In¿ynieria Ekologiczna Nr 20, 2008

POLSKIE TOWARZYSTWO IN¯YNIERII EKOLOGICZNEJ
Prezes Zarz¹du G³ównego  prof. dr hab. Jan Siuta
tel. (0 22) 621 67 43, fax (0 22) 629 52 63, e-mail: siuta@ios.edu.pl

IN¯YNIERIA
EKOLOGICZNA NR 11
KSZTA£TOWANIE I OCHRONA RODOWISKA
Uwarunkowania przyrodnicze, techniczne
i spo³eczno-ekonomiczne

Warszawa 2005

3

In¿ynieria Ekologiczna Nr 20, 2008

Rada Programowa:
prof. dr hab. Jan Siuta (przewodnicz¹cy)  Instytut Ochrony rodowiska w Warszawie
prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur  Akademia Rolnicza w Krakowie
prof. dr hab. Jan Hupka  Politechnika Gdañska
prof. dr hab. Józef Koc  Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Henryk Ko³oczek  Akademia Rolnicza w Krakowie
prof. dr hab. Edward Krzywy  Akademia Rolnicza w Szczecinie
prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski  Instytut Melioracji i U¿ytków Zielonych w Falentach
prof. dr hab. Krzysztof Nyc  Akademia Rolnicza we Wroc³awiu
prof. dr hab. Czes³awa Rosik-Dulewska  Instytut Podstaw In¿ynierii rodowiska PAN w Zabrzu

Zespó³ Redakcyjny:
prof. dr hab. in¿. Jan Siuta
prof. dr hab. Józef Koc
dr in¿. Andrzej Skwierawski

Druk publikacji dofinansowali:
Wojewoda Warmiñsko-Mazurski
Prezydent Miasta Olsztyna, ze rodków GFOiGW
Warmiñsko-Mazurski Orodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ISBN 83-915241-4-0

© Copyright by Katedra Melioracji i Kszta³towania rodowiska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Druk:
Drukarnia Warmiñsko-Mazurskiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagielloñska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax (089) 526 44 39, 535 76 84
e-mail: inte@wodr.olsztyn.pl

4

SPIS TREŚCI
Koc J.
Wstęp........................................................................................................................................................9

Polityka ekologiczna państwa – założenia, cele i realizacja
Gotkiewicz J., Koc J., Łachacz A.
Kształtowanie i ochrona środowiska w warunkach Unii Europejskiej ................................................... 11
Siuta J.
Polityka ekologiczna państwa................................................................................................................ 19
Meina B.
Polityka ekologiczna województwa warmińsko-mazurskiego ............................................................... 35
Olszewska B.
Program Ochrony Środowiska Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 – cele oraz działania i zadania
służące jego realizacji............................................................................................................................ 43
Krzyśków A.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako partner w
finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych ..................................................................................... 60
Krajewski Z., Kochańska E.
Stan środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w świetle badań przeprowadzonych w 2003
roku........................................................................................................................................................ 69
Baryła A.
Finansowanie ochrony środowiska na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział
w Olsztynie ............................................................................................................................................ 90
Brodzińska K.
Wsparcie ochrony środowiska w polityce rolnej po integracji z UE....................................................... 92
Burczyk P., Konieczny R.
Bilanse fosforu w wybranych gospodarstwach województwa zachodniopomorskiego......................... 94
Czarnecki A., Lewandowska-Czarnecka A.
Bioekonomiczne aspekty trwałego rozwoju gospodarstw rolnych na obszarach wrażliwych ............... 96
Dziedzic S.
Ewolucja pokoleniowa poglądów na temat ochrony środowiska – świadomość ekologiczna
studentów i ich rodziców........................................................................................................................ 98
Gotkiewicz J.
Paludologia jako nauka o mokradłach................................................................................................. 100
Gotkiewicz W., Stasiulewicz A.
Agroturystyka jako forma działalności gospodarczej przyjazna środowisku....................................... 102
Indykiewicz P.
Programy rolnośrodowiskowe i Natura 2000 nie ochronią różnorodności gatunkowej i siedlisk
województwa kujawsko-pomorskiego ................................................................................................. 104
Łapińska A., Willecki J.
Formy ochrony przyrody w powiecie olsztyńskim ............................................................................... 106
Newerli-Guz J., Śmiechowska M.
Świadomość ekologiczna rolników a rozwój rolnictwa ekologicznego w ramach programów
rolno-środowiskowych Unii Europejskiej ............................................................................................. 118
Szafranek A., Skłodowski P.
Uwarunkowania glebowe w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich ....................................... 110
Śmiechowska M., Newerli-Guz J.
Kierunki przekształceń w strukturze agrarnej obszarów wiejskich Polski północno-zachodniej
na przykładzie powiatu szczecineckiego............................................................................................. 112

5

Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D.
Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu ............................................................ 114
Woźniak M.
Turystyka – szansa czy zagrożenie dla krajobrazu obszarów wiejskich............................................. 116

Unieszkodliwianie ścieków i odpadów stałych
Barabasz W., Albińska D.
Emisja i rozprzestrzenianie się mikroorganizmów wokół składowisk odpadów komunalnych............ 119
Baran S., Oleszczuk P.
Wpływ dojrzewania kompostu na zmianę zawartości wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA)........................................................................................................................ 122
Bęś A., Rogalski L., Błaszczok A.
Zmiany zawartości substancji organicznej i stosunku C:N w glebach lekkich rekultywowanych
osadem ściekowym ............................................................................................................................. 123
Bobrecka-Jamro D., Kwiatkowska A.
Wartość nawozowa ścieków oczyszczonych ...................................................................................... 125
Bohacz J., Korniłłowicz-Kowalska T.
Aktywność mikrobiologiczna gleby użyźnionej kompostami sporządzonymi z odpadów
keratynowych i ligninocelulozowych.................................................................................................... 127
Bohacz J., Korniłłowicz-Kowalska T.
Dynamika przemian substancji organicznej w procesie kompostowania odpadów keratynowych
i ligninocelulozowych ........................................................................................................................... 129
Borys M., Filipowicz P.
Ogólna charakterystyka odpadów pogórniczych i energetycznych pod kątem ich zastosowania
do budowy oraz modernizacji obwałowań cieków i innych nasypów hydrotechnicznych ................... 131
Budzińska K., Bukowska A., Jurek A.
Wpływ temperatury na przeżywalność pałeczek Salmonella w osadach ściekowych ........................ 133
Frąc M., Jezierska-Tys S.
Liczebność bakterii i grzybów oraz aktywność respiracyjna w glebie brunatnej wzbogaconej
osadem ściekowym i słomą rzepakową .............................................................................................. 135
Furczak J., Joniec J.
Wpływ osadu ścieków komunalno–przemysłowych na rozwój mikroorganizmów celulolitycznych
i mineralizację celulozy w glebie bielicowej......................................................................................... 136
Furczak J., Joniec J.
Znaczenie osadu ścieków komunalno–przemysłowych w kształtowaniu wybranych właściwości
biochemicznych gleby bielicowej związanych z przemianami węgla i azotu ...................................... 138
Gaj R., Górski D.
Wpływ kompostu z odpadów miejskich oraz nawożenia azotem na pobranie kadmu oraz jakość
technologiczną buraka cukrowego ...................................................................................................... 140
Grabowski K., Łachacz A., Biedrzycka A., Lemkowska B.
Przydatność kompostu „Dano” i osadu ściekowego do zakładania trawników ................................... 142
Hulisz P., Skalska E.
Zmiany właściwości wód Wisły oraz gleb pod wpływem oddziaływania ścieków przemysłu
sodowego ............................................................................................................................................ 144
Jadczyszyn T., Stachyra A.
Wartość nawozowa oraz stan sanitarny kompostowanych osadów ściekowych i organicznych
odpadów komunalnych........................................................................................................................ 146
Jezierska-Tys S.
Wpływ osadu ściekowego z mleczarni na przemiany azotu w glebie ................................................. 148
Jezierska-Tys S., Frąc M.
Aktywność respiracyjna oraz liczebność bakterii i grzybów w glebie brunatnej nawożonej
osadem ściekowym pochodzącym z mleczarni................................................................................... 149
Jezierska-Tys S., Świca K.
Wpływ osadu ściekowego z mleczarni z dodatkiem popiołu węglowego na przemiany azotu
w glebie................................................................................................................................................ 150

6

Joniec J., Furczak J.
Ocena ogólnej liczby drobnoustrojów w glebie wzbogaconej osadem ścieków komunalnoprzemysłowych .................................................................................................................................... 151
Joniec J., Furczak J.
Reakcja mikroorganizmów rozkładających białko oraz aktywności proteolitycznej na wzbogacenie
gleby bielicowej osadem ścieków komunalno- przemysłowych ......................................................... 153
Kalembasa S., Wysokiński A.
Wpływ dodatku CaO lub popiołu z węgla brunatnego do osadów ściekowych na zawartość
i współczynnik wykorzystania siarki przez rośliny ............................................................................... 155
Kalenik M., Ambroziak R.
Oczyszczanie ścieków w złożu gruntowym pod drenażem rozsączającym........................................ 157
Korniłłowicz-Kowalska T., Bohacz J.
Charakterystyka wybranych właściwości chemicznych i fizycznych kompostów sporządzonych
z odpadów keratynowych i ligninocelulozowych ................................................................................. 159
Łachacz A., Grabowski K., Lemkowska B., Biedrzycka A.,
Wpływ osadu ściekowego i kompostu „Dano” na zawartość metali ciężkich w glebie piaszczystej ... 161
Madej M.
Ocena jakości kompostów z odpadów zielonych z wybranych terenów Warszawy ........................... 163
Mazhaysky Yu.A., Likhacheva O.E., Amelina O.P.
Locations of disposal and burial of wastes as a source of a negative impact upon soils,
groundwater and biomass of plants .................................................................................................... 165
Mazhaysky Yu.A., Lyapkalo A.A., Dorokhina O.E.
Assessment of impact of irrigation waters polluted by heavy metals upon soils state
and forage quality ................................................................................................................................ 168
Ratnaweera H., Smoczyński L., Lewandowski A, Bielecka M.
DOSCON – A Polish - Norwegian Research and Development Collaboration to Optimise the
Coagulant Dosing Control in Wastewater Treatment Plants............................................................... 170
Rosik-Dulewska Cz., Oleszek-Kudlak S., Głowala K.
Dioksyny w komunalnych osadach ściekowych w zależności od etapu ich przeróbki........................ 172
Rynkiewicz M.R.
Efektywność stosowanej w gospodarstwach rybackich technologii oczyszczania
wód poprodukcyjnych .......................................................................................................................... 174
Sawicka A., Wieland E., Czekała J., Wolna-Maruwka A.
Substrat humusowy jako efekt kompostowania osadów ściekowych ................................................. 176
Sądej W., Namiotko A.
Dynamika zawartości form azotu w glebie użyźnianej kompostami z odpadów komunalnych........... 178
Skowrońska M.
Zmiany wybranych właściwości substancji humusowych gleby lekkiej w warunkach stosowania
odpadów organicznych........................................................................................................................ 180
Strączyńska S., Strączyński S.
Wybrane właściwości gleb antropogenicznych składowiska popiołów elektrownianych .................... 182
Styszko L., Heese T.
Znaczenie odmian przy ocenie wpływu nawożenia osadem poprodukcyjnym z fabryki frytek na
zawartość azotanów w bulwach ziemniaka......................................................................................... 184
Symanowicz B., Kalembasa S.
Zmiany składu chemicznego mieszanin węgli brunatnych i osadów ściekowych w czasie inkubacji. 186
Szejniuk B., Wasilewski P., Budzińska K.
Wpływ kompostu z osadów ściekowych na plonowanie wybranych roślin uprawnych....................... 188
Szklarczyk M., Wierzbicka E.
Problem emisji odorów - prezentacja zagadnienia na przykładzie przetwórstwa odpadów
zwierzęcych ......................................................................................................................................... 190
Włodek S., Biskupski A., Pabin J.
Odłogi oczyszczalnią ścieków i miejscem produkcji biomasy ............................................................. 193

7

Wolna-Maruwka A., Czekała J., Dach J.
Dynamika zmian drobnoustrojów w osadzie ściekowym kompostowanym ze słomą
w bioreaktorze ..................................................................................................................................... 195
Woźniak L., Zawora P.
Możliwości wykorzystania jako nawozu rzęsy wodnej z oczyszczalni typu LEMNA........................... 197

Nowe technologie w ochronie środowiska
Badora A., Kozłowska K., Hubicki Z.
Wpływ zeolitów na wielkość biomasy i niektóre stosunki pomiędzy pierwiastkami w życie jarym...... 199
Chrzan A., Marko-Worłowska M.
Ocena stanu gleb łąkowych i leśnych w Ojcowskim Parku Narodowym z wykorzystaniem
mezo- i makrofauny glebowej.............................................................................................................. 201
Dziejowski J., Libecki B., Smoczyński L.
Oddziaływanie kwasów huminowych z solami glinu ........................................................................... 203
El-Haj K. O., Górska E.B., Prędecka A., Russel S.
Rozkład celulozy przez szczepy Clostridium spp. wyizolowane z gleby............................................. 206
Górska E.B., Szczawińska P., Russel S.
Biosynteza oksydazy fenolowej (lakazy) przez grzyby z rodzaju Pleurotus w hodowlach
z dodatkiem substratów lignocelulozowych......................................................................................... 208
Karczewska A., Pańczuk D.
Kierunki badań nad indukowaną fitoekstrakcją jako metodą oczyszczania gleb z metali ciężkich
- w świetle literatury i wstępnych wyników doświadczenia wazonowego ........................................... 209
Konieczny R.
Wykorzystanie energii wody do napowietrzania wód.......................................................................... 211
Krzepiłko A., Święciło A.
Wpływ glufozinatu amonu – aktywnego składnika preparatu Basta na aktywność katalazy
w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae.............................................................................. 214
Latała A., Wierzba S., Fabiszewska T., Polaczek B., Boniewska E.
Biokompozyt do degradacji odpadów organicznych ........................................................................... 216
Murawa D., Warmiński K., Wiśniewska J., Orzechowski S.
Analiza QSAR w prognozowaniu toksyczności zoocydów o działaniu neurotoksycznym .................. 218
Smoczyński L., Zaborowska A., Smoczyńska A.
Recyrkulacyjna elektrokoagulacja ścieków modelowych .................................................................... 220
Szejba D., Brandyk T.
Zastosowanie modelu SWAP do prognozowania elementów bilansu wodnego zdrenowanej
gleby pyłowej ....................................................................................................................................... 222
Świeciło A., Krzepiłko A.
Rola systemu antyoksydacyjnego w odpowiedzi komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae
na silny stres solny .............................................................................................................................. 224
Terelak H., Tujaka A.
Wpływ rekultera na kształtowanie się właściwości gleb zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn................... 225
Tujaka A., Terelak H.
Wpływ rekultera na skład chemiczny, plonowanie i przydatność roślin uprawianych na glebach
zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn........................................................................................................... 227
Wieczorek A.
Biofiltracja lotnych nierozpuszczalnych ksenobiotyków na złożach kompostowych
- czynniki limitujące.............................................................................................................................. 229
Wróbel S., Nowak K.
Ocena działania torfu i wermikompostu w łagodzeniu skutków fitotoksyczności cynku ..................... 231
Wyszkowska J., Kucharski J.
Nawożenie słomą i trocinami jako czynnik niwelujący oddziaływanie zanieczyszczenia
gleby kadmem na drobnoustroje ......................................................................................................... 233

8

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 11, 2005

WSTĘP

Postęp cywilizacyjny, obok niepodważalnych osiągnięć, powoduje przekształcenia
środowiska, graniczące często z jego degradacją i zagrożeniem warunków życia ludzi.
Negatywne skutki cywilizacji budziły zawsze protesty i żądania zapobiegania im. Jednak
dopiero uświadomienie zagrożeń w skali globu (Raport U’Thanta) i ekologicznych barier
rozwoju (Deklaracja z Rio de Janeiro) spowodowały, że przyszłość ludzkości, w obliczu
zagrożeń naszej planety, stała się głównym problemem polityki i ekonomii. Koncepcja
wzrostu gospodarczego została zastąpiona rozwojem zrównoważonym. Również w Polsce
została ona przyjęta jako droga realizacji potrzeb ludzi w zgodzie z zasadami ekologii i
ekonomii. Przyjęto cele krótkookresowe (już zrealizowane), średnio- i długookresowe,
mówiące o poziomie i metodach osiągnięcia redukcji zagrożeń środowiska. Całość tych
działań nosi nazwę „polityki ekologicznej państwa” i składają się na nią instrumenty prawne,
ekonomiczne, organizacyjne i społeczne.
Realizacja ochrony środowiska (polityki ekologicznej państwa) oparta została na
zasadach:
•

zrównoważonego, trwałego rozwoju,

•

prewencji

i

przezorności

w

rozwiązywaniu

problemów,

gdy

istnieje

prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
•

wysokiego i bezpiecznego dla zdrowia ludzi poziomu ochrony środowiska,

•

integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi,

•

równego dostępu do zasobów środowiska w kategoriach sprawiedliwości
międzypokoleniowej oraz sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,

•

równoważenia oddziaływań człowiek – przyroda,

•

stosowania najlepszych dostępnych technik,

•

wprowadzania zasady: „zanieczyszczający płaci”;

•

uspołecznienia, regionalizacji i subsydialności – przekazywania decyzji i
uprawnień na szczebel samorządowy,

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 11, 2005

•

klauzul zabezpieczających – stosowanie w uzasadnionych przypadkach środków
ostrzejszych niż zawarte w międzynarodowych (UE) zobowiązaniach,

•

skuteczności ekonomicznej i efektów ekologicznych.

Obecnie odczuwalna jest poprawa stanu środowiska, będąca efektem działań w wielu
zakresach,

a

przede

wszystkim:

zmniejszaniu

eksploatacji

zasobów

i

redukcji

odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń; modernizacji procesów technologicznych
przez wprowadzanie technologii mniej uciążliwych i likwidacji najsilniej uciążliwych
zakładów

produkcyjnych.

Osiągnięto

to

dzięki

ciągłemu

doskonaleniu

prawa,

skuteczniejszym instrumentom ekonomicznym i rozdzieleniu funkcji państwa jako kontrolera
i egzekutora polityki ekologicznej od funkcji właściciela środków produkcji oraz wzrostowi
świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Prof. dr hab. Józef Koc
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KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W WARUNKACH
UNII EUROPEJSKIEJ
MANAGEMENT AND PROTECTION OF ENVIROMENT IN THE CONDITIONS OF
EUROPEAN UNION
Janusz Gotkiewicz1, Józef Koc2, Andrzej Łachacz1

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1 Kategdra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb,
2
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

1. Warunki realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w Europie
II Konferencja ONZ Środowisko i Rozwój, która odbyła się w czerwcu 1992 r. w Rio de
Janeiro w Brazylii (Szczyt Ziemi) wywarła istotny wpływ na europejską politykę w
dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska. Przyjęte na Konferencji dokumenty
Deklaracja z Rio i Globalny Program Działań – Agenda 21 upowszechniły dwa ważne
pojęcia, które w następnych latach zyskały priorytetowe znaczenie w Unii Europejskiej i stały
się podstawą do tworzenia ery ekologicznej. Był to zrównoważony rozwój oraz ochrona
różnorodności biologicznej [Dokumenty końcowe... 1998].
Zrównoważony rozwój ma zastąpić czysto ekonomiczną ideę wzrostu gospodarczego.
Jego nadrzędną zasadą jest prawo do zaspakajania aspiracji obecnej generacji bez
ograniczania praw przyszłych pokoleń do zaspakajania ich potrzeb rozwojowych. Z tej
definicji wynika zasada, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie
powinien odbywać się kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i naruszenia
bilansu

zasobów

odnawialnych.

Potrzeby

i

podporządkowane

możliwościom

środowiska.

aspiracje
Rozwój

społeczeństwa
zrównoważony

muszą
musi

być
zatem

uwzględniać przestrzeń ekologiczną rozumianą jako miejsce pobytu, realizacji potrzeb, źródło
dóbr i miejsce neutralizacji skutków działalności ludzi. Przestrzeń ekologiczna zmienia swoją
wartość w miarę zachodzących w środowisku procesów. Może ona ulegać redukcji
(przykłady z przeszłości) bądź wzbogacaniu, które jest ważnym zadaniem na przyszłość.
Zasadą zrównoważonego rozwoju jest więc godzenie aspektów społecznych, ekologicznych i
ekonomicznych. Jest to rozwój bezpieczny i korzystny dla człowieka, środowiska i
gospodarki [Koc 2004].
Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich możliwych organizmów z
uwzględnieniem ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych oraz zespołów
ekologicznych, których częścią są organizmy. Wyróżnia się bioróżnorodność gatunkową,
ekologiczną oraz genetyczną. Pierwsza z nich obejmuje rozmaitość wszystkich gatunków
roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów żyjących na Ziemi. Pod pojęciem
bioróżnorodności ekologicznej rozumie się rozmaitość zgrupowań ekologicznych, biocenoz i
krajobrazów. Natomiast bioróżnorodność genetyczna oznacza rozmaitość genów w pulach
genowych populacji różnych gatunków. Bioróżnorodność ma podstawowe znaczenie dla
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ewolucji i życia w biosferze oraz dla całej ludzkości. Z tego względu strategicznym celem
powinno być zachowanie i ochrona pełnej różnorodności form życia w biosferze oraz jej
zrównoważone użytkowanie przy sprawiedliwym podziale korzyści [Dokumenty końcowe...
1998].
Kraje Unii Europejskiej w okresie po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro konsekwentnie
wprowadzały w życie zasady zrównoważonego rozwoju. W podpisanym 2 października 1997
r. Traktacie Amsterdamskim przeobrażającym Unię Europejską nadano wysoką rangę
problemom środowiska podkreślając jego bezpośredni wpływ na życie i zdrowie obywateli.
Uznano, że zrównoważony rozwój powinien być jednym z głównych celów polityki unijnej.
Realizacja tych zadań napotkała w Europie na wyjątkowo korzystny grunt [Kozłowski 2001].
Europa w stosunku do innych kontynentów posiada ustabilizowaną liczbę mieszkańców
sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi, chociaż sytuacja demograficzna ulega pogarszaniu.
Środowisko przyrodnicze Europy jest bardzo wartościowe i zróżnicowane mimo strat
poniesionych w okresie gwałtownego rozwoju przemysłu. Ochrona środowiska, a przede
wszystkim podejmowane prace przywracania utraconych walorów przyrodniczych w ramach
renaturyzacji spotykają się z dużym poparciem dobrze wykształconych społeczeństw.
Bogactwem Europy jest mnogość i odrębność regionów różniących się warunkami
przyrodniczymi, historią, sposobem życia i kulturą mieszkańców, ale tworzących wspólny
obszar dla realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Także przestrzeganie zasad i reguł
wynikających z wyznawanych religii sprzyja proekologicznemu myśleniu i postępowaniu.
Europa ma jednak do rozwiązania szereg trudnych problemów. Istotnym zagrożeniem są
przewidywane zmiany klimatu powodujące globalne ocieplenie wywołane emisją gazów
cieplarnianych, a wywołujące ekstremalne zjawiska meteorologiczne i klęski żywiołowe.
Podniesienie poziomu mórz może być niebezpieczne zwłaszcza dla krajów północnej Europy.
Charakterystyczne dla Europy jest starzenie się społeczeństw związane ze zwiększaniem się
średniej długości życia. Jest to zjawisko pozytywne, ale wymagające coraz większych
środków finansowych na renty i emerytury oraz opiekę zdrowotną. Jednocześnie niski
przyrost naturalny niekorzystnie zmienia strukturę demograficzną. Ujemny wpływ na
realizowanie zasad zrównoważonego rozwoju może mieć stały napływ do Europy
emigrantów z różnych krajów i kontynentów. Proces integracji emigrantów ze społecznością
lokalną zachodzi wolno i często nastręcza dużych problemów. Wielu emigrantów pogłębia
obszar bezrobocia i biedy obejmujący także wielu Europejczyków. Mimo dużych nakładów i
wzmożonych wysiłków następuje zmniejszanie różnorodności biologicznej oraz wzrost
zagrożeń środowiska zwłaszcza przez deponowane odpady, transport, degradację gleb.
Dodatkowe problemy stwarza powiększanie Unii Europejskiej o nowe słabiej rozwinięte
państwa członkowskie. Jest to między innymi przyczyną pogłębiania nierównowagi
regionalnej.
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Tabela 1. Ochrona środowiska w Polsce na tle sąsiedzkich państw (dane z lat 1997-2000)
Wskaźnik

Jednostka

Polska

Holandia

Niemcy

Słowacja

Czechy

osób/km2

124

464

230

110

131

m /mieszk.

292

a

650

a

530

213

192

%

51,5

97,9

91,5a

48,8

62,4

mgO2/dm3
mgN/dm3
mgP/dm3

3,8
1,54
0,21

3,3
3,14
3,8

b.d
2,96
0,15

3,2
2,35
0,26

3,8
4,07
0,22

Emisja na 1 mieszkańca
pyły
CO
SOx
NOx
związki organiczne
CO2

kg
kg
kg
kg
kg
t

12
90
39,1
21,7
15,5
8,2

2,8
43
6,3
25,8
b. d
10,3

3,2
60
10,1
19,9
20,1
10,0

5,6
58
33,2
24,1
18,7
50,4

10,7
63
25,8
38,6
24,0
10,8

Emisja na 1000 USD PBK
pyły
CO
SOx
NOx
związki organiczne
CO2

kg
kg
kg
kg
kg
kg

1,3
9,9
4,3
2,4
1,7
1,92

0,1
1,8
0,3
1,1
b. d
0,45

0,1
2,7
0,4
0,9
0,9
0,44

0,4
5,6
3,3
3,0
1,9
13,8

1,1
4,9
2,0
2,4
1,9
2,16

µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3

19
68
48

22
54
41

51
36
72

26
88
93

22
31
51

Odpady komunalne na
mieszkańca

kg

320

610

540

320

330

Obszary zadrzewione i lasy na
1 mieszkańca

ha

0,23

0,02

0,13

0,38

0,26

Uszkodzenia drzew

%

31

20

22

32

52

Obszary chronione na 1000
mieszkańców
w % powierzchni

ha

76

31

117

197

124

%

9,6

11,6

26,9

16,2

21,6

Nakłady na ochronę
środowiska w PKB

%

1,4

0,4

0,3

-

1,5

Przeciętna długość życia
kobiety
mężczyźni

lata
lata

78,4
70,2

81.0
75,4

80,6
74,4

77,5
69,2

78,5
72,1

Przyrost naturalny
zgony
urodzenia

‰
‰
‰

0,3
9,5
9,8

4,2
8,8
13,0

-0,9
10,2
9,3

0,4
9,8
10,2

-1,8
10,6
8,8

tyś. USD

4,3

23,0

22,7

3,6

5,0

Gęstość zaludnienia (1998)
Pobór wody
Ludność obsługiwana przez
oczyszczalnię ścieków (ogół.)
Stężenie zanieczyszczeń w
wybranych rzekach (średnie
97-99)
BZT5
azotany
fosfor

Stężenie w powietrzu stolicy
SO2
NO2
pyły

PKB na 1 mieszkańca

3

Źródło: [Rocznik… 2004].
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Przedstawione porównanie ochrony środowiska w Polsce na tle krajów sąsiednich (tab.1)
wskazuje na pewne braki w tym zakresie w porównaniu do krajów wysokorozwiniętych
(Niemcy, HFolandia) oraz na podobieństwa do Słowacji i Czech. Podobny poziom emisji w
Polsce i Czechach wskazuje na to, że są to wskaźniki charakteryzujące poziom rozwoju
przemysłowego. Polska ma także zbyt małą powierzchnię obszarów chronionych. Wskaźniki
demograficzne potwierdzają ich związek z rozwojem przemysłu i nakładami na ochronę
środowiska.
2. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej
Polityka ekologiczna Unii Europejskiej realizowana jest od początku lat 70. ubiegłego
wieku, ale obecnie jej znaczenie jest priorytetowe. Do najważniejszych zasad tej polityki
można zaliczyć:
-

zrównoważony rozwój

-

wysoki poziom ochrony środowiska

-

przezorność pozwalająca na przewidywanie negatywnych skutków działań

-

prewencja umożliwiająca zapobieganie zanieczyszczeniom i likwidację ich u źródła

-

zasada „zanieczyszczający płaci” nakładająca obowiązek pokrywania szkód w
środowisku przez ich sprawców

-

uwzględnianie wymagań ochrony środowiska we wszystkich strategiach i politykach
sektorowych

-

subsydiarność polegająca na rozwiązywaniu problemów na możliwie najniższym
szczeblu

-

partnerstwo wymagające podejmowanie wspólnych działań na rzecz środowiska przez
wszystkie podmioty.

Obowiązek realizacji polityki ekologicznej spoczywa na wszystkich instytucjach Unii, a
zwłaszcza Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiej
Agencji Środowiska, Parlamentu Europejskiego oraz Trybunału Sprawiedliwości [BurchardDziubińska 2004].
3. Programy Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
Zakres polityki ekologicznej oraz sposoby jej realizacji są treścią wspólnotowych
programów

działań

na

rzecz

ochrony

środowiska

tworzonych

od

roku

1972.

Dotychczasowych 5 programów pozwoliło określić zasady dotyczące polityki ekologicznej
oraz przedstawić podstawowe obszary działania. Zmieniono podejście do ochrony środowiska
nakładając obowiązek jej realizacji i ponoszenie odpowiedzialności przez władze, samorządy,
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przedsiębiorstwa i społeczeństwo [Kozłowski 2000]. Aktualnie od roku 2001 funkcjonuje
szósty program działań na rzecz ochrony środowiska.
3.1. Szósty europejski program działań na rzecz ochrony środowiska
Program obejmujący okres 10 lat (2001-2010) określa kluczowe zadania ochrony
środowiska w Unii Europejskiej. Do głównych priorytetów zaliczono zadania w
następujących dziedzinach:
-

zmiana klimatu

-

przyroda i zróżnicowanie biologiczne

-

środowisko naturalne, zdrowie, jakość życia

-

zasoby naturalne i odpady.

