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FOSFOR W £AÑCUCHU POKARMOWYM CZ£OWIEKA
A RODOWISKO W POLSCE
Streszczenie. Omówiono ród³a fosforu wnoszonego do rodowiska w Polsce na tle ³añcucha pokarmowego cz³owieka, który obejmuje gleby uprawne, p³ody rolne, ¿ywnoæ i koñcowym etap ³añcucha
- odpady bytowe. Najwiêksze zagro¿enie dla rodowiska stwarza fosfor pozostawiany w glebach
uprawnych, jego obfitoæ w osadach ciekowych oraz zawartoæ w rodkach czystoci. Gleby uprawne maj¹ ograniczon¹ pojemnoæ wobec fosforu, a iloci wnoszone z nawozami s¹ systematycznie
wiêksze od wynoszonych z plonem. W ciekach bytowych zawartoæ fosforu do azotu jest 4 razy
wiêksza ni¿ w nawozach naturalnych, a w doradztwie nawozowym osady nie s¹ liczone jako nawóz.
Najwiêkszym jednak zagro¿eniem jest mo¿liwoæ stosowania du¿ej masy osadów ciekowych w celu
zmniejszania podatnoci na erozjê gleb. Wydaje siê, ¿e dodawanie fosforanów do ¿ywnoci, w ilociach przekraczaj¹cych czêsto ich naturaln¹ zawartoæ, nie budzi wiêkszego niepokoju wród dietetyków. Rocznie do rodowiska w Polsce dodaje siê oko³o 170 tysiêcy ton fosforu, z którego 160 tysiêcy
ton w nim trwale pozostaje.

WSTÊP
Fosfor (P) jest niezbêdny do ¿ycia i rozwoju wszystkich organizmów. W przeciwieñstwie do innych ¿yciodajnych pierwiastków  wêgla, wodoru, tlenu i azotu, obieg
fosforu tylko w niewielkim zakresie obejmuje atmosferê i ogranicza siê g³ownie do
ekosystemów wodnych i l¹dowych. Niedobór fosforu ogranicza rozwój rolin i zwierz¹t, natomiast nadmiar fosforu nie jest szkodliwy dla organizmów ¿ywych, a wrêcz
odwrotnie sprzyja zwiêkszaniu produkcji biomasy, co zwiêksza ¿yznoæ sytemu  eutrofizacjê, która zak³óca równowagê w ekosystemach wodnych, a w ekosystemach
l¹dowych ogranicza bioró¿norodnoæ. Ujemne skutki nadmiaru fosforu s¹ szczególnie
widoczne w ekosystemach wodnych, co prowadzi do powstawania osadu dennego i
powstawania warunków bez tlenowych. Polegaj¹ one na [SWCSMH 2006]:
1) zmniejszaniu bioró¿norodnoci i zmianach w dominuj¹cej biocie,
2) zmniejszaniu liczby gatunków czu³ych ekologicznie i zwiêkszaniu gatunków tolerancyjnych,
3) zwiêkszaniu biomasy rolin i zwierz¹t,
4) pog³êbianiu mêtnoci wody,
5) zwiêkszaniu stê¿enia materii organicznej,
W ekosystemach l¹dowych nadmiar fosforu równie¿ ogranicza bioró¿norodnoæ
flory w wyniku ustêpowania gatunków oligotropowych na rzecz mniej licznych gatunAndrzej SAPEK  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Raszyn.
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ków fosforolubnych. Niedobór fosforu w diecie cz³owieka ogranicza jego rozwój, lecz
uwa¿a siê tak¿e, ¿e nadmiar fosforu diecie mo¿e sprzyjaæ powstawaniu niektórym
chorobom  osteoporozie i uszkadzaniu nerek [Lenntech 2008].
