaryjnego u¿ytkowania tych lagun bez zniszczenia ukszta³to-
wanej ju¿ szaty roœlinnej. Taki wymóg zosta³ postawiony przez Zleceniodawcê tego
opracowania. Aby go spe³niæ nale¿y do lagun wprowadziæ drzewa (krzewy) znosz¹-
ce okresowe zalewanie powierzchni pokoagulacyjnym osadem. Najodpowiedniejsza
do tego celu jest wierzba wiciowa, której plony (zbierane co 2–3 lata) mog¹ byæ
u¿ytkowane na okreœlone cele gospodarcze. Wierzba mo¿e te¿ rosn¹æ bez pozyski-
wania jej biomasy.

Wierzbê przeznaczon¹ do pozyskiwania plonów sadzi siê gêœciej, a do zadrzewienia
bez okreœlonego celu odpowiednio rzadziej.

W wariacie produkcyjnym stosuje siê 4 sadzonki na 1 m2 powierzchni, czyli 40 000
sadzonek na 1 ha. Nasadzenie wierzby nale¿y zrealizowaæ po up³ywie jednego sezonu
wegetacyjnego roœlin wysianych technik¹ lotnicz¹. Sadzenie wierzby nale¿y przepro-
wadziæ wczesn¹ wiosn¹.

Okresowy zbiór wierzby (co 2–3 lata) nie stoi w sprzecznoœci z awaryjnymi zrzu-
tami p³ynnego osadu pokoagulacyjnego. Jednorazowy zalew nie powinien jednak prze-
kraczaæ 20 cm gruboœci warstwy.

Samosiewne zadrzewienie i zakrzewienie powierzchni lagun obsianych wymie-
nionymi wczeœniej roœlinami bêdzie nieuniknione, je¿eli porost tych roœlin nie bêdzie
koszony ani wypasany zwierzêtami gospodarskimi.

Szacunek kosztów rekultywacji terenu lagun

Na koszty rekultywacji sk³adaj¹ siê:

1) kupno nasion traw, perka i lucerny 250 z³/ha,
2) kupno sadzonek wierzby 10 000 z³/ha,
3) kupno nawozów NPK 200 z³/ha,
4) lotniczy wysiew nasion i nawozów mineralnych 900 z³/ha,
5) sadzenie i pielêgnacja wierzby 5 000 z³/ha.

£¹cznie 16 350 z³/ha

Koszt ca³kowity wynosi 277 950 z³ (16 350 z³ × 17 ha).

Najwiêksz¹ pozycjê w kosztach rekultywacji stanowi zakup, sadzenie i pielêgnacja
wierzby. £¹cznie 15 000 z³/ha × 17 = 255 000 z³.
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Warianty porekultywacyjnego zagospodarowania terenu lagun

Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce warianty u¿ytkowania terenu:

1) u¿ytek ekologiczny z naturaln¹ sukcesj¹ roœlin,
2) plantacja wierzby z pozyskiwaniem surowca na cele gospodarcze,
3) koœne u¿ytkowanie runi traw i roœlin motylkowych.

U¿ytek ekologiczny. Prace rekultywacyjne koñcz¹ siê na wysianiu mieszanki traw
i lucerny (ewentualnie koniczyny) oraz perka jako roœliny os³onowej. Dalsze zmiany w
sk³adzie gatunkowym roœlin bêd¹ dokonywa³y siê samosiewnie. Jest to najtañszy i eko-
logicznie najbardziej zasadny kierunek. Tego rodzaju u¿ytek stanowi³by bardzo cenny
obiekt do prowadzenia badañ przyrodniczych i edukacji ekologicznej.

U¿ytkowa plantacja wierzby wymaga dodatkowo oko³o 15 000 z³ na hektar, ale
przynosi te¿ korzyœci finansowe ze sprzeda¿y cennego odnawialnego surowca o szero-
kim zakresie zastosowania. Jednoczeœnie tworzy warunki do awaryjnego przyjmowa-
nia p³ynnego osadu pokoagulacyjnego.

Koœne u¿ytkowanie runi traw i roœlin motylkowatych jest mo¿liwe, ale nie
gwarantuje efektywnoœci ekonomicznej w d³ugim okresie czasu.

Wyklucza siê mo¿liwoœæ pastwiskowego u¿ytkowania tego terenu, przynajmniej
przez kilka pierwszych lat, ze wzglêdu na ³atwoœæ zniszczenia porostu (darni) przez
kopyta zwierz¹t domowych.

Program pilotowo-wdro¿eniowej testacji proponowanego sposobu
zazielenienia lagun

Stan samosiewnej roœlinnoœci na obrze¿ach lagun oraz wyniki doniczkowej testacji
wzrostu roœlin wysianych na pod³o¿u mazistego osadu pokoagulacyjnego dowodz¹
jednoznacznie mo¿liwoœci szybkiego zazielenienia powierzchni lagun po ich uwolnieniu
od nadosadowej wody. Mimo to, pilotowo–wdro¿eniowa testacja zazieleniania lagun
jest zasadna. Jej celem jest:

• poznanie zawartoœci sk³adników pokarmowych (g³ównie azotu) w osadzie poza
stref¹ wystêpowania szaty roœlinnej,

• zbadanie wschodów i przebiegu wegetacji roœlin wysianych na powierzchnie osadu
w zmiennych warunkach pogody (poza agrotechnicznym sezonem siewu),

• poznanie dynamiki wkraczania samosiewnej roœlinnoœci,
• okreœlenie optymalnych dawek nawozów mineralnych (azotowych, fosforowych,

potasowych) na jednostkê powierzchni i pierwszym roku zazieleniania lagun i dal-
szego ich u¿ytkowania, poznanie warunków i dynamiki wzrostu wierzby wiciowej,

• obserwacje zmian w szuwarowej roœlinnoœci na obrze¿ach lagun.