Realizacja programu uwzględnia zróżnicowanie poszczególnych regionów wspólnoty.
Kładzie nacisk na prawidłowe relacje między ochroną środowiska, a wzrostem
gospodarczym. Program oparty jest w szczególności na zasadzie „zanieczyszczający płaci”,
zasadzie ostrożności, działaniach zapobiegawczych oraz zasadzie usuwania zanieczyszczeń u
źródła.
Podstawowymi instrumentami do osiągnięcia celów są instrumenty prawne, rynkowe,
wspomagające oraz finansowe. Do ważnych instrumentów wspomagających zaliczono
badania naukowe, edukację ekologiczną, wiedzę o środowisku oraz planowanie sektorowe i
przestrzenne.
3.2. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000
Europejską sieć ekologiczną Natura 2000 stanowią wyznaczone cenne przyrodniczo
obszary na terenie Unii Europejskiej. Program ma na celu ochronę tych obszarów oraz
zabezpieczenie ich funkcjonowania z zachowaniem stanu różnorodności biologicznej. W
skład sieci Natura 2000 wchodzą:
- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady
Europejskiej 70/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia).
- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady
Europejskiej 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa).
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Utworzenie sieci Natura 2000 nie ma na celu zastąpienie istniejącego w różnych krajach
systemu ochrony przyrody. Wyznaczone obszary mogą funkcjonować także na terenach
użytkowanych gospodarczo (gospodarka rolna, leśna, wodna, turystyka). Niekiedy dla
zachowania półnaturalnych ekosystemów wspiera się pewne formy gospodarowania (np.
ekstensywne rolnictwo) za pomocą programów rolnośrodowiskowych [Świerkosz 2003,
Pawlaczyk, Jermaczek 2004].
Polska w ramach procesu integracji z Unią Europejską została zobowiązana do
wyznaczenia na swoim terytorium obszarów Natura 2000 do dnia akcesji z UE. Prace w tym
zakresie rozpoczęto w roku 2001, a 30 kwietnia 2004 r. zakończono ich pierwszy etap.
Następnie w wyniku uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych opracowano
listę proponowanych obszarów wspólnotowych. Na listach znalazły się 72 obszary specjalnej
ochrony ptaków (OSO) o łącznej powierzchni 3312,8 tys. ha, w tym 2433,4 tys. ha obszarów
lądowych, co stanowi 7,8% powierzchni kraju. Przedstawiono również projektowane
specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) o łącznej powierzchni 1171,6 tys. ha, co stanowi
3,6% powierzchni kraju. Obie listy przesłane zostały do Komisji Europejskiej, która po
rozpatrzeniu propozycji opracuje w porozumieniu z Rządem Polski ostateczną wersję
obszarów Natura 2000. Następnie Polska w ciągu 6 lat oficjalnie wyznaczy te obszary w
drodze rozporządzenia.
4. Problematyka ochrony i kształtowania środowiska w 6. Ramowym Programie
Badawczym Unii Europejskiej
Szeroko zakrojone naukowe programy ramowe realizowane w Europie od połowy lat 80.
ubiegłego wieku w dużym stopniu uwzględniają potrzeby kształtowania i ochrony
środowiska. Aktualnie (w latach 2002-2006) jest realizowany szósty Ramowy Program
Rozwoju Badań i Technologii (6. PR), którego całkowity budżet wynosi 17,5 miliarda euro,
co stanowi 4% budżetu Unii. Podstawowym celem programu jest utworzenie „Europejskiej
Przestrzeni Badawczej” mogącej skutecznie konkurować z nauką światową, a zwłaszcza z
USA i Japonią.
W strukturze programu występuje 7 priorytetowych tematycznych obszarów badawczych.
Propozycje badań dotyczące środowiska występują przede wszystkim w obszarze
„Zrównoważony rozwój, globalne zmiany i ekosystemy”. Wymienia się szereg ważnych
szczegółowych zadań:
-

utrzymywanie równowagi ekologicznej w środowisku

-

odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy

-

krążenie wody, wpływ zmian klimatycznych na parametry hydrologiczne, wody
gruntowe, wody powierzchniowe, zapasy wody słodkiej, mokradła, jakość wody
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-

ocena i przewidywane zmiany różnorodności biologicznej. Ocena czynników
powodujących pogarszanie różnorodności biologicznej

-

problemy związane z krążeniem węgla.

W obszarze tematycznym „Jakość i bezpieczeństwo żywności” interesującym problemem
badawczym jest uzyskiwanie bezpiecznej żywności w oparciu o proekologiczne
gospodarowanie w rolnictwie.
Do najważniejszych instrumentów 6. Programu Ramowego można zaliczyć:
- Sieci doskonałości, czyli projekty z udziałem wielu partnerów dążących do uzyskania
możliwie najwyższego poziomu w podejmowanej tematyce. Wynikiem działalności Sieci
powinny być także trwałe przekształcenia strukturalne oraz zmiany w sposobie prowadzenia
badań.
- Projekty zintegrowane grupujące wielu uczestników realizujących wiele rodzajów badań
z zakresu nauk podstawowych i stosowanych. Projekty te uwzględniają także elementy
wdrożeń i działań szkoleniowych.
- Celowe projekty badawcze wykonywane na mniejszą skalę przez kilku partnerów z
różnych krajów europejskich.
Rozpoczęto już prace mające na celu przygotowanie siódmego Ramowego Programu
Rozwoju Badań i Technologii.
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POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA
ECOLOGICAL POLICY OF THE STATE
Jan Siuta
Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

Wprowadzenie
Polityka ekologiczna to podstawa systemów zarządzania środowiskiem przyrodniczym i
zasobami naturalnymi na określonym terenie (kraju, regionu, gminy), mających na celu
zabezpieczenie warunków życia i rozwoju obecnych oraz przyszłych pokoleń ludności wraz z
zachowaniem i kreowaniem nowych wartości nisz ekologicznych. Potocznie nazywamy to
„zrównoważonym rozwojem” i „ekorozwojem”.
Artykuł 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi „Rzeczpospolita Polska zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”, a art. 74 ust. 1 „Władze
publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i
przyszłym pokoleniom”. Ust. 2 „Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych”.
Ust. 3 „ Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”. Ust. 4 „Władze
publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”.
Tworzenie, wdrażanie i permanentne doskonalenie mechanizmów polityki ekologicznej
jest więc konstytucyjną powinnością państwa. Nie znaczy to, że do czasu uchwalenia
obowiązującej Konstytucji państwo polskie nie prowadziło polityki ekologicznej.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska [8] spożytkowała
wcześniejszy dorobek nauki i praktyki oraz stworzyła zręby polityki ekologicznej państwa na
lata dalsze. Preambuła tej ustawy brzmi
„Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska
stanowiącego dobro ogólnonarodowe oraz tworzy warunki sprzyjające urzeczywistnieniu
prawa obywateli do wszechstronnego korzystania z wartości środowiska.
Kierując się powyższymi zasadami konstytucyjnymi uznaje się za niezbędne:
- kształtowanie środowiska zgodnie z potrzebami społeczeństwa i gospodarki narodowej,
- zharmonizowanie rozwoju sił wytwórczych, nauki i techniki z potrzebami ochrony
środowiska,
- określenie środków prawnych zapewniających korzystanie ze środowiska zgodnie z
potrzebami społecznymi,
- uczynienie z zadań mających na celu ochronę środowiska obowiązku organów
państwowych, jednostek państwowych, organizacji spółdzielczych, społecznych i
zawodowych,
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- ochronę środowiska przez każdego obywatela.”
Art. 115 ustawy stanowi „Rada Ministrów przedstawia Sejmowi PRL co trzy lata
informację o realizacji ustawy”.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oceniał realizacje tej ustawy: 20 czerwca 1985 r., 29
stycznia 1987 r. i 10 maja 1991 r. oraz podejmował stosowne uchwały [24, 25].
W roku 1990 Ministerstwo Środowiska opracowało projekt polityki ekologicznej państwa
– przyjęty w 1991 r. przez Radę Ministrów i przez Sejm RP [41].
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [14] wraz z
rozporządzeniami wykonawczymi i pozostałymi ustawami proekologicznymi stanowi
rozwinięty system prawa ekologicznego.
W rozdziale III ustawy Polityka ekologiczna oraz ochrona środowiska uregulowano
zasady ustanawiania i kontroli realizacji polityki ekologicznej państwa.
Art. 14.1. Polityka ekologiczna państwa określa w szczególności:
1) cele ekologiczne, 2) priorytety ekologiczne, 3) rodzaje i harmonogram działań
proekologicznych, 4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne i środki finansowe.
Ust. 2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym, że przewidziane w
niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.
Art. 15. 1. Politykę ekologiczną państwa uchwala Sejm na wniosek Rady Ministrów.
Art. 16. Rada Ministrów przedkłada co 4 lata raport o realizacji polityki ekologicznej
państwa.
Korzenie polityki ekologicznej państwa sięgają II Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 1919
powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, którą w 1925 r.
przemianowano na Państwową Radę Ochrony Przyrody (organ doradczy rządu). W roku 1934
wyszła ustawa o ochronie przyrody, którą uchwalono ponownie 7 kwietnia 1949 r. [1].
Ogniwami rodzącej się polityki ekologicznej państwa po roku 1945 były:
• dekret z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze – w zakresie użytkowania ziemi przez przemysł
wydobywczy [2],
• ustawa z dnia 30 maja 1962 r. prawo wodne [3],
• ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem
[4],
• ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o rekultywacji
gruntów [5],
• ustawa z dnia 29 marca 1972 r. w sprawie powołania urzędu Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska [6],
• zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 98 z grudnia 1972 r. w sprawie opracowania
kompleksowego programu ochrony środowiska [35],
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• uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1973 r. w sprawie powołania Instytutu Ochrony
Środowiska [36].

Wymienione akty z roku 1972 stworzyły podwaliny prawne do kompleksowego
ujmowania ochrony i użytkowania środowiska w kraju i ustanowienia w 1980 r. ustawy o
ochronie i kształtowaniu środowiska [8], którą nowelizowano sukcesywnie do czasu
uchwalenia ustawy – Prawo ochrony środowiska w roku 2001 [14].
Kompleksowy program ochrony i kształtowania środowiska w Polsce do roku 1990,
opracowany w roku 1973 [40] przez zespół ekspertów w oparciu o specjalistyczne
dokumentacje, koreferaty i opinie 442 autorów, zawiera zręby polityki ekologicznej państwa.
W rozdziale 4. Polityka i program kształtowania i ochrony środowiska napisano:
„Polityka środowiskowa to całokształt działań państwa zmierzających do osiągnięcia celów w
zakresie kształtowania i ochrony środowiska przy pomocy odpowiednio dobranych środków i
metod. W ramach tej polityki powinno ustalać się priorytety i cle główne w zależności od
zmieniających się warunków w środowisku i stopnia jego zagrożenia w przekroju
regionalnym” (str. 53).
Rozwój polityki ekologicznej państwa postępował sukcesywnie, ale wyróżnia się w nim
etapy - naznaczone wyraźnie przez uwarunkowania krajowe i działania międzynarodowe – o
charakterze regionalnym i globalnym. Można wyróżnić następujące etapy rozwoju polityki
ekologicznej państwa:
Etap inicjalny – do czasu powołania urzędu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska w 1972 r.
Etap rozpoznawania zagrożenia środowiska i podejmowanie działań niezbędnych.
Raport „Człowiek i środowisko”, przedstawiony na sesji Zgromadzenia ogólnego ONZ
przez Sekretarza Generalnego U Thanta w roku 1969 inspirował oraz zobowiązywał moralnie
rządy państw do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i racjonalizacji
gospodarki zasobami naturalnymi.
Etap kompleksowego rozwiązywania ochrony środowiska i gospodarki zasobami
przyrody na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Ustalenia Okrągłego Stołu w roku 1989 [ ] oraz Konferencja Narodów Zjednoczonych
„Środowisko i Rozwój” odbyta 3-14 czerwca 1992 r. w Rio de Janeiro, zwana Szczytem
Ziemi (Agenda 21) określiły działania niezbędne dla zrównoważonego rozwoju.
Etap integrowania polskiej polityki ekologicznej z polityką ekologiczna państw Unii
Europejskiej.

II polityka ekologiczna państwa
II polityka ekologiczna państwa wyznaczyła zakresy, warunki i sposoby realizacji
konstytucyjnego wymogu zrównoważonego rozwoju Polski, uznanego przez Konferencję
21

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 11, 2005

Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro (1992 r.) za priorytet dla wszystkich krajów
Świata.

Zasady polityki ekologicznej państwa
Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i
działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i
walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku możliwości
korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym
zachowaniu

trwałości

funkcjonowania

procesów

przyrodniczych

oraz

naturalnej

różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i
genowym. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych,
ekonomicznych i ekologicznych. Oznacza to konieczność integrowania zagadnień ochrony
środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zasada zrównoważonego
rozwoju powinna być przy realizacji polityki ekologicznej państwa uzupełniona szeregiem
zasad pomocniczych i konkretyzujących, które znalazły zastosowanie w rozwiniętych demokracjach.
Zasada przezorności zobowiązuje do podejmowania działań już wtedy, gdy pojawia się
uzasadnione prawdopodobieństwo konieczności rozwiązania problemu, a nie dopiero, gdy
istnieje naukowe potwierdzenie zagrożenia. Pozwala to unikać zaniechań przeprowadzania
czasochłonnych badań i niedostatku środków na dokładne rozpoznanie zagrożenia.
Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi wynika z
konstytucyjnej zasady zintegrowanego rozwoju i skutkuje zasadami prewencji, przezorności i
wysokiego poziomu ochrony środowiska. Oznacza to konieczność uwzględniania w
politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z zadaniami gospodarczymi i
społecznymi.
Zasada równego dostępu do środowiska polega na:
• sprawiedliwości międzypokoleniowej – zaspokajaniu potrzeb materialnych i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem i utrzymaniem warunków do
zaspokojenia potrzeb pokoleń przyszłych,
• sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej – zaspokojenie potrzeb materialnych i
cywilizacyjnych
• równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą, poprzez zapewnienie bezpiecznego
funkcjonowania jednostek ludzkich przy zachowaniu trwałości procesów przyrodniczych.
Zasada racjonalizacji mówi o potrzebie poszerzania uprawnień dla samorządów w
ustalaniu regionalnych opłat, normatywów, ulg i wymogów ekologicznych wobec jednostek
gospodarczych.
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Zasada uspołecznienia polityki ekologicznej polega na tworzeniu instytucjonalnych,
prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji
pozarządowych w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju.
Zasada „zanieczyszczający płaci”, zakłada pełną odpowiedzialność za skutki
zanieczyszczenia i stwarzanie innych zagrożeń dla środowiska. Brzmienie tej zasady jest
ułomne, ponieważ w pojęciu „zanieczyszczenie” zawarto różnorodne formy degradacji
(zniekształceń) środowiska.
Zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) nabiera coraz większego
znaczenia w polityce ekologicznej państw wysoko rozwiniętych. Realizacji tej zasady służą
nie tylko instrumenty prawne lecz także dobrowolne porozumienia na rzecz rozwoju systemu
zarządzania środowiskiem.
Zasada subsydiowania wynika między innymi z Traktatu o Unii Europejskiej. UE
podejmuje działania, gdy cele proponowanych zadań nie mogą być osiągnięte przez państwo
członkowskie.
Zasada

klauzul

uzasadnionych

zabezpieczających

przypadkach

ostrzejszych

umożliwia
środków

państwom
w

UE

porównaniu

stworzenie
z

w

wymogami

wspólnotowego prawa ekologicznego.
Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej ma zastosowanie do
wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska oraz w trakcie i po
wykonaniu inwestycji – do oceny osiągniętych wyników. Chodzi tu o minimalizacje
nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.
Problemy o charakterze strategicznym i charakterze taktycznym (realizacyjnym).
Wśród problemów strategicznych wyróżniono:
•

takie kształtowanie polityk makroekonomicznych (fiskalnej, handlowej, monetarnej i
kredytowej), które będzie sprzyjało zrównoważonemu rozwojowi kraju;

•

dostosowanie polityk sektorowych do wymogów ochrony środowiska i zasobów
naturalnych;

•

poprawę jakości środowiska we wszystkich jego elementach i na wszystkich obszarach
kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specyficznych;

•

ograniczenie presji konsumpcji na środowisko oraz preferowanie produktów i usług
proekologicznych;

•

zapewnienie dostępu do informacji o środowisku, do udziału w podejmowaniu decyzji, do
procedur sądowych w sprawach ekologicznych;

•

zapewnienie zgodności polskiej polityki ekologicznej z wymogami UE w tym zakresie;

•

wypełnienie zobowiązań Polski międzynarodowych konwencji ekologicznych oraz umów
i porozumień w tym zakresie.
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Do problemów taktycznych zaliczono:
•

doskonalenie prawnych, administracyjnych i ekonomicznych mechanizmów regulacji
korzystania ze środowiska;

•

doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach;

•

promowanie zasad i systemów zarządzania środowiskiem,

•

negocjacje z Unią Europejską na temat koniecznych okresów przejściowych
(dostosowawczych) w spełnianiu unijnych wymogów ekologicznych.
W

polityce

ekologicznej

określono

cele

krótkookresowe,

średniookresowe

i

długookresowe.
Ekologizacja

polityk

sektorowych

ma

bardzo

dużą

rolę

do

spełnienia

w

zrównoważonym rozwoju kraju. Energetyka, przemysł, transport, gospodarka komunalna,
budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, turystyka oraz pozostałe dziedziny, powodujące presję na
środowisko są zobowiązane do finansowania własnych strategii i polityk ekologicznych.
W części dotyczącej racjonalizacji użytkowania zasobów naturalnych nakreślono
niezbędne

zagadnienia:

1)

racjonalizację

użytkowania

wody,

2)

zmniejszenie

materiałochłonności i odpadowości produkcji, 3) zmniejszenie energochłonności gospodarki i
wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 4) ochrony gleb, 5) wzbogacenie i
racjonalna eksploatację zasobów leśnych, 6) ochronę zasobów kopalin.
W części dotyczącej jakości środowiska przedstawiono: 1) gospodarkę odpadami, 2)
stosunki wodne i jakość wód, 3) jakość powietrza, zmiany klimatu; 4) stres miejski, hałas i
promieniowanie, 5) bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne, 6) nadzwyczajne zagrożenia
środowiska, 7) różnorodność biologiczną i krajobrazową.
Narzędzia i instrumenty polityki ekologicznej to: 1) prawo ochrony środowiska i jego
dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej, 2) mechanizmy ekonomiczne i rynkowe, 3)
mechanizmy finansowania ochrony środowiska, 4) wzmocnienie instytucjonalne, 5) planowanie przestrzenne, 6) dostępność do informacji, udział społeczeństwa, edukacja ekologiczna,
7) badania naukowe i postęp techniczny, 8) kontrola i monitoring.
Współpraca międzynarodowa – głównym jej celem jest poprawa bezpieczeństwa
ekologicznego kraju i zdrowia obywateli oraz wspieranie realizacji polityki ekologicznej
państwa, w tym: 1) przyśpieszenie procesów integracyjnych z Unią Europejską, 2) wykorzystanie dorobku organizacji międzynarodowych i poszczególnych państw-stron porozumienia w
stosowaniu najlepszych dostępnych technik (BAT) w ochronie środowiska, 3) tworzenie
warunków do eksportu polskiej myśli technicznej w dziedzinie ochrony środowiska i
ekspansji polskich przedsiębiorstw działających w tej sferze na rynki Europy Środkowej i
Wschodniej, państw rozwijających się, a także, w miarę możliwości, na rynki państw wysoko
rozwiniętych.
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Współpraca dwustronna koncentruje się głównie: 1) z państwami członkami UE, 2) z
państwami sąsiadującymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego terytorium
kraju, realizacji wspólnych programów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
stymulowanie organów samorządowych w strefach przygranicznych, promocji polskiego
eksportu, 3) z państwami i organizacjami zainteresowanymi ochroną i racjonalnym
wykorzystaniem zasobów wodnych oraz ochroną przed powodzią w dolinie Odry, 4) z
państwami nadbałtyckimi, 5) z państwami wysoko rozwiniętymi.
Współpraca regionalna koncentruje się głównie na programach: 1) Unii Europejskiej, 2)
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, 3) międzynarodowych instytucji finansowych, 4)
europejskich konwencjach ekologicznych, 5) Rady Europy.
Rozwiązywanie problemów globalnych, w tym:
•

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokół z
Kioto,

•

Konwencja o różnorodności biologicznej i Protokół o bezpieczeństwie biologicznym,

•

Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej i Protokół Montrealski w
sprawie substancji zaburzających warstwę ozonową,

•

Konwencja Bazylijska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów
niebezpiecznych,

•

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi roślinami i zwierzętami gatunków
zagrożonych wyginięciem (CITES),

•

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt,

•

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego.

Programy wykonawcze i kontrola realizacji polityki ekologicznej.
Minister Środowiska opracowuje:
•

szczegółowe wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony
środowiska w programach sektorowych [45],

•

szacunek kosztów osiągania celów polityki ekologicznej państwa,

•

harmonogram zadań nakładanych na administracje publiczną w zakresie doskonalenia
narzędzi i instrumentów polityki ekologicznej,

•

zasady współpracy międzynarodowej, sporządzania programów wykonawczych i
prowadzenia kontroli realizacji polityki ekologicznej,

•

strategię rozwoju systemu zarządzania środowiskiem, w tym krajowe strategie: 1)
gospodarowania odpadami, 2) gospodarki wodnej i poprawy jakości wody, 3) poprawy
jakości powietrza, 4) ograniczenia emisji metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń
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organicznych, 5) ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności
energetycznej, 6) rozwoju energetyki odnawialnej, 7) ochrony różnorodności biologicznej
i krajobrazowej, 8) bezpieczeństwa biologicznego, 9) ochrony i zrównoważonego
użytkowania gleby, 10) poprawy jakości wody w rzekach oraz zapewnienia ochrony przed
powodzią, 11) ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych oraz 12) programy
implementacyjne osiągania celów wyznaczonych w poszczególnych wspólnotowych
aktach prawnych dotyczących jakości wód, jakości powietrza i gospodarowania
odpadami, 13) narodowy program edukacji ekologicznej, rozszerzenia dostępu do
informacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.
Kryteria wyboru priorytetów:
Pierwsza grupa:
•

likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi,

•

przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie kraju,

•

przeciwdziałanie zagrożeniom globalnym.

Druga grupa:
•

efektywność ekologiczna,

•

częściowe lub pełne samofinansowanie,

•

demonstracyjny charakter przedsięwzięcia.

Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007 – 2010 [31, 54]
Treść tego dokumentu stanowi realizację postanowień art. 14 i16 ustawy z dnia 21
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska [ ].
II polityka ekologiczna państwa określiła cele ekologiczne do 2010 i 2025 roku.
Etapowanie polityki ekologicznej państwa w czasie jest stosowane od wielu lat w Unii
Europejskiej. VI program działań UE w dziedzinie środowiska ma horyzont roku 2010.
W polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 i na lata 2007-2010 [31,52]
określono:
1. Cele i zadania o charakterze systemowym
1.1 Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych
1.2. Aktywizację rynku do działań na rzecz środowiska
1.3. Mechanizmy ekonomiczne i systemy finansowania
1.4. Wzmocnienie instytucjonalne
1.5. Udział społeczeństwa, edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzenie dialogu
1.6. Ekologizacja planowania przestrzennego i użytkowania terenu
1.7. Rozwój badań i postęp techniczny. Stymulowanie innowacji
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1.8. Współpraca międzynarodowa

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody
2.1. Podstawowe założenia
2.2. Ochrona przyrody i krajobrazu
2.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
2.4. Ochrona gleb
2.5. Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych
2.6. Biotechnologie i organizmy zmodyfikowane genetycznie

3. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii
3.1. Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość gospodarki
3.2. Wykorzystanie energii odnawialnej
3.3. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią

4. Środowisko i zdrowie, dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego
4.1. Podstawowe założenia dotyczące relacji „środowisko-zdrowie”. Stan wyjściowy na główne
cele i kierunki działań
4.2. Jakość wód
4.3 Zanieczyszczenie powietrza
4.4. Gospodarka odpadami
4.5. Chemikalia w środowisku
4.6. Poważne awarie przemysłowe
4.7. Oddziaływanie hałasu
4.8. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

5. Przeciwdziałanie zmianom klimatu
5.1. Stan wyjściowy
5.2. Kierunki działań oraz cele średniookresowe do 2010 r.
5.3. Zadania na lata 2003 – 2006

6. Ocena realizacji polityki ekologicznej
6.1. Monitoring i obieg informacji o stanie środowiska
6.2. Wskaźniki skuteczności polityki, oceny i raporty

7. Nakłady na realizację polityki ekologicznej państwa w latach 2003 – 2006
i perspektywiczne do 2010 roku
Zrównoważony rozwój w działalności organów państwa
Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój” w Rio de Janeiro
wyznaczyła kierunki rozwoju cywilizacyjnego na wiek XXI oraz zalecenia dla rządów i
głównych grup społecznych i organizacji międzynarodowych. Zawarto je w dokumentach:
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•

Deklaracja z Rio „Środowisko i Rozwój” – zbiór 27 zasad rozwoju zrównoważonego
(ekorozwoju),

•

Agenda 21 – Program działań dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło (w 1992 r.) wymienione dokumenty oraz

powołało Komisję Ekorozwoju ONZ (UN Comission on Sustainable Development –
UNCSD). Komisja ta zaleciała (1993 r.) rządom powołanie krajowych organów koordynacji i
nadzoru nad realizacją procesów ekorozwoju.
Unia Europejska ustanowiła V Program Ochrony Środowiska i Ekorozwoju oraz powołała
Europejskie Forum Konsultacyjne ds. Środowiska i Ekorozwoju. Poszczególne kraju UE
utworzyły własne organy koordynacji i nadzoru nad realizacją ekorozwoju. OECD powołało
Radę Doradców Wysokiego Szczebla (HLAG) przy Sekretarzu Generalnym OECD. Do
wymienionych organów (przy UE i OECD) zaproszono wybitnych specjalistów z Polski.
Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 2 z 28 października 1994 powołał Komisje d/d
Ekorozwoju, pod przewodnictwem Ministra OŚ,ZNiL komisja ta była głównym organem
opiniotwórczym dla Prezesa RM w zakresie zgodności polityki i strategii sektorowych aktów
prawnych z zasadami ekorozwoju i z polityką ekologiczną państwa. Rząd RP włączył (w
1998 r.) sprawy ekorozwoju do prac stałego Komitetu RM do spraw Polityki Regionalnej i
Zrównoważonego Rozwoju (KRMPRiZR). Nie zagwarantowało to udziału w procesach
decyzyjnych przedstawicielom głównych grup społecznych, co stanowiło obligatoryjny
wymóg Agendy 21. Zarządzeniem nr 107 Prezesa rady Ministrów z 11 września 2002 r. w
sprawie Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju ustanowiono organ opiniodawczodoradczy w sprawach zrównoważonego rozwoju, należących do kompetencji Rady Ministrów
lub Prezesa Rady Ministrów [39].
Do zakresu działania Rady należy:
1) opracowywanie opinii o zgodności z zadaniami zrównoważonego rozwoju, skierowanych
pod jej obrady projektów dokumentów rządowych;
2) opracowywanie analiz, propozycji i wniosków mających na celu zapewnienie
zrównoważonego rozwoju kraju.
Radzie przewodniczy Minister Środowiska, a w jej skład wchodzą przedstawiciele
poszczególnych ministrów oraz 1) Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, 2)
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumpcji.
W kształtowaniu obecnej polityki ekologicznej bardzo dużą rolę pełnią Sejm i Senat RP,
które niezależnie od ustawodawstwa ekologicznego (i proekologicznego) analizują i oceniają
realizację prawa ekologicznego, w tym dokumentów rządowych dotyczących polityki
ekologicznej.
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Sejm w uchwale z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie realizacji ustawy o ochronie i
kształtowaniu środowiska [25] stwierdził, między innymi:
•

Nikła realizacja ustawy w pewnym stopniu tylko zależy od niedoskonałości jej zapisów,
które były i będą nowelizowane. Podstawowe znaczenie ma tu świadomość ekologiczna
społeczeństwa i wynikające z niej usytuowanie ochrony środowiska przez Rząd i Sejm w
hierarchii celów społeczno-gospodarczych. Ta świadomość ma zasadniczy wpływ na
egzekwowanie praw i obowiązków wynikających z ustawy.

•

Wiele wniosków uchwał sejmowych z 1985 i 1987 r. pozostaje aktualnych, choć
przechodzenie naszego kraju do systemu gospodarki wolnorynkowej wymaga nowego
spojrzenia także na miejsce w nim ochrony środowiska.

•

Obecnie podstawowego znaczenia nabiera filozofia rozwoju gospodarczego zharmonizowanego z ochrona środowiska, zwana ekorozwojem.

•

Zadaniem ekorozwoju powinien być podporządkowany system prawno-administracyjny i
ekonomiczny. Sejm oczekuje na pakiet nowych ustaw związanych z ochroną środowiska.
W ślad za zmienianym prawem musi pójść zmiana zarządzania w tej dziedzinie.

•

Wszystkie te zmiany nie będą miały właściwej dynamiki, jeżeli nie nastąpi wzrost wiedzy
i świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienie systemu kontroli przestrzegania
prawa oraz wzrost znaczenia pozarządowych grup i organizacji ekologicznych. Dlatego
też problemy te powinny być przedmiotem szczególnej troski Sejmu oraz administracji
rządowej i samorządowej.