Umownie, gdy mówimy o zwi¹zkach fosforu w przyrodzie, to u¿ywamy zbiorczej
nazwy fosfor, mimo ¿e nie wystêpuje on tam w postaci pierwiastkowej, a wy³¹cznie
jako fosforany  nieorganiczne i organiczne. Fosfor w przyrodzie nieo¿ywionej jest
pierwiastkiem zachowawczym i ma³o ruchliwym, raz wprowadzony do uk³adu pozostaje w nim. Ruchliwy jest on natomiast w przyrodzie o¿ywionej, pobierany aktywnie
przez roliny z gleby i wody wchodzi w sk³ad pokarmu dla zwierz¹t. Z obumar³ych
rolin i zwierz¹t powraca do gleby. W naturalnych warunkach obieg miêdzy materi¹
nieo¿ywion¹ i o¿ywion¹ jest zamkniêty. W skali globalnej oko³o 13 milionów ton P
uwalnia siê rocznie w wyniku wietrzenia ska³ i tyle samo fosforu jest wymywane z
l¹dów do mórz i oceanów. Wraz ze zwiêkszaj¹c¹ siê dzia³alnoci¹ cz³owieka do obiegu
fosforu w rodowisku trafiaj¹ coraz wiêksze jego iloci, g³ównie poprzez ³añcuch pokarmowy cz³owieka. Stwarza to zagro¿enie eutrofizacji rodowiska w wyniku postêpuj¹cego nagromadzania siê weñ fosforu.
Celem opracowania jest przeledzenie losów fosforu wprowadzanego przez cz³owieka do rodowiska.

FOSFOR W £AÑCUCHU POKARMOWYM CZ£OWIEKA
£añcuch ten obejmuje glebê, p³ody rolne, przetworzon¹ ¿ywnoæ, jej spo¿ycie
oraz cieki i odpady bytowe. Z ka¿dego ogniwa ³añcucha fosfor rozprasza siê do
rodowiska.
Pierwszym ogniwem gleba, której zasobnoæ w fosfor, w warunkach naturalnych
by³a na ogó³ wystarczaj¹ca do prawid³owego rozwoju rolin. D³ugotrwa³e, rolnicze
u¿ytkowanie spowodowa³o zubo¿enie gleb w ten sk³adnik, gdy¿ znaczne jego iloci
wynosi siê z obszarów wiejskich ze sprzedanymi produktami rolnymi. Doprowadzi³o
to w pocz¹tkach XIX w. do zmniejszania siê plonów wynikaj¹cego z niedoboru fosforu
w glebie. Dlatego ju¿ w po³owie XIX wieku powsta³y w Anglii pierwsze fabryki nawozów fosforowych, które szybko upowszechni³y siê w ca³ej Europie. Pierwsze nawozy
fosforowe otrzymywano dzia³aj¹c kwasem siarkowym na m¹czkê kostn¹, któr¹ szybko zast¹piono ska³ami fosforytowymi. W okresie miêdzywojennym wiatowe zu¿ycie
nawozów fosforowych osi¹gnê³o 1,7 mln t·rok-1 P, a po zakoñczonej wojnie zwiêkszy³o siê od 3 mln t·rok-1 P w 1954 r. do 17 mln t·rok-1 P w 1989 r., obecnie zmala³o do
oko³o 14 mln P na rok. Wzrasta ono w krajach rozwijaj¹cych siê (Chiny, Indie), a
maleje w krajach EU w wyniku ró¿nych programów rz¹dowych zmierzaj¹cych do
ograniczenia eutrofizacji rodowiska. Obecnie oko³o 90% fosforu pozyskiwanego ze
ska³ kopalnych zawieraj¹cych ten pierwiastek jest wykorzystywane do produkcji nawozów fosforowych (tab. 1). Stosowanie, od ponad czterdziestu lat wiêkszych iloci
fosforu z nawozami mineralnymi ni¿ jego pobranie z plonem, spowodowa³o nagromadzenie siê tego sk³adnika w glebie do poziomu, który czêsto przekracza potrzeby rolin
uprawnych i stwarza zagro¿enie dla rodowiska [Barberis i in. 1996]. Wysycenie
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Tabela 1. wiatowe wykorzystanie fosforu z surowców kopalnych [OUDE 1989]
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pojemnoci gleby wobec fosforu u³atwia jego bezporednie wymywanie z gleby oraz z
erodowanego materia³u osadzanego na dnie cieków (rys. 1), co wczeniej lub póniej
mo¿e doprowadziæ do eutrofizacji wiêkszoci wód powierzchniowych, zw³aszcza jeziornych jak i Morza Ba³tyckiego.