Realizacja pilotowo-wdro¿eniowego programu powinna byæ zapocz¹tkowana w
krótkim czasie po zaakceptowaniu proponowanej koncepcji i kontynuowana do koñca
sezonu wegetacyjnego w roku 2002.
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W ramach pilotowo-wdro¿eniowej testacji nale¿y:

• za³o¿yæ doœwiadczalne powierzchnie z roœlinami wysianymi w lagunach 2 i 3,
• przeprowadziæ doœwiadczenie nawozowe w celu okreœlenia optymalnej dawki NPK

na ha w pierwszym i ewentualnie dalszych latach wegetacji,
• posadziæ wierzbê wiciow¹,
• monitorowaæ przebieg wzrostu roœlin wysianych i posadzonych oraz wkraczanie i

wzrost roœlinnoœci samosiewnej,
• monitorowaæ zmiany w szuwarowej szacie roœlinnej,
• analizowaæ sk³ad chemiczny traw i roœlin dwuliœciennych stanowi¹cych pokarm

dla zwierz¹t dzikich.

W oparciu o wyniki badañ i obserwacji nale¿y opracowaæ szczegó³owe zalece-
nia agrotechniczne na potrzeby zazielenienia i porekultywacyjnego u¿ytkowania te-
renu lagun.

G³ówne za³o¿enia rekultywacji i zagospodarowania terenu

1. Ca³y teren sk³adowiska zostanie pokryty trwa³¹ szat¹ roœlinn¹.
2. Rozwój szaty roœlinnej zostanie zapocz¹tkowany lotniczym wysiewem nasion ro-

œlin bezpoœrednio po ust¹pieniu wody nadosadowej.
3. W celu dostarczenia roœlinom niezbêdnych sk³adników pokarmowych zastosuje

siê nawo¿enie mineralne (azotowe, fosforowe, potasowe) przy u¿yciu techniki
lotniczej.

4. G³ównym zadaniem wysianych roœlin bêdzie nasilenie odwodnienia z³o¿a nagroma-
dzonego osadu, zabezpieczenie powierzchni osadu przed pyleniem, bardzo szybkie
zazielenienie powierzchni.

5. Obwa³owania kwater wraz z przepustami do grawitacyjnego odprowadzania wody
nie zostan¹ naruszone w toku rekultywacji i porekultywacyjnego zagospodarowa-
nia terenu.

6. Pozostawienie istniej¹cego obwa³owania z przepustami dla wody uzasadnia siê na-
stêpuj¹cymi przes³ankami:
– potrzeb¹ zachowania mo¿liwoœci krótkotrwa³ego odprowadzania p³ynnych osa-

dów koagulacyjnych w sytuacja awaryjnych,
– obwa³owania w niczym nie ogranicz¹ mo¿liwoœci pe³nienia ekologicznych i pro-

dukcyjnych funkcji szaty roœlinnej,
– obwa³owania zwiêksz¹ ró¿norodnoœæ gatunków roœlin i zwierz¹t na terenie zre-

kultywowanym.

7. W miarê postêpu odwadniania osadowego depozytu bêdzie zamiera³a istniej¹ca ro-
œlinnoœæ szuwarowa na obrze¿ach lagun. Na jej miejsce bêd¹ wkracza³y samoistnie
ró¿ne gatunki traw, roœlin dwuliœciennych oraz drzew i krzewów.
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8. Przyrodniczo-krajobrazowe, naukowo-badawcze i ekologiczne wzglêdy preferuj¹
samosiewny (naturalny) rozwój szaty roœlinnej (zapocz¹tkowanej siewem roœlin-
noœci pionierskiej), stanowi¹cej antropogeniczny u¿ytek ekologiczny.

9. Potrzeba zapewnienia mo¿liwoœci krótkotrwa³ego odprowadzania p³ynnego osadu
pokoagulacyjnego w sytuacjach awaryjnych wymagaæ bêdzie posadzenia takich
roœlin, które mog¹ ¿yæ prawid³owo w warunkach czasowego (krótkotrwa³ego)
zatapiania powierzchni gruntu. Posadzenie wierzby wiciowej spe³ni w ca³ej rozci¹-
g³oœci ekologiczno-krajobrazowe wymogi na rekultywowanym terenie oraz stwo-
rzy warunki do awaryjnych zrzutów osadu p³ynnego.

10. Przyrosty wierzby mog¹ byæ zbierane i u¿ytkowane gospodarczo, lub pozostawio-
ne bez pozyskiwania.

11. Proponowany sposób rekultywacji i porekultywacyjnego u¿ytkowania terenu sk³a-
dowania osadów pokoagulacyjnych w niczym nie narusza prawa budowlanego.

12. Proponowany sposób rekultywacji i porekultywacyjnego u¿ytkowania terenu sk³a-
dowania osadów bêd¹ mia³y wy³¹cznie dodatni wp³yw na jakoœæ œrodowiska i kra-
jobrazu.

prof. dr hab. Jan Siuta
Instytut Ochrony Œrodowiska
tel. (022) 621 67 43, fax (022) 629 52 63
e-mail: siuta@ios.edu.pl
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Jan Siuta, Bogus³aw ̄ ukowski

MO¯LIWOŒCI RACJONALIZACJI U¯YTKOWANIA
TERENU GÓRNEJ NARWI

Wprowadzenie

Wieœ polska stoi u progu daleko id¹cych przekszta³ceñ gospodarczych i spo³ecz-
nych, które bêd¹ realizowane w warunkach ostrej konkurencji na rynku produktów
rolnych oraz stale rosn¹cych wymogów ochrony i racjonalnego u¿ytkowania zasobów
naturalnych, w tym g³ównie odnawialnych.