•

Sejm, oceniając realizację ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, wnosi do Rządu
o pilny przegląd obecnych mechanizmów prawno-administracyjnych gwarantujących
skuteczność przestrzegania prawa ekologicznego.
Wkład Sejmu RP na rzecz rozwoju polityki ekologicznej państwa wyznaczają

następujące uchwały:
•

z 10 maja 1991 r. w sprawie polityki ekologicznej państwa [24],

•

z 1 marca 1996 r. w sprawie kompleksowej ochrony lasów i racjonalnej gospodarki leśnej
[27]. Sejm wzywa Rząd do wdrożenia długofalowego programu ochrony polskich lasów
oraz racjonalnej gospodarki leśnej. Niezbędnym elementem tego programu powinno być
osiągnięcie przez Polskę 30-procentowego wskaźnika lesistości do roku 2010 oraz
znaczne zwiększenie udziału powierzchni leśnych na obszarach wododziałowych, a także
na terenach obniżania się poziomu wód gruntowych;

•

z 6 lutego 1997 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju terenów górskich i górzystych
[28]. Ochrona kultury, modernizacja rolnictwa górskiego, budowa infrastruktury
ekologicznej, turystycznej i uzdrowiskowej stanowi główne kierunki działania Rządu.
Sejm RP zwraca się do Rządu o opracowanie w terminie do 30 czerwca 1997 r. programu
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działań zmierzających do aktywizacji społeczno-gospodarczej terenów górskich i
górzystych, uwzględniając przy tym walory naturalnego środowiska i poszanowania dla
prawa własności;
oraz rezolucje Sejmu:
•

z 2 marca 1990 r.

w sprawie przedstawienia przez Radę ministrów strategii

zrównoważonego rozwoju Polski [33],
•

z 21 grudnia 2000 r. w sprawie rządowego dokumentu „Koncepcja Polityki
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” [39].
Senat RP w uchwale z 4 listopada 1994 r. [32] uznaje, że:

- ekorozwój jest jedyną drogą do zagwarantowania potrzeb i aspiracji społeczeństwa i
państwa, stanowi również klucz do integracji europejskiej i osiągnięcie poziomu kraju
rzeczywiście rozwiniętego,
- ekorozwój musi być realizowany przez wszystkie sektory, przy pełnym, świadomym i
aktywnym udziale całego społeczeństwa, ponad interesami poszczególnych podmiotów, w
imię dobra przyszłych pokoleń.
POLSKA 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju –
dokument Rady Ministrów z czerwca 2000 r. [47] zawiera wykaz zadań priorytetowych o
kluczowym znaczeniu dla realizacji zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska, w tym:
•

Ochronę jakości i zwiększenie zasobów wodnych

•

Racjonalizacje i ekonomizacje gospodarki odpadami

•

Zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza

•

Racjonalizację zużycia energii

•

Ochronę różnorodności biologicznej i dziedzictwa przyrody

•

Ochronę i rozwój zasobów leśnych

•

Kształtowanie przestrzeni geograficznej

•

Kształtowanie modelu ogólnospołecznej dostępności dóbr środowiska

•

Adaptację rozwoju Unii Europejskiej w zakresie polityki ekologicznej
Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju [46] przedstawia:

1)

założenia polityki proekologicznej, 2) politykę kształtowania krajowej sieci ekologicznej, 3)
sieć NATURA 2000, 4) sieć ECONE Polska.
Polityka leśna państwa [42], Krajowy program zwiększania lesistości [51], Krajowy plan
gospodarki odpadami [52], Strategia rozwoju energetyki odnawialnej [49], Krajowa strategia
ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej [50], Wytyczne
dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach
sektorowych [45] to bardzo ważne instrumenty aplikacji zasad polityki ekologicznej państwa.
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Postanowienia Podzespołu ds. Ekologii przy Okrągłym Stole w roku 1989 stworzyły
merytoryczne i polityczne podwaliny kształtowania i realizacji polityki ekologicznej państwa
polskiego. Porozumienie zawarte między stronami, koalicyjno-rządową

i opozycyjno-

solidarnościową obejmowało:
I. Proekologiczne działania gospodarcze
II. Regulacje prawne, ekonomiczne i administracyjne w ochronie środowiska
III. Współpraca międzynarodowa
IV. Stworzenie społecznego systemu ochrony środowiska
Syntezę kompleksu zagadnień uzgodnionych ujęto w punkcie I.1. Przyjęcie oraz
konsekwentne respektowanie zasady ekorozwoju i wynikającej z niej ekopolityki jako
wiodących dla dalszego społecznego i gospodarczego rozwoju kraju, prowadzących do:
środowiska bezpiecznego dla zdrowia, równowagi ekologicznej w podstawowych
ekosystemach, tworzenia niezbędnych warunków do odnowy sił człowieka oraz możliwości
dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Jej realizacja powinna zakładać:
a) integralne wkomponowanie celów ekologicznych w system celów społecznych i
gospodarczych oraz przestrzennego zagospodarowania kraju;
b) restrukturyzację gospodarki narodowej, szczególnie przemysłu, rozumiana jako stopniowe
odchodzenie od realizowanego przez wiele lat antyekologicznego kierunku opartego na
priorytecie surowcowo-energetycznym na rzecz przyśpieszonego rozwoju branż i technik
wytwarzania

bezpiecznych

dla

środowiska,

zmniejszających

zasobochłonność

i

realizujących wykorzystanie zasobów;
c) opracowanie regionalnych koncepcji ekorozwoju w nawiązaniu do predyspozycji i
warunków środowiskowych poszczególnych regionów kraju. W pierwszej kolejności
należy tego dokonać dla obszarów ekologicznego zagrożenia oraz regionów o wysokich
wartościach przyrodniczych;
d) wprowadzenie obowiązku włączania do każdego planu (programu studium) oceny ryzyka
zagrożenia środowiska, łącznie z przygotowaniem wariantu ekologicznego jako punktu
odniesienia do analizy kosztów i zysków przewidzianego przedsięwzięcia lub działalności.
Zasadę tę należy stosować przy zawieraniu międzynarodowych umów gospodarczych oraz
przy podejmowaniu programów, takich jak: motoryzacja, energetyka, budownictwo
mieszkaniowe, rolnictwo.
W tym celu należy dokonać rewizji obowiązujących planów gospodarczych i
przestrzennego zagospodarowania oraz renegocjacji międzynarodowych umów gospodarczych w ramach restrukturyzacji gospodarki narodowej (rezygnacja z naszej specjalizacji w
przemysłach surowcowych i hutniczych), a także wydać odpowiednią regulację prawną
umożliwiającą wprowadzenie wymienionej w punkcie d) zasady.
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W realizacji zadań polityki ekologicznej państwa ze środków krajowych (ogromną)
rolę pełnią:
•

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [55], powołany w 1989 r.
na mocy ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. [8]. Od
1 października 2001 r. Prawo ochrony środowiska [14],

•

Fundacja EkoFunduszu powołana w 1992 r. do realizacji decyzji (bezprecedensowej w
skali świata) zagranicznych wierzycieli Polski, zgrupowanych w tzw. Klubie Paryski, o
możliwości przeznaczenia do 10% długu Polski na ochronę środowiska.

Źródła prawa polityki ekologicznej
Ustawy:
1. z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180
2. z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. nr 23) w zakresie użytkowania ziemi przez przemysł
wydobywczy (dekret)
3. z dnia 30 maja 1962 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158)
4. z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczysz-czeniem (Dz. U. nr 14,
poz. 87)
5. z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. Nr
27, poz. 249)
6. z dnia 29 marca 1972 r. o powołaniu urzędu Ministra Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska (Dz. U.
Nr 11, poz. 77)
7. z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230)
8. z dnia 11 lutego 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6)
9. z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444)
10. z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190)
11. z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz,78)
12. z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 109, poz. 1157)
13. z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991)
14. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
15. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628)
16. z dnia 28 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764)
17. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo górnicze i geologiczne (Dz. U. Nr 110, poz. 1190)
18. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229)
19. z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 78)
20. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)
21. z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 46, poz. 392)
22. z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80,
poz. 718)
23. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 888)
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Uchwały oraz rezolucje Sejmu i Senatu
24. Uchwała Sejmu RP z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie polityki ekologicznej (M.P. Nr 18, poz. 118)
25. Uchwała Sejmu RP z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu
środowiska (M.P. Nr 19, poz. 119)
26. Uchwała Sejmu RP z dnia 19 stycznia 1995 r. w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju (M.P. Nr 4, poz.
47) wraz z syntezą Programu wykonawczego do polityki ekologicznej państwa do 2000 r.
27. Uchwała Sejmu RP z dnia 1 marca 1996 r. w sprawie kompleksowej ochrony lasów i racjonalnej gospodarki
leśnej (M.P. Nr 18, poz. 220)
28. Uchwała Sejmu RP z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju terenów górskich i
górzystych (M.P. Nr 11, poz. 75)
29. Uchwała Sejmu RP z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przygotowania do członkostwa Rzeczpospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej (M.P. Nr 6, poz. 124)
30. Uchwała nr 105 Sejmu RP z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Narodowej strategii rozwoju
regionalnego 2001-2006 (M.P. Nr 43, poz. 851)
31. Uchwała Sejmu RP z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 20032006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” (M.P. Nr 33, poz. 433)
32. Uchwała Senatu RP z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie polityki ekologicznej państwa (M.P. Nr 59, poz.
510)
33. Rezolucja Sejmu RP z dnia 2 marca 1990 r. w sprawie przedstawienia przez Radę Ministrów strategii
zrównoważonego rozwoju Polski (M.P. Nr 8, poz. 96)
34. Rezolucja Sejmu RP z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie rządowego dokumentu „Koncepcja Polityki
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” (M.P. Nr 43, poz. 834)

Zarządzenia i uchwały RM
35. Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z 1972 r. (niepublikowane) w sprawie opracowania
kompleksowego programu ochrony środowiska
36. Uchwała Nr 110 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1973 r. w sprawie powołania Instytutu Ochrony
Środowiska (M.P. Nr 3, poz. 16)
37. Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie przyjęcia II polityki ekologicznej państwa
38. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju (M.P. Nr 26, poz. 432)
39. Zarządzenie Nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2002 r. w sprawie Rady do Spraw
Zrównoważonego Rozwoju (M.P. Nr 40, poz. 629)

Dokumenty polityki ekologicznej
40. Kompleksowy program ochrony i kształtowania środowiska w Polsce do roku 1990 (synteza). Ministerstwo
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Warszawa 1973
41. Polityka ekologiczna państwa, przyjęta przez Urząd Rady Ministrów w 1991 r.
42. Polityka leśna państwa, przyjęta 22 kwietnia 1997 r. przez Radę Ministrów
43. II polityka ekologiczna państwa, przyjęta 13 czerwca 2000 r. przez Radę Ministrów oraz 23 sierpnia 2001 r.
przez Sejm RP
44. Program wykonawczy do II polityki ekologicznej Państwa w latach 2002-2010. Ministerstwo Środowiska
2002 r.
45. „Wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach
sektorowych”. Ministerstwo Środowiska – załącznik do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010.
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46. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju, przyjęta 22 lutego 2000 r. przez Radę Ministrów
47. Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, przyjęta 26 lipca 2000 r. przez
Radę Ministrów
48. Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006, przyjęta 22 lipca 2000 r. przez komitet Polityki
Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju Rady Ministrów
49. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Ministerstwo Środowiska 2000 r.
50. Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Ministerstwo
Środowiska 2002 r.
51. Krajowy program zwiększenia lesistości, przyjęty 27 września 2002 r. przez Sejm RP. Ministerstwo
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POLITYKA EKOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ECOLOGICAL POLICY OF WARMIA AND MAZURY PROVINCE
Bogdan Meina
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Ochrony Środowiska

Region warmińsko-mazurski wyróżnia się w skali kraju i Europy różnorodnością
i bogactwem środowiska przyrodniczego, na które składają się: urozmaicona rzeźba terenu,
liczne jeziora, zwarte kompleksy leśne, niezanieczyszczone powietrze. Połowę obszaru
województwa stanowią obszary objęte prawną ochroną przyrody, w tym o międzynarodowej
randze. O atrakcyjności województwa stanowi również duże nasycenie wartościami
kulturowymi, świadczącymi o bogatej historii tych ziem. Dotychczasowy dobry stan
środowiska przyrodniczego predysponuje region Warmii i Mazur, jako priorytetowy obszar
w kraju, do rozwoju zrównoważonego. Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe
umożliwiają rozwój różnych form rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego, przemysłu
czystych technologii oraz rolnictwa wytwarzającego produkty najwyższej jakości (zdrowej
żywności). Szansą rozwoju województwa jest również jego położenie w obszarze Morza
Bałtyckiego, dające możliwości wielopłaszczyznowej współpracy z państwami nadbałtyckimi
[3].
Wprowadzenie od 1 stycznia 1999 r. reformy administracyjnej kraju spowodowało
utworzenie podmiotu prowadzenia polityki regionalnej w postaci samorządu województwa.
Przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym usytuowały opracowanie strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego jako główne pośród wszystkich zadań samorządu. W lipcu 2000 r.
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił „Strategię rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego”, w której środowisko przyrodnicze
jest jednym z ośmiu priorytetowych obszarów rozwoju.
Jako cel strategiczny w tym obszarze przyjęto: „Województwo warmińsko-mazurskie
krajowym liderem czystości środowiska”.
Czyste środowisko, które powinno stanowić podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, nakłada obowiązek realizacji wszelkich zadań uwzględniających stan środowiska,
potrzebę jego poprawy i ochrony.
Według założeń „Strategii”, cel generalny realizowany będzie poprzez następujące cele
operacyjne:
•

wykorzystanie współpracy międzynarodowej dla ochrony środowiska
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Atrakcyjność środowiska przyrodniczego stanowi, że obszar Warmii i Mazur wpisuje się
w międzynarodowe oraz krajowe programy i porozumienia, dotyczące ochrony środowiska,
takie jak: CORINE, NATURA 2000, ECONET–Polska, Program Bałtycki na Rzecz Ochrony
Środowiska (dotyczy Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Zalewu Wiślanego), Zielone
Płuca Polski oraz Zielony Pierścień Bałtyku.
•

dobry stan i jakość wód
W realizacji tego celu priorytetowe jest opracowanie bilansów i programów zlewniowych,

w których do najważniejszych zadań należy: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa, stworzenie sprawnego systemu
melioracyjnego, rozwój systemu małej retencji oraz zwiększenie lesistości na obszarach
wododziałowych i wysokich zagrożeń wód.
•

poprawa jakości i ochrony powierzchni ziemi
Realizacja tego celu będzie następowała m.in. poprzez prawidłowe rolnicze użytkowanie

gleby (oparte na dobrej praktyce rolniczej i ochrony roślin), działania przeciwerozyjne,
zachęcanie do rozwoju rolnictwa ekologicznego, racjonalne użytkowanie kopalin,
rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych, zalesianie gruntów oraz odpowiednią gospodarkę
odpadami.
•

poprawa jakości i ochrona powietrza
Osiąganie poprawy w tym zakresie będzie następowało poprzez ograniczanie emisji

zanieczyszczeń przemysłowych, emisji ze źródeł rozproszonych, preferowanie ogrzewania
przyjaznego środowisku, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, preferowanie
transportu przyjaznego środowisku.
•

hałas w normie
Realizacja założeń tego celu powinna polegać na preferowaniu technologii redukujących

hałas, a także tworzeniu mechanizmów instytucjonalnych do egzekwowania obowiązujących
stref ciszy na jeziorach i na obszarach chronionych.
•

zachowane walory krajobrazowe
Wyznaczone w tym celu zadania, zmierzają do zachowania walorów krajobrazowych

Warmii i Mazur, w szczególności podniesienia rangi ochronnej obszaru Puszczy Boreckiej
oraz Napiwodzko-Ramuckiej, a także restytucji gatunków fauny i flory, renaturalizacji
bagien, łąk i torfowisk, zalesienia i zadrzewienia, zapewnienia warunków dla wędrówek
zwierząt.
•

monitoring środowiska
Realizacja tego celu wymaga wprowadzenia systematycznego kontrolowania wszystkich

komponentów środowiska i uciążliwych obiektów oraz stworzenia banku danych o
środowisku.
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•

wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa – właściwa edukacja ekologiczna
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa wymaga, m.in. wprowadzenia

edukacji ekologicznej na wszystkich etapach kształcenia, popularyzacji wiedzy o środowisku
poprzez wydawnictwa i media, a także tworzenia i wyposażania specjalnych obszarów
służących edukacji ekologicznej.
Zadania z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego będą również realizowane
w innych, określonych w „Strategii...” obszarach rozwoju:
o wspieranie przedsiębiorczości – poprzez realizację celu operacyjnego „Skuteczna polityka
wspierania małych i średnich przedsiębiorstw”, który polegał będzie na pomocy
w dostosowywaniu się producentów do norm, standardów i systemów zarządzania, m.in.
środowiskiem, przyjętych w Unii Europejskiej;
o infrastruktura – ochrona środowiska będzie realizowana w takich celach operacyjnych,
jak: „Restrukturyzacja i rozwój obszarów miejskich tworzących warunki dla nowych
działalności” – poprzez tworzenie na terenach rozwojowych inwestycji przyjaznych dla
środowiska przyrodniczego (eliminacja konfliktów), „Prawidłowa gospodarka wodna
i sprawny system infrastruktury technicznej, przeciwpowodziowej i melioracyjnej” –
poprzez modernizację i rozbudowę urządzeń osłony przeciwpowodziowej, a także
istniejących urządzeń melioracyjnych na obszarze Elbląga, powiatów elbląskiego
i braniewskiego oraz „Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna
z normami Unii Europejskiej” – wdrażanie tego celu polegać powinno na dalszej
rozbudowie kanalizacji na obszarach miejskich i wiejskich, budowie i modernizacji
oczyszczalni ścieków, kotłowni przyjaznych środowisku oraz organizacji systemu
gospodarki odpadami;
o restrukturyzacja obszarów wiejskich – poprzez realizację celu „Racjonalne wykorzystanie
potencjału

przyrodniczego

regionu”.

Ochrona

środowiska

realizowana

będzie

z jednoczesnym rozwojem obszarów wiejskich, m.in. poprzez tworzenie warunków do
rozwoju agroturystyki, rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego, zalesienie gruntów
o niskiej przydatności rolniczej;
o rozwój turystyki – jednym z ważniejszych działań jest kontynuacja i intensyfikacja prac
nad utrzymaniem czystego i bezpiecznego środowiska [6].
Uchwalona w 2000 roku „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” była podstawą do
opracowania „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa”, który został przyjęty
przez Sejmik Województwa 12 lutego 2002 roku. Oba opracowania są elementami
zintegrowanego planowania regionalnego na Warmii i Mazurach. W systemie tym strategia
wyznacza główne kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa, określa wizję
rozwoju, cele oraz działania, natomiast plan zagospodarowania przestrzennego określa
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miejsca i warunki ich lokalizacji w przestrzeni. Komplementarność tych opracowań
warunkuje uzyskanie optymalnych efektów w realizacji zadań zawartych w programach
wojewódzkich. Cele strategiczne, operacyjne i działania strategii rozwoju społeczno–
gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego znalazły swoje odzwierciedlenie
w polityce przestrzennej poprzez określenie zasad i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz wskazania przestrzeni dla zadań służących realizacji ponadlokalnych
celów publicznych [8].
W „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego”
ustalono, że nadrzędnym celem, do którego należy dążyć jest: „Ukształtowanie rozwoju
przestrzennego województwa tak, by było to atrakcyjne, przyjazne i wyjątkowe miejsce
zamieszkania, wypoczynku oraz rozwoju społeczno-gospodarczego w kraju i Europie”.
W dziedzinie ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego, w tym
dziedzictwa kulturowego cel ten będzie realizowany poprzez zastosowanie następujących
zasad:
− zachowanie równowagi w środowisku przyrodniczym;
− ochrona walorów i warunków funkcjonowania, w tym ciągłości przestrzennej systemów
ekologicznych;
− ochrona jakości i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych dla celów rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz zabezpieczenia zasobów wód w niezmienionym stanie
dla przyszłych pokoleń;
− zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, między innymi poprzez
stwarzanie warunków do bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem na terenach
o wysokich walorach przyrodniczych;
− zwiększenie lesistości regionu w celu utrzymania ciągłości systemów ekologicznych
oraz zagospodarowania gruntów mało przydatnych dla rolnictwa;
− ochrona walorów krajobrazowych obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zachowania
ich wysokiego stopnia naturalności;
− utrzymanie tożsamości kulturowej regionu przez zachowanie istniejących wartości
kulturowych;
− kształtowanie ładu przestrzennego w systemach osadniczych, w celu tworzenia
harmonijnego krajobrazu współczesnego;
− ochrona przestrzeni nie zurbanizowanej przed chaotyczną zabudową niszczącą walory
krajobrazowe [2].
Oprócz

„Strategii

rozwoju

społeczno-gospodarczego

województwa

warmińsko-

mazurskiego” oraz „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-
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mazurskiego”

do

najważniejszych

dokumentów

wojewódzkich

odnoszących

się

do środowiska należą uchwalone przez Sejmik Województwa:
− „Strategia rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim”,
− „Wojewódzki program zwiększenia lesistości na lata 2001-2010”,
− „Regionalny program rozwoju rolnictwa na lata 2002-2006”.
Celem głównym „Strategii rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim”
jest „maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu”. Jako
wiodący kierunek działań określa się oszczędne gospodarowanie zasobami środowiska
przyrodniczego i kulturowego. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich warunkuje
zachowanie walorów naturalnych, sprzyjających turystyce, stworzy również możliwości
poszerzenia oferty usług turystycznych i paraturystycznych [5].
Podstawą zrealizowania „Wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości na lata 20012010” jest osiągnięcie celu głównego „Zalesienie - elementem zrównoważonego rozwoju
województwa”. W ramach tego celu przewiduje się zalesienie ponad 35 tys. ha gruntów
rolnych i nieużytków. Wskaźnik lesistości województwa wzrośnie do 30,75 % w 2010 r.
(z 29,3 % w 2000 r.) Dla osiągnięcia tego celu konieczne są również działania zmierzające do
wzbogacenia i pełnego wykorzystania walorów krajobrazowych. Odnowienia lasu, nowe
zalesienia będą wzorowane na zbiorowiskach naturalnych, z uwzględnieniem rejonizacji dla
poszczególnych ekotypów i odmian. Zalesienia i zadrzewienia należy realizować głównie nad
zbiornikami wód podziemnych, na wododziałach i w obszarach źródliskowych [7].
W „Regionalnym programie rozwoju rolnictwa na lata 2002-2006” jeden z celów
głównych „racjonalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego regionu” wskazuje na:
•

optymalne

ukierunkowanie

produkcji

rolniczej,

stosownie

do

przyrodniczych

predyspozycji poszczególnych rejonów województwa;
•

racjonalne

zagospodarowanie

odłogów

i

gruntów

marginalnych,

głównie

z przeznaczeniem pod zalesienie, zadrzewianie i trwałe zadarnienie;
•

zalesianie i zadrzewianie gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej, wprowadzenie
zadrzewień w strefach izolacyjnych wokół zakładów przemysłowych, wysypisk, a także
przy zbiornikach retencyjnych i ciekach wodnych;

•

realizację programów wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

•

opracowanie wojewódzkiego programu rolno-środowiskowego;

•

podjęcie działań zapobiegających dalszej degradacji Żuław;

•

opracowanie kryteriów i zasad gospodarowania na obszarach cennych przyrodniczo [4].
Ustalenia zawarte w wyżej przedstawionych dokumentach uwzględniono w programie

ochrony środowiska województwa, którego opracowanie służyło realizacji polityki
ekologicznej państwa i regionu. Obowiązek opracowania wojewódzkiego programu ochrony
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środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627). Kompleksowe ujęcie problematyki środowiska regionu umożliwia
wykorzystanie programu do następujących celów:
1. podejmowania wspólnych działań przez administrację wszystkich szczebli, tj.
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, do rozwiązywania ważnych problemów
i eliminowania zagrożeń środowiska w województwie;
− podejmowania decyzji w zakresie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska
i finansowania inwestycji ekologicznych;
2. kreowania regionalnej polityki ochrony i racjonalnego wykorzystania walorów
przyrodniczo-krajobrazowych;
3. wykorzystania przez samorządy powiatowe i gminne jako podstawy metodycznej
i merytorycznej przy opracowaniu wymaganych przez cytowaną na wstępie ustawę,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska;
4. koordynowania i intensyfikowania działań na rzecz ochrony środowiska, realizowanych
przez administrację wszystkich szczebli, jak i jednostki gospodarcze, instytucje oraz
organizacje społeczne.
Celem strategicznym „Programu ochrony środowiska województwa warmińskomazurskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” jest:
„Dobry stan środowiska umożliwiający zrównoważony rozwój”. Realizacji głównego celu
strategicznego służą poniższe cele szczegółowe zgrupowane w trzech rozdziałach:
1. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych (działania służące ochronie
środowiska prowadzone będą w następujących obszarach: ochrona różnorodności
biologicznej i krajobrazowej regionu, rozwój lasów i ich racjonalne wykorzystanie,
ochrona gleb, kopaliny, racjonalizacja zużycia wody, materiałów i energii, wykorzystanie
energii ze źródeł odnawialnych).
2. Poprawa jakości środowiska (działania służące poprawie jakości środowiska odnoszą się
do zagadnień: jakość wód, poprawa stosunków wodnych i ochrona przed powodzią, stan
sanitarny

powietrza,

gospodarka

odpadami,

zagrożenia

wynikające

z

awarii

przemysłowych i chemikaliów, hałas, promieniowanie jonizujące i niejonizujące).
3. Edukacja ekologiczna [3].
Integralną

część

„Programu

Ochrony

Środowiska

Województwa

Warmińsko–

Mazurskiego” stanowi „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa WarmińskoMazurskiego”. „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr
62/2001, poz. 628 ze zm.). Celem opracowania planu gospodarki odpadami jest realizacja
polityki ekologicznej państwa, przyjęcie zasad gospodarowania odpadami, określonymi

40

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 11, 2005

w Polsce oraz Unii Europejskiej. Zasadniczym celem przyszłej gospodarki odpadami
w województwie warmińsko-mazurskim jest: „Minimalizacja zagrożeń środowiska
powodowanych przez odpady”. Cel ten będzie osiągany poprzez:
9 Likwidację i rekultywację nieczynnych miejsc składowania odpadów,
9 Przeciwdziałanie powstawaniu nowych, nielegalnych składowisk oraz minimalizację
stopnia występowania odpadów rozproszonych (zaśmiecanie środowiska),
9 Minimalizację ilości powstających odpadów i zmniejszenie ich toksyczności,
9 Zakaz

dowozu

odpadów

spoza

województwa

za

wyjątkiem

powstałych

w powiatach ościennych i przeznaczonych do recyklingu,
9 Dobre prawo oraz konsekwentną i skuteczną egzekucję przepisów prawa,
9 Optymalne zagospodarowanie odpadów, (selektywna zbiórka, recykling, inne formy
odzysku, unieszkodliwianie poza składowaniem i składowanie) [1].
Immanentnymi elementami procesu planowania strategicznego są monitoring i ewaluacja.
Stąd Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego opracował w 2001 r. zasady
monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz programów rozwoju
regionalnego. System monitoringu nie jest jednak elementem strategii a przedmiotem
odrębnej uchwały Sejmiku Województwa. Zasady jego organizacji uwzględniają potrzebę
zdobywania informacji o realizacji strategii w określonych odstępach czasu oraz
w określonych układach przestrzennych i tematycznych. W ramach organizacji systemu
monitoringu i ewaluacji Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał Komitet
Monitorujący, któremu powierzono określone zadania, tj.:
− monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji strategii
i

programów wojewódzkich,

− ocena i wydawanie opinii w realizacji konkretnych celów,
− ocena postępów i rezultatów konkretnych działań,
− składanie odpowiednich propozycji do jednostek wdrażających,
− przyjmowanie okresowych raportów z realizacji strategii rozwoju i programów
rozwoju regionalnego
Rozpoczęcie procesu aktualizacji dokumentów strategii w całej Polsce umożliwi
wykorzystanie doświadczeń krajowych oraz innych województw prowadzące do ulepszenia
warmińsko-mazurskiego systemu monitoringu [8].
Wizja przyszłości województwa warmińsko-mazurskiego została określona na podstawie
analizy strategicznej regionu i zweryfikowana przez udział partnerów społecznych.
Względnie nieprzekształcone, czyste środowisko przyrodnicze ma stać się dźwignią
społeczno–gospodarczego rozwoju regionu. Obowiązkiem staje się ciągła dbałość
o zachowanie wysokich walorów środowiska, poprawa stanu elementów środowiska tego
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wymagających i porządkowanie procesów gospodarczych, negatywnie oddziaływujących na
środowisko. Województwo będzie prowadziło spójną i konsekwentną politykę ochrony
środowiska oraz zasobów naturalnych, w oparciu o pełne przestrzeganie prawa w zakresie
ochrony środowiska, współpracując z ościennymi regionami. Stan ten powinien być
osiągnięty w 2015 r. Jest to jednak uwarunkowane bezwzględnym przestrzeganiem we
wszystkich dziedzinach działalności zasad racjonalnego korzystania z zasobów środowiska
przyrodniczego

dla

generowania

rozwoju

społeczno-gospodarczego.