Kolejnym ogniwem w ³añcuchu s¹ p³ody rolne  produkty rolinne i produkty zwierzêce. Produktami rolinnymi sprzedawanymi z rolnictwa s¹ g³ównie ziarna zbó¿, ziemniaki, buraki cukrowe i nasiona rolin oleistych. W przemyle spo¿ywczym uzyskuje
siê z tych produktów ubogie w fosfor przetwory  m¹kê, cukier i oleje, a bogatsze w
ten sk³adnik otrêby, pulpa buraczana i makuchy powracaj¹ do rolnictwa jako wartociowa pasza. Zatem z produktami rolinnymi wynosi siê z rolnictwa tylko niewielkie
iloci fosforu. Odmienne znaczenie maj¹ produkty zwierzêce, zawsze bogate w fosfor
(tab. 2). Do ich otrzymywania przeznacza siê oko³o 80% plonu rolinnego, co wraz z
wtórnymi surowcami z przemys³u spo¿ywczego stanowi 90% ca³ego fosforu w plonie
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Rys. 1. Zwiêkszanie zasobnoci gleb w fosfor do pe³nego wype³nienia ich pojemnoci
w ten sk³adnik
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Tabela 2. Zawartoæ fosforu w p³odach rolnych
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rolin pozostaj¹cego w gospodarstwie. We wspó³czesnym intensywnym ¿ywieniu
zwierz¹t hodowlanych panuje pogl¹d, i¿ pasza rolinna pozyskiwana w gospodarstwie
zawiera zbyt ma³o fosforu, by zapewniæ op³acaln¹ wydajnoæ produkcji miêsa lub mleka. Dlatego dietê zwierz¹t uzupe³nia siê pasz¹ bogat¹ w fosfor oraz wzbogaca siê mineralnymi solami fosforanowymi, co powoduje, ¿e do gospodarstwa wprowadza siê czêsto nadmierne iloci tego sk³adnika nagromadzaj¹ce siê ostatecznie w glebie. Szczególnie du¿o mineralnych fosforanów dodaje siê do diety trzody chlewnej i drobiu, które
karmi siê g³ównie ziarnem zbó¿, nie tylko ubogim w fosfor, który ponadto wystêpuje w
nich w postaci fityny (szeciofosforanu inozytu), nieprzyswajalnej przez organizmy
tych zwierz¹t i pasze trzeba wzbogacaæ w ten pierwiastek. W konsekwencji z miêsem,
mlekiem i jajami wynosi siê z rolnictwa dwa do trzech razy wiêcej fosforu ni¿ z produktami rolinnymi. Wynika to ze wspó³czesnej diety cz³owieka w krajach rozwiniêtych, w której dominuje bia³ko zwierzêce bogate w fosfor oraz warzywa i owoce
ubogie w ten sk³adnik.
Dzienna dawka fosforu w diecie doros³ego cz³owieka powinna stanowiæ 800 mg P,
lecz w rozwiniêtych krajach dieta jest obecnie oko³o dwa razy bogatsza w fosfor na
skutek du¿ego spo¿ycia produktów miêsnych i mlecznych [Lenntech, 2008]. Naturalna zawartoæ fosforu w ¿ywnoci jest bardzo ró¿na, du¿a  3,7 g·kg-1 P w w¹trobie,
lub ma³a  0,01 g·kg-1 P w oleju rolinnym. Zawartoæ fosforu w ¿ywnoci zale¿y od jej
rodzaju (tab. 3). Zale¿y ona nie tylko od surowca, lecz tak¿e od jego przerobu. M¹ka
razowa zawiera  3,7 g, a pytlowa tylko 1,3 g P·kg-1. Jednak¿e, znaczna czêæ fosforu
zawartego w b³onnikowych sk³adnikach ziarna zbó¿, grochu i fasoli wystêpuje w postaci szeciofosforanu inozytu, który równie¿ nie jest trawiony w organizmie cz³owieka. Wspó³czesne przetwory spo¿ywcze, zw³aszcza mleczne i miêsne, s¹ powszechnie
wzbogacane w fosfor. Fosforany s¹ u¿ywane jako emulgator w produkcji serów w
celu rozproszenia mas³a i bia³ka w produkcie. Do miêsa fosforany dodaje siê w celu