Œrodowisko przyrodnicze obszaru Górnej Narwi jest stosunkowo ma³e zniekszta³-
cone przez dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mimo du¿ej podatnoœci na antropogeniczn¹ degra-
dacjê. Najwiêksz¹ podatnoœæ na degradacjê wykazuj¹ ekosystemy mokrad³owe (stale i
okresowo mokre) oraz piaskowe grunty orne, ubogie w sk³adniki pokarmowe i wodê.

Stosunkowo niewielkie przekszta³cenie ekosystemów mokrad³owych i znaczna lesi-
stoœæ gleb suchogruntowych stanowi¹ o du¿ych walorach ekologicznych i krajobrazo-
wych obszaru Górnej Narwi. Obszar ten jest zewsz¹d otoczony terenami o analogicznie
bardzo du¿ych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Stanowi bowiem czêœæ sk³a-
dow¹ regionu „Zielone P³uca Polski”, który cieszy siê du¿ym uznaniem nie tylko w Pol-
sce, lecz tak¿e wœród licznych gremiów ekologicznych Europy. Tworzy to du¿e szanse
gospodarczego rozwoju opartego o racjonalne u¿ytkowanie œrodowiska, zw³aszcza za-
sobów odnawialnych oraz zdrowotnych i rekreacyjnych walorów krajobrazu naturalne-
go. Nowych miejsc pracy nale¿y upatrywaæ nie w tradycyjnych gospodarstwach rol-
nych i zak³adach przemys³owych, lecz w rozwijaniu gospodarki leœnej, uprawie i pozy-
skiwaniu roœlinnoœci naturalnej na cele energetycznej i do ró¿nego rodzaju wyrobów, w
us³ugach turystycznych i rekreacyjnych, edukacji ekologicznej, badaniach naukowych.

Wymienione kierunki dzia³ania na rzecz zrównowa¿onego rozwoju s¹ i bêd¹ w
coraz wiêkszym stopniu wspierane przez ró¿ne krajowe i miêdzynarodowe fundusze.
Strategia rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii w krajach Unii Europejskiej (zapisana w
„Bia³ej Ksiêdze Komisji Europejskiej) akcentuje koniecznoœæ rozwijania energetyki opartej
o biomasê ze szczególnym uwzglêdnieniem s³omy oraz innych pozosta³oœci roœlinnych
w rolnictwie. Polska „Strategia wdra¿ania energetyki odnawialnej” zosta³a przyjêta przez
Radê Ministrów 5 wrzeœnia 2000 r. Na wykonawcê tej strategii wyznaczono Europej-
skie Centrum Energii Odnawialnej (Strategia 2001). Spo³ecznoœæ dorzecza Górnej Na-
rwi ma mo¿liwoœæ wydatnej poprawy swej egzystencji na drodze dostosowania sposo-
bów u¿ytkowania œrodowiska do ekologicznych walorów obszaru. Istnieje mo¿liwoœæ
takiej intensyfikacji produkcji biomasy, która nie powoduje degradacji œrodowiska, lecz
dzia³a na rzecz jego odnowy ekologicznej. Wymagaæ to bêdzie jednak dobrego rozpo-
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znania przyrodniczych i ekonomicznych uwarunkowañ, opracowania programu dzia-
³añ kompleksowych, etapowej realizacji i weryfikacji wieloletniego programu.

Delimitacja terenu

Pojêcie „Górna Narew” nie zosta³o geodezyjnie wyznaczone ani te¿ geograficznie
opisane. Mo¿e byæ wiêc rozumiane jako obszar bêd¹cy bezpoœrednio pod wp³ywem
wód rzeki Narew i jej dop³ywów, w tym g³ównie powierzchnie stale i okresowo za-
wodnione oraz tereny (ekosystemy) mokrad³owe przyleg³e do dolin rzecznych. Wielo-
krotnie wiêkszy obszar tworzy zlewnia Górne Narwi. Mieœci on w sobie wszystkie
tereny (grunty) odprowadzaj¹ce wody opadowe i gruntowe do cieków Górnej Narwi
(plan sytuacyjny).

Dla celów planistyczno-gospodarczych wyró¿nia siê obszar Górnej Narwi, ujmuj¹-
cy wszystkie jednostki administracyjne (gminy), których co najmniej 50% powierzchni
znajduje siê w granicach zlewni jej dorzecza.

Zlewnia Górnej Narwi to obszar od wschodniej granicy pañstwa po ujœcie rzeki
Biebrzy do Narwi wraz ze wszystkimi dop³ywami wód powierzchniowych w tej
czêœci Narwi.

Obszar Górnej Narwi obejmuje ca³e powierzchnie nastêpuj¹cych gmin: Bielsk
Podlaski, Choroszcz, Czarna Bia³ostocka, Czy¿e, Dobrzyniewo Koœcielne, Dubicze
Cerkiewne, Gródek, Hajnówka, Juchnowiec Koœcielny, Knyszyn, Kobylin-Borzymy,
Krypno, Kulesze Koœcielne, £apy, Micha³owo, Narew, Narewka, Orla, Poœwiêtne, So-
ko³y, Sokó³ka, Supraœl, Sura¿, Szudzia³owo, Turoœñ Koœcielna, Tykocin, Wasilków,
Wyszki, Zab³udów i Zawady. Dla planowania i organizowania gospodarki przestrzennej
obszar ten nale¿a³oby powiêkszyæ o nastêpuj¹ce gminy: Pi¹tnica, Rutki, Wizna i Krynki.

Stowarzyszenie gmin Górnej Narwi zrzesza 14 gmin w obrêbie zlewni Górnej
Narwi: Choroszcz, Juchnowiec Koœcielny, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, £apy,
Narew, Narewkê, Poœwiêtne, Soko³y, Sura¿, Tykocin, Wyszki i Zawady.