Z

założenia

proekologicznych uwarunkowań rozwoju województwa wynika, że stan środowiska
naturalnego musi być co najmniej zachowany, a tam, gdzie to możliwe – poprawiony [6].
Piśmiennictwo:
1. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2002
3. Program ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2003-2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Olsztyn 2003.
4. Regionalny program rozwoju rolnictwa na lata 2002-2006, Olsztyn 2002.
5. Strategia rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2001.
6. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2000.
7. Wojewódzki program zwiększenia lesistości na lata 2001-2010, Olsztyn 2001.
8. Założenia aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2004.
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OLSZTYNA NA LATA
2005-2008 – CELE ORAZ DZIAŁANIA I ZADANIA SŁUŻĄCE JEGO
REALIZACJI
Barbara Olszewska
Urząd Miasta Olsztyna – Wydział Ochrony Środowiska

I. Wstęp
Zgodnie z zapisami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Rzeczpospolita Polska zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. W Konstytucji wskazano,
iż ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swą politykę
powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Do
władz publicznych należą również gminy, które posiadają szereg kompetencji, w tym
programowanie działań związanych z ochroną środowiska.
Jednym z podstawowych warunków wstąpienia Polski do Unii Europejskiej było przejęcie
jej prawnych uregulowań, których brak było w polskim ustawodawstwie lub posiadały
odmienne sformułowania.
Pierwsze krajowe polityki ekologiczne powstawały w okresie tworzenia i realizacji w
Unii IV i V Programu Działań na Rzecz Środowiska (1987-1992;1993-2000). W tym czasie
w kraju, w warunkach

istotnych zmian politycznych i gospodarczych, opracowano

dokumenty wskazujące na nowy sposób myślenia o środowisku, mianowicie:
1. Protokół podzespołu ds. ekologii Okrągłego Stołu ( marzec 1989),
2. Narodowy Program Ochrony Środowiska (lipiec 1989), który miał obowiązywać do
2010 r.,
3. Politykę ekologiczną państwa, przyjętą przez Sejm i Senat w 1991 r., która miała
obowiązywać w latach 1991-2000
Polityka ekologiczna Państwa (3), uznawana za początek tworzenia krajowych polityk
ekologicznych nowej generacji, czyli posiadających powiązanie z polityką europejską,
zawiera odniesienia do nowej koncepcji rozwoju niekonwencjonalnego, określanego
„ekorozwojem”.
Ważną przesłanką do prac nad kolejną, drugą wersją krajowej polityki na początek XXI wieku był
V Program Działań na Rzecz Środowiska (1993-2000), akcentujący związek ochrony środowiska z
koncepcją zrównoważonego rozwoju i wskazujący na ścisłe, instytucjonalne powiązanie
mechanizmów ochrony środowiska z wieloma sferami życia, w tym m.in. z rozwojem
gospodarczym, eksploatacją zasobów naturalnych, rozwojem społecznym i edukacją, ogólnie – z
poprawą jakości życia.
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Filozofia V Programu w dużym stopniu została uwzględniona w II Polityce Ekologicznej Państwa
(II PEP), przyjętej przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i przez Sejm w sierpniu 2001 r. W ten
sposób „Polityka …” z 1991 r. po upływie 10 lat została zastąpiona nowym, bardziej
współczesnym dokumentem.
Nowe zasady tworzenia krajowej polityki w I dekadzie XXI wieku wprowadziła ustawa z 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w tym obowiązek jej sporządzania i aktualizowania
co 4 lata. Taki zapis uporządkował dotychczasowe praktyki sporządzania dokumentów
strategiczno-programowych, nazywanych „polityką ekologiczną” dla różnych horyzontów
czasowych.
Zgodnie z tym ustawowym zapisem w grudniu 2002 r. Rada Ministrów przyjęła kolejny dokument
o nazwie Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007 – 2010, nazywany w niektórych instytucjach/opracowaniach III Polityką (III PEP) i
traktowany jako aktualizacja „II Polityki” z 2000 r.
Głównym punktem odniesienia dla tego dokumentu są kierunki działań określone w VI Programie
Działań na Rzecz Środowiska (2001-2010). Dostosowana do wymagań nowej ustawy – Prawo
ochrony środowiska III PEP wpisuje się również w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę Unii
Europejskiej, w której programy działań Wspólnoty na rzecz środowiska sporządzane są od wielu
lat. Znaczną część działań objętych III PEP, zwłaszcza działania zaplanowane od 2004 r. Polska
realizuje już jako członek UE.

Obowiązek opracowywania 4.letnich programów ochrony środowiska (wojewódzkich,
powiatowych i gminnych) wynika z zapisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska.
Program Ochrony Środowiska Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 został sformułowany na
podstawie analizy wyników badań aktualnego stanu środowiska i wynikających z niej
potrzeb

poprawy jego jakości w kontekście wymagań obowiązującego prawa. Program

uwzględnia również konieczność integracji miejskich planów i programów sektorowych
dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta oraz aspekt świadomości ekologicznej
mieszkańców – jako jednego z podstawowych czynników decydujących o efektywności
działań, podejmowanych w mieście na rzecz lokalnego środowiska.
W pierwszej części Programu (DIAGNOZA) zdefiniowano cele i sposoby ich osiągnięcia w
zakresie:


ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody



poprawy jakości miejskiego środowiska



zagadnień systemowych

Wybór celów oraz ich realizacja nawiązują zarówno do polityki ekologicznej państwa jak i
ustaleń wojewódzkiego programu ochrony środowiska.
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W drugiej części Programu (KONCEPCJA) określono sposoby realizacji wybranych celów
oraz niezbędne instrumenty, służące ich realizacji wraz z zakresem monitorowania realizacji
Programu.
II. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody
1. Ochrona przyrody i krajobrazu miasta
Problematyka ochrony przyrody i krajobrazu regulowana jest zapisami ustawy z 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony
środowiska.
Zasadniczym celem ochrony przyrody jest

m.in. utrzymanie procesów ekologicznych i

stabilności ekosystemów, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i
grzybów wraz z ich siedliskami, zachowanie bioróżnorodności, ochrona walorów
krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz edukacja ekologiczna.
Dla osiągnięcia celu głównego, jakim jest ochrona przyrody i krajobrazu w mieście w
nadchodzących latach tworzyć należy warunki dla realizacji działań obejmujących:
" ochronę krajobrazu poprzez uwzględnianie zasad jego ochrony

w miejscowych

planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach lokalizacyjnych,
" ochronę i rozwój terenów zieleni w mieście, tj.:


budowę Parku Centralnego w dolinie rzeki Łyny (centrum miasta),



rewaloryzację Parku Jakubowo, Parku Podzamcze,



planowe nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulic,



urządzanie

w

osiedlach

domków

jednorodzinnych

terenów

zieleni

ogólnodostępnych, o charakterze rekreacyjnym;


utworzenie samodzielnej jednostki specjalistycznej zajmującej się całokształtem
spraw związanych z zielenią miejską (Zakład Zieleni Miejskiej);



zwiększenie środków budżetowych na bieżące utrzymanie, remonty i odnowienia
terenów zieleni miejskiej;

" ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów lasów Olsztyna poprzez:


realizację zdań wynikających z Uproszczonego Planu Urządzenia lasów Gm.
Olsztyn,



włączenie w struktury Lasu Miejskiego terenów powojskowych, tj. byłej strzelnicy
garnizonowej celem utworzenia parku leśnych zwierząt,



proekologiczne zagospodarowanie Stadionu Leśnego, czyli w sposób nie
powodujący dewastacji cennego drzewostanu leśnego,



utworzenie arboretum leśnego,

" ochronę roślin, zwierząt oraz zachowanie bioróżnorodności, tj.:
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pielęgnację rezerwatów przyrody „Mszar” i „Redykajny”,



utrzymanie i zagospodarowanie (rekultywację) cennych przyrodniczo małych
zbiorników wodnych,



objęcie ochroną prawną w formie użytków ekologicznych 4-ch małych zbiorników
wodnych tj. 3-ch położonych w Gutkowie i 1-go w Redykajnach; doliny położonej na
zapleczu Osiedla Dajtki wraz z ciekiem wodnym (bezimiennym) i przyległym
terenem,



ustanowienie ochrony prawnej w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego terenu
„Półwysep Likuski” wraz z leżącym w jego wnętrzu jez. Sukiel.

2.Ochrona powierzchni ziemi
Olsztyn należy do ośrodków mało zurbanizowanych, dzięki czemu powierzchnia ziemi nie
została zmieniona i lub/zdegradowana w sposób znaczący; niemniej w granicach miasta
znajdują

się

nieliczne

i

niewielkie

powierzchniowo

obszary

potencjalnie

zdegradowane/zanieczyszczone. O degradacji lub stopniu ich zanieczyszczenia można będzie
mówić po dokładnych badaniach gruntu - wtedy również podejmowane będą decyzje
dotyczące zakresu i sposobu ich oczyszczenia oraz rekultywacji.
Spośród miejskich terenów poprzemysłowych wymienić należy teren położony w
północnej części miasta, na którym w latach 60. i 70.tych funkcjonowała Cegielnia
KAROLIN, zajmująca się pozyskiwaniem surowca i wyrobem materiałów ceramicznych a
także rejon dawnego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi.
Mianem terenów potencjalnie zanieczyszczonych w mieście można określić niektóre
rejony, zajmowane do niedawna przez jednostki wojskowe, posiadające tam m.in. własne
bazy paliw - są to tereny przy ul. Artyleryjskiej i przy ul. Jagiellońskiej jak też dawne bazy
kolejowe w obrębie stacji Olsztyn Towarowy i Lokomotywowni, również - małe, stare stacje
paliw płynnych, dotychczas jeszcze nie zmodernizowane; do takich obszarów należy również
teren po byłym Zakładzie Gazowniczym przy ul. Knosały.
Rejon dawnego Zakładu Gazowniczego/starej gazowni/ jest typowym terenem poprzemysłowym, z
fragmentami pozostawionych jeszcze w gruncie instalacji podziemnych, wskazujących tym samym
na jego zdegradowanie i zanieczyszczenie.
W 1994 r. z istniejącego wówczas na terenie nieczynnej gazowni naziemnego zbiornika nastąpił
wyciek substancji ropopochodnych do gruntu i rz.Łyny. Naziemny zbiornik został opróżniony z
cieczy zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, rozebrany w części nadziemnej, a
pozostałości po smołach pogazowych zagęszczone i zasypane masami ziemnymi. Obecnie jest to
teren porośnięty krzewami i samosiewami drzew, niemniej do usunięcia pozostaje podziemna część
dawnego zbiornika, a gleba i wody gruntowe wymagają przebadania pod względem stopnia
zanieczyszczenia.
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Dla osiągnięcia celu głównego, jakim jest oczyszczanie i rekultywacja terenów
zanieczyszczonych w rejonie miasta -

w nadchodzących latach należy zrealizować

działania, obejmujące:
) inwentaryzację

miejskich

terenów

poprzemysłowych,

zdegradowanych

i

zanieczyszczonych,
) sporządzenie rejestru informacji o terenach, na których stwierdzono przekroczenia
standardów jakości gleby oraz informacji o terenach wskazanych do rekultywacji,
) przygotowanie założeń do programów sanacji i rekultywacji wybranych terenów,
) prowadzenie monitoringu jakości gleb i ziemi w mieście.
III. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii
1. Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność procesów gospodarczych
Malejące w skali globalnej zasoby surowców naturalnych dla przemysłu i energetyki oraz
pogarszająca się dostępność zasobów wody stanowią coraz większe wyzwanie dla
gospodarczego rozwoju z zachowaniem stabilności środowiska.
Zmniejszenie zużycia wody, materiałów i energii w procesach produkcyjnych i
działalności człowieka staje się stopniowo niezbywalnym warunkiem zrównoważonego
rozwoju, a nawet utrzymania dotychczasowego poziomu życia społeczeństw.
Działania energooszczędne, służące racjonalnemu wykorzystaniu energii cieplnej,
realizowane w mieście i planowane w latach objętych Programem Ochrony Środowiska
to:
) termorenowacje budynków mieszkalnych (ocieplanie ścian zewnętrznych, wymiana
okien, montaż wiatrołapów) wykonywane przez olsztyńskie spółdzielnie mieszkaniowe,
zarządców

budynków

komunalnych

oraz

administratorów

innych

zasobów

mieszkaniowych,
) stosowanie przez deweloperów w budownictwie mieszkaniowym technologii domów
energooszczędnych w postaci lokalnych systemów grzewczych (gazowych, olejowych),
urządzeń pomiarowych, regulujących przepływ ciepła itp.
2.Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
Rozwój technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj. biomasy, energii
wiatrowej, wodnej, geotermalnej, słonecznej, jest jednym z kluczowych założeń polityki
energetycznej UE przewidujących, że do 2010 r. udział OZE w bilansie energetycznym Unii
wynosić będzie od 12 – 15% tak, aby w 2020 r. osiągnąć poziom 20%.
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Zasadnicze średniookresowe cele ilościowe dla energetyki odnawialnej w Polsce zostały
wyznaczone w „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” – jednym z nich jest udział rzędu
7,5% energii odnawialnej w bilansie zużycia energii pierwotnej do 2010 r.
Planowane w nadchodzących latach przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem OZE
to:
) modernizacja instalacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej dla potrzeb
współspalania miału węglowego i biomasy,
) wykorzystanie ciepła pochodzącego ze spalania osadów pościekowych do ogrzewania
obiektów suszarni i spalarni osadów na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji,
) wykorzystanie ciepła odzyskanego w instalacji do termicznego unieszkodliwiania
odpadów medycznych do ogrzewania obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi,
) stosowanie pomp cieplnych do systemu ogrzewania jednorodzinnych ( np. na
os.Redykajny),
) wykorzystanie kolektorów słonecznych w systemie ogrzewania domów mieszkalnych
(os.Grunwaldzkie) i szkolnych (Zespół Szkół Budowlanych)
) promowanie działań związanych z wykorzystaniem OZE - paliw alternatywnych
(przetworzonych odpadów komunalnych na paliwo alternatywne do współspalania z
paliwem konwencjonalnym w miejskiej ciepłowni).
3. Kształtowanie stosunków wodnych
Polska zaliczana jest do krajów o ubogich zasobach wodnych – zasoby eksploatacyjne wód
podziemnych możliwe do wykorzystania dla celów gospodarczych szacowane są na 15,6 mld
m3 . Możliwość wykorzystania zasobów wód powierzchniowych jest ograniczona ze względu
na ich zmienność w czasie i stan ich jakości.
Dla osiągnięcia
mieszkańców

celu racjonalnego korzystania z zasobów wodnych dla potrzeb
oraz sektora gospodarczego miasta kontynuować należy działania

służące:
) zmniejszaniu poboru wód, zwłaszcza poprzez wdrażanie rozwiązań wykorzystujących
najlepsze dostępne techniki,
) poprawie jakości wody dostarczanej mieszkańcom poprzez modernizacje systemów
filtracji wody,
) retencjonowanie wód opadowych,
) stosowanie rozwiązań technicznych służących odprowadzaniu do gruntu czystych wód
opadowych,
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) zachowanie oczek i małych zbiorników wodnych jako elementów systemu miejskiej
kanalizacji deszczowej.
IV. Poprawa jakości środowiska miejskiego
1. Jakość wód
Postanowienia unijnych dyrektyw w zakresie jakości wód zostały przeniesione do
ustawodawstwa krajowego poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, ustawę z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz szereg aktów wykonawczych do tych ustaw.
Obowiązek oczyszczania ścieków komunalnych jest zróżnicowany, stosownie do
wrażliwości wód będących ich odbiornikiem. W przypadku wód wrażliwych dyrektywa
stawia surowsze wymagania dotyczące oczyszczania ścieków. Decyzją Rady Ministrów z 23
listopada 2000r. cały obszar Polski został uznany za wrażliwy na eutrofizację w rozumieniu
Dyrektywy Rady 91/271/EEC; oznacza to, że oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach o
równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 10 000 muszą zagwarantować, że ścieki
komunalne przed zrzutem do odbiorników wrażliwych zostaną poddane trzeciemu stopniowi
oczyszczania, czyli odpowiedniemu zmniejszeniu ładunku azotu (denitryfikacja), oraz fosfor
u(defosfatacja).
Głównym działaniem władz Olsztyna w ostatnich latach, związanym z realizacją nowych
obowiązków prawnych w zakresie poprawy jakości miejskich wód było przygotowanie i
zrealizowanie inwestycji, polegającej na

modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

ŁYNA ( 2003-2004).
Zmodernizowanie oczyszczalni skutkuje jej bezpiecznym oddziaływaniem na środowisko
poprzez:
•

zmniejszenie zanieczyszczeń wód rz.Łyny w wyniku redukcji związków azotu i fosforu
w oczyszczonych ściekach, odprowadzanych do odbiornika,

•

zmniejszenie ilości osadów pościekowych,

•

zmniejszenie emisji odorów i natężenia hałasu.

Kolejne działania inwestycyjne, związane z dalszą poprawą jakości wód miejskich w okresie
objętym Programem (2005-2008) zapisano w kompleksowym przedsięwzięciu pn.
„Gospodarka wodno-ściekowa m.Olsztyna II faza”, obejmującym:
•

budowę na terenie MOS Łyna suszarni i spalarni osadów pościekowych

•

budowę i modernizację systemu kanalizacji sanitarnej we wschodniej dzielnicy
miasta/13,2 km

•

modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miasta / 4,5 km

•

rozbudowę sieci wodociągowej miasta / 15,4 km
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•

budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gutkowie / 9,3 km

•

przygotowanie i zmodernizowanie SUW Zachód

Dla osiągnięcia celu głównego niezbędne jest również podejmowanie w nadchodzących
latach szeregu

działań, istotnie związanych z miejską gospodarką wodną, a

polegających na:
) uwzględnianiu konieczności ochrony wód jezior, rzek oraz małych zbiorników
wodnych poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
) likwidowaniu nieczynnych ujęć wody, będących w dyspozycji różnych podmiotów,
) instalowaniu urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w układach
kanalizacji deszczowej, uchodzącej do rzek Łyny i Wadąg,
) utrzymaniu

w

odpowiednim

stanie

technicznym

systemu

zabezpieczenia

przeciwpowodziowego (rz. Łyna na odcinku od ul.Kalinowskiego do ul.Obrońców
Tobruku),
) wdrożeniu systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia i wody w
kąpieliskach w oparciu o BIP.
2. Zanieczyszczenie powietrza
Głównym źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza są procesy
energetycznego spalania paliw w miejskich ciepłowniach oraz emisja komunikacyjna,
głównie w centrum miasta.
Przystąpienie Polski do UE spowodowało konieczność dostosowania krajowego
ustawodawstwa do europejskich uregulowań w zakresie ocen jakości powietrza oraz
standardów

emisyjnych

z

instalacji,

dotyczących

wprowadzania

do

powietrza

zanieczyszczeń.
Ustalenia dyrektyw dotyczących oceny i kontroli jakości powietrza (DR 96/62/EC) oraz
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (DR 96/61/EC - tzw.dyrektywa IPPC)
znalazły odpowiednie zapisy w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w szeregu nowych
rozporządzeń wykonawczych.
Obecnie badanie stanu czystości powietrza polega na ocenie poziomu w powietrzu
niektórych substancji w określonych/różnych czasach uśredniania i odniesionych do
ustalonych górnych i dolnych progów oszacowania.
Ocena poziomów niektórych substancji w powietrzu dokonywana jest dla dwóch kryteriów –
ze względu na ochronę zdrowia ludzi (7 substancji) i ze względu na ochronę roślin
(3 substancje).
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Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oceny czystości powietrza – na podstawie
ustalonych poziomów niektórych substancji w powietrzu – dokonuje wojewoda w strefach. Strefy
– zgodnie z ustawą – stanowią aglomeracje większe niż 250 tys. mieszkańców albo powiaty.
Ponieważ w województwie warmińsko-mazurskim nie ma takich aglomeracji – ocena czystości
powietrza przeprowadzana jest w powiatach (będących jednocześnie strefami).

Wyniki oceny poziomu niektórych substancji w powietrzu, uzyskane drogą pomiarów, badań
i oszacowań i odniesione do progów oszacowania zanieczyszczeń dla kryterium zdrowia
ludzi są podstawą do ustalenia klasy czystości strefy/powiatu. Ustalono trzy klasy czystości
powietrza, służące klasyfikacji stref/powiatów ze względu na ochronę zdrowia:
) I klasa czystości powietrza (powietrze najbardziej zanieczyszczone) przypisana
została powiatom/strefom, gdzie stężenie poszczególnych zanieczyszczeń, wynikające
z pomiarów bądź oszacowań, było wyższe od górnego progu oszacowań,
) II klasa czystości powietrza (powietrze średnio zanieczyszczone) przypisana została
powiatom, w których stężenia zanieczyszczeń mieściły się między górnym a dolnym
progiem oszacowania,
) III klasa czystości powietrza (powietrze najczystsze) została przypisana powiatom, w
których stężenia zanieczyszczeń były niższe od dolnego progu oszacowania.
Na podstawie posiadanych wyników badań i po ich analizie Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska dokonał w 2003 r. wstępnej klasyfikacji

powiatów/stref

województwa warmińsko-mazurskiego pod względem klas czystości powietrza.
Na podstawie wstępnej klasyfikacji obszar całego województwa zaliczyć można do:


I klasy czystości powietrza z uwagi na stężenia pyłu (PM10)



II klasy czystości powietrza z uwagi na stężenia dwutlenku siarki



III klasy czystości powietrza z uwagi na stężenia dwutlenku azotu i tlenku
węgla.

Wstępna klasyfikacja WIOS zaliczyła olsztyński powiat grodzki pod względem klas czystości
powietrza do I klasy ze względu na stężenia pyłu, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu i do III klasy ze
względu na stężenia tlenku węgla.
Wyniki wstępnej klasyfikacji stanu czystości powietrza w strefach-powiatach mają służyć
wdrażaniu programów ochrony powietrza dla obszarów, gdzie stwierdzono najwyższe wartości
stężeń substancji w powietrzu, czyli dla stref I klasy czystości. W takich strefach powinien być
wdrożony program monitoringu czystości powietrza w oparciu o dane pochodzące ze stałej stacji
pomiarowej z przyrządami pracującymi w sposób ciągły ( jak stacja przy ul.Puszkina 16 w
Olsztynie – powiecie grodzkim w I klasie czystości powietrza po wstępnej klasyfikacji stref w
województwie).
WIOS dokonuje klasyfikacji stref raz na 5 lat, na podstawie dokonywanych co roku ocen poziomu
substancji w powietrzu w danej strefie.
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Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska programy ochrony powietrza, mające na
celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określa w drodze
rozporządzenia wojewoda.

Tak więc dla osiągnięcia celu głównego, jakim

jest poprawa jakości powietrza

miejskiego w nadchodzących latach należy zrealizować działania, obejmujące :
) uchwalenie planu zaopatrzenia Miasta -Gm.Olsztyn w ciepło, gaz i energię
elektryczną,
) dalszą likwidację lokalnych starych kotłowni węglowych z zamianą na gazowe,
olejowe lub wykorzystujące odnawialne źródła energii,
) instalowanie wysokosprawnych urządzeń ciepłowniczych z systemami oczyszczania
spalin,
) ograniczanie emisji z ruchu komunikacyjnego poprzez :
o usprawnienia w inżynierii ruchu drogowego w mieście,
o poprawę jakości nawierzchni ulic/jezdni na bardziej odporne i wytrzymałe
wobec stale rosnącego natężenia ruchu pojazdów,
o adaptowanie autobusów miejskiej komunikacji do wykorzystywania biopaliw,
o stosowanie w autobusach miejskiej komunikacji paliw spełniających normy
EURO IV i EURO V,
) wyprowadzanie z miasta ciężkiego transportu drogowego, czyli budowę obwodnicy
Olsztyna,
) systematyczne

nasadzanie

/uzupełnianie

nasadzeń

drzew

wzdłuż

ciągów

komunikacyjnych w mieście.
2. Gospodarka odpadami – Plan Gospodarki Odpadami dla M.Olsztyna, przyjęty został
uchwałą Rady Miasta Olsztyna nr XX/277/03 z 17 grudnia 2003 r.
3. Klimat akustyczny
Hałasem przyjęto nazywać wszelki dźwięk nieprzyjemny bądź niepożądany, dokuczliwy
czy szkodliwy dla zdrowia, utrudniający lub uniemożliwiający pracę czy odpoczynek.
Uciążliwość hałasu określana jest jako ogólna reakcja człowieka, w postaci niezadowolenia
lub sprzeciwu wobec warunków akustycznych lub implikacji z nimi związanych.
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska

traktuje hałas jako

zanieczyszczenie środowiska, stąd przyjmuje takie same zasady, obowiązki i formy
postępowań w stosunku do hałasu jak do pozostałych dziedzin ochrony środowiska – różnice
dotyczą jedynie rozwiązań szczegółowych.
Istotnym zapisem ustawy w zakresie ochrony przed hałasem jest zobowiązanie starostów
do sporządzania map akustycznych aglomeracji oraz przygotowania projektów programów
ochrony przed hałasem w określonych terminach, tj.:
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•

mapy akustyczne aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 000 mają zostać
sporządzone do 30.06.2007.; programy uchwalone – rok później,

•

mapy akustyczne dla aglomeracji powyżej 100 000 mają być sporządzone do 30.06
2012 r.; programy uchwalone – rok później.

Uciążliwość hałasu w Olsztynie, którego głównym źródłem jest ruch komunikacyjny to
zasadniczy do rozwiązania problem dla poprawy jakości miejskiego środowiska w
najbliższych latach. Prowadzone w Olsztynie od 1996 r. co 2-3 lata pomiary natężenia hałasu
wskazują na stale rosnący jego poziom, zwłaszcza w sąsiedztwie głównych ciągów
komunikacyjnych oraz na trasach poruszania się ciężkiego transportu.
Rosnąca uciążliwość hałasu w mieście ma swe źródło nie tylko w narastającej liczbie
pojazdów – dla poprawy jakości klimatu akustycznego w mieście niezbędne są
zintegrowane działania organizacyjne, techniczne i inwestycyjne, obejmujące :
) uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów
dotyczących ustawowych kwalifikacji terenów w celu przestrzegania standardów
akustycznych środowiska,
) wprowadzanie zmian w inżynierii ruchu komunikacyjnego mieście dla upłynnienia
ruchu (zielona fala),
) sukcesywna wymiana tradycyjnych nawierzchni na tzw.”ciche”,
) stopniowa zamiana tradycyjnych autobusów komunikacji miejskiej na tzw.
„cichobieżne”,
) tworzenie stref wysokiej zieleni izolacyjnej poprzez dosadzanie/nasadzanie drzew
przyulicznych, stosownie do istniejących warunków gruntowych i infrastruktury,
) instalowanie osłon dźwiękochłonnych miejscach uzasadnionych wynikami pomiarów
natężenia hałasu i warunkami przestrzennymi,
) wykonanie mapy akustycznej miasta i uchwalenie programu ochrony środowiska
przed hałasem,
) stosowanie zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem emitowanym przez urządzenia,
maszyny, ciągi technologiczne, określanych w pozwoleniach na emisje hałasu,
wydawanych przez Prezydenta Miasta.
V. Edukacja ekologiczna
Realizacja celów polityki ekologicznej na poszczególnych szczeblach zarządzania wymaga
udziału w tym procesie wszystkich zainteresowanych podmiotów, wywierających
bezpośredni lub pośredni wpływ na sposób i intensywność korzystania ze środowiska, w tym
również udziału mieszkańców.
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Aby udział ten był wystarczająco szeroki i przynosił oczekiwane efekty konieczne jest z
jednej strony stymulowanie samej chęci takiego udziału, natomiast z drugiej strony –
tworzenie sprzyjających warunków dla praktycznej realizacji tej potrzeby oraz dostarczanie
wiedzy i umiejętności, pomocnych w konkretnych działaniach. Podstawowe znaczenie dla
szerokiego, społecznego udziału w urzeczywistnianiu celów ekologicznych ma więc:
1. odpowiednia edukacja ekologiczna,
2. zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku,
3. wyrażanie przez mieszkańców opinii i wpływanie na podejmowanie istotnych dla
środowiska opinii w sposób zgodny z procedurami prawnymi.
Istotnym uzupełnieniem tych działań winien być udział pozarządowych organizacji ekologicznych,
zarówno w zakresie rozwijania edukacji ekologicznej jak też włączania się w procedury
konsultowania ważnych dla środowiska przedsięwzięć czy też powierzania organizacjom do realizacji
konkretnych prośrodowiskowych projektów, jeśli tylko dysponują ku temu odpowiednim
przygotowaniem i potencjałem.
Ustawa – Prawo ochrony środowiska wprowadziła do polskiego ustawodawstwa instytucję
dostępu do informacji o środowisku jako element podstawowych praw człowieka, jednocześnie
uznaną za jeden z

warunków realizacji „zasady uspołecznienia”, zapisanej w polityce

ekologicznej państwa.
Informacja o środowisku może być także samoistnym narzędziem

ochrony środowiska –

ujawnianie niewygodnych informacji uruchamia proces krytyki społecznej. Jawność informacji
dotyczących środowiska może mieć natomiast wpływ na podmioty gospodarcze korzystające ze
środowiska, które z obawy przed utratą dobrego wizerunku u klientów zmieniają swą politykę,
technologię czy strukturę sprzedaży na mniej uciążliwą dla środowiska.