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Tabela 3. Zawartoæ fosforu w wie¿ej masie ¿ywnoci (g P na kg)
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zwiêkszenia jego wagi, czêsto dwukrotnego. Dodaje siê je tak¿e do miêsa i przetworów
w celu zwiêkszenie ich trwa³oci i polepszenia konsystencji. Kwas fosforowy dodaje
siê do napojów gazowanych, by nadaæ im przyjemne odczucie smaku, gdy¿ w odró¿nieniu od innych kwasów, nie zak³óca smaku i zapachu innych przypraw. Przyjmuje
siê, ¿e nieorganiczne fosforany nie s¹ szkodliwe dla zdrowia nawet spo¿yte w wiêkszych ilociach i dlatego ich dodawanie do ¿ywnoci jest ograniczane tylko liberalnymi
normami [Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia 2003]. Iloci fosforanów, dodawanych do
¿ywnoci w ró¿nych ich zwi¹zkach s¹ du¿e (tab. 3), o czym konsumenci nie s¹ dostatecznie informowani, a producenci odpowiednio kontrolowani. Ponadto wspó³czesna
dieta ludnoci w rozwiniêtych krajach zmierza do spo¿ywania coraz wiêkszych iloci
bia³ka zwierzêcego bogatego w ³atwo strawne fosforany, co ³¹cznie z fosforanami
dodawanymi do przetworów stwarza du¿y jego nadmiar w stosunku do spo¿ywanego
wapnia, co mo¿e zak³óciæ równowagê tych dwóch sk³adników w organizmie. Tym
bardziej, ¿e rodowisko jest obecnie nieustannie wzbogacane w fosfor, a zuba¿ane w
wapñ. Byæ mo¿e, i¿ naruszenie tej równowagi sprzyja coraz czêstszym przypadkom
choroby osteoporozy, spotykanej obecnie nawet wród dzieci [Nasz Dziennik 2004].
Wydaje siê, ¿e dietetycy albo nie zawa¿aj¹ powy¿szych faktów, albo te¿ nie widz¹
potrzeby podejmowania odpowiednich przeciwdzia³ania.
Przeciêtny mieszkaniec kupuje z ¿ywnoci¹ oko³o 1,0 kg fosforu rocznie, z czego
0,75 kg spo¿ywa. Iloæ ta, prawie w ca³oci, trafia ostatecznie do cieków bytowych, a
pozosta³e oko³o 0,25 kg wyrzuca siê na wysypiska mieci. W Szwecji zawartoæ fosforu
w sta³ych, organicznych odpadach domowych mieci siê w granicach od 0,3 do 0,5%,
co odpowiada rocznie 0,25 kg P na mieszkañca [Kirchmann, 1998].
Spo¿yta przez ludnoæ ¿ywnoæ trafia ostatecznie do cieków, do nich te¿ zrzucane s¹ zu¿yte rodki czystoci. We wspó³czesnych oczyszczalniach cieków usuwa siê
skutecznie znaczn¹ czêæ zawartego w nich fosforu. W krajach rozwiniêtych oczysz-
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czalnie takie przejmuj¹ obecnie wiêkszoæ powstaj¹cych cieków, co wyranie przyczyni³o siê do poprawy tam jakoci wód powierzchniowych. Przepisy okrelaj¹ maksymalne stê¿enie fosforu w odciekach z oczyszczalni odprowadzanych do wód powierzchniowych. Wprawdzie w Polsce nie we wszystkich skupiskach ludnoci cieki s¹ obecnie
skutecznie oczyszczane z fosforanów, to jednak takie postêpowanie jest przewidziane do
wprowadzenia w najbli¿szym czasie i znaczna czêæ z oko³o 40 tys. t P wprowadzanego
do kanalizacji bêdzie oddzielona i znajdzie siê w osadach ciekowych.
W wysoce wydajnych oczyszczalniach ponad 95% fosforu pozostaje w osadach
ciekowych, których w³aciwa utylizacja jest jednym z najwiêkszych wyzwañ we
wspó³czesnej ochronie rodowiska, gdy¿ zawieraj¹ one liczne niepo¿¹dane substancje
które mog¹ byæ szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierz¹t oraz zak³ócaæ rozwój rolin.