Lasy, grunty orne i u¿ytki zielone w obszarze Górnej Narwi

Lesistoœæ terenu. Procentowy udzia³ lasu w strukturze u¿ytkowania ziemi po-
szczególnych gmin wykazuje bardzo du¿e rozpiêtoœci. Najmniejsz¹ lesistoœæ maj¹ gmi-
ny: Czy¿e (6,7%), Krypno (9,6%) i Orla (10,9%). Poni¿ej 20% lasów maj¹ tak¿e gmi-
ny: Bielsk Podlaski, Choroszcz, Juchnowiec Koœcielny, Kobylin-Borzymy, £apy, Soko-
³y i Sura¿. W przedziale 20,1–30% powierzchni leœnej znajduj¹ siê gminy: Kulesze Ko-
œcielne, Narew, Poœwiêtne, Sokó³ka, Turoœñ Koœcielna, Tykocin, Wyszki i Zab³udów.

Lesistoœæ 30,1–40% wykazuj¹ gminy: Dobrzyniewo Koœcielne, Knyszyn, Micha³o-
wo i Zawady. Lesistoœæ 40,1–50% maj¹ gminy: Dubicze Cerkiewne, Szudzia³owo i
Wasilków. Ponad 50% powierzchni leœnych maj¹ gminy: Czarna Bia³ostocka (73,4%),
Gródek, Hajnówka, Narewka (64,5%) i Supraœl (68%).

Grunty orne stanowi¹ od 11,9 do 59,9% powierzchni w gminach obszaru Górnej
Narwi. W przedziale 11,9–30% gruntów ornych mieszcz¹ siê gminy: Czarna Bia³ostoc-
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Legenda:
miasta
gminy wiejskie
granice obszaru Górnej Narwi
graniceStowarzyszenia Gmin Górnej Narwi
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ka, Gródek, Hajnówka, Narewka, Supraœl i Wasilków. 0–40% gruntów ornych maj¹
gminy: Choroszcz, Dobrzyniewo Koœcielne, Dubicze Cerkiewne, Knyszyn, Krypno,
£apy, Micha³owo, Narew, Szudzia³owo, Tykocin i Zawady.

W przedziale 40–50% gruntów ornych mieszcz¹ siê gminy: Bielsk Podlaski, Juch-
nowiec Koœcielny, Kulesze Koœcielne, Poœwiêtne, Sokó³ka, Sura¿, Turoœñ Koœcielna,
Wyszki i Zab³udów. 50–60% gruntów ornych maj¹ gminy: Czy¿e, Kobylin-Borzymy,
Orla i Soko³y.

£¹ki i pastwiska zajmuj¹ 7,8–46,5 % powierzchni gminy. Do 20% trwa³ych u¿yt-
ków zielonych maj¹ gminy: Czarna Bia³ostocka, Dubicze Cerkiewne, Gródek, Hajnów-
ka, Kobylin-Borzymy, Kulesze Koœcielne, Narewka, Poœwiêtne, Soko³y, Supraœl, Szu-
dzia³owo i Wasilków.

W przedziale 20–30% powierzchni stanowi¹ ³¹ki i pastwiska w gminach: Bielsk
Podlaski, Choroszcz, Czy¿e, Dobrzyniewo Koœcielne, Juchnowiec Koœcielny, Knyszyn,
£apy, Micha³owo, Sokó³ka, Turoœñ Koœcielna, Tykocin, Wyszki, Zab³udów i Zawady.
30–40% ³¹k i pastwisk maj¹ gminy: Narew, Orla i Sura¿ [Witek i in. 1993].

Grunty rolne kwalifikowane do zalesienia

Ustawa z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia stano-
wi m.in.:
„Art. 3.1. Grunt rolny bêd¹cy czêœci¹ gospodarstwa rolnego lub stanowi¹cy jego ca³oœæ

mo¿e byæ przeznaczony do zalesienia, je¿eli jest spe³niony co najmniej jeden z
wymienionych warunków:
1) jest gruntem klasy VI i V,
2) jest gruntem po³o¿onym na stoku o œrednim nachyleniu powy¿ej 15%,
3) jest gruntem okresowo zalewanym,
4) jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o

ochronie gruntów rolnych i leœnych (Dz. Nr 16, poz. 78 wraz z póŸn. zmianami).

Art. 7.1. W³aœciciel gruntu, który otrzyma³ decyzjê administracyjn¹ o prowadzeniu
uprawy leœnej, zwan¹ dalej „decyzj¹”, nabywa prawo do miesiêcznego ekwiwalentu
za wy³¹czenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leœnej, zwanej dalej
„ekwiwalentem”.

 2. Ekwiwalent jest wyp³acany w³aœcicielowi gruntu miesiêcznie do dnia 10 ka¿dego
miesi¹ca pocz¹wszy od miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym w³aœciciel
gruntu otrzyma³ decyzjê w wysokoœci:
1) 150 z³ za 1 ha gruntu – przy obszarze zalesienia do 10 ha oraz
2) 50 z³ za ka¿dy zalesiony hektar powy¿ej 10 ha – przy obszarze zalesienia do 20

ha oraz,
3) 25 z³ za ka¿dy zalesiony hektar powy¿ej 20 ha – przy obszarze zalesienia do 30

ha. .....
 5. Ekwiwalent podlega rocznej waloryzacji w wysokoœci okreœlonej wskaŸnikiem inflacji

og³oszonej przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.”
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Ustawa nie zobowi¹zuje do zalesiania wymienionych gruntów, lecz stwarza ko-
rzystne warunki do ich zalesiania.