Edukacja ekologiczna w Olsztynie realizowana jest od lat w formalnym ( i nieformalnym)
systemie kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania – w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (dwa
kierunki ze specjalnością „ochrona środowiska”). Istotną rolę w procesie edukacji uczniów –
najmłodszych mieszkańców pełni Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Olsztyńskie
Centrum Edukacji Ekologicznej, aktywne placówki, znane z organizacji szkoleń, warsztatów,
konkursów i innych przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną.
Potrzeba systematycznego dostarczania wiedzy o środowisku, zarówno w formach
interaktywnego nauczania jak też ułatwiania bezpośredniego dostępu do informacji o
środowisku to główny cel miejskiego programu ochrony środowiska w tym zakresie.
Osiągniecie tego celu będzie możliwe poprzez:
) usprawnianie powszechnego dostępu mieszkańców do informacji o środowisku,
) zwiększanie udziału mieszkańców w procesach podejmowania decyzji, istotnych dla
środowiska miasta,
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) współpracę z

organizacjami

pozarządowymi

w zakresie edukacji, także

konsultowania ważnych dla miejskiego środowiska przedsięwzięć i decyzji
VI. Instrumenty służące realizacji Programu
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć służących realizacji Programu jest właściwe
wykorzystywanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym, uwzględniających zasadę
zrównoważonego rozwoju.
Takie postępowanie, oznaczające zarządzanie środowiskiem poprzez zarządzanie
Programem nie jest wyłączną domeną służb ochrony środowiska – chodzi o to, aby w
procesie

wdrażania

Programu

uczestniczyli

przedstawiciele

różnych

podmiotów

gospodarczych, przemysłowych, życia społecznego - poprzez działania zgodne z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Instrumentarium służące zarządzaniu Programem Ochrony Środowiska wynika z szeregu
ustaw, wśród których najważniejsze to: ustawa – Prawo ochrony środowiska; ustawa – Prawo
wodne; ustawa o ochronie przyrody; ustawa o odpadach; ustawa

o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa – Prawo budowlane.
Tradycyjny podział instrumentów zarządzania środowiskiem obejmuje:
o instrumenty prawne,
o instrumenty finansowe,
o instrumenty społeczne i strukturalne.
Do głównych instrumentów prawnych należą pozwolenia. Kompetencje do wydawania
pozwoleń w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami są
podzielone pomiędzy wojewodę i starostę. Starosta posiada upoważnienia do wydawanie
pozwoleń dla obiektów zaliczonych do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska – dla
których raport z oddziaływania na środowisko może być wymagany. Do takich decyzji
należą:
9 pozwolenia na gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia wodnoprawne, decyzje o dopuszczalnej emisji, pozwolenia zintegrowane,
9 zgody na gospodarcze wykorzystanie odpadów, decyzje zatwierdzające program
gospodarki odpadami,
9 orzeczenia o sposobie usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko
lub zagrożenia i przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
Instrumenty finansowe to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, administracyjne
kary pieniężne i fundusze celowe.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pełnią funkcje prewencyjne i
redystrybucyjne. Pierwsza z funkcji dotyczy działań polegających na zachęcaniu podmiotów
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gospodarczych do wyboru technologii - lokalizacji produkcji - instalowania urządzeń
ochronnych oraz oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych w sposób najbardziej
odpowiedni z punktu widzenia ochrony środowiska (ekologicznie i ekonomicznie
uzasadniony).
Funkcja redystrybucyjna polega na gromadzeniu i przemieszczaniu środków finansowych
przeznaczonych na cele ochrony środowiska (fundusze celowe – np. Powiatowy i Gminny
Fundusz Ochrony Środowiska).
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobierane są za:
) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
) pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
) składowanie odpadów,
) wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji,
) usuwanie drzew i krzewów.
Kary administracyjne związane są z odpowiedzialnością prawną – są naliczane i pobierane w
tych samych sytuacjach co opłaty, lecz za działania niezgodne z prawem. Stawki kar są
kilkakrotnie wyższe od opłat; kary również zasilają konta funduszy celowych.
Stosowanie instrumentów społecznych związane jest z realizacją zasady współdziałania,
której służą uzgodnienia i usprawnienia współpracy pomiędzy władzą lokalną a
mieszkańcami ( np. systemy konsultacji czy debat publicznych).
Instrumenty strukturalne rozumiane są jako narzędzia dla formułowania, integrowania i
wdrażania

strategii,

programów

wdrożeniowych

oraz

systemów

zarządzania

środowiskowego.
VII. Monitorowanie realizacji Programu
Realizacja Programu Ochrony Środowiska podlegać będzie ocenie w zakresie:
¾ określenia stopnia wykonania zaplanowanych przedsięwzięć i działań,
¾ określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
¾ oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami ich wykonaniem,
¾ analizy przyczyn tych rozbieżności.
Organ wykonawczy Miasta Olsztyna będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu,
natomiast postęp w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i zadań organizacyjnych
zdefiniowanych w Programie kontrolowany będzie na bieżąco. Pod koniec 2006 r. nastąpi
ocena wykonania zadań w okresie pierwszych 2.lat Programu (2005-2006).
Podstawą systemu oceny realizacji Programu jest dobry stan sprawozdawczości, oparty na
wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko oraz na
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wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej w tabeli zaproponowano listę wskaźników,
przyjmując, iż nie jest wyczerpująca i może być sukcesywnie modyfikowana.
Lp.

Wskaźnik

Stan wyjściowy(2004)

Źródło informacji

Wskaźniki stanu środowiska i presji na środowisko
1.

Jakość wód powierzchniowych - jeziora

II klasa

WIOS Olsztyn

2.

Jakość wód powierzchniowych rz.Łyny

NON

WIOS Olsztyn

3.

Jakość wód podziemnych

I klasa

WIOS Olsztyn

4.

% mieszkańców objętych siecią wod.-kan.

96

PWiK

5.

Jakość powietrza (wg kryterium ochrony zdrowia)

I klasa

WIOS Olsztyn

4,9 %

UM Olsztyn

0,6 %

UM Olsztyn

6.
7.

Udział terenów zieleni urządzonej /bez Lasu
Miejskiego/ w stosunku do całkowitej powierzchni
miasta
Udział terenów objętych prawną ochroną przyrody
w stosunku do powierzchni miasta

7.

Wskaźnik lesistości miasta

21,5 %

Urząd Statystyczny

8.

Powierzchnie terenów
poprzemysłowych/zdegradowanych

17,5 ha

UM Olsztyn

Wskaźniki świadomości społecznej
9.

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska wg oceny jakościowej*

b.d.

UM Olsztyn

10.

Ilość i jakość interwencji/wniosków w zakresie
środowiska zgłaszanych przez mieszkańców*

b.d..

UM Olsztyn

11.

Liczba,
jakość
edukacyjnych*

b.d.

UM Olsztyn

i

skuteczność

kampanii

* - opracowanie tych wskaźników wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań opinii społecznej i
specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz
poprawy stanu środowiska; także – oceny ilości i jakości interwencji zgłaszanych do Urzędu Miasta, Straży
Miejskiej, WIOS.

VIII. Nakłady finansowe na realizację Programu
Przedstawione

niżej

sumaryczne

kwoty,

przewidziane

na

realizację

planowanych

przedsięwzięć związanych z poprawą jakości miejskiego środowiska, określono w oparciu o
dane uzyskane z firm, jednostek i podmiotów w trakcie sporządzania Programu, Wieloletni
Plan Inwestycyjny na lata 2005-2008 i budżet Miasta na 2005 r. W ogólnym zestawieniu nie
uwzględniono kosztów na lata 2009-2011 z uwagi na brak danych (w trakcie sporządzania
programu) dla tego przedziału czasu.
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Zestawienie nakładów finansowych na realizacje przedsięwzięć w latach 2005 - 2008
Lp.
I.
1.
2.

II.
1.

Nazwa przedsięwzięcia

Realizator/
Terminy
Koszty, mln
Finansowanie
wykonawca
realizacji
PLN
Cel: Ochrona przyrody i krajobrazu miasta
Ochrona i rozwój terenów zieleni
MDM
2005-2008
10,98
Środki własne, GFOŚ i
miejskiej
i Zieleni
GW*
Ochrona i racjonalne korzystanie z
Las Miejski
2005-2008
0,90
Środki własne, GFOŚ i
zasobów Lasu Miejskiego
GW
Razem
11,88
Cel: Poprawa jakości wód
Modernizacje przepompowni, stacji PWiK
uzdatniania wody, budowa sieci
wodno-kanalizacyjnych,
modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej
Razem

III.
1.

2.

2005 - 2008

57,33

Modernizacja MPEC, obejmująca
automatykę ciepłowni, instalację i
eksploatację silnika gazowego,
ciepłownię na biomasę
Zakupy nowych autobusów;
adaptacja autobusów do
wykorzystania biodiesla

MPEC

2005 - 2008

23,50

Środki własne, fundusze
strukturalne, Fundusz
Spójności

MPK

2005-2007

22,55

Środki własne, GFOŚ i
GW, fundusze
strukturalne

Razem

2.
3.

4.
5.

V.
1.

46,05
Cel: Dobry klimat akustyczny

Wykonanie mapy akustycznej
Urząd Miasta
2009-2011*
miasta
Wprowadzanie zmian w inżynierii MDM i Zieleni
2005 - 2008
ruchu drogowego w mieście
Wymiana tradycyjnych
Urząd Miasta,
2005-2008
nawierzchni na tzw. „ciche”;
MDM i Zieleni
bieżące remonty i modernizacje
ulic
Tworzenie stref zieleni izolacyjnej MDM i Zieleni
Wg potrzeb –
wzdłuż ciągów komunikacyjnych
2005 - 2008
Instalowanie osłon
Urząd Miasta
2006 - 2008
dźwiękochłonnych wg projektów
drogowych
Razem
Cel: Ochrona powierzchni ziemi
Opracowanie założeń do
programów sanacji i rekultywacji
ustalonych miejskich terenów;
monitoring jakości gleb w mieście

Urząd Miasta

2005 - 2008

VI.

2.

3.

GFOŚ i GW

2,40
35,45

Budżet Gm.Olsztyn,
środki własne
Środki własne, budżet
Gm.Olsztyn, fundusze
strukturalne

0,60

GFOŚ i GW

4,00

Budżet Gm.Olsztyn,
GFOŚ i GW,
fundusze strukturalne

42,45
0,27

GFOŚ i GW, PFOŚ i
GW**

Cel: Edukacja ekologiczna
Rozbudowa bazy danych o
środowisku
Współudział Gm.Olsztyn w
przedsięwzięciach ekologicznych;
wspieranie proekologicznych
inicjatyw
Wspólpraca z organizacjami
pozarządowymi

Urząd Miasta

2005 - 2008

0,07

Urząd Miasta

2005 - 2008

0,23

Urząd Miasta

2005 -2008

0,08

Razem
Razem w latach 2005 - 2008
* Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/fundusz celowy
** Powiatowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/fundusz celowy
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0,50

0,27

Razem
1.

Środki własne, budżet
Gm.Olsztyn, fundusze
strukturalne

Cel: Czyste powietrze

IV.
1.

57,33

0,38
158,36

GFOŚ i GW, PFOŚ i
GW
GFOŚ i GW, PFOŚ i
GW

GFOŚ i GW, PFOŚ i
GW
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IX. Źródła finansowania Programu
Mając świadomość znaczenia planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, ujętych w
Programie Ochrony Środowiska na lata 2005 – 2008, służących realizacji polityki
ekologicznej państwa na poziomie Gm.Olsztyn – miasta na prawach powiatu należy
stwierdzić, że rząd wielkości kosztów, przewidzianych na realizację tych zamierzeń znacznie
wykracza poza możliwości miejskiego budżetu, stąd ich wykonanie będzie możliwe
wyłącznie przy korzystaniu z zewnętrznych źródeł finansowania.
Polska jako członek Unii Europejskiej ma możliwości korzystania ze wspólnotowych
funduszy pomocowych, przeznaczonych

inwestycje z zakresu ochrony środowiska, tj.

Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.
Fundusz Spójności został utworzony na mocy postanowień Traktatu o Unii Europejskiej z 1993 r.
Podstawowym celem Funduszu jest zminimalizowanie różnic pomiędzy krajami aż do osiągnięcia
spójności gospodarczej i społecznej Unii – jego zadaniem jest czasowa pomoc dla słabiej
rozwiniętych krajów UE. Fundusz współfinansuje duże projekty (o wartości ponad 10,0 mln €) w
obszarach: ochrona środowiska i transport.
Fundusze strukturalne są również instrumentem wspólnotowej polityki strukturalnej – służą
zapewnieniu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju Unii poprzez restrukturyzację i
modernizację gospodarek krajów należących do Wspólnoty. Pomoc z funduszy kierowana jest do
tych sektorów i regionów, w których poziom rozwoju ekonomicznego jest poniżej średniego
poziomu w UE (w Polsce wszystkie regiony spełniają to kryterium kwalifikacyjne).

W ramach wspólnotowej polityki strukturalnej funkcjonują cztery fundusze strukturalne:
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2. Europejski Fundusz Społeczny
3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa
Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w nadchodzących latach będą współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane w ramach dwóch programów
operacyjnych, przygotowanych przez Rząd RP na podstawie „Narodowego Planu Rozwoju na lata
2004-2006”:


Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)



Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE JAKO PARTNER
W FINANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ PROEKOLOGICZNYCH
Adam Krzyśków
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Ponad 11 lat temu, w polskim systemie finansowania ochrony środowiska, pojawiły się,
jako posiadające osobowość prawną, wojewódzkie fundusze celowe, których zadaniem jest
kreowanie i realizacja polityki ekologicznej państwa poprzez współfinansowanie działań z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie
Ta ważna zmiana w istniejącym systemie była możliwa dzięki nowelizacji ustawy
o ochronie i kształtowaniu środowiska z 3 kwietnia 1993r., która weszła w życie z dniem
3 czerwca 1993r. Główną przesłanką zaś utworzenia tych instytucji, było wydzielenie
publicznych środków finansowych i kierowanie ich na cele bezpośrednio związane z
ekologią. Środki Funduszy stały się ważnym instrumentem realizacji długotrwałej strategii
ochrony środowiska.
Istnieje wiele przepisów i dokumentów ważnych dla funkcjonowania Wojewódzkiego
Funduszu. Poczynając od artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez
dokumenty programowe i ustawy określające strategie, kierunki i cele polityki ekologicznej
państwa oraz ustawy branżowe – w tym najważniejszą dla WFOŚiGW– ustawę Prawo
ochrony środowiska, po akty szczegółowe.
Istotną rolę w działalności Funduszu odgrywają również, opracowywane na poziomie
Regionu, dokumenty strategiczne. Są to m.in.: Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Program Ochrony Środowiska Województwa
Warmińsko-Mazurskiego wraz z Planem Gospodarki Odpadami czy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla Województwa.
Z

dokumentów

przygotowywanych

przez

Fundusz,

najważniejsze

znaczenie

ma opracowana na lata 2005-2008 Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Określa ona misję, cele strategiczne i zadania
Wojewódzkiego Funduszu na najbliższe lata.
Misją Wojewódzkiego Funduszu jest finansowe wspieranie przedsięwzięć, które służą
ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości.
Działania te będą podejmowane w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego
rozwoju, przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów
ekologicznych państwa oraz województwa warmińsko-mazurskiego.
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Wojewódzki

Fundusz,

gospodarując

środkami

publicznymi,

współuczestniczy

w finansowaniu przedsięwzięć, służących poprawie stanu środowiska oraz stymulowaniu
kształtowania właściwego stosunku człowieka do otaczającej go przyrody i krajobrazu.
Uwzględniając określoną misję, przyjęto następujące cele strategiczne:
1. Realizacja

zobowiązań,

które

wynikają

z

traktatu

akcesyjnego,

zakładając

maksymalną absorpcję niepodlegających zwrotowi środków UE, służących ochronie
środowiska.
2. Optymalizacja efektu ekologicznego w ramach posiadanych środków finansowych.
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Warmii i Mazur.
Szczegółowe cele i zadania Wojewódzkiego Funduszu zawierają, opracowywane
corocznie Listy Przedsięwzięć Priorytetowych oraz Plany Działalności.
Plan Działalności Wojewódzkiego Funduszu to dokument przyjmowany przez Radę
Nadzorczą WF w celu zdefiniowania najważniejszych zadań w danym roku. Określa on
również sposoby i metody ich realizacji. Plan stanowi podstawowy dokument, wyznaczający
kierunki działania Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w ramach przyjętych priorytetów i
planu finansowego.
Istotnym elementem kreowania zadań i ich realizacji jest Lista Zadań Priorytetowych. Jest
ona przyjmowana przez Radę Nadzorczą na każdy kolejny rok działalności. Opracowywana
Lista określa podstawowe działania w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska
(m.in. ochrona wód, gospodarka wodna, ochrona przeciwpowodziowej, ochrona powietrza
atmosferycznego, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody i lasów, monitoring i
zapobieganie poważnym awariom, edukacja ekologiczna i badania naukowe).
Istniejący w Polsce system finansowania ochrony środowiska opiera się głównie
na systemie opłat ekologicznych i kar za ponadnormatywne zanieczyszczanie środowiska, wg
zasady „zanieczyszczający płaci”. Od razu trzeba zaznaczyć, że nie jest to system optymalny,
a sama zasada – nie jest do końca wdrożona i przestrzegana.
Na system wspierania projektów proekologicznych składają się:
-

pomoc finansowa udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – obejmuje ona m.in. pożyczki preferencyjne, dotacje, dopłaty
do kredytów komercyjnych;

-

pomoc finansowa przyznawana przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej – to przede wszystkim pożyczki preferencyjne i dotacje;

-

dotacje z gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska;

-

środki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
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-

różnego typu kredyty preferencyjne udzielane przez banki (głównie Bank Ochrony
Środowiska i Bank Gospodarki Komunalnej;

-

granty z pomocy zagranicznej (np. z ekokonwersji poprzez Fundację Ekofundusz,
pomocy bilateralnej).

System uzupełniają:
-

kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne;

-

kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (EBOR, Bank Światowy)

Łącznie, w skali kraju, wydaje się rocznie około 1,5 mld euro na ochronę środowiska, co
stanowi około 5% PKB.1
Jak wygląda sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim? Kto, ile i na co wydaje na
ochronę środowiska? Jaką rolę odgrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie?
Województwo warmińsko-mazurskie to obszar 24,2 tys. km2 podzielony na 21 powiatów
i 116 gmin, zamieszkanych przez około 1,5 mln ludzi. Blisko 46% całkowitej powierzchni
województwa to obszary przyrodniczo cenne, objęte różnymi formami ochrony. Obszary
ujęte i planowane do ochrony w ramach sieci Natura 2000 (wg „listy rządowej”) to prawie
21% powierzchni województwa. To również 151,6 tys. ha wód powierzchniowych,
stanowiących 6,3% powierzchni – w tym jeden z najcenniejszych w skali Polski i Europy
systemat Wielkich Jezior Mazurskich.
Województwo wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski.
To również ważny fragment analogicznego obszaru dla całej Europy. Uznany
za obszar priorytetowy we wdrażaniu rozwoju trwałego i zrównoważonego działania państw i
regionów położonych wokół Bałtyku w ramach programu „Wizje i strategie wokół Bałtyku”.
Jednym zdaniem – coś cennego i unikatowego na skalę światową.
Głównym inwestorem w zakresie ochrony środowiska w naszym województwie
są jednostki samorządu terytorialnego, przede wszystkim gminy. Wynika to zarówno
z określonych przepisami zadań własnych tych jednostek, jak również możliwości
finansowych.
Warto jednak pamiętać, że nakładane na przedsiębiorstwa obowiązki, związane
z

ochroną

środowiska,

przynoszą

zmniejszenie

ich

negatywnego

oddziaływania

na otoczenie. Również instrumenty ekonomiczne oraz zasady wolnorynkowej gry,

1

Na podstawie danych GUS
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gdzie co raz większy nacisk kładziony jest na społeczną akceptację produktów ekologicznych,
powodują zwiększone nakłady przedsiębiorców na dostosowanie technologii do potrzeb
ochrony środowiska czy wtórne wykorzystanie wielu różnych produktów.
Partnerem dla wszystkich, którym środowisko naturalne Warmii i Mazur nie jest obojętne
–

samorządów,

administracji

państwowej,

podmiotów

gospodarczych,

organizacji

pozarządowych, uczelni i wielu innych inwestorów, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Fundusz pozyskuje środki na działalność statutową z różnych źródeł. Zasadniczym
źródłem są opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kary za ponadnormatywne
zanieczyszczanie środowiska (kary stanowią niewielki odsetek wpływów – jest to rząd
kilkuset tysięcy rocznie). Jednak z perspektywy czasu, podejmowanych działań oraz
zmniejszenia ilości podmiotów prowadzących działalność, wpływy z tego tytułu regularnie
zmniejszają się.
Głównymi źródłami środków finansowych WF są zatem:
-

przelewy z tytułu opłat i kar

-

wpłaty z tytułu zwrotu rat pożyczek

-

odsetki od pożyczek

-

odsetki bankowe

-

pożyczki z NFOŚ

-

inne

Tabela 1. Przychody WFOŚiGW w Olsztynie[ mln zł ]
Przychody

1993/1994 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Przychody
statutowe ogółem

4,785

10,515 13,418 18,441 24,417 20,577 17,321 21,333 23,203 24,723 48,079

w tym z tytułu opłat
i kar za korzystanie
ze środowiska

4,765

8,847 11,026 13,244 18,103 12,571 8,725 10,281 12,064 13,948 11,607

udział %

99,57

84,14

82,17

71,82

74,14

61,09

50,37

48,19

51,99

56,42

24,14

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 1. Przychody WFOŚiGW w Olsztynie
Źródło: opracowanie własne

Pozyskane środki są wydatkowane na realizację wielu zadań, służących ochronie
środowiska naturalnego Warmii i Mazur.
Wojewódzki Fundusz stosuje następujące formy finansowania ochrony środowiska:
-

finansowanie pożyczkowe (zwrotne)

-

finansowanie dotacyjne (bezzwrotne)

Finansowanie pożyczkowe obejmuje:
-

pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz

-

linie

kredytowe

ze

środków

Wojewódzkiego

Funduszu

obsługiwane

przez BOŚ S.A.
Finansowanie dotacyjne obejmuje następujące formy finansowania:
-

dotacje

-

nagrody w konkursach

-

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

-

umorzenia

Poniższe

zestawienie

przez WFOŚiGW w Olsztynie.
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Tabela 2. Pomoc finansowa WFOŚiGW w Olsztynie [ mln zł]
Pomoc
finansowa

1993/1994 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Pomoc
finansowa
ogółem,
w tym:

6,582

10,087 14,868 20,888 23,784 20,57 21,083 17,669 24,817 42,812 30,893

pożyczki

5,280

7,308

9,461 13,627 16,455 15,704 16,248 12,229 20,123 38,347 25,936

dotacje

1,302

2,779

5,406

7,061

7,120

4,873

4,463

5,205

4,632

4,296

4,697

udział %
pożyczek

80,22

72,45

63,64

65,24

69,18

76,32

77,07

69,21

81,09

89,57

83,95

udział % dotacji

19,78

27,55

36,36

33,81

29,94

23,68

21,17

29,46

18,66

10,04

15,20

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Pomoc finansowa WFOŚiGW w Olsztynie
Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie gospodarki finansowej WFOŚiGW w Olsztynie przedstawia poniższy
wykres.
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Rys. 3. Gospodarka finansowa WFOŚiGW w Olsztynie
Źródło: opracowanie własne

Wszystkie pozyskiwane środki są przeznaczone na ochronę środowiska. Jednak
– ze względu na określone priorytety – nakłady i struktura finansowania poszczególnych
dziedzin, wygląda różnie w przeciągu tych wszystkich lat. Można jednak zauważyć pewne
określone trendy wynikające ze specyfiki naszego województwa i potrzeb beneficjentów.

3,5%
4,4%

2,8%

2,5%

5,7%

51,3%

29,9%

Rys. 4. Struktura pomocy finansowej WFOŚiGW w Olsztynie wg dziedzin ochrony
środowiska w latach 1993-2004
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3. Nakłady na ochronę środowiska wg dziedzin ochrony środowiska w latach
1993-2004
Dziedzina ochrony środowiska
Ochrona wód i gospodarka wodna
Ochrona atmosfery
Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona przyrody i zalesienia
Monitoring
Edukacja ekologiczna
Poważne awarie
RAZEM

Nakłady
[ zł ]
124 464 032
72 436 636
13 804 370
10 580 993
6 023 219
8 527 767
6 824 072
242 661 088

Źródło: opracowanie własne

Podejmowane prze kolejne lata działania przez WF, to dążenie do zachowania
naturalnego, czystego środowiska Warmii Mazur, to zapobieganie jego dewastacji
i niszczeniu.
Reasumując dotychczasową działalność, można stwierdzić, że co piąta złotówka
wydatkowana na ochronę środowiska Warmii i Mazur, pochodzi z WFOŚiGW w Olsztynie.
Od wielu już lat partnerami WFOŚiGW w Olsztynie w realizowaniu najważniejszych
zadań na terenie naszego województwa, są różnego typu instytucje. Z pewnością, do
najważniejszych współfinansujących ochronę środowiska należą:
-

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

-

Fundacja Ekofundusz w Warszawie

-

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie

-

GEF Polska – Program Małych i Średnich Grantów

Ten rodzaj współpracy jest o tyle istotny, że stosując zasadę „dźwigni finansowej”
WF, dysponujący stosunkowo małymi środkami, jest w stanie zaangażować dodatkowe,
zewnętrzne środki. Tym samym, Inwestor ogranicza do minimum środki własne, zaś dzięki
wykorzystanej we właściwym momencie pomocy WF, można albo rozpocząć, albo
zakończyć proces inwestycyjny.
Taką też rolę pełnił WF wobec zadań współfinansowanych ze środków przedakcesyjnych,
umożliwiając absorpcję funduszy europejskich w naszym województwie.
Obecnie stajemy przed szansą zwiększenia nakładów i działań na rzecz ochrony
środowiska naszego województwa, a tym samym na poprawę jego stanu i zapobieganie
dalszym zanieczyszczeniom. Od 1 maja 2004 roku Polska może korzystać w pełni ze środków
funduszy europejskich.
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Wśród wielu instrumentów finansowych Unii Europejskiej największe znaczenie
dla zadań z zakresu ochrony środowiska mają Fundusz Spójności i fundusze strukturalne.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jest
instytucją, do której składane są wnioski planowanych zadań do dofinansowania z Funduszu
Spójności z terenu województwa warmińsko-mazurskiego2. Warto podkreślić, że działalność
WF w zakresie przygotowania przedsięwzięć do ubiegania o środki z Funduszu Spójności,
jest realizowana wyłącznie ze środków własnych.
Podsumowując udział Wojewódzkiego Funduszu w pozyskiwaniu środków europejskich,
można zauważyć zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty obowiązujących procedur.
Elementy pozytywne to:
-

włączenie WFOŚiGW do procedur przygotowania zadań z Funduszu Spójności,

-

sygnalizowanie roli WFOŚiGW jako regionalnej instytucji odpowiedzialnej
za zadania z zakresu ochrony środowiska,

-

aktywny udział WF w kreowaniu regionalnej polityki z zakresu ochrony środowiska
poprzez prowadzenie szerokiej akcji promocyjnej i szkoleniowej.

Elementy negatywne to:
-

brak WF w procedurach związanych z absorpcją funduszy strukturalnych,

-

nieokreślona rola WF w kolejnym okresie programowania 2007-2013,

-

budowanie

nowych

jednostek

organizacyjnych

Urzędu

Marszałkowskiego

odpowiedzialnych za fundusze strukturalne od podstaw, bez próby wykorzystania lub
włączenia istniejących struktur WF,
-

brak koordynacyjnej roli Urzędu Marszałkowskiego wobec podmiotów, realizujących
zadania z zakresu ochrony środowiska.

Możliwościom, jakie daje nam nowe źródło zostały podporządkowane wszelkie działania
Funduszu, bowiem priorytetowym zadaniem jest realizacja zobowiązań, wynikających z
traktatu akcesyjnego poprzez maksymalną absorpcję niepodlegających zwrotowi środków
UE, służących ochronie środowiska.

2

Na podstawie obowiązujących dokumentów programowych na lata 2004-2006.
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STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W
2003 ROKU
STATE OF THE ENVIRONMENT OF THE WARMIA AND MAZURY PROVINCE ON
THE BACKGROUND OF THE RESEARCH CARRIED OUT IN 2003
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
pod red. Zdzisława W. Krajewskiego i Elżbiety Kochańskiej
Informacje o stanie środowiska są pozyskiwane, gromadzone, przetwarzane i
udostępniane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, który jako jednolity system
został wprowadzony ustawą o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 1991, Nr
77, poz. 335, z póz. zmianami). Państwowy monitoring środowiska jest realizowany na
podstawie wieloletnich programów zatwierdzanych przez ministra właściwego ds.
środowiska. Zadania realizowane w ramach wojewódzkich programów monitoringu
środowiska, są zatwierdzane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a realizowane
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz instytucje współpracujące.
Celem Państwowego Monitoringu Środowiska jest wspomaganie działań na rzecz ochrony
środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:
jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska,
obszarach przekroczeń standardów, zmianach jakości, przyczynach zmian, powiązaniach
przyczynowo-skutkowych pomiędzy emisjami do środowiska a stanem środowiska.
Niniejsze opracowanie przedstawia stan wybranych elementów środowiska w świetle
badań wykonanych w 2003 roku.
1. Wody powierzchniowe płynące
Na rzekach płynących w obszarze województwa wyznaczono ponad 250 przekrojów
pomiarowo-kontrolnych, w których prowadzone są systematyczne badania jakości. W
niektórych przekrojach, zaliczanych do sieci krajowej, badania prowadzone są corocznie z
częstotliwością 2 razy w miesiącu. W pozostałych przekrojach, zaliczonych do sieci
regionalnej, badania są prowadzone co 3-4 lata, z częstotliwością 1 raz na miesiąc.
W 2003 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Delegatury
WIOŚ w Elblągu i Giżycku przeprowadziły badania 44 rzek w 97 przekrojach pomiarowokontrolnych łącznie z dopływami Zalewu Wiślanego. Spośród nich należy wymienić rzeki
badane w kilku punktach pomiarowych (np. Drwęca, Gardęga, Iławka, Jarka, Kakaj, Liwa,
Liwna, Łyna, Osa, Pisa, Sandela, Symsarna) i wiele rzek kontrolowanych w jednym
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przekroju.