Jednym najczêciej proponowany sposobem ich wykorzystania jest wprowadzaniu do
gleby w celu polepszenia jej zwiêz³oci przez zawart¹ w osadach materiê organiczn¹
oraz w celu wzbogacenia w sk³adniki nawozowe. Zawartoæ materii organicznej i azotu w osadach ciekowych jest mniejsza ni¿ w nawozach naturalnych (tab. 4). Osady
ciekowe mo¿na przeto uwa¿aæ jako nisko procentowy nawóz fosforowy zawieraj¹cy
oko³o 2% P (4,5% P2O5) w suchej masie. W porównaniu superfosfat prosty zawiera
tylko cztery razy wiêcej tego sk³adnika  ok. 8% P (18% P2O5). Polskie regulacje
prawne nie traktuj¹ jednak osadów ciekowych jako nawozów, a jako rodki kondycjonuj¹ce glebê. Osady ciekowe próbuje siê od wielu lat wykorzystywaæ w rolnictwie do
celów nawozowych, mimo ¿e proporcja zawartoci w nich fosforu do azotu jest 4 razy
wiêksza ni¿ w nawozach naturalnych, w przeliczeniu na such¹ masê.
Tabela 4. Przeciêtne zawartoci materii organicznej, azotu i fosforu w suchej masie w osadów ciekowych i nawozów naturalnych [Withers 1995, Sapek 1998]
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Podobnie, proporcja zu¿ycia w Polsce fosforu do azotu w nawozach mineralnych
jest 4,5 razy mniejsza ni¿ w osadach ciekowych. Coroczne stosowanie dozwolonej
dawki suchej masy osadu  2 t·ha-1·rok-1 P, spowoduje wprowadzenie do gleby du¿ego
nadmiaru fosforu. Dlatego, jeli zamierza siê stosowaæ osady ciekowe, to wed³ug
zwartoci w nich fosforu nale¿y planowaæ nawo¿enie pól. Jeszcze wiêksze iloci fosforu z osadem dozwala siê wnosiæ do gleby nieu¿ytkowanej rolniczo w celu poprawienia jej struktury. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem M [1999] na gleby szczególnie nara¿one
na erozjê dozwala siê stosowanie osadu ciekowego w iloci do 200 t suchej masy na
hektar, z któr¹ wnosi siê na hektar jednorazowo 3 do 4 ton fosforu P (7 do 9 t P 2O5).
W rozporz¹dzeniu nie przewidziano, ¿e nadal mo¿e nast¹piæ erozja tej gleby i ta tak du¿a
iloæ fosfor, oddzielona ze cieków z du¿ym nak³adem si³ i rodków, trafi z powrotem
do wody. Obecnie, w krajach europejskich wiêkszoæ rolników unika stosowania osa-

67

In¿ynieria Ekologiczna Nr 21, 2009

dów w obawie przed gustami konsumentów uczulonych na stosowanie materia³ów
odpadowych w produkcji ¿ywnoci. Poszukiwane s¹ zatem inne sposoby wykorzystania tego fosforu. Najbardziej obiecuj¹ce jest biologiczny proces oddzielenia fosforu z
osadów i wi¹zanie w postaci fosforanu amonu i magnezu, cennego nawozu [Phosphates & Potash Insight 2001].

INNE RÓD£A
Wszystkie rodki czystoci s¹ zawsze bogate w fosforany. Du¿o fosforanów jest
w wiêkszoci proszków do prania oraz rodkach higieny osobistej  szamponach,
myd³ach, pastach do zêbów, podobnie wiêkszoæ kosmetyków zawiera fosforany.