Wœród gruntów rolnych znajduj¹ siê grunty orne i trwa³e u¿ytki zielone, które maj¹
odmienne warunki wodne. Stosownie do przepisów odnoœnej ustawy w tabeli 1 zesta-
wiono procentowe udzia³y gruntów ornych i trwa³ych u¿ytków zielonych kwalifiko-
wanych do zalesienia. Grunty orne klas VI i V wykazuj¹ trwale lub okresowo bardzo
du¿y deficyt wody. S¹ te¿ bardzo ubogie w próchnicê i sk³adniki pokarmowe.

Trwa³e u¿ytki zielone klas VI i V s¹ okresowo lub trwale podmok³e, a w czasie
wysokich stanów wody nawet ca³kowicie zatapiane. Ponadto obfituj¹ one przewa¿nie
w czêœci organiczne, w tym torfowe o ró¿nym stopniu roz³o¿enia masy roœlinnej.

Planuj¹c zmianê rolniczego u¿ytkowania gruntów klas VI i V na u¿ytkowanie leœne
nale¿y mieæ na uwadze odmiennoœæ warunków ekologicznych suchych gleb ornych
[Siuta 1996; Strzelecki, Sobczak 1972] z jednej strony oraz podmok³ych ³¹k i pastwisk
z drugiej. Pierwsze kwalifikuj¹ siê dla drzew i krzewów suchogruntowych, drugie dla
gatunków gleb mokrych i podmok³ych (³êgowych).

Grunty orne kwalifikowane do zalesienia na obszarze Górnej Narwi stanowi¹
od 20,8% w gminie Czy¿e do 79,3% w gminie Czarna Bia³ostocka. Znamienne, ¿e
aktualna lesistoœæ w gminie Czy¿e wynosi tylko 6,7%, a w gminie Czarna Bia³ostocka
a¿ 73,4% powierzchni ca³kowitej.

Niedobór lasu (wg mapy potrzeby dolesieñ 1987) wynosi 7,1% w gminie Czy¿e i
0,0% w gminie Czarna Bia³ostocka. Ponad 70% udzia³ gruntów ornych kwalifikowa-
nych do zalesienia maj¹ gminy o bardzo du¿ym wskaŸniku lesistoœci: Czarna Bia³ostoc-
ka (73,4%), Dubicze Cerkiewne (44,2%), Gródek (58,3%), Micha³owo (37,7%), Na-
rewka (64,5%) i Supraœl (68,0%).

WskaŸnik 50–70% gruntów kwalifikowanych do zalesienia maj¹ gminy: Dobrzy-
niewo Koœcielne, Knyszyn, Krypno, Narew i Sokó³ka, a 30–50% gminy: Bielsk Pod-
laski, Choroszcz, Juchnowiec Koœcielny, Kulesze Koœcielne, Rutki, Sura¿, Szudzia³o-
wo i Wyszki.

Najmniejszy wskaŸnik gruntów ornych kwalifikowanych do zalesienia wykazuj¹
gminy: Czy¿e (20,8%), Hajnówka (28,8%), Kobylin-Borzymy (25,2%), £apy (25,6%),
Orla (29,8$), Poœwiêtne (26,1%), Soko³y (22,8%) i Tykocin (28,5%). Niedobór lasu w
wymienionych gminach (oprócz Czarnej Bia³ostockiej) wynosi 0,2–8,2% powierzchni.

Trwa³e u¿ytki zielone kwalifikowane do zalesienia na obszarze Górnej Narwi
stanowi¹ od 26,2% w gminie Poœwiêtne do 71,3% w gminie Narewka.

Oko³o 50–70% u¿ytków zielonych kwalifikuje siê do zalesienia w gminach: Czarna
Bia³ostocka, Gródek, Kobylin-Borzymy, Krynki, Kulesze Koœcielne, Narew, Rudka, So-
ko³y, Supraœl i Wasilków. 30–50% ³¹k i pastwisk kwalifikuje siê do zalesienia w gmi-
nach: Bielsk Podlaski, Choroszcz, Czy¿e, Dobrzyniewo Koœcielne, Hajnówka, Juchno-
wiec Koœcielny, Knyszyn, Krypno, £apy, Micha³owo, Orla, Sokó³ka, Sura¿, Szudzia³o-
wo, Tykocin i Wyszki.
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Dzia³ania niezbêdne do ekologiczno-gospodarczego i spo³ecznego rozwoju
obszaru Górnej Narwi

Szeroko pojêta ekologizacja gospodarki mo¿e stworzyæ warunki do przyœpieszone-
go wzrostu poziomu ¿ycia ludnoœci. Spoœród wielu ró¿norakich dzia³añ do najwa¿niej-
szych zalicza siê:

1) intensyfikacjê produkcji rolniczej na gruntach dobrej i œredniej urodzajnoœci (g³ów-
nie gleby klas III i IV),

2) sukcesywne zalesianie (w tym zadrzewianie nieleœne) gruntów ornych klas VI i V
oraz nieu¿ytków suchogruntowych,

3) zmianê sposobu u¿ytkowania ³¹k i pastwisk klas VI i V na uprawy intensywne,
produkuj¹ce masê roœlinn¹ na cele energetyczne, materia³y budowlane, ró¿ne wy-
roby, do produkcji kompostu,

4) pozyskiwanie masy roœlinnej z nie u¿ytkowanych obecnie ekosystemów mokrad³o-
wych i wodnych na cele wymienione w pkt. 3,

5) zagospodarowanie ró¿nych odpadów roœlinnych i osadów z biologicznego oczysz-
czania œcieków na cele wymienione w pkt. 3,

6) zwiêkszenie powierzchni gospodarstw rolnych kosztem zmniejszenia ich liczeb-
noœci,

7) rozwój us³ug rekreacyjnych,
8) rozwój energetyki opartej o paliwa roœlinne i si³ê wiatru.