Badania

te

były

realizowane

zgodnie

z

planem

monitoringu

wód

powierzchniowych województwa warmińsko-mazurskiego, akceptowanym przez wojewodę.
Trzy punkty były objęte monitoringiem krajowym: Łyna w Stopkach i Węgorapa w
Mieduniszkach (monitoring graniczny) oraz Pasłęka w Nowej Pasłęce (monitoring reperowy).
Pozostałe rzeki objęto monitoringiem regionalnym. Wzorem lat ubiegłych w sieci krajowej
jakość wód określona była przez 51 wskaźników fizykochemicznych, hydrobiologicznych i
mikrobiologicznych, oznaczanych z różną częstotliwością. Badania jakości wód prowadzono
raz na dwa tygodnie. Te trzy przekroje pomiarowo-kontrolne w sieci krajowej oraz sześć
punktów zlokalizowanych na następujących rzekach: Drwęca poniżej ujścia Iławki, w
Rodzonem, rzeka Ełk w Nowej Wsi Ełckiej, Guber poniżej Garbna, Łyna w Redykajnach,
Pasłęka w Pelniku i Węgorapa poniżej Węgorzewa, należą do europejskiego systemu
monitoringu wód śródlądowych EUROWATERNET. Sieć ta jest systemem informacji i
monitoringu, zaprojektowanym i przetestowanym w Europejskim Centrum Tematycznym
Wód Śródlądowych w celu zbierania i dostarczania Europejskiej Agencji Środowiska
informacji o stanie zasobów wód śródlądowych w Europie (rzek, jezior i wód podziemnych),
ich jakości, ilości oraz ich zależności od czynników antropogenicznych.
W monitoringu regionalnym rzeki kontrolowano z częstotliwością 12 razy w roku.
Wskaźniki takie, jak: temperatura, odczyn, tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr,
przewodność elektrolityczna właściwa, zawiesina ogólna, związki azotu i fosforu oraz miano
coli oznaczano w każdej próbce; saprobowość sestonu – 10 razy w roku; barwa, główne
kationy i aniony, metale ciężkie – 4 razy w roku (w ostatnim miesiącu kwartału), chlorofil “a”
– 4 razy w roku (w marcu, maju, lipcu i we wrześniu), detergenty anionowe – 2 razy w roku
(w marcu i we wrześniu). W sieci EUROWATERNET zakres badań i częstotliwość
prowadzono jak w monitoringu regionalnym, z wyjątkiem chlorofilu „a”, który był
wykonywany 10 razy w roku (od marca do grudnia).
Stan czystości rzek oceniano w oparciu o program komputerowy JAWO stosowany przez
wszystkie wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i ich delegatury w kraju. Do oceny
posługiwano się metodą stężeń charakterystycznych (CUGW), zgodnie z zarządzeniem nr 35
Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z 1 sierpnia 1967 roku. W przypadku
wskaźników fizykochemicznych metoda ta opiera się na średniej z dwóch najbardziej
niekorzystnych wartości danego wskaźnika, po odrzuceniu wyniku odbiegającego od
drugiego, co do wielkości o ponad 200%. W ocenie hydrobiologicznej i dla wskaźników
toksycznych (np. metale ciężkie) przyjmuje się wynik najgorszy, w bakteriologicznej – drugi
z kolei najniekorzystniejszy. W 2003 roku jakość wód płynących określana była przez
porównanie stężeń charakterystycznych poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń z
normami ustalonymi dla trzech klas czystości wody, podanymi w rozporządzeniu Ministra
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Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 5 listopada 1991 roku (Dz. U. nr
116, poz. 503). Wody rzek, których stężenia charakterystyczne przekraczały wartości
dopuszczalne dla III klasy czystości, określano jako pozaklasowe, a więc ponadnormatywnie
zanieczyszczone i oznaczane zazwyczaj jako NON. O ostatecznej klasyfikacji decydował
wskaźnik lub grupa wskaźników najbardziej niekorzystnych. W prezentowanej ocenie zostały
pominięte cechy określane kontrolnie kilka razy w roku – spełniały one jedynie rolę
informacyjną.
Zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem MOŚZNiL możliwości użytkowania
gospodarczego wód są następujące:
− wody klasy I − zaopatrzenie ludności w wodę do picia, zaopatrzenie zakładów
przemysłowych wymagających wody o jakości wody do picia, bytowanie w warunkach
naturalnych ryb łososiowatych;
− wody klasy II − bytowanie ryb innych niż łososiowate, chów i hodowla zwierząt
gospodarskich, urządzanie kąpielisk, rekreacja i uprawianie sportów wodnych;
− wody klasy III − zaopatrzenie zakładów przemysłowych, z wyjątkiem zakładów
wymagających wody do picia, nawadnianie terenów rolniczych wykorzystywanych do
upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem.
W tabeli 1 zamieszczono klasyfikację badanych rzek: ocenę fizykochemiczną,
bakteriologiczną, hydrobiologiczną i ogólną. W tabeli 2 przedstawiono liczbę i procent
przekrojów pomiarowo-kontrolnych odpowiadających danej klasie czystości. Mapa 1 ilustruje
stan czystości rzek województwa warmińsko-mazurskiego, badanych w 2003 roku.
Podsumowanie
1) W żadnym z monitorowanych przekrojów, biorąc pod uwagę ocenę ogólną CUGW, nie
stwierdzono wód I klasy czystości. W 11 punktach odpowiadały one II klasie czystości (Ełk
w Nowej Wsi Ełckiej, Iławka w dwu pierwszych przekrojach, Jarka poniżej wodowskazu w
Jurkiszkach, Kakaj w Lekartach i Bielicach, Łyna i Marózka w Kurkach, Pasłęka w Pelniku,
Pisa poniżej jeziora Roś, Symsarna powyżej Jezioran), w 30 − III, a w 56 − były pozaklasowe
(tab. 2). Najbardziej korzystna była ocena dokonana na podstawie indeksu saprobowości.
Prawie 88% przekrojów pomiarowo-kontrolnych odpowiadało II klasie, a ponad 12% – III
klasie czystości. W sześciu punktach pomiarowych (Gardęga w Łodygowie, Kakaj powyżej
jeziora Kakaj, Liwa w Fabiankach, Łyna i Marózka w Kurkach, Pasłęka w Pelniku)
stwierdzono I klasę czystości pod względem sanitarnym.
2) O obniżonej jakości wód (klasa III i poza klasami) w ocenie ogólnej najczęściej
decydowały: miano coli typu kałowego, fosfor ogólny i azot azotynowy oraz fosforany i tlen
rozpuszczony (tab. 1).
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3) Zawartość substancji organicznych, określona wskaźnikami: BZT5, ChZT-Mn i ChZTCr, przeważnie mieściła się w normach klasy I i II. Wysokie, pozaklasowe wartości
charakterystyczne BZT5 stwierdzono w wodach: Gardęgi (w Łęgowie), Liwy (w Kamieńcu) i
Sandeli (poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni w Lubawie), ChZT-Mn – w Liwie (w
przekrojach pomiarowo-kontrolnych – w Kamieńcu i Bronowie), w rzece Stradyk (w
Galinach), a ChZT-Cr – w Liwie (na całym badanym odcinku), w Sandeli (poniżej Lubawy) i
w Stradyku (w Galinach). Najniższe wartości średnie roczne ChZT-Cr, mieszczące się w
normach I klasy czystości, zanotowano w następujących rzekach: Drwęca, Grabiczek, Kakaj,
Kirsna, Marózka, Osa w Fitowie, Omaza w Grzechotkach, Pasłęka i w niektórych przekrojach
Łyny i Sandeli (powyżej Lubawy i powyżej ujścia do Drwęcy, w Rodzonem).
4) Związki azotu, z wyjątkiem azotu azotynowego, przeważnie mieściły się w granicach I
lub II klasy czystości. Bardzo wysokie stężenia charakterystyczne azotu azotanowego, mające
wpływ na poziom azotu ogólnego, zanotowano w Liwnie. W dwu pierwszych przekrojach
wartości azotu azotanowego i ogólnego przekraczały normy III klasy czystości (odpowiednio
w Ogródkach – 15,05 i 16,53 mg N/l oraz w Barcianach – 24,85 i 26,5 mg N/l). W ostatnim
przekroju w Krelikiejmach wartości te były wysokie, ale mieściły się w dopuszczalnych
normach. Z kolei podwyższone wartości azotu amonowego stwierdzono w rzece Osie, w
Ząbrowie – 3,68 mg N/l, a w Biskupcu – 10,47 mg N/l. W piątym punkcie (poniżej zrzutu
ścieków z oczyszczalni w Biskupcu Pomorskim) zanotowano również pozaklasowe wartości
azotu ogólnego (15,63 mg N/l). Stężenie charakterystyczne azotu azotanowego w rzece
Gołubie nieznacznie przekraczało granicę dopuszczalną dla II klasy czystości i wynosiło 7,06
mg N/l. Natomiast azot azotynowy, obok miana coli i fosforu ogólnego, w wielu przekrojach
obniżał jakość wód rzek i spełniał normy III klasy lub nie odpowiadał normom. Najniższe
obciążenie wód związkami azotu, mieszczące się w normach I klasy czystości, wykazywały
wody następujących rzek: Iławka (poniżej Jezioraka Dużego i w Dziarnach), Kakaj (w
Lekartach i powyżej jeziora Kakaj), Kirsna (powyżej ujścia do Łyny), Łyna (w dwu
pierwszych przekrojach – w Kurkach i powyżej Olsztyna), Marózka (powyżej ujścia do
jeziora Kiernoz Wielki, w Kurkach), Pisa (na całym kontrolowanym odcinku), Sandela
(powyżej Lubawy), Symsarna (powyżej Jezioran).
5) W niektórych przekrojach kontrolowanych rzek, zlokalizowanych poniżej zrzutów
ścieków ze źródeł punktowych (większych oczyszczalni ścieków), stwierdzono wysokie
wartości związków fosforu (tab. 1). Najwyższe wartości fosforu ogólnego zanotowano w
Sandeli – poniżej oczyszczalni w Lubawie i powyżej ujścia do Drwęcy, w Rodzonem
(stężenia charakterystyczne wynosiły odpowiednio 2,34 i 0,72 mg P/l, a stężenia średnie
roczne – 0,96 i 0,39 mg P/l), w Osie – poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni w Biskupcu
Pomorskim (stężenie charakterystyczne – 2,92 mg P/l, średnie roczne – 1,07 mg P/l), w
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Gardędze – poniżej oczyszczalni ścieków w Kisielicach (w Sobiewoli – stężenie
charakterystyczne – 1,31 mg P/l, a średnie roczne – 0,61 mg P/l; w Łodygowie – stężenie
charakterystyczne – 1,1 mg P/l, a średnie roczne – 0,54 mg P/l), w Iławce – poniżej
oczyszczalni w Dziarnach, w Małym Borze (stężenie charakterystyczne – 0,81 mg P/l; średnie
roczne – 0,42 mg P/l) oraz w dopływie z Kowali Oleckich – poniżej oczyszczalni gminnej w
Kowalach Oleckich (stężenie charakterystyczne – 0,85 mg P/l, a średnie roczne – 0,42 mg
P/l). W przekroju źródłowym rzeki Gardęgi w Łęgowie również zanotowano bardzo wysokie
stężenie charakterystyczne (3,39 mg P/l) i średnie roczne (1,21 mg P/l). Wysokie
pozaklasowe stężenia fosforu ogólnego wykazywały również wody Łyny, np. w przekrojach
zlokalizowanych poniżej oczyszczalni w Olsztynie i Dobrym Mieście. Najniższe obciążenie
związkami fosforu, mieszczące się w wymogach I klasy czystości, wykazywały wody Iławki
(poniżej Jezioraka Dużego), Łyny (poniżej ujścia Marózki, w Kurkach), Marózki (powyżej
ujścia do jeziora Kiernoz Wielki, w Kurkach) i Pisy (na całym badanym odcinku).
6) Indeks saprobowości sestonu w 85 przekrojach pomiarowo-kontrolnych odpowiadał
klasie II, a w 12 – III. Obniżoną jakość wód (III klasa czystości) ze względu na ten wskaźnik
wykazywały wody: Drwęcy (poniżej ujścia Iławki, w Rodzonem), dopływu z Kowali
Oleckich, Elmy (powyżej ujścia do Łyny, w Koniewie), Górnego Potoku, Gubra (poniżej
Garbna), Liwny (w Barcianach i Krelikiejmach), Łyny (poniżej Dobrego Miasta i Lidzbarka
Warmińskiego) i Sandeli (od poniżej Lubawy do ujścia do Drwęcy, w Rodzonem).
2. Jeziora
W roku 2003 w ramach sieci regionalnej Państwowego Monitoringu Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie i Delegatury WIOŚ w Elblągu i
Giżycku wykonały badania stanu czystości wytypowanych 21 jezior (monitoring regionalny)
województwa warmińsko-mazurskiego i jednego − Kolmowo − na zlecenie Starostwa
Powiatowego w Iławie. Dodatkowo przeprowadzono także kontrolę jakości wód Jeziora
Witoszewskiego. Badania te stanowiły kontynuację monitoringu prowadzonego od 1976 roku
przez Ośrodki Badań i Kontroli Środowiska w Olsztynie (od 1976 r.), w Suwałkach (od 1982
r.) i w Elblągu (od 1981 r.) i następnie przez Wojewódzkie Inspektoraty w Olsztynie, Elblągu
i Pracownię Terenową w Giżycku Wojewódzkiego Inspektoratu w Suwałkach, które po
wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego kraju zostały przekształcone w
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie i jego Delegatury w Elblągu i
Giżycku.
Jeziora Jegocin i Wukśniki, podobnie jak w latach poprzednich, objęte były siecią krajową
PMŚ (monitoring reperowy). W skład sieci krajowej na terenie województwa wchodziło także
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jezioro Łękuk, będące obiektem badań (monitoring zintegrowany) Stacji KMŚ Instytutu
Ochrony Środowiska w Warszawie „Puszcza Borecka” w Diablej Górze.
Nadzór merytoryczny nad badaniami jezior prowadzi, z ramienia Inspekcji Ochrony
Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ) w Warszawie.
Według założeń „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 1998−2002”
(GIOŚ 1998) z późniejszymi zmianami podawanymi w odrębnych zarządzeniach GIOŚ oraz
zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2003−2005” (GIOŚ
2003) w roku 2003 kontynuowano badania w sieci krajowej oraz badania w ramach
programów wojewódzkich, obejmujących jeziora o powierzchni powyżej 100 ha oraz inne
ważne ze względów gospodarczych i przyrodniczych, wytypowane przez WIOŚ w
uzgodnieniu z Wojewodą i Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej.
Badania i oceny jezior ujętych w sieci krajowej w 2003 roku były wykonywane według
metodyki opracowanej przez IOŚ w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, a jezior z programu wojewódzkiego − zgodnie z „Wytycznymi monitoringu
podstawowego jezior” (PIOŚ 1994).
Podstawowe dane morfometryczne oraz wyniki ocen podatności na degradację i klasyfikacji
wód 23 jezior badanych w roku 2003 w sieci wojewódzkiej podano w tabeli 3.
Monitorowane

jeziora

wykazywały

zróżnicowanie

zarówno

pod

względem

morfometrycznym, jak i sposobu zagospodarowania zlewni. Zbiorniki te zajmują łącznie
powierzchnię 202,2 km2, a objętość ich wód wynosi 1479,6 mln m3. Najmniejsze z nich to
Kolmowo (43,4 ha) i Witoszewskie (68,3 ha), największe − Śniardwy (11 340,4 ha), Drużno
(1446,0 ha) i Tałty (1170,1 ha). Jeziora najpłytsze − Gaudy (2,4 m) i Drużno (3,0 m),
najgłębsze − Isąg (54,5 m), Łańskie (53,0 m) i Ryńskie (50,8 m).
Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że badane w 2003 roku jeziora różnią się podatnością
na degradację. Sześć z nich − Isąg, Legińskie, Leleskie, Łańskie, Ryńskie i Tałty zaliczono do
I kategorii podatności na degradację, 10 − Czarne k. Pluszkiejm, Jełmuń, Juno, Łąkorz,
Mikołajskie, Partęczyny Wielkie, Skarlińskie, Szymbarskie, Śniardwy i Witoszewskie − do
kategorii II. Pięć wykazywało obniżoną podatność na czynniki zlewniowe, odpowiadającą
kategorii III − są to: Brajnickie, Gołdap, Kolmowo, Omulew i Trupel. Dwa jeziora − Drużno i
Gaudy − nie odpowiadały ustalonym kategoriom. Inaczej natomiast, niż wynikać by to mogło
z podatności na degradację, kształtuje się jakość wód badanych jezior. Tylko jedno − Leleskie
zaliczono do I klasy czystości. Wody 9 jezior cechował dobry stan troficzny, zaliczono je do
II klasy (np. Łańskie, Śniardwy). Wody 12 zbiorników wykazywały obniżoną jakość wód,
odpowiadającą klasie III. W tej grupie znalazły się między innymi jeziora wykazujące silną
podatność na degradację oraz jeziora duże i głębokie, zaliczone do kategorii I i II (np. Juno,
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Mikołajskie, Ryńskie i Tałty), ale obciążone wieloletnią dostawą zanieczyszczeń ze źródeł
punktowych. Do Mikołajskiego, Ryńskiego i Tałt nadal odprowadzane są ścieki
bezpośrednio, a do Drużna, Gołdapu, Juna, Legińskiego, Szymbarskiego i Śniardw − do
dopływów.
3. Jakość powietrza w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
Jakość powietrza atmosferycznego jest określana w ramach badań prowadzonych
w dwóch

systemach: Monitoringu Oczekiwanych Efektów i Korzyści Zdrowotnych,

wynikającego z realizacji Narodowego Programu Zdrowotnego, oraz Państwowego
Monitoringu Środowiska, utworzonego mocą ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U. 1991, Nr 77, poz. 335, z póz. zmianami).
W obszarze województwa warmińsko-mazurskiego badania wykonują: Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Służby sanitarne badały stężenia
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz zawartość pyłu od lat siedemdziesiątych minionego
stulecia. Od roku 1992 do chwili obecnej działają dwie stałe stacje pomiarowe w Olsztynie –
przy ul. Żołnierskiej 16 (budynek WSSE) i przy ul. Niepodległości 16 (budynek Straży
Pożarnej), trzy w Elblągu i po jednej we wszystkich pozostałych miastach regionu liczących
powyżej 20 tys. mieszkańców.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska badał od 1994 roku stan jakości powietrza
amtosferycznego wykorzystując ambulans pomiarowy imisji. Miejsca poboru próbek były tak
dobierane, aby rozszerzały badania służb sanitarnych. Ponadto, od czerwca 2004 roku,
dostosowując badania do wymogów UE, uruchomiono dwie stacje pomiarów ciągłych – w
Olsztynie przy ul. Puszkina, w Ostródzie przy ul. Chrobrego.
Wieloletnie obserwacje wielkości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu pozwalają na
prognozowanie niektórych zależności. W naszym regionie dwutlenek siarki pochodzi głównie
ze spalania węgla w celach energetycznych. W sezonie grzewczym stężenia są kilkakrotnie
większe niż latem. Średnie roczne stężenia dwutlenki siarki, wg ostatnio opublikowanego
raportu wahały się od 2 do 7 µg/m3 (18 % wartości dopuszczalnej). Dwutlenek azotu jest
zanieczyszczeniem, które powstaje ze spalania węgla, jak i ropopochodnych w silnikach
samochodowych. Obserwowane wartości stężeń nie przekraczają poziomów dopuszczalnych.
Od

lat osiemdziesiątych

rejestruje się

tendencję malejącą stężeń dwutlenku siarki w

powietrzu. Do tego przyczyniło się stosowanie do celów energetycznych oleju, gazu i
lepszych gatunków węgla, a także zmiana systemów grzewczych.
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Podkreślenia wymaga fakt, iż z wieloletnich obserwacji wynika, że stan powietrza w
miastach naszego regionu jest dobry, rzadko zdarzały się przekroczenia dopuszczalnych
stężeń, ustanawianych przez Ministra Środowiska.
Obecnie (rok 2005) stan jakości powietrza, w obszarze województwa warmińskomazurskiego jest kontrolowany przez służby sanitarne oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, który prowadzi automatyczne pomiary zanieczyszczeń powietrza. Wyniki są
dostępne w sieci internetowej pod adresem http://olsztyn.csms.com.pl.
Jakość powietrza w świetle badań wykonanych stacją mobilną
Badania jakości powietrza wykonano w 2003 r. na terenie miast Biskupiec i Elbląg,
miejscowości uzdrowiskowej Gołdap oraz w bezpośrednim sąsiedztwie głównych dróg
krajowych na obszarze województwa – uzyskane wyniki przedstawia tabela 4.
Pomiary w miejscowościach
Stężenia pyłu PM10
Wartości średnie średniodobowych stężeń pyłu w Biskupcu i Elblągu były niższe niż
obowiązujący w 2003 r. poziom dopuszczalny, powiększony o obowiązujący w 2003 r.
margines tolerancji (tabela 5). Przekroczenia poziomu dopuszczalnego, wraz z marginesem
tolerancji wystąpiło w Biskupcu – 10 razy, w Elblągu – 2 razy. Odpowiednie poziomy,
średnie pyłu PM10, za okres pomiarów wynosiły: w Biskupcu - 95 % odpowiedniego
poziomu dopuszczalnego, powiększonego o obowiązujący w 2003 r. margines tolerancji., dla
Elbląga – 63 %, dla uzdrowiska – Gołdapi – 33.3 %.
Stężenia pyłu PM10 w Gołdapi są wyraźnie niższe, nawet wartość najwyższa, stwierdzona
podczas serii pomiarowej nie przekroczyła poziomu dopuszczalnego, bez uwzględnienia
marginesu tolerancji, a wartość średnia za serię pomiarową wynosi 33.3 % poziomu
dopuszczalnego, powiększonego o margines tolerancji.
Stężenia SO2
Stężenia jednogodzinne były niskie, najwyższe stężenie stwierdzono w Biskupcu,
wyniosło

36 % odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, w pozostałych dwu punktach

pomiarowych było mniejsze. W Gołdapi najwyższe stężenie jednogodzinne wyniosło 15.2 %
poziomu dopuszczalnego. Podobnie niskie były 24 godzinne stężenia SO2, w Gołdapi stężenia
średnie SO2 za serię pomiarową były kilkukrotnie niższe niż w pozostałych dwu
miejsowościach.
Stężenia NO2
Stężenia jednogodzinne były niskie, najwyższe stężenie stwierdzono w Biskupcu,
wyniosło 18.6 % odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, w pozostałych dwu punktach
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pomiarowych było mniejsze. W Gołdapi najwyższe stężenie jednogodzinne wyniosło 2.8 %
poziomu dopuszczalnego.
Pomiary w sąsiedztwie dróg krajowych
Stężenia pyłu PM10
Pomiary w sąsiedztwie dróg wykazały występowanie w czasie serii badawczych
wysokich, wyższych niż poziom dopuszczalny stężeń pyłu. Wartości średnie stężeń
dobowych pyłu wynoszą ok. 50 % odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, powiększonego
o margines tolerancji obowiązujący w 2003 roku
Stężenia SO2
Wszystkie stwierdzone w toku pomiarów stężenia SO2, zarówno godzinne jak i dobowe,
nawet najwyższe, były zawsze niższe od odpowiedniego poziomu dopuszczalnego. Można
uznać, że emisja zanieczyszczeń gazowych ze strumienia aut nie powoduje, nawet w
bezpośrednim sąsiedztwie wysokoobciążonej drogi krajowej, ryzyka przekraczania poziomów
dopuszczalnych SO2 w powietrzu.
Stężenia NO2
Stężenia jednogodzinne były znaczące, wartości najwyższe wynosiły od 74.5 do 138 %
poziomu

dopuszczalnego,

a

najwyższy

stwierdzony

w

toku

pomiarów

wynik

jednogodzinnego stężenia NO2 w powietrzu, w m. Małdyty wyniósł 102 % odpowiedniego
poziomu dopuszczalnego, powiększonego o obowiązujący w 2003 roku poziom
dopuszczalny. Uzyskane w punktach przy drogach stężenia dwutlenku azotu wskazują, że
emisja ze strumienia pojazdów może stworzyć w bliskim sąsiedztwie drogi chwilowe stężenia
wyższe niż odpowiednie poziomy dopuszczalne.
Stężenia CO
Stężenia CO są niewysokie, nawet najwyższe wyniosły co najwyżej 17 % odpowiedniego
poziomu dopuszczalnego. Tlenek węgla w sąsiedztwie dróg krajowych, badanych w 2003
roku, nie stanowił zagrożenia.
Podsumowanie
1) W miejscowościach województwa można spodziewać się stosunkowo wysokich,
średniodobowych stężeń pyłu, podobnie w sąsiedztwie wysokoobciążonych, biegnących poza
miastami dróg krajowych. Uzyskane wyniki stężeń pyłu PM10 wskazują na fakt, że w
niektórych miejscach

w

województwie

prawdopodobnym jest

wystąpienie

stężeń

średniodobowych pyłu – większych niż poziom dopuszczalny, nawet powiększony o
obowiązujący w 2003 roku margines tolerancji oraz, że mogą wystąpić przekroczenia
poziomów dopuszczalnych częściej niż 35 dób w roku.
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2) Stężenia SO2 i CO stwierdzane w toku pomiarów wykonanych w 2003 roku wskazują,
iż zagrożenie z powodu wystąpienia wysokich jednogodzinnych czy dobowych stężeń tych
zanieczyszczeń jest znikome.
3) Jednogodzinne stężenia NO2 mogą być chwilowo wysokie, a w sąsiedztwie
wysokoobciążonych arterii komunikacyjnych nawet chwilowo wyższe niż poziom
dopuszczalny, nawet powiększony o margines tolerancji.
4. Hałas
Hałasem jest każdy dźwięk, który w danych warunkach jest niepożądany, uciążliwy, czy
też wręcz szkodliwy. Powszechność występowania hałasu powoduje wiele negatywnych
skutków, szczególnie dla jakości życia i zdrowia człowieka. Hałas wysuwa się na pierwsze
miejsce spośród czynników środowiskowych powodujących największą uciążliwość. W wielu
przypadkach jest jednak niedostrzegany i niedoceniany.
Ochrona środowiska przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:


utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,



zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie ochrony środowiska przed hałasem są:

ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436) i rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych poziomów hałasu
(Dz.U. Nr 8, poz. 81).
Wskaźnikiem służącym do liczbowego opisu klimatu akustycznego jest równoważny
poziom dźwięku A oznaczany LAeq i wyrażony w decybelach (dB).
Z uwagi na pochodzenie źródeł hałasu można wyodrębnić:


hałas instalacyjny – tradycyjnie zwany przemysłowym



hałas komunikacyjny (drogowy – uliczny, kolejowy, lotniczy).
Ze względu na słabe rozpoznanie i niewielki udział w klimacie akustycznym

województwa warmińsko-mazurskiego hałasu kolejowego i lotniczego, w opracowaniu
skupiono się wyłącznie na hałasie przemysłowym (instalacyjnym) i drogowym.
Źródłem hałasu przemysłowego są różnego rodzaju maszyny i urządzenia, procesy
technologiczne, instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych, a
także urządzenia obiektów handlowych (wentylatory ścienne i dachowe, skraplacze,
urządzenia klimatyzacyjne) oraz urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i
rozrywkowych.
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Do źródeł stwarzających szczególne zagrożenie hałasem zalicza się zakłady przemysłu
drzewnego, zakłady przetwórstwa spożywczego, stocznie, place budów, elektrociepłownie
oraz systematycznie urządzane imprezy na otwartym powietrzu (festyny, koncerty, zawody
sportowe z udziałem pojazdów silnikowych).
Kształtowanie właściwego klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów prowadzących
działalność gospodarczą należy do obowiązków podmiotu posiadającego do nich tytuł
prawny.
Ocenę stanu akustycznego środowiska, ze względu na uciążliwość hałasu przemysłowego,
wykonano w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych w 2003 roku. Działalnością
inspekcyjno-kontrolną w zakresie ochrony środowiska przed hałasem w 2003 roku objęto 57
jednostek gospodarczych, w 44 wykonano pomiary hałasu. Kontrolne pomiary natężenia
dźwięku wykazały w 25 przypadkach przekroczenie dopuszczalnego poziomu w stosunku do
posiadanych decyzji bądź przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu określonych w
rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
W 2003 roku, w ramach monitoringu hałasu drogowego, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska wykonał pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie miast (Elbląg,
Iława, Nidzica, Olsztyn) oraz wzdłuż dróg krajowych (7, 16, 59 i 63) łącznie w 95 punktach.
Jednocześnie prowadzono obserwacje natężenia ruchu (ilości pojazdów w jednostce czasu),
ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Punkty pomiarowe lokalizowano na
jednorodnych odcinkach dróg przy najbliżej położonych posesjach mieszkalnych (mapa 2).
Pomiary wykonywano w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w porze przeciętnego
natężenia ruchu (w godzinach od 9.00 do 14.00).
Reasumując, w 2003 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wykonano
pomiary hałasu drogowego w 95 punktach:


w 94 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku (98,9% ogólnej ilości),



w 21 punktach wystąpiło przekroczenie poziomów progowych (22% ogólnej ilości punktów).

Poniżej przedstawiono rozkład przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego
w poszczególnych zakresach:
Brak
przekroczeń

<5 dB

5–10 dB

>10–15 dB

>15 dB

>20 dB

1,1%

11,6%

36,8%

32,6%

17,9%

0%

oraz rozkład przekroczeń progowych poziomów hałasu drogowego w poszczególnych
zakresach:
Brak
przekroczeń
78%

<5 dB

5–10 dB

>10–15 dB

>15 dB

>20 dB

16%

6%

0%

0%

0%
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Podsumowanie
Najpowszechniejszym źródłem hałasu w środowisku jest komunikacja samochodowa.
Zmiany związane z tym źródłem będą więc pociągały za sobą zauważalne zmiany klimatu
akustycznego rozpatrywanego jako całość. Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w
2003 roku wskazują na znaczne przekroczenia standardów akustycznych na terenie miast i
drogach województwa. Od kilku lat obserwowany jest stały wzrost ilości pojazdów (również
ciężkich), nie zmienia się natomiast długość dróg, po których poruszają się pojazdy. Hałas
przemysłowy ma natomiast charakter lokalny, a przekroczenia dopuszczalnych norm w
ostatnich latach występują przede wszystkim w przedziałach < 5 dB i 5–10 dB.
Zakończenie
Stan środowiska, przedstawiany w corocznych „Raportach …” zawiera opracowania
wyników WIOŚ oraz instytucji współpracujących – Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Państwowego Instytutu Geologicznego,
Polgeolu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jest dostępny

również na stronie

internetowej www.pios.gov.pl/olsztyn.
Literatura
1.Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2003 roku, Olsztyn
2004, Biblioteka Monitoringu Środowiska.
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Rys. 1. Stan czystości rzek województwa warmińsko-mazurskiego w 2003 r.

Rys. 2. Rozmieszczenie punktów pomiarowych hałasu na drogach krajowych nr 7 i 16 w województwie warmińsko-mazurskim

Tabela 1. Jakość wód rzek badanych w 2003 roku łącznie z dopływami Zalewu Wiślanego
Rzeka

Nr
stan.
1

Babica
Bauda
Bogumiłka
Cieplicówka
Dąbrówka
Dopływ z Kowali Oleckich
Drwęca

Elbląg
Elma
Ełk
Gardęga

Gołuba
Górny Potok
Grabianka
Grabiczek
Guber
Iławka

Jarka

Lokalizacja przekroju

2
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.