Fosforany znajduj¹ siê tak¿e w produktach tak zwanej chemii gospodarczej, szczególnie w rodkach do usuwania kamienia w pralkach, p³ynach do mycia naczyñ itp. Polifosforany dodaje siê do tych produktów w celu zwiêkszenia skutecznoci zmiêkczania wody przez wi¹zanie wapnia i magnezu, a tak¿e czêsto do utrzymywania jej lekko
zasadowego odczynu w granicach pH 9 do 10. Zatem polifosforany ze rodków czystoci i produktów chemii gospodarczej istotnie zwiêkszaj¹ ³adunek fosforu trafiaj¹cego
do kanalizacji i oczyszczalni cieków. W przybli¿eniu 25% fosforu w ciekach bytowych pochodzi z tych róde³ [Kirchmann 1998]. £adunek fosforu zrzucany do kanalizacji, w przeliczeniu na mieszkañca, szacuje siê na prawie 1,2 kg, w tym 0,3 kg P·rok-1
pochodzi ze rodków czystoci. Ryzyko zwi¹zane z fosforem w rodkach czystoci
wynika z dobrej rozpuszczalnoci polifosforanów wapnia w wodzie. Nie wytr¹caj¹ siê
one w normalnym procesie oczyszczania cieków i wymagaj¹ dodatkowego traktowania chemicznego. Podejmowane s¹ ró¿ne inicjatywy, zw³aszcza legalistyczne, zast¹pienia fosforanów innymi chemikaliami zmiêkczaj¹cymi wodê, lecz ¿adne z tych rodków
nie s¹ obojêtne dla jakoci wody.

ROZPRASZANIE FOSFORU DO RODOWISKA
G³ównym ród³em rozpraszania fosforu do rodowiska jest ³añcuch pokarmowy
cz³owieka oraz w mniejszym zakresie rodki czystoci, towarzysz¹ce temu ³añcuchowi. Bilans fosforu wykazuje, ¿e t¹ drog¹ oko³o 175 tys. t fosforu (P) trafia rocznie do
rodowiska w Polsce, z czego oko³o 163 tys. t pozostaje w nim co roku. W te sposób
ka¿dy km2 obszaru Polski wzbogaca siê rocznie o 480 kg fosforu, co odpowiada 4 kg
fosforu na mieszkañca (tab. 5). Jedynymi udokumentowanymi ilociami fosforu wynoszonymi ze rodowiska jest jego ³adunek oko³o 10 tys. t wymywany rocznie rzekami
z Polski do Morza Ba³tyckiego (rys. 2). Ten ³adunek zale¿y od iloci wody odprowadzanej do morza, maleje tylko nieznacznie od 1990 r., mimo ¿e w miêdzyczasie trzykrotnie zmala³o w Polsce zu¿ycie nawozów fosforowych oraz wybudowano liczne
oczyszczalnie cieków o du¿ej zdolnoci usuwania fosforu. Mo¿na s¹dziæ, i¿ wynoszony t¹ drog¹ fosfor pochodzi z jego zapasu nagromadzonego w rodowisku, który
ulega systematycznemu zwiêkszaniu.
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Tabela 5. Bilans fosforu w rodowisku w Polsce (1999)
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Rys. 2. Zrzut fosforu z terenu Polski do Morza Ba³tyckiego
na tle iloci wody odp³ywaj¹cej do morza

Zapas fosforu w rodowisku w Polsce wzrasta o oko³o 160 tysiêcy ton P rocznie.
G³ówne jego iloci nagromadzaj¹ siê w glebach uprawnych oraz w glebach (gruntach)
wokó³ skupisk ludnoci. Licz¹ce siê iloci fosforu osadzaj¹ siê na dnie cieków, a tak¿e
zbiorników wód powierzchniowych. Niewielkie iloci tego sk³adnika znajduj¹ siê w
wodach powierzchniowych. Du¿e iloci fosforu pozostaj¹ w odpadach na wysypiskach mieci i w osadach ciekowych. Tylko fosfor w wodzie jest ruchliwy i mo¿e
przemieszczaæ siê na wiêksze odleg³oci. Fosfor unieruchomiony w osadach dennych
ulega ³atwo mobilizacji stwarzaj¹c zagro¿enie dla jakoci wody. Przyjmuje siê, ¿e gleby maj¹ du¿¹ zdolnoæ unieruchamiania fosforu i dlatego jego wymywanie do wód
gruntowych lub ze sp³ywem powierzchniowym jest niewielkie dopóki nie nast¹pi
wysycenie ich pojemnoci wobec tego pierwiastka. Wiêksze straty fosforu z gleby
mog¹ nast¹piæ w wyniku erozji wodnej, jak dot¹d nie opisano wiêkszych strat fosforu w Polsce w wyniku tego procesu. Najmniej znane s¹ losy fosforu z osadów cie-
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kowych. Odpowiednie regulacje prawne w Polsce doæ beztrosko zezwalaj¹ na ich
stosowanie w stosunkowo du¿ych ilociach na u¿ytki ekologiczne w celu zwiêkszenia materii organicznej w glebie lub zapobieganiu erozji. Zezwala siê nawet stosowanie osadów ciekowych w miejscach szczególnie nara¿onych na erozjê oraz do wzmacniania darni na wa³ach przeciwpowodziowych [Rozporz¹dzenie 1999]. Wymienione
powy¿ej zachowanie fosforu w ró¿nych miejscach rodowiska nie pozwala jednoznacznie okreliæ ród³a pochodzenia oko³o 10 tysiêcy ton P wnoszonego corocznie do
Morza Ba³tyckiego.