Intensyfikacja produkcji rolnej na gruntach dobrej i œredniej urodzajnoœci.
Do gleb dobrej i œredniej urodzajnoœci zalicza siê klasy III i IV gruntów ornych i trwa-
³ych u¿ytków zielonych. Gleby wy¿szej urodzajnoœci (klasy II) stanowi¹ znikomy pro-
cent u¿ytków rolnych. W³aœciwoœci tych gleb tworz¹ warunki do wzglêdnie wysokie-
go plonowania roœlin przy stosowaniu w³aœciwej agrotechniki. Nale¿y jednak mieæ na
uwadze, ¿e wymienione gleby rzadko stanowi¹ du¿e jednorodne kompleksy, lecz sta-
nowi¹ p³aty w otoczeniu gleb ma³ej urodzajnoœci lub maj¹ w swym obrêbie p³aty gleb
ma³o urodzajnych. Z tego wzglêdu mog¹ byæ trudnoœci w wyeliminowaniu p³atów gleb
ma³o urodzajnych z kompleksów gleb urodzajniejszych.

Urodzajnoœæ wiêkszoœci gruntów ornych jest ograniczona (w stosunku do ich
mo¿liwoœci potencjalnych) przez nadmiern¹ kwasowoœæ gleby. Dotyczy ona 50–70 do
90% gleb w poszczególnych gminach. Odkwaszenie gleb przez ich wapnowanie jest
niezbêdne do efektywnego skutkowania wszystkich zabiegów agrotechnicznych, w
tym g³ównie nawo¿enia.

Znaczna czêœæ gleb zwiêz³ych wymaga uregulowania stosunków wodnych (melio-
racji, renowacji).

Intensyfikacja i op³acalnoœæ produkcji roœlinnej bêdzie te¿ wymaga³a sukcesywne-
go zwiêkszania pól uprawnych. Nie obejdzie siê wiêc bez powiêkszania area³u gospo-
darstw rolnych, scalania gruntów, modernizacji sieci i nawierzchni dróg.

Zalesianie nieefektywnych gruntów ornych. Niedobór lasu, wyliczony wed³ug
wskaŸnika agroekologicznego [Siuta 1974 i 1996, Siuta i in. 1987, Ochrona i rekulty-
wacja 1993], waha siê od 0 do 22% powierzchni w gminach omawianego obszaru
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(tab. 1). Nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e wielkoœæ tego wskaŸnika wyliczono w oparciu o
wiedzê oraz uwarunkowania gospodarcze i ekologiczne w latach siedemdziesi¹tych.

Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia tworzy prawne, ekono-
miczne i organizacyjne mo¿liwoœci zalesiania gruntów rolnych klas VI i V. Odsetki
gruntów ornych wyliczone na podstawie klasyfikacji gruntów [Witek i in. 1993] przed-
stawia tabela 1 i rysunek 1. Wynika z nich, ¿e 20,8–89,3% gruntów ornych mo¿e byæ
zalesionych w gminach omawianego obszaru. Dane te nale¿y traktowaæ jako wielkoœci
wskaŸnikowe, a nie obligatoryjne. Grunty orne klasy V mog¹ bowiem pe³niæ dotych-
czasow¹ funkcjê na terenach o bardzo du¿ej lesistoœci i du¿ym udziale trwa³ych u¿yt-
ków zielonych. Piaskowe grunty orne o trwa³ym niedoborze wody s¹ odpowiednie do
upraw typowo leœnych. Gleby o p³ytkim wystêpowaniu wody gruntowej nadaj¹ siê do
intensywnej produkcji masy drzewnej.

Zmiana sposobu u¿ytkowania nieefektywnych ³¹k i pastwisk. Wed³ug wspo-
mnianej ustawy VI i V klasa ³¹k i pastwisk mog¹ byæ zalesiane. Mo¿liwoœci produkcji
masy drzewnej na tego rodzaju glebach s¹ du¿o wiêksze ni¿ na suchych gruntach
ornych. Wynika to z p³ytkiego zalegania wody gruntowej. Uproduktywnienie nieefek-
tywnych gruntów ³¹kowych i pastwiskowych (o p³ytkim wystêpowaniu poziomu wody)
mo¿e byæ realizowane w drodze uprawy drzew i krzewów (g³ównie wierzby) oraz
gatunków roœlin niedrzewnych o du¿ej dynamice wzrostu.

Intensywna uprawa wymienionych roœlin, przeznaczonych na u¿ytek lokalny (ener-
getyka, ogrzewanie, wyroby, produkcja kompostu) i ewentualnie zewnêtrzny mo¿e
stworzyæ wiele nowych miejsc pracy nie tylko na etapie agrotechniki lecz równie¿
przerobu surowców i u¿ytkowania produktów.

Pozyskiwanie masy roœlinnej z ekosystemów mokrad³owych. W dolinach rzecz-
nych i mokrad³ach bezodp³ywowych [IMUZ 1995] znajduj¹ siê bardzo du¿e (odnawia-
ne) zasoby masy roœlinnej [Soko³owski 1991], które mog¹ byæ pozyskiwane na potrze-
by lokalne i na eksport. Dotyczy to g³ównie: trzciny pospolitej, porostu turzycowo-
trawiastego, krzewów i drzew zaroœlowych.

Szczególnie cennym surowcem jest trzcina pospolita, na któr¹ jest coraz wiêksze
zapotrzebowanie odbiorców zagranicznych. Bêdzie te¿ ros³o zapotrzebowanie spo³ecz-
noœci lokalnej w miarê rozwoju wiejskiej rekreacji. G³ówna czêœæ pozyskiwanej bioma-
sy mo¿e stanowiæ zasoby paliwowo-energetyczne na potrzeby lokalne.