POTRZEBY DZIA£ANIA
Sk³adowe rodowisko, nie s¹ zamkniêtym uk³adem i czêæ nagromadzonego
w nich fosforu ulega dalszemu rozproszeniu powoduj¹c czêsto jego nagromadzanie w
ekosystemach czu³ych na eutrofizacjê. Skutki eutrofizacji w ekosystemach wodnych
s¹ dobrze rozpoznane, mniej wiadomo o tych skutkach w niektórych naturalnych ekosystemach l¹dowych, gdzie eutrofizacja mo¿e powodowaæ ograniczenie bioró¿norodnoci. Innym zagadnieniem jest ochrona zasobów naturalnych, gdy¿ kopalne z³o¿a surowców fosforowych s¹ ograniczone i szacuje siê je na 20 do 90 miliardów ton fosforu
[Sharpley i in. 1997].
Zachowanie siê fosforu w rodowisku mo¿na porównaæ do zachowania metali
ciê¿kich. Raz wprowadzony mo¿e byæ usuniêty tylko w procesie remediacji. W rolnictwie takim procesem jest sprzeda¿ produktów. Remediacja w innych ogniwach ³añcucha pokarmowego jest bardziej z³o¿ona. Trudne i drogie jest ograniczenie rozpraszania fosforu z odpadów bytowych. Ma³o prawdopodobne jest ograniczenie spo¿ycie
bia³ka zwierzêcego w rozwiniêtych krajach. Potrzebne i mo¿liwe jest jednak zmniejszenie iloci fosforanów dodawanych do ¿ywnoci i to tak¿e z powodu smaku produktów oraz zdrowia spo¿ywców. Niezbêdne jest ograniczenie iloci fosforu w rodkach czystoci, nawet kosztem bieli bielizny. Autor nie ma rozpoznania odnonie
strategii zagospodarowania fosforu z osadów ciekowych, aczkolwiek uwa¿a, i¿ obecne
propozycje ich wykorzystania sprzyjaj¹ jego powrotowi do wody, z której poprzednio
zosta³ usuniêty.

PODSUMOWANIE
Narastanie potencja³u fosforu w rodowisku polskim w obecnym tempie mo¿e
wydaæ siê ma³o znacz¹ce z punktu widzenia jednego pokolenia, lecz trudno jest przewidzieæ wieloletnie skutki w rodowisku, które nie zawsze narastaj¹ liniowo. Potrzeba
zrównowa¿onego rozwoju sk³ania do podejmowania odpowiednich dzia³añ. W rolnictwie naj³atwiej mo¿na usprawniæ zarz¹dzanie fosforem w zakresie nawo¿enia w oparciu o dotychczasow¹ wiedzê i dorobek doradztwa. Wystarczy tylko postawiæ uzasadnion¹ rodowiskowo i produkcyjnie górn¹ granicê zasobnoci gleby, której nie mo¿na
przekroczyæ. Podobnie wspó³czesna wiedza w zakresie ¿ywienia zwierz¹t mo¿e byæ
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pomocna w zmniejszeniu iloci fosforu w nawozach naturalnych. W pe³ni jednak
skuteczne zarz¹dzanie fosforem w rolnictwie wymaga ca³ociowego traktowania produkcji rolinnej i zwierzêcej w gospodarstwie rolnym, zw³aszcza nastawionego na
produkcjê zwierzêc¹, w których zewnêtrzny przychód fosforu pochodzi z kupowanych pasz. Ten odcinek zarz¹dzania fosforem wymaga najwiêkszego usprawnienia.
Wtórne zagospodarowanie fosforu z przetwórstwa spo¿ywczego jest szeroko stosowane w produkcji rolnej, z uwagi na korzyci ekonomiczne, nie zawsze jednak jest
uzasadnione zdrowotnie jak wykazuje choroba BSE.
W przeciwieñstwie do rolnictwa koncepcja zarz¹dzania fosforem w odpadach bytowych wymaga poszerzenia. S¹ trzy mo¿liwe do zaproponowania sposoby zmniejszenia ³adunku fosforu zrzucanego do odpadów, s¹ one jednak trudne do w praktycznym
wykonaniu. Pierwszy z nich to ograniczenie w diecie ludzi bia³ka rolinnego bogatego
w ten sk³adnik. Pomys³ taki nie bêdzie akceptowany przez spo³eczeñstwo i gwa³townie
zwalczany przez rolników i przetwórstwo rolne. Drugi sposób to s¹ podjête ju¿ dzia³ania w kierunku ograniczenia zawartoci polifosforanów w rodkach czystoci, jednak
i w tym przypadku sprzeciwy grup nacisku producentów s¹ doæ skuteczne. Trzeci
sposób to zmniejszenie iloci fosforanów dodawanej do ¿ywnoci. Takich propozycji
nie wysuwaj¹ jednak czynniki oficjalne odpowiadaj¹ce za ochronê rodowiska oraz
zdrowia i to nie tylko w Polsce. Konsument nie jest natomiast informowany ani o
zakresie wzbogacania ¿ywnoci w fosforany ani o jego ujemnych skutkach na smak
¿ywnoci i zdrowie spo¿ywców. Nie wydaje siê prawdopodobne by wymienione propozycje by³y przyjête.

WNIOSKI
1. Oko³o 95% fosforu wydobytego z jego zasobów kopalnych trafia do ³añcucha pokarmowego cz³owieka
2. £añcuch pokarmowy cz³owieka jest g³ównym ród³em rozpraszania fosforu do
rodowiska
3. Z ³añcucha pokarmowego cz³owieka w Polsce ulega przeciêtnie nieodwracalnemu
nagromadzeniu oko³o 470 kg fosforu (P) na km2 powierzchni kraju na rok, odpowiada to rocznie 4 kg P na mieszkañca.
4. Fosfor jest pierwiastkiem zachowawczym, raz wprowadzony do rodowiska ulega
w nim nagromadzeniu i mo¿e byæ zeñ usuniêty tylko w procesie remediacji, podobnie jak metale ciê¿kie.
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PHOSPHORUS ON THE BACKGROUND OF HUMAN AND POLISH ENVIRONMENT
Summary
The sources of phosphorus input in to the Polish environment on the basis of human food chain were
presented. This chain is following: arable soils, cops, food and communal waste. About 95% of phosphorus quarried from phosphate rocks is destined to human food chain, as fertilizers and as fodder and
food additives. The end point of food chain are communal wastes. The greatest risk to the environment
is made by the phosphorus left in the arable soils, its abundance sewage sludge and good solubility of
its compounds in cleaning agents. Soils have limited capacity to bound phosphorus and its input with
fertilizer is steadily greater than the output with crops. The ratio of phosphorus to nitrogen content in
sewage sludge is about 4 times higher than in manure, nevertheless that is not considered in the Polish
fertilizer recommendation system. Though, the highest risk is created in the using huge amounts of
sewage sludge on purpose to lessen the capacity of soil to erosion. It seems, that the dietetics are not
much afraid with the common approach to increase the phosphorus content in human food to the level
higher than its natural content. About 170 thousand tones of phosphorus (P) is added into the Polish
environment annually, from which 160 thousand tones is left for ever.
Key word: phosphorus, environment, human food chain.
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