Energetyczno-paliwowa gospodarka biomas¹. Odpadowe zasoby masy roœlinnej
z gospodarstw rolnych i leœnych, biomasa pozyskiwana z ekosystemów mokrad³o-
wych i wodnych, jak te¿ z pielêgnacji zieleni osiedlowej i przydro¿nej oraz plony upraw
specjalnych (np. wierzba energetyczna) mog¹ stanowiæ bazê surowcow¹ do:

• produkcji energii i ogrzewania osiedli,
• ogrzewania mieszkañ i budynków produkcyjnych w gospodarstwach rolnych,
• produkcji paliw p³ynnych i gazowych.

Rynek krajowy i zagraniczny oferuje nowoczesne i bardzo efektywne kot³y energe-
tyczne i grzewcze na paliwa roœlinne, spe³niaj¹ce wymogi ekologiczne [Strategia 2001,
Szpil 2001]. Mamy te¿ dobrze przygotowane zespo³y projektuj¹ce (instaluj¹ce) elek-
trownie i systemy grzewcze na paliwa roœlinne. Zrealizowane ju¿ i projektowane w
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kraju programy energetyczne s¹ wspierane przez ró¿ne fundusze, w tym g³ównie przez
Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkie FOŒiGW.

Ostatnio lansuje siê wielkoobszarowe plantacje wierzby energetycznej do produkcji
metanolu [Ciechanowicz 2000 i 2001].

Wszelkiego rodzaju biomasa nadaje siê do produkcji metanu (biogazu) na potrzeby
energetyczne, a jej pozosta³oœæ na kompost – bardzo ceniony nawóz organiczny.

Bardzo interesuj¹cy program pozyskiwania i energetycznego wykorzystania bio-
masy przygotowuje Zarz¹d Gminy Nowa Dêba. W czasopiœmie tego samorz¹du „Na-
sze Sprawy” dzia³ania swe motywowano:

1) zmian¹ sposobu u¿ytkowania ³¹k i pastwisk klas VI i V na uprawy intensywne,
produkuj¹ce masê roœlinn¹ na cele energetyczne, materia³y budowlane, ró¿ne wy-
roby, do produkcji kompostu,

2) pozyskiwaniem masy roœlinnej z nie u¿ytkowanych obecnie ekosystemów mokra-
d³owych i wodnych na cle wymienione w pkt 3,

3) zagospodarowaniem ró¿nych odpadów roœlinnych i osadów z biologicznego oczysz-
czania œcieków na cele wymienione w pkt 3,

4) zwiêkszeniem powierzchni gospodarstw rolnych kosztem zmniejszenia ich liczebnoœci,
5) rozwojem us³ug rekreacyjnych,
6) rozwojem energetyki opartej o paliwa roœlinne i si³ê wiatru.

Odpady drewna mog¹ te¿ byæ w znacznie wiêkszym stopniu wykorzystane w tra-
dycyjnych paleniskach gospodarstw rolnych. W tym celu nale¿y tworzyæ specjali-
styczne jednostki pozyskuj¹ce drewno odpadowe i uzdatniaj¹ce je do spalania.

Kompostowanie biomasy. Wszystkie rodzaje niespo¿ytkowanej masy roœlinnej
(zwane odpadami), osady z biologicznego oczyszczania œcieków, odchody zwierz¹t
gospodarskich, biomasa pozyskiwana z pielêgnacji terenów nierolniczych mog¹ byæ
przerobione na kompost. Stosuje siê ró¿ne sposoby kompostowania biomasy, pocz¹w-
szy od najprostszych kompostowników bezinwestycyjnych do zmechanizowanych
kompostowni [Siuta, Wasiak 2000; Siuta i in. 1996]. Produkcja kompostu mo¿e stano-
wiæ jedno z ogniw w systemie naturalizacji gospodarki zasobami na okreœlonym tere-
nie. Produkowany kompost bêdzie s³u¿y³ do intensyfikacji uprawy roœlin na ró¿ne cele
z jednoczesnym zwiêkszeniem ekologicznych wartoœci (¿yznoœci) gleby.

Nie bez istotnego znaczenia bêdzie tak¿e sanitacja zagród wiejskich, terenów osie-
dlowych i wypoczynkowych, pól uprawnych, wód powierzchniowych i podziemnych,
gdzie odpady organiczne stanowi¹ du¿e zagro¿enie.

Obszarowa restrukturyzacja towarowych gospodarstw rolnych

Na omawianym terenie dominuj¹ gospodarstwa rolne o powierzchniach 5–15, w
tym g³ównie 5–10 ha. Wed³ug danych powszechnego spisu rolnego od 1988 do 1996 r.
iloœæ gospodarstw rolnych w poszczególnych gminach zmala³a ze 100 do 96–70,1%
(œrednio 80,1%).
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W 1996 r. gospodarstwa rolne o powierzchni wiêkszej od 15 ha stanowi³y 0,9–2,3%
wszystkich gospodarstw w gminach omawianego obszaru. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e po
up³ywie 5 lat nast¹pi³ dalszy spadek iloœci gospodarstw rolnych. Ze wzglêdu na bardzo
du¿y udzia³ gruntów nieefektywnych (zwanych marginalnymi) i koniecznoœæ wy³¹cze-
nia ich z rolniczego u¿ytkowania (rys. 1), faktyczne powierzchnie dotychczasowych
gospodarstw rolnych zmniejsz¹ siê o 20–90%. Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, ¿e istnieje
ekonomiczna koniecznoœæ sukcesywnego zwiêkszania area³u gospodarstw rolnych
produkuj¹cych ¿ywnoœæ na potrzeby rynku. Nie wyklucza to mo¿liwoœci zachowania
ma³oobszarowych gospodarstw rolnych specjalizuj¹cych siê w us³ugach rekreacyj-
nych, zwanych agroturystycznymi. Produkcja ¿ywnoœci na potrzeby w³asne i goœci
gospodarstw (pensjonatów) agroturystycznych mo¿e byæ prowadzona z powodze-
niem tak¿e na gruntach kwalifikowanych do zalesienia.

Us³ugi agroturystyczne mog¹ byæ kojarzone: z pielêgnacj¹ upraw leœnych (na w³a-
snych gruntach), pozyskiwaniem biomasy na potrzeby energetyczne, budowlane, oraz
do ró¿nego rodzaju wyrobów.

Racjonalizacja u¿ytkowania terenu Górnej Narwi wymaga dzia³añ
kompleksowych

Rozpoznanie przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i spo³ecznych uwarun-
kowañ rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego stanowi podstawowy etap dzia³añ na
rzecz tego rozwoju. Rozpoznanie poszczególnych elementów œrodowiska przyrodnicze-
go na omawianym terenie jest du¿e. Œrodowisko rozpoznawano, dokumentowano i opi-
sywano przewa¿nie fragmentarycznie na okreœlone potrzeby. Istnieje wyraŸny niedosta-
tek analiz i syntez kompleksowych na potrzeby strategii i programowania optymalnego
u¿ytkowania œrodowiska i rozwoju gospodarczego okreœlonych struktur przestrzennych.

W oparciu o dostêpne dane i pog³êbione analizy trzeba opracowaæ kierunki i strate-
giê zrównowa¿onego rozwoju ca³ego obszaru Górnej Narwi. Stosownie do niej nale¿y
przyst¹piæ do opracowania studiów rozwoju poszczególnych gmin oraz ich zespo³ów.

Do pierwszorzêdnych zadañ zalicza siê:

• opracowanie prognozy zmian etapowych w strukturze u¿ytkowania gruntów rol-
nych,

• opracowanie programu sukcesywnego zalesiania gruntów ornych i uprawy niepa-
szowych roœlin na nieefektywnych u¿ytkach zielonych,

• studium mo¿liwoœci rozwoju us³ug agroturystyki,
• opracowanie programu uprawy roœlin na gruntach nieefektywnych oraz pozyski-

wania roœlinnoœci z terenów mokrad³owych na cele energetyczne, do przerobu na
paliwa p³ynne i gazowe, do produkcji kompostu,

• opracowanie programu wykorzystania energii odnawialnej, w tym g³ównie bioma-
sy i wiatru,

• opracowanie gminnych programów przyrodniczego (g³ównie nawozowego) u¿yt-
kowania odpadów organicznych,
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• opracowanie gminnych programów rekultywacji i zagospodarowania gruntów zde-
gradowanych.

Opracowanie i realizacja wymienionych programów wymagaæ bêdzie odpowied-
nich œrodków finansowych. Warunkiem podstawowym bêdzie œwiadomoœæ (akcepta-
cja) spo³eczna i aktywnoœæ samorz¹dów (i administracji) lokalnych. Tylko dobrze opra-
cowane programy inwestycyjne, akceptowane przez spo³ecznoœci lokalne, mog¹ byæ
wspierane przez ró¿ne fundusze celowe i programy miêdzynarodowe.
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BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o. Joint-venture

jest firm¹ us³ugowo-handlow¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz ochrony œrodowiska, stosuj¹c najnowsze
technologie przy wspó³pracy specjalistów z Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA.

oferujemy:
1. Biologiczne wspomaganie oczyszczania œcieków z zastosowaniem biopreparatów

nowej generacji.
2. Biodegradacje lagun osadowych oraz wylewisk nieczystoœci.
3. Likwidacje odpadów t³uszczowych.
4. Czyszczenie zbiorników z ropopochodnych i innych substancji organicznych.
5. Modernizacje i projektowanie energooszczêdnych systemów oczyszczania.
6. Innowacje technologiczne w procesie fermentacji osadów.
7. Kontrolowany system u¿ytkowania osadów z oczyszczania œcieków przy

zastosowaniu maszyn TERRA-GATOR 2204 firmy Ag-Chem Equipment Co. Ltd.
8. Oczyszczanie gleby (np. z wêglowodorów).
9. Technologie likwidacji odpadów szkodliwych.
10. Unieszkodliwianie zawartoœci szamb (dystrybucja preparatu Szambex Super).
11. Likwidacje odorów.
12. Uzdatnianie odchodów zwierz¹t hodowlanych.
13. Dystrybucja urz¹dzeñ typu MOP do zbierania benzyn , oleju oraz innych sk³adników

z powierzchni wód w zbiornikach, rzekach, jeziorach, zatokach oraz z otworów
piezometrycznych.

14. Oczyszczanie kanalizacji z zastosowaniem biopreparatów.

Stosowane BIOPREPARATY:
• s¹ ca³kowicie bezpieczne, nietoksyczne i nie¿r¹ce,
• nie zanieczyszczaj¹ œrodowiska,
• nie powoduj¹ korozji,
• nie szkodz¹ ludziom, zwierzêtom i roœlinom,
• zawieraj¹ tylko niepatogenne bakterie,
• znajduj¹ siê na liœcie EPA,
• maj¹ atest DTI i PZH.

Mikroorganizmy ¿ywi¹ siê biodegradowanymi sk³adnikami odpadów i œcieków, a¿ do ca³kowi-
tej likwidacji tych sk³adników.

Na ¿yczenie klienta produkujemy wysokowyspecjalizowane kultury bakteryjne, dostosowa-
ne do w³aœciwoœci odpadów i œcieków.

Dostarczane przez nas kultury bakteryjne s¹ zaliczane do Klasy I organizmów (ATCC) i s¹
zatwierdzone przez organy inspekcji USDA. Produkt pozbawiony jest Salmonelli oraz wszel-
kich bakterii patogennych.

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.
02-678 Warszawa, ul. Narocz 3

tel: 0-22 647 39 45, 647 06 84÷3, fax: 647 06 85
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