3
Zajazd
pow. ujścia do rz. Elbląg
Frombork
pow. ujścia do Pisy
Cieplice
Rubno
pow. ujścia do Jarki
pon. jez. Ostrowin, wod. Idzbark
pow. Jez. Drwęckiego, Ostróda
pon. Jez. Drwęckiego, wod. Samborowo
Franciszkowo
pow. ujścia Iławki, Gromoty
pon. ujścia Iławki, wod. Rodzone
Bratian
Kurzętnik
Nowakowo
pow. ujścia do Łyny, Koniewo
Nowa Wieś Ełcka
Łęgowo
pow. Kisielic
Sobiewola
Łodygowo
Gronowo
pow. ujścia do Jarki
Kadyny
pow. ujścia do Drwęcy, Idzbark
pon. Garbna
pon. jez. Jeziorak Duży
pon. zwartej zabudowy Iławy

3.
4.
1.
2.
3.

Dziarny
pow. ujścia do Drwęcy, Mały Bór
m. Lakiele
m. Pogorzel
poniżej dopływu Górnego Potoku

Km
biegu
rzeki
4
5,0
0,3
4,2
0,5
2,5
1,0
0,3
187,7
179,7
164,7
159,4
153,2
142,6
132,8
123,2
2,5
1,1
45,7
49,5
44,2
41,5
36,1
3,4
0,9
2,5
0,1
37,4
15,0
12,0

Ocena
fizykochem.
5
III
NON
III
III
NON
NON
NON
III
II
II
III
III
III
III
III
NON
III
II
NON
NON
NON
NON
NON
III
NON
III
NON
II
II

8,4
1,1
83,7
79,2
70,1

NON
NON
NON
III
III

Wskaźniki decydujące o ocenie Ocena
fizykochemicznej
sanitarna
6
NO2, NO3, Pog
NO2, PO4, Pog
Z, NO2, PO4, Pog
PO4, Pog
przew. elektr., O2, PO4, Pog
Z, PO4, Pog
NO2, PO4, Pog
NO2
O2, ChZT-Cr, NO2, PO4, Pog
O2, ChZT-Cr, NO2, PO4, Pog
NO2
NO2
NO2
NO2, PO4, Pog
NO2
przew. elektr., Cl, PO4, Pog
NO2, Pog
O2, BZT5, ChZT-Cr, NO2, Pog
O2, BZT5, Z, PO4, Pog
PO4, Pog
O2, NO2, PO4, Pog, K
O2, PO4, Pog
NO2, PO4, Pog
O2
NO2, Pog
NO2
Z, NO2, Pog
BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr
O2, BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr,
NO2, PO4, Pog
O2
NO2, PO4, Pog
O2
NO2
NO2

Saprobowość
sestonu

Ocena
ogólna

7
III
NON
III
II
II
III
NON
II
III
III
III
III
III
NON
III
NON
NON
II
III
III
NON
I
III
II
III
II
NON
II
II

8
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
III
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
III
II
II
III
II
II

9
III
NON
III
III
NON
NON
NON
III
III
III
III
III
III
NON
III
NON
NON
II
NON
NON
NON
NON
NON
III
NON
III
NON
II
II

III
NON
III
III
II

II
II
II
II
II

NON
NON
NON
III
III

1

2
4.

pon. wod. Jurkiszki

4
58,7

5
II

Kakaj

1.
2.
3.

Lekarty
pow. jez. Kakaj
Bielice

14,0
7,6
0,1

II
NON
II

Kamionka
Kumiela

1.
1.
2.
1.
1.
2.

Kamienica Elbląska
pow. Elbląga
pow. ujścia do rz. Elbląg
pow. ujścia do Łyny, Smolajny
Fabianki
Kamieniec

0,5
7,0
0,2
0,4
100,7
92,5

III
NON
NON
III
NON
NON

3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Bronowo
Ogródki
Barciany
pow. ujścia do Gubra, Krelikiejmy
Zagaje
Mędrzyki
pon. ujścia Marózki, Kurki
pow. Olsztyna, Brzeziny
pon. Olsztyna, Redykajny
pow. Dobrego Miasta, Knopin
pon. Dobrego Miasta, Kosyń
pow. Lidzbarka Warmińskiego
pon. Lidzbarka Warmińskiego
pon. elektrowni, Wojdyty
pow. Bartoszyc
pow. Sępopola
na granicy państwa, Stopki
pow. ujścia do jez. Kiernoz Wielki, Kurki
Narusa
Kępa Dolna
Kadyny
Jarocin
Grzechotki
Ząbrowo
Laseczno
Szwarcenowo
Fitowo

86,0
27,9
19,5
1,7
35,7
32,3
251,0
221,0
208,4
185,8
177,0
142,0
139,0
133,5
112,5
90,0
73,7
0,8
4,1
2,9
0,5
19,2
9,0
91,0
84,2
74,6
65,9

NON
NON
NON
NON
NON
NON
II
II
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
II
NON
NON
III
NON
III
NON
NON
NON
III

Kirsna
Liwa

Liwna

Ławta
Łyna

Marózka
Narusa
Nogat
Olszanka
Omaza
Osa

3

6
O2, ChZT-Mn, ChZT-Cr, Nog,
PO4, Pog
BZT5, ChZT-Cr, PO4, Pog
O2
O2, BZT5, ChZT-Cr, Z, NO2, PO4,
Pog
Z, NO2, PO4, Pog
Z
Z, Pog
Pog
O2, ChZT-Cr
O2, BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, Z,
Pog
O2, ChZT-Mn, ChZT-Cr, PO4, Pog
Z, NO3, Nog
NO3, Nog, PO4, Pog
O2, NO2
PO4, Pog
O2
BZT5
O2, Pog
O2, NO2, PO4, Pog
NO2
NO2, Pog
NO2, Pog
NO2
NO2, Pog
NO2
NO2
NO2
BZT5, PO4
Pog
przew. elektr., O2, Cl, PO4, Pog
Z, PO4, Pog
PO4, Pog
PO4, Pog
O2, PO4, Pog
Z
O2
PO4, Pog

7
II

8
II

9
II

II
I
II

II
II
II

II
NON
II

NON
III
NON
III
I
III

II
II
II
II
II
II

NON
NON
NON
III
NON
NON

III
II
III
III
NON
II
I
III
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
I
NON
II
NON
III
II
NON
III
III
III

II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

NON
NON
NON
NON
NON
NON
II
III
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
II
NON
NON
NON
NON
III
NON
NON
NON
III

1

Osówka
Pasłęka
Pisa

Pisza Woda
Sandela

Stradanka
Stradyk
Struga Radomno
Suchacz
Symsarna

Wincenta
Węgorapa

2
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
2.

3
Biskupiec
Słupnica
Osówko
Babięty Wielkie
Gałdowo
Pelnik
Nowa Pasłęka
poniżej jeziora Roś
poniżej miasta Pisz
Jeże
pow. ujścia do Pisy
pow. Lubawy
pon. Lubawy, pon. ujścia rzeki Elszki

4
64,3
58,6
54,1
6,1
1,2
130,8
2,0
79,5
74,4
54,3
0,7
10,2
6,6

5
NON
NON
NON
III
III
II
NON
II
II
II
III
II
NON

3.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.

pow. ujścia do Drwęcy, Rodzone
Tolkmicko
Galiny
Młynowo
pow. ujścia do Drwęcy, Pustki
Suchacz
pow. Jezioran, pon. jez. Ławki
pon. Jezioran, Ustnik
pow. jez. Blanki, Potryty
pow. ujścia do Łyny, Lidzbark Warmiński
pow. ujścia do Pisy
pon. Węgorzewa
Mieduniszki

0,5
0,4
9,4
1,1
0,5
0,1
29,0
24,5
22,5
0,3
0,3
135,9
96,5

NON
NON
NON
III
III
NON
II
III
III
II
III
II
III

Objaśnienia do tabeli:
NON – nie odpowiada normom,
przew. elektr. – przewodność elektrolityczna właściwa,
O2 – tlen rozpuszczony,
BZT5 – pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu,
ChZT-Mn – chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą nadmanganianową,
ChZT-Cr – chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową,
Z – zawiesina ogólna,
NH4 – azot amonowy,
NO2 – azot azotynowy,
NO3 – azot azotanowy,
Nog – azot ogólny,
PO4 – fosfor fosforanowy,
Pog – fosfor ogólny,
Cl – chlorki,
K – potas.

6
O2, NH4, Nog, PO4, Pog
O2
NO2, Pog
PO4, Pog
Pog
ChZT-Cr, PO4, Pog
ekstrakt eterowy
BZT5, ChZT-Cr
BZT5, ChZT-Cr
BZT5, ChZT-Cr
NO2, ChZT-Mn
PO4, Pog
O2, BZT5, ChZT-Cr, Z, NO2, PO4,
Pog
NO2, PO4, Pog
NO2, Pog
ChZT-Mn, ChZT-Cr, Z
ChZT-Mn, ChZT-Cr, Pog
NO2
NO2, Pog
ChZT-Cr, Pog
O2
O2
BZT5, ChZT-Cr, Z, NO2, PO4, Pog
Pog
BZT5, ChZT-Cr, NO2, Pog
NO2

7
NON
II
III
III
II
I
NON
II
III
III
II
III
NON

8
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III

9
NON
NON
NON
III
III
II
NON
II
III
III
III
III
NON

NON
II
II
III
III
NON
II
III
NON
III
III
NON
III

III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II

NON
NON
NON
III
III
NON
II
III
NON
III
III
NON
III
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Tabela 2. Wyniki klasyfikacji rzek badanych w 2003 roku przez WIOŚ w Olsztynie (liczba i
procent przekrojów pomiarowo-kontrolnych odpowiadających danej klasie czystości)
Klasa czystości

86

I

Ocena
fizykochem.
0 (0%)

Ocena
sanitarna
6 (6,2%)

Saprobowość
sestonu
0 (0%)

Ocena
ogólna
0 (0%)

II

19 (19,6%)

23 (23,7%)

85 (87,6%)

11 (11,4%)

III

28 (28,9%)

38 (39,2%)

12 (12,4%)

30 (30,9%)

NON

50 (51,5%)

30 (30,9%)

0 (0%)

56 (57,7%)

Razem

97 (100%)

97 (100%)

97 (100%)

97 (100%)

Tabela 3. Podstawowe dane morfometryczne i wyniki ocen stanu czystości jezior badanych w 2003 roku
Klasa
czystości

Kategoria
podatności

i wynik punkt.

i wynik punkt.

III − 3,18
II − 2,27

III − 3,14
II − 2,20

17 352,0
1762,9
8345,3
56 117,1
5317,3

III − 3,20
III − 3,20
p.kl. − 3,47
III − 2,80
II − 2,18

p.kat.** − 3,71
p.kat. − 3,43
III** − 2,57
I − 1,43
II − 2,43

33,0
5,7
37,2
49,5

45 476,5
1342,7
27 813,3
51 789,5

III − 2,80
III − 2,82
II − 2,13
I − 1,33

II** − 1,71
III − 3,00
I** − 1,29
I − 1,29

1042,3
161,8
497,9
508,8
323,9

53,0
30,3
25,9
32,5
28,5

168 047,3
18 736,2
55 739,7
22 172,7
22 037,2

II − 1,73
II − 2,13
III − 2,53
III − 2,73
II − 2,33

I − 1,29
II − 1,57
II* − 2,14
III − 2,57
II − 2,14

661,1
293,8
165,2
11 340,4

50,8
15,1
25,1
23,4

69 398,7
22 152,5
10 072,3
660 211,8

III − 2,67
II − 2,13
III − 2,60
II − 2,40

I* − 1,43
II −2,00
II** − 2,29
II** − 2,14

1170,1

44,7

179 008,5

III − 2,73

I* − 1,43

278,4
68,3

7,8
12,2

10 275,7
4142,9

III − 2,82
II – 1,73

III − 3,14
II − 1,86

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
maks. (m)

Objętość
(tys. m3)

Sawica - Omulew - Narew - Wisła szczycieński
Jarka - Gołdapa - Węgorapa
gołdapski

186,3
172,2

5,2
27,5

5203,9
17 116,8

Elbąg
Liwa - Nogat
Jarka - Gołdapa - Węgorapa
Pasłęka
Dymer - Dadaj - Pisa - Łyna

elbląski
iławski
gołdapski
ostródzki
mrągowski/
olsztyński
mrągowski
iławski
kętrzyński
szczycieński

1446,0
152,5
149,0
395,7
131,4

3,0
2,4
10,9
54,5
7,5

380,7
43,4
230,0
423,5

olsztyński
nowomiejski
mrągowski
nidzicki
nowomiejski
giżycki
nowomiejski
iławski
piski/
mrągowski
giżycki/
mrągowski
iławski
iławski

Lp.

Nazwa jeziora

Dorzecze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brajnickie
Czarne k.
Pluszkiejm
Drużno
Gaudy
Gołdap
Isąg
Jełmuń

8.
9.
10.
11.

Juno
Kolmowo
Legińskie
Leleskie

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Łańskie
Łąkorz
Mikołajskie
Omulew
Partęczyny
Wielkie
Ryńskie
Skarlińskie
Szymbarskie
Śniardwy

Dajna - Guber - Łyna
Osa - Wisła
Sajna - Guber - Łyna
Kalwa - Kośno - Pisa - Wadąg Łyna
Łyna
Skarlanka - Drwęca - Wisła
Pisa -Narew - Wisła
Omulew - Narew - Wisła
Skarlanka - Drwęca - Wisła

21.

Tałty

22.
23.

Osa - Wisła
Trupel
Witoszewskie Iławka - Drwęca - Wisła
* ścieki odprowadzane bezpośrednio do jezior
** ścieki odprowadzane do dopływów jezior

Pisa -Narew - Wisła
Skarlanka - Drwęca - Wisła
Osa -Wisła
Pisa -Narew - Wisła
Pisa -Narew -Wisła

Powiat

Tabela 4. Wyniki pomiarów jakości powietrza wykonane w stacji mobilnej.
Miejsce postoju ambulansu
w miastach
Substancja

pył PM
10

Czas uśredniania

24 h

1 godz.
SO2
24 h

NO2

CO

benzen
C6H6

1 godz.

8 h krocząca

średnia z 7
dni

Biskupiec

Elbląg

uzdrowisko
Gołdap

10.02–03.03.2003 r.

05–27.03.2003 r.

03–24.04.2003 r.

minimalna

24.8

14.6

maksymalna

95.0

73.5

40.0

średnia

57.0

37.8

minimalna

nie wykryto

maksymalna

Wartość

Miejsce postoju ambulansu przy głównych drogach
krajowych woj. warmińsko-mazurskiego
Olsztynek
Małdyty
Sorkwity
droga E-7
droga E-7
droga nr 16

20.05.–11.06.
2003 r.
Stężenie zanieczyszczeń
[µg/m3]
5.9
18,1

17.10.–06.11.
2003 r.

14.11.–08.12.
2003 r.

10.8

11.2

62

52.4

56

20.0

30.5

29.7

33.3

nie wykryto

nie wykryto

poniżej1

poniżej 1

poniżej 1

125.0

54.5

53.2

65.0

54.5

254.3

średnia

26.5

23.1

4.7

26.2

14.7

26.8

minimalna

3.0

6.7

0.1

8.3

0.0

6.7

maksymalna

46.7

40.5

16.0

42.3

39.7

82.7

średnia

26.6

22.9

5.1

25.9

14.7

28.5

minimalna

3.8

1.9

nie wykryto

2.5

4.4

3.5

maksymalna

37.2

28.6

5.5

155.5

276.0

149.2

średnia

9.4

7.3

1.9

24.5

75.1

18.1

minimalna

700

300

300

244

447

329

maksymalna

1800

1200

600

443

1214

1665

średnia

1100

700

400

357

751

700

minimalna
maksymalna

2.5
5.9

1.2
3.64

0.74
1.1

średnia

4.45

2.42

0.925

nie prowadzono badań stężeń benzenu w powietrzu

Tabela 5. Poziomy dopuszczalne niektórych substancji w powietrzu, na podstawie załącznika
nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr 87, poz.,
796)
Nazwa
substancji

Okres
uśredniania

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu

Dopuszczalny poziom
substancji w
powietrzu + margines
tolerancji obowiązujący
w roku 2003

Dopuszczalna
częstość przekraczania
dopuszczalnego poziomu
w roku kalendarzowym

NO2

1 godzina

200 µg/m3

270 µg/m3

18 razy

rok

40 µg/m3

54 µg/m3

---

1 godzina

350 µg/m3

410 µg/m3

24 razy

24 godziny

150 µg/m3

150 µg/m3

3 razy

24 godziny

50 µg/m3

60 µg/m3

35 razy

rok

40 µg/m3

43,2 µg/m3

średnia
maksymalna z
kroczących
1 h / 8 godzin

10 mg/m3

14 mg/m3

---

rok

5 µg/m3

10 µg/m3

---

SO2

Pył PM10
CO

**

benzen

ołów w pyle
rok
--0,5 µg/m3
0,7 µg/m3
PM10
**
- dla CO - maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu
średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinową przypisuje się dobie, w
której ona się kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 17:00 dnia
poprzedniego do godziny 01:00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od
godziny 16:00 do 24:00 tego dnia.

89

FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
ENVIRONMENTAL PROTECTION FINANCING FOR EXAMPLE BANK OCHRONY
ŚRODOWISKA S.A. IN OLSZTYN
Agnieszka Baryła
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości

Wstęp
Obecny kształt prawny i organizacyjny systemu finansowania ochrony środowiska w
Polsce ma swoje korzenie w decyzjach podjętych w końcu lat 80-tych ubiegłego wieku.
Przełomowym momentem w procesie tworzenia tego systemu było powstanie Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który rozpoczął swą działalność z
dniem 1 lipca 1989 roku. Kolejnym krokiem było utworzenie banku specjalizującego się w
finansowaniu ochrony środowiska. Roli tej podjął się NFOŚ i GW i stał się głównym
akcjonariuszem Banku Ochrony Środowiska. BOŚ S.A uzyskał osobowość prawną i
rozpoczął działalność w 1991 roku, jest pierwszym w Polsce bankiem ekologicznym
(Poskrobko 1998). System finansowania ochrony środowiska dodatkowo uzupełniają
wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska oraz fundacje ekologiczne,
banki, fundusze inwestycyjne, instytucje leasingowe. Niemałą rolę spełniają także środki
pozyskiwane z programów unijnych.
Działalność kredytowa Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział Olsztyn
w latach 1995-2003
Olsztyński Oddział BOŚ S.A. powstał w lipcu 1992 roku i początkowo swym zasięgiem
działania obejmował cały obszar Zielonych Płuc Polski (województwa północno-wschodniej
Polski), obecnie na strukturę organizacyjną obszaru składają się 2 Oddziały (Olsztyn i
Białystok) i 5 Oddziałów Operacyjnych (Elbląg, Ełk, Łomża, Olsztyn, Suwałki).
Olsztyński

Oddział

BOŚ

S.A.

obok

działalności

komercyjnej

współfinansuje

przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska polegające na: ograniczaniu powstawania
zanieczyszczeń u źródła, ograniczaniu zasięgu oddziaływania zanieczyszczeń, likwidacji
uciążliwej produkcji, utylizacji i zagospodarowaniu odpadów.
Środki na udzielane przez BOŚ S.A. kredyty preferencyjne pochodzą głównie z
Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z
lokat deponowanych W BOŚ S.A. Swój wkład w finansowanie inwestycji z zakresu ochrony
środowiska mają również: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart
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Fund, Fundacja Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja, Fundacja Rolnicza. Spośród
wymienionych instytucji najszerszy zakres współpracy BOŚ S.A. Oddział w Olsztynie do
2002 r. realizował z NFOŚ i GW, a od 2003r. z WFOŚ i GW w Olsztynie. Zasady tej
współpracy, określone w umowach pozwalają na udzielanie przez Bank preferencyjnych,
niskooprocentowanych kredytów. Narodowy i Wojewódzki Fundusz w Olsztynie określając
i przekazując środki finansowe na kredyty proekologiczne, dokonują wyboru beneficjentów
lub określają kierunki ich przeznaczenia. Ustalają także wysokość oprocentowania kredytów,
przewidywane efekty ekologiczne i terminy realizacji zadań. Bank ponosi odpowiedzialność
za efektywne spożytkowanie kredytu, jego terminową spłatę oraz osiągnięcie zakładanych
efektów ekologicznych. Kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych, podmiotów
gospodarczych oraz jednostek samorządowych.
W latach 1995 – 2003 BOŚ S.A. Oddział w Olsztynie udzielił 157 mln PLN
preferencyjnych kredytów na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony i rekultywacji
środowiska, z czego na poszczególne dziedziny przypadało:
1) ochrona wód – 80,19mln PLN,
2) ochrona atmosfery – 51,25mln PLN,
3) ochrona powierzchni ziemi – 14,7mln PLN,
4) gospodarka wodna – 2,3mnl PLN
5) rozwój agroturystyki – 8,28mln PLN
6) inne – 0,28mln PLN (Raport ekologiczny BOŚ S.A. Oddział w Olsztynie 2004).
Finansowanie poszczególnych dziedzin miało różny zakres w poszczególnych latach. W
latach 1995-2002 dominowało kredytowanie inwestycji z zakresu ochrony wód, w latach
2001-2003 z zakresu ochrony atmosfery i rozwoju agroturystyki.
Podsumowanie i wnioski
Zachowanie naturalnego charakteru Zielonych Płuc Polski, a jednocześnie tworzenie
podstaw gospodarczych i cywilizacyjnych wymagają środków i pomocy finansowej. Dlatego
BOŚ S.A. wraz z instytucjami tworzącymi system finansowania ochrony środowiska
wspierają finansowo przedsięwzięcia służące nie tylko ochronie tych cennych obszarów, ale
również wspomagają potencjał gospodarczy w ramach zasad zrównoważonego rozwoju.
Literatura
Poskrobko B., 1998, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa.
Raport ekologiczny Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie, 2004.
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WSPARCIE OCHRONY ŚRODOWISKA W POLITYCE ROLNEJ
PO INTEGRACJI Z UE
SUPPORT FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE AGRICULTURAL
POLICY AFTER POLAND’S INTEGRATION WITH THE EU
Katarzyna Brodzińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

Wstęp
W użytkowaniu gospodarstw rolnych w Polsce znajduje się ok. 61,8% powierzchni
gruntów. Z uwagi na fakt, że produkcja rolna powoduje zmiany właściwości wody, gleby,
powietrza oraz przyczynia się do zmian bioróżnorodności w krajobrazie wiejskim, ważne jest
przestrzeganie zasad rozwoju zrównoważonego właśnie w skali mikro, na szczeblu
gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne w systemie rolnictwa zrównoważonego powinno
spełniać trzy podstawowe cele [Woś, Zegar 2002, Ziętara 2000, Runowski 2000]:
produkcyjno-ekonomiczny (wytwarzanie określonej ilości produktów rolnych i zapewnianie
odpowiedniego poziomu dochodu rolnikom), ekologiczny (właściwe wykorzystywanie
zasobów środowiska przyrodniczego i utrzymywanie jego długookresowej równowagi),
społeczny (dbanie o piękno krajobrazu rolniczego). Polityka rolna po integracji z UE jest w
dużym stopniu ukierunkowana na realizację tych celów, ze szczególnym uwzględnieniem
celu ekologicznego.
Omówienie wyników
Głównym celem badań była wstępna ocena skali i zakresu działań na rzecz ochrony
środowiska realizowanych w ramach polityki rolnej, a finansowanych w ramach PROW
i SOP „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów
wiejskich”. W pracy wykorzystano wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku oraz
dane ARiMR z grudnia 2004 roku. Opracowanie wyników oparto na analizie porównawczej
poziomej w układzie województw.
W polityce rolnej po integracji z UE działania na rzecz ochrony środowiska wspierane są
zarówno w sposób bezpośredni (finansowanie działań proekologicznych), jak i pośredni. W
zasadzie warunkiem koniecznym uzyskania finansowania w ramach większości działań, jest
spełnianie przez gospodarstwo standardów w ochronie środowiska. Finansowane w ramach
PROW

działanie

dotyczące

wspierania

działalności

rolniczej

na

obszarach

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), w największym stopniu w sposób
pośredni wspiera działania na rzecz ochrony środowiska. Płatności z tego tytułu w roku 2004
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otrzymali rolnicy na 6 451,4 tys. ha, czyli 38,2% powierzchni użytków rolnych w Polsce.
Widoczne
w

jest

znaczne

województwach

zróżnicowanie

północnych:

w

podlaskie

obrębie

województw,

(65,5%),

z

koncentracją

zachodniopomorskie

(53,8%),

warmińsko-mazurskie (50,4%) oraz województwo lubuskie (53,8%). Warunkiem koniecznym
uzyskania wsparcia jest przestrzeganie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej (ZDPR)
w pełnym zakresie do 2008 roku.
Kolejne działanie, wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dobrostanu zwierząt
(programy rolnośrodowiskowe), ma mniejszy zasięg i w latach 2004-2006 obejmie ok. 5%
powierzchni UR (z koncentracją w wydzielonych strefach priorytetowych). Jest to wspieranie
działań na rzecz ochrony środowiska wybiegających poza ZDPR.
Warunkiem

koniecznym

uzyskania

dofinansowania

z

Sektorowego

Programu

Operacyjnego (SOP) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój
obszarów wiejskich” w ramach działań inwestycje w gospodarstwach rolnych czy ułatwianie
startu młodym rolnikom, jest spełnienie standardów w ochronie środowiska. Beneficjenci
ubiegający się bezzwrotną premię na zagospodarowanie mają okres 5 lat na osiągnięcie
wymaganych standardów. Natomiast beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie inwestycji
w gospodarstwach rolnych muszą spełniać te standardy już w momencie ubiegania się o
dofinansowanie lub spełniać je po realizacji przedsięwzięcia. W praktyce oznacza to, że jeśli
w gospodarstwie nie są spełniane wymagane standardy, środki z tego działania można
przeznaczyć wyłącznie na ich realizację.
Wnioski
Polityka rolna po integracji z UE w dużym stopniu wspiera działania na rzecz ochrony
środowiska. Główne założenia realizowanych programów operacyjnych w aspekcie ochrony
środowiska są zbieżne, jednak szczegółowe rozwiązania w kwestiach technicznych są
niedopracowane. W celu racjonalizacji kosztów, ważne jest opracowanie sprawnego systemu
kontroli spełniania standardów w ochronie środowiska na poziomie gospodarstwa rolnego.
Literatura
RUNOWSKI H. 2000. Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych. Rocz.
Nauk. SERiA (II) 1. Warszawa-Poznań-Zamość: 94-102
WOŚ A., ZEGAR J.S. 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ: ss.107
ZIĘTARA W. 2000. Tradycyjne i współczesne podejście do równowagi w gospodarstwach
rolniczych. Pam. Puł. 120 (II). IUNG Puławy: 553-563
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BILANSE FOSFORU W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PHOSPHORUS BALANCE IN SELECTED FARMS
ON ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE
Piotr Burczyk, Ryszard Konieczny
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy
w Szczecinie

Wstęp
Fosfor należy do podstawowych składników niezbędnych do życia i rozwoju organizmów.
Ogromna rola fosforu w żywieniu roślin i zwierząt powoduje, że bardzo duże jego ilości są
corocznie wnoszone do gospodarstw rolnych w postaci pasz czy nawozów mineralnych. Duża
część dostarczonego fosforu może zostać stracona w wyniku nieodpowiedniego
gospodarowania i stać się zagrożeniem dla środowiska. W pracy postawiono za cel
zaadaptowanie i porównanie dwóch metod obliczania bilansu składników nawozowych i
wykorzystanie jej w warunkach intensywnej produkcji rolnej Pomorza Zachodniego.
Omówienie wyników
Badania prowadzono w pięciu gospodarstwach rolnych zlokalizowanych wokół Jeziora
Miedwie

w

województwie

zachodniopomorskim

We

wszystkich

gospodarstwach

wykonywano pomiary wnoszenia i wynoszenia składników mineralnych w zakupionych i
sprzedanych produktach, które służyły do sporządzenia bilansów fosforu dla gospodarstwa
metodą bilansu „u bramy gospodarstwa” wg metodyki przedstawionej przez Pietrzaka [1997]
oraz za pomocą modelu MACROBIL (IUNG Puławy) do sporządzenia bilansu w skali
gospodarstwa metodą „na powierzchni pola”.
Bilans „bramowy” wykazywał, że nawozy fosforowe były głównym źródłem fosforu
wnoszonego do gospodarstw. Ilości te wahały się od 7 do 46 kg P ⋅ ha-1 na rok. Wynoszenie
fosforu z gospodarstw wahało się w zakresie od 1 do 23 kg P ⋅ ha-1. W większości wypadków
największe wynoszenie następowało w postaci sprzedanych plonów. Sprzedane produkty
zwierzęce stanowiły od 0 do 44 % całkowitego wynoszenia fosforu z gospodarstw. Jedynie w
gospodarstwie II

wynoszenie odbywało się jedynie

w wyniku sprzedaży produktów

zwierzęcych (od 1 do 4 kg P ⋅ ha-1). Wartości bilansu fosforu wahały się w granicach od –6 do
+ 40 kg P ⋅ ha-1. Zbliżone wartości zanotował również Barszczewski i

in. [1999]. W

intensywnym gospodarstwie IV zanotowano zmniejszające się nadmiary fosforu od +6 kg P ⋅
ha-1 w roku 2000 do zaledwie +0,4 kg P ⋅ ha-1 w roku 2002. Jednocześnie nastąpił wzrost
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wykorzystania fosforu z 76 do prawie 98%. Najniższe efektywności stwierdzono w
gospodarstwie II – najmniejszym i o ekstensywnej produkcji. Następuje tu coroczny spadek
efektywności gospodarowania fosforem ( z 13,4 do 8 %).
Wyniki bilansu otrzymane z wykorzystaniem modelu MACROBIL różniły się znacznie
od obliczonych metodą standardową (wg Pietrzaka [1997]). W gospodarstwach IV i V
metoda standardowa wykazała we wszystkich latach nadmiary fosforu od 3,5 do 9 kg P ⋅ ha-1
większe niż obliczone modelem. Natomiast dla gospodarstw II i III nadmiar wg MACROBIL
był wyższy we wszystkich latach (od 4 do 25 kg P ⋅ ha-1). Jedynie w gospodarstwie I w latach
2000 i 2001 bilans obliczony standardowo był wyższy o 6 i 10 kg P ⋅ ha-1 niż obliczony
modelem a w roku 2002 sytuacja uległa odwróceniu i model wykazał wyższy nadmiar o 5 kg
P ⋅ ha-1. Efektywność wykorzystania fosforu obliczona modelem była znacznie wyższa niż
obliczona metodą „u bram gospodarstwa’.
Wnioski
Uzyskane, zróżnicowane wartości bilansu oraz efektywności świadczą o wysoce
zróżnicowanej intensywności gospodarowania fosforem w poszczególnych gospodarstwach.
Wyniki bilansu wskazują, iż wiele gospodarstw województwa zachodniopomorskiego
wykazuje zbliżony do gospodarstw państw zachodnioeuropejskich nadmiar składników
nawozowych i charakteryzuje się zbliżoną efektywnością ich wykorzystania. Głównym
powodem rozbieżności w wynikach uzyskanych za pomocą obu metod było to że bilans
obliczony metodą standardową obejmował na równi produkcję roślinną i zwierzęcą a bilans
MACROBIL skupiał się bardziej na produkcji polowej.
Literatura
BARSZCZEWSKI J. , WALCZUK T., BURS W. 1999. Bilans azotu, fosforu i potasu w
gospodarstwie na przykładzie Zakładu Doświadczalnego w Falentach. Wiadomości Instytutu
Melioracji i Użytków Zielonych t.XX z.1 s.29-37
PIETRZAK S. 1997. Metoda bilansowania składników nawozowych w gospodarstwie
rolnym. Materiały Instruktażowe IMUZ 116 Wydawnictwo IMUZ
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BIOEKONOMICZNE ASPEKTY TRWAŁEGO ROZWOJU
GOSPODARSTW ROLNYCH NA OBSZARACH WRAŻLIWYCH
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FARMS ON FRAGILE LANDS IN VIEW
OF BIOECONOMIC CRITERIA
Adam Czarnecki, Anna Lewandowska-Czarnecka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska

Rolnictwo wykorzystuje dla realizacji swoich celów naturalną zdolność ekosystemu do
produkcji biomasy. Człowiek bezpośrednio wpływa na intensywność przepływów materii i
energii i organizację systemu dążąc do przetwarzania zasobów w określone produkty roślinne.
W sposób niezamierzony natomiast oddziaływuje na środowisko, którego stan wyraża rodzaj
równowagi jaki istnieje pomiędzy biocenozą a abiotycznym czynnikami. Ponieważ
równowagę tworzą przemiany o długotrwałym przebiegu, to doświadczane są zarówno
bezpośrednie jak i przejawiające się z opóźnieniem następstwa interwencji w ekosystem.
Rozległość przemian w ekosystemie zależy od rozmaitych czynników wpływających na
decyzje co do zaplanowania upraw i zastosowania technologii. Ogromną role odgrywają
czynniki związane z uwarunkowaniami zewnętrznymi, w jakich funkcjonuje gospodarstwo, tj.
rynek, przepisy prawa, popyt, ceny, technologie i dostęp do informacji. Spośród
wewnętrznych uwarunkowań ważne czynniki są kształtowane przez umiejętności, wiedzę,
kulturę pracy. W ostatnich latach rynek na produkty rolne zmienił się w sposób zasadniczy.
Zakończył on okres wysokiego popytu i opłacalności produkcji rolnej. Wysokie ceny nakładu
na produkcję oraz spadek cen na produkty rolne wywołany spadkiem popytu powoduje, że
planowanie produkcji jest trudne. Należy posiadać znajomość rynku w zakresie produktów
nie objętych regulacją kwotową, a które jest w stanie wyprodukować rolnik. Należy mieć
wiedzę i uwzględniać w planowaniu przebieg naturalnych procesów, jakie zachodzą na
obszarze gospodarstwa. Nie można bowiem dopuścić do strat nakładu na produkcję, z
powodu wynoszenia ich poza obszar gospodarstwa. Podobnie straty przynosi niedopasowanie
relacji pomiędzy potrzebami i oddziaływaniem na środowisko uprawianej rośliny, jak i
rodzaju agrotechniki do warunków, w których zachodzi produkcja. Wymaga to
przeprowadzenia analizy dla właściwej oceny ograniczeń i produkcyjnej wartości naturalnego
kapitału jaki stanowi dla rolnika gleba. Również nie można dopuścić do spadku wartości
produkcyjnej gleby, w wyniku braku stosowania zabiegów konserwujących glebę oraz wodę
w układzie mikrozlewni, w jakim gospodarstwo funkcjonuje.
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Nieprzestrzeganie w wielu przypadkach powyższych zasad planowania produkcji w
okresie, było charakterystyczne dla poprzedniego okresu, w którym straty w środowisku nie
wywierały zasadniczego wpływu na efektywność gospodarowania. Spowodowało to
niekorzystne zmiany w środowisku glebowym zmniejszające jej produktywność, jak spadek
zawartości materii organicznej (Dziadowiec, Czarnecki 2000). Nastąpiły także zmiany w
krajobrazie, powodujące nasilenie zjawisk erozji i denudacji oraz jako konsekwencje tych
zjawisk eutrofizację wód w skali zlewni rolniczych.
Rolnictwo obecnie przeżywa okres transformacji i adaptacji do gospodarowania w
nowych warunkach. Wielu rolników stosuje także rozmaite innowacyjne rozwiązania
angażując potencjał produkcyjny dla produkcji rynkowej. Jednakże chcąc rozwijać trwałe
gospodarstwo, należy uwzględnić w planach produkcji optymalizację wykorzystania i
ochrony zasobów naturalnych na równi z dążeniami do osiągania wysokich dochodów.
Wymaga to umiejętności gromadzenia i łączenia informacji środowiskowych, dotyczących
obszaru gospodarowania z rozległymi informacjami na temat funkcjonowania rynków na
produkty roślinne. Bardzo przydatnym narzędziem umożliwiającym łączenie tych dwóch
różnych typów informacji jest model bioekonomiczny. Model taki ponadto, poprzez
zastosowanie analizy systemowej, pozwala analizować wartość czynników wpływających na
decyzje i oceniać jej skutki co następnie pozwala wprowadzać zmiany w decyzjach
dotyczących następnych lat cyklu produkcyjnego.
Dla celów pracy zaproponowano model umożliwiający analizowanie i ocenę
gospodarowania na obszarach wrażliwych na erozję. Uwzględnia on badanie przepływów
materii, energii i środków pieniężnych w gospodarstwie. Umożliwia on liczenie rozmaitych
wskaźników efektów gospodarowania, w tym relacji nakładu do uzyskanych efektów.
Uwzględnienie informacji środowiskowych umożliwia ocenę trafności wyboru uprawianych
roślin w odniesieniu do potencjału produkcyjnego, jak i cen produktu. Model umożliwia także
ocenę skutków środowiskowych zastosowanej techniki uprawy. Model zastosowano do oceny
gospodarowania dla kilku gospodarstwach, których właściciele w różnym stopniu uwzględnili
znaczenie zagrożenia erozją dla efektów gospodarowania.
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EWOLUCJA POKOLENIOWA POGLĄDÓW NA TEMAT OCHRONY
ŚRODOWISKA – ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA STUDENTÓW
I ICH RODZICÓW
THE GENERATION EVOLUTION OF OPINIONS ON THE PROTECTION
OF HABITAT - STUDENTS AND THEIR PARENT'S ECOLOGICAL
CONSCIOUSNESS
Sylwia Dziedzic
Politechnika Rzeszowska, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności

Świadomość ekologiczna jest częścią świadomości społecznej. K. Górka, B. Poskrobko i
W. Radecki uważają, że pojęcie to może być używane w dwóch znaczeniach. W znaczeniu
szerszym oznacza całokształt uznawanych idei, wartości i opinii o środowisku przyrodniczym
jako miejscu życia i rozwoju człowieka (społeczeństwa), wspólnych dla określonych grup w
danym okresie historycznym. W znaczeniu węższym, bardziej praktycznym, świadomość
ekologiczna jest to stan wiedzy, poglądów i wyobrażeń ludzi o roli środowiska w życiu
człowieka, jego antropogennym obciążeniu, stopniu wyeksploatowania, zagrożenia i ochrony,
w tym także stan wiedzy o sposobach i instrumentach sterowania użytkowaniem i ochroną
środowiska. W ogólnym zarysie wymienieni autorzy wyodrębniają świadomość ekologiczną:
potoczną, ideologiczną i naukową.
Potoczna świadomość ekologiczna kształtuje się głównie pod wpływem zasłyszanych
opinii, poglądów i stereotypów, które nie tworzą zwartej całości. Zdecydowanie drugorzędną
rolę w jej kształtowaniu odgrywa wiedza, najczęściej cząstkowa, oraz własne doświadczenia.
Świadomości potocznej przeważnie towarzyszy stan zafałszowanego postrzegania wzajemnej
zależności między człowiekiem a środowiskiem.
Ideologiczna świadomość ekologiczna kształtuje się pod wpływem określonej ideologii i
zwykle ma zabarwienie emocjonalne. Zawiera ona elementy wiedzy oraz ideologicznie
uzasadnione poglądy, przekonania i opinie. Świadomość ta najczęściej się przejawia wśród
działaczy ekologicznych ruchów społecznych, członków niektórych partii, osób głęboko
związanych z określonym wyznaniem itp.
Naukowa świadomość ekologiczna kształtuje się głównie pod wpływem wiedzy i
proekologicznego wychowania. Ważną rolę odgrywa także własne doświadczenie, natomiast
zdecydowanie mniejszą - potoczne opinie, funkcjonujące stereotypy, przekonania ideowe i
„modne” poglądy. Świadomość naukowa może się przejawiać na poziomie specjalistycznym,
gdzie gruntownej wiedzy towarzyszą bogate doświadczenia, oraz na poziomie powszechnym,
gdzie oprócz określonej wiedzy występuje pewien aspekt emocjonalny, ideowy lub
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obyczajowy.
Pożądane jest, aby współczesna młodzież zdobywała jak najszerszą wiedzę z zakresu
ochrony środowiska naturalnego. Obecne, pojawiające się z coraz większym nasileniem
zagrożenia ekologiczne uświadamiają konieczność prowadzenia edukacji w tym zakresie na
wszystkich szczeblach nauczania, łącznie z kształceniem ustawicznym. Jak stwierdza D.
Kiełczewski świadomość ekologiczna nie jest człowiekowi dana „raz na zawsze”, lecz może
ulegać modyfikacjom, a więc można ją w sposób świadomy kształtować.
W streszczeniu zaprezentowane zostaną głównie założenia teoretyczne i metodologiczne
badań oraz charakterystyka próby badawczej. Wyniki będą szczegółowo przedstawione w
publikacji.
Celem prowadzonych badań było uzyskanie wiedzy na temat kształtowania się
świadomości ekologicznej wśród studentów i ich rodziców. To ciekawe porównanie da obraz
tego, która z tych grup charakteryzuje się wyższą świadomością ekologiczną, albo, co też jest
możliwe – czy rodzice mają znaczący, decydujący wpływ na kształtowanie się świadomości
ekologicznej swoich dzieci, co objawi się kształtowaniem się świadomości ekologicznej na
zbliżonym poziomie tych dwóch grup społecznych, przy bezpośrednim porównywaniu
układu: rodzic i jego dziecko. Badaniami w tym zakresie od ponad dekady zajmują się
wspólnie Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Centrum Badań Opinii Społecznych, prowadząc
je w sposób cykliczny, co pozwoli na konfrontację wyników.
Punktem wyjścia prowadzonej analizy stanowiła diagnoza stanu świadomości
ekologicznej dwóch grup społecznych: studentów i ich rodziców.
Badania

dotyczące

świadomości

ekologicznej

wybranych

grup

mieszkańców

województwa podkarpackiego przeprowadzono w 2004 r. na 222 osobowej próbie celowej
(ankieta skierowana była do studentów I roku i ich rodziców). Podana liczba oznacza, że
spośród otrzymanych z powrotem, wypełnionych ankiet wybrano tylko te, które stanowiły
pary, czyli student odpowiedział na zadane pytania i taką samą ankietę wręczył do
wypełnienia swojemu rodzicowi. W ten sposób do ostatecznych badań zebrano w sumie 111
par ankiet. Badania wykonano w ramach przedmiotu „Ochrona środowiska i zarządzanie
środowiskiem”, realizowanego na pierwszym roku studiów, na kierunku Zarządzanie i
Marketing

Politechniki

Rzeszowskiej.

Przygotowana

ankieta

badawcza

stanowiła

odzwierciedlenie ankiety, która posłużyła do wykonania ogólnopolskich badań przez
wymienione wcześniej instytucje wśród dorosłych mieszkańców Polski. Wszystkie pytania
zawarte w kwestionariuszach ankiet były identyczne.
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PALUDOLOGIA JAKO NAUKA O MOKRADŁACH
PALUDOLOGY AS A SCIENCE OF WETLANDS
Janusz Gotkiewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Wstęp
W ostatnich latach pojawił się w literaturze naukowej termin paludologia rozumiany jako
nauka o mokradłach. Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie
wykładany jest przedmiot Paludologia. Jest to związane z rosnącym znaczeniem obszarów
mokradłowych. Podkreśla się szczególną rolę mokradeł w środowisku przyrodniczym oraz
konieczność ich ochrony i zrównoważonego użytkowania. Celem niniejszej pracy jest
charakterystyka paludologii.
Charakterystyka paludologii
Nazwa paludologia pochodzi od słów łacińskich palus,-udis czyli bagno, bagnisko oraz
paluster,-ris czyli bagnisty. W tym znaczeniu paludologia może być rozumiana jako nauka o
bagnach (bagnoznawstwo), w szerszym ujęciu jako mokradłoznawstwo czyli nauka o
mokradłach, a w jeszcze szerszym jako nauka o obszarach wodno-błotnych.
Według Leksykonu ekologiczno-gleboznawczego Prusinkiewicza [3] bagno jest trwale
podmokłym terenem, porosłym roślinnością przystosowaną do bardzo mokrych warunków,
z czasem przekształcającą się w torf.
Okruszko [2] podaje, że mokradła określane też jako siedliska hydrogeniczne są to
miejsca silnie uwodnione ze specyficzną florą i fauną przystosowaną do nadmiaru wody.
Wynikiem dużego uwilgotnienia jest akumulacja utworów hydrogenicznych głównie w
postaci torfu, ale również mułu i gytii. Najważniejszymi mokradłami są torfowiska,
mułowiska i gytiowiska. Ostatnio uznano za celowe zaliczanie do mokradeł także
odwodnionych i przeobrażonych siedlisk hydrogenicznych użytkowanych rolniczo,
występujących pod lasami lub będących nieużytkami. Uzasadnieniem jest mokradłowa
geneza tych siedlisk oraz możliwość ich renaturyzacji czyli odtwarzania pierwotnych
warunków siedliskowych [1]. Mokradła zajmują na kuli ziemskiej 6 413 000 km2, w tym
torfowiska 3 985 000 km2.
Pojęcie obszary wodno-błotne związane jest z Konwencją Ramsarską z 1971 r. o
obszarach wodno-błotnych. Według Konwencji są to ekosystemy ściśle zależne od wody
mające znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe dla ptaków. Zalicza
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się do nich tereny bagien, błot, torfowisk, zbiorniki wodne o wodach stojących, płynących,
słodkich, słonawych i słonych łącznie z morskimi, których głębokość w czasie odpływu nie
przekracza 6 m.
Należy przyjąć, że obszarem działania paludologii rozumianej jako mokradłoznawstwo
powinny być mokradła (siedliska hydrogeniczne) rozpatrywane według podanej wyżej
definicji Okruszki z uwzględnieniem siedlisk odwodnionych i przeobrażonych. Natomiast
związane z obszarami wodno-błotnymi siedliska wodne ( rzeki, jeziora, zbiorniki, oczka
wodne, wody słone) powinny być domeną hydrologii i hydrografii.
Badania mokradeł w Polsce znacznie rozwinęły się już w Polsce międzywojennej. Po II
wojnie światowej zaczęto na dużą skalę meliorować i zagospodarowywać rolniczo obszary
mokradłowe. Realizacja tych zadań polegająca głównie na odwadnianiu miała często ujemne
skutki Odwodnieniu towarzyszy stałe obniżanie wierzchniej warstwy gleb wywołane
mineralizacją materii organicznej.
Dopiero

przeprowadzone

obszerne

prace

badawcze

dostarczyły

argumentów

potwierdzających konieczność nowego pojmowania roli i przyszłości terenów mokradłowych.
W literaturze polskiej pojawiło się pojęcie paludologii.

Nauka ta uznaje za konieczne

odejście od traktowania mokradeł głównie jako obszarów ważnych gospodarczo. Wskazuje
na szczególną rolę tych terenów w środowisku przyrodniczym z racji ich odrębności i
wyjątkowej różnorodności biologicznej podkreślając jednocześnie dużą wrażliwość mokradeł
na zmiany w środowisku. Dlatego dużego znaczenia nabiera

zachowanie mokradeł w

krajobrazie, ochrona ich cennych walorów przyrodniczych i zrównoważone, proekologiczne
użytkowanie. Tak rozumiane zadania wychodzące naprzeciw trendom nauki światowej są
obszarem działania paludologii.
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seminaryjne 43. Aktualna problematyka ochrony mokradeł. Wydawnictwo IMUZ.
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AGROTURYSTYKA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ PRZYJAZNA ŚRODOWISKU3
AGRITOURISM AS AN ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY ECONOMIC ACTIVITY
Wojciech Gotkiewicz1, Anna Stasiulewicz2
1

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska,
2
Instytut Melioracji i Użytków Rolnych w Falentach

Wstęp
Zmniejszająca się opłacalność produkcji rolniczej stwarza sytuację, w której ludność
rolnicza zmuszona jest do poszukiwania dodatkowych lub alternatywnych źródeł dochodu.
Jedną z takich możliwości jest wykorzystanie posiadanych zasobów do rozwoju
agroturystyki.
Nie wszystkie regiony Polski są jednakowo interesujące turystycznie i nadają się do
prowadzenia tego typu działalności. Warmia i Mazury posiadają bardzo korzystne warunki do
rozwoju agroturystyki. Obszar wytypowany do badań, posiada dodatkowe walory w postaci
unikalnych zabytków hydrotechnicznych, takich jak Kanał Ostródzko–Elbląski4.
Omówienie wyników
Zasadniczym celem badań było poznanie wpływu Kanału na rozwój agroturystyki w jego
otoczeniu. Badania przeprowadzono w 2004 roku na obszarze położonym wzdłuż trasy
Kanału

Ostródzko-Elbląskiego.

Badaniami

objęto

36

właścicieli

gospodarstw

agroturystycznych, położonych w odległości do 10 km od trasy Kanału oraz 54 turystów
odbywających rejsy po Kanale statkiem Żeglugi Ostródzko–Elbląskiej. Podstawowym
narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu, opracowany w Katedrze Agrobiznesu i
Ekonomii Środowiska UWM w Olsztynie, uzupełniony wywiadami bezpośrednimi.
Właściciele gospodarstw agroturystycznych charakteryzowali się korzystnym poziomem
takich wskaźników jak wiek i wykształcenie. Średnia wieku respondentów wynosiła 45 lat,
zaś poziom wykształcenia w większości przypadków był co najmniej średni. Wykształcenie
wyższe posiadało ponad 30,0% rolników, co 15-krotnie przekracza średnią dla obszarów
wiejskich w Polsce.
Gospodarstwa objęte badaniami były położone w większości w zwartej zabudowie.
Budynki mieszkalne zaliczały się do względnie nowych. W badanej grupie gospodarstwa
specjalistyczne występowały w niewielkim odsetku. Większość stanowiły gospodarstwa
3
4
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wielokierunkowe o relatywnie niewielkiej średniej powierzchni. Na podkreślenie zasługuje
jednak duży udział gospodarstw ekologicznych, znacznie przewyższający średnią w Polsce.
Gospodarstwa agroturystyczną tylko w 40,0% zrzeszone były w stowarzyszeniach
agroturystycznych. Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż stowarzyszenia zapewniają swoim
członkom szereg ułatwień, takich jak kategoryzacja, reprezentowanie ruchu turystyki
wiejskiej wobec organów administracji państwowej, tworzenie bazy danych z rezerwacją
miejsc itp.. Podstawowym motywem podjęcia działalności agroturystycznej była możliwość
uzyskania dodatkowych dochodów, co wiązało się z brakiem opłacalności produkcji rolniczej.
W gospodarstwach działających w dłuższym okresie czasu dochody z agroturystyki stały się
podstawową formą pozyskiwania środków finansowych. Wszyscy badani uznali wpływ
bliskości Kanału Ostródzko-Elbląskiego za pozytywny i sprzyjający prowadzeniu
gospodarstwa agroturystycznego. Kanał, znajdujące się na nim zabytkowe urządzenia
hydrotechniczne oraz otaczający go krajobraz był, w opinii respondentów, czynnikiem
przyciągających turystów. Co trzeci uczestnik rejsu, w trakcie swojego pobytu wynajmował
kwaterę w gospodarstwach agroturystycznych. Respondenci wskazywali jednak na brak
współpracy z administracją Żeglugi Ostródzko-Elbląskie w zakresie np. wspólnej promocji i
informacji. Uczestnicy rejsów to przede wszystkim obywatele Polski i Niemiec. Turyści o
Kanale najczęściej dowiadywali się ze źródeł nieformalnych (rodzina, znajomi). Pozostali
czerpali informację z przewodników i internetu. Głównym motywem ich przyjazdu była
możliwość obserwacji Kanału wraz z urządzeniami technicznymi oraz pobyt w atrakcyjnym
krajobrazowo i przyrodniczo regionie.
Wnioski
Kanał Ostródzko–Elbląski jest niewątpliwie atrakcją turystyczną dużego formatu. Jego
obecność wspomaga rozwój działalności agroturystycznej w otaczających go gminach.
Należy jednak dążyć do stworzenia systemu ścisłej kooperacji zarządcy Kanału oraz
właścicieli gospodarstw agroturystycznych, najlepiej reprezentowanych przez stowarzyszenia
agroturystyczne. Współpraca obu stron powinna przynieść znacznie lepsze rezultaty, aniżeli
jej brak lub sporadyczne kontakty.
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PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE I NATURA 2000
NIE OCHRONIĄ RÓŻNORODNOŚCI GATUNKOWEJ I SIEDLISK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
AGRO-ENVIRONMENTAL PROGRAMMES AND NATURA 2000
WILL NOT PROTECT SPECIES BIODIVERSITY AND HABITATS
OF THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP
Piotr Indykiewicz
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Katedra Zoologii

Sieć Natura 2000 w kształcie proponowanym Komisji Europejskiej przez Departament
Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska nie gwarantuje ochrony najcenniejszych
elementów przyrody, m.in. dlatego, że „zaledwie co trzeci z występujących w Polsce
gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i zaledwie co czwarty występujący w kraju
rodzaj siedliska przyrodniczego jest wystarczająco reprezentowany w rządowym projekcie
Natura 2000. Dla szesnastu gatunków i trzech typów siedlisk przyrodniczych w projekcie
rządowym pominięto całość, albo zdecydowana większość ich polskich zasobów”. Tak zatem
sieć Natura 2000 w powyższym kształcie nie odzwierciedla faktycznych zasobów
różnorodności biologicznej Polski i w związku z tym powinna być sukcesywnie rozwijana.
W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego do sieci Natury 2000 Ministerstwo
Środowiska desygnowało (maj 2004 r.) jedynie cztery OSO (tj.: Błota Rakutowskie, Bagienna
Dolina Drwęcy, Dolina Dolnej Wisły i Ostoja Nadgoplańska) oraz jeden SOO (tj. Forty w
Toruniu), które łącznie zajmują powierzchnię 68,2 tys. ha (tj. ok. 3,8% powierzchni
województwa). O niekompletności rządowej propozycji świadczy m.in. fakt, że nie zawiera
ona co najmniej 17 obszarów spełniających kryteria obszarów Natury 2000 (m.in.: Ostoja
Lidzbarska, Cytadela Grudziądz, Żwirownia w Skokach Dużych, Jeziora Wdzydzkie,
Cyprianka). Należy zatem w najkrótszej perspektywie czasowej podjąć działania
umożliwiające włączenie tych obszarów do sieci Natura 2000. Wśród nich winny znaleźć się:
a/ ok. 110 kilometrowy odcinek Doliny Wisły - pomiędzy Nieszawą a Solcem Kujawski –
gdzie występuje: 11 rodzajów siedlisk z I zał. Dyrektywy Siedliskowej (DS), 15 gatunków
zwierząt i roślin z zał. II tej dyrektywy oraz 35 gatunków ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej
(DP), b/ Bory Tucholskie (w granicach województwa) – w których reprezentowane jest 19
rodzajów siedlisk przyrodniczych z zał. I DS, 16 gatunków roślin i zwierząt wymienianych w
zał. II DS, c/ Pojezierze Brodnickie (11 rodzajów siedlisk wymienianych w zał. I DS oraz 8
gatunków roślin i zwierząt wymienianych w zał. II DS), d/ Pałuki (17 rodzajów siedlisk
wymienianych w zał. I DS oraz 9 gatunków roślin i zwierząt wymienianych w zał. II DS).
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Spośród programów rolnośrodowiskowych zaledwie dwa pakiety (P01 i P02) mają
bezpośrednie zastosowanie dla ochrony siedlisk w dolinach rzecznych – tak ważnych w skali
województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwszy z nich zakłada rekompensaty finansowe dla
rolników utrzymujących ekstensywną gospodarkę na łąkach kośnych, a drugi dla gospodarzy
utrzymujących ekstensywny wypas bydła na użytkach zielonych. Jest to szczególnie ważne w
przypadku Doliny Noteci – będącej korytarzem ekologicznym o randze europejskiej – w
której w ostatnich dwóch dekadach odnotowano gwałtowny spadek liczebności populacji
lęgowych wielu gatunków ptaków, w tym: płaskonosa, rycyka, cyranki, czajki, kulika
wielkiego i kszyka. Te niekorzystne zmiany są konsekwenją zaprzestania koszenia i wypasu
łąk, zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz zarastania starorzeczy i torfianek w wyniku
przesuszenia łąk. W takiej sytuacji stawy rybne, a w szczególności w Ostrówku i w Smogulcu
– posiadające status ostoi europejskiej – winny być chronione. Jednak w praktyce programy
rolnośrodowiskowe nie gwarantują ich ochrony.
Fakt ten jest tym bardziej niepokojący bowiem konsekwencją rezygnacji z pakietów
ukierunkowanych na ochronę przyrody może być stopniowa utrata unikalnych zasobów
genowych, a ograniczenie możliwości wyboru spośród wielu wariantów działań
rolnośrodowiskowych i niski poziom stawek dotacji (w szczególności w części
motywacyjnej) będą stanowiły bardzo dużą barierę udziału (dobrowolnego) rolników w
programie. Należy zatem opracować i wdrożyć pakiet pomocy finansowej dla tych
gospodarstw rybackich, które w swej działalności uwzględniałby wymagania środowiskowe
(głownie ptaków) i pełniłyby funkcje hydrologiczne, klimatyczne i krajobrazowe.
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FORMY OCHRONY PRZYRODY W POWIECIE OLSZTYŃSKIM
THE FORMS OF THE NATURE PRESERVATION IN THE OLSZTYN
ADMINISTRATIVE DISTRICT
Anna Łapińska, Jacek Willecki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wstęp
Powiat olsztyński o powierzchni 2840,3 km2 zajmuje 11,7 % powierzchni województwa,
jego obszar obejmuje centralną część Pojezierza Olsztyńskiego. Jest zamieszkany przez 114,6
tysiąca mieszkańców, co stanowi około 7,7 % ludności województwa. Powierzchnia przyrody
chronionej stanowi 71,7 %

obszaru powiatu. Znajduje się on na obszarze funkcjonalnym

Zielone Płuca Polski, a jego południowa część to obszar o znaczeniu międzynarodowym
według koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Kompleksy leśne Puszczy
Napiwodzko-Romuckiej zgodnie z klasyfikacją NATURA 2000, to ostoja biosfery o
znaczeniu europejskim. W skład powiatu wchodzi 12 gmin, które na swoim terenie posiadają
interesujące i często unikatowe środowisko, które wymaga odpowiedniej ochrony (Starostwo
Powiatowe w Olsztynie, 2004).
Omówienie wyników
Ochrona środowiska jest realizowana na podstawie przepisów prawnych, które ustalają
określone formy ochrony przyrody. Problematyka tego opracowania obejmuje swoim
zakresem takie formy ochrony przyrody jak: rezerwaty przyrody, obszary chronionego
krajobrazu, użytki ekologiczne i pomniki przyrody.
Badania ilości rezerwatów przyrody wykazały, że po dwa rezerwaty znajdziemy w gminie
Biskupiec, Gietrzwałd, Olsztynek. W gminie Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Purda i Stawiguda
znajduje się jeden rezerwat przyrody, a w czterech gminach, Barczewie, Dobrym Mieście,
Dywitach i Świątkach rezerwaty nie występują. Natomiast na rzece Pasłęce występują 4
rezerwaty przyrody. Analiza pod względem powierzchni wykazała, że największy rezerwat
znajduje się w gminie Stawiguda (1798,18 ha),

drugi co do wielkości występuje na terenie

gminy Purda (1247,84 ha). Następne, odpowiednio do zajmowanej powierzchni rezerwaty na
rzece Pasłęce (116,18 ha), w gminie Jonkowo (95,14 ha), Olsztynek (65,73 ha), Biskupiec
(53,26 ha), Jeziorany (32,5 ha), Gietrzwałd (26,7 ha), Kolno (8,34 ha). W czterech
pozostałych gminach Barczewo, Dobre Miasto, Dywity i Świątki rezerwaty nie występują.
Badania powierzchni chronionego krajobrazu w gminach powiatu wykazały, że
największy taki obszar znajduje się w gminie Olsztynek (razem z obszarem chronionym rzeki
Pasłęki zajmuje 33540 ha), następnie w gminie Purda (28560 ha), Stawiguda (22200 ha),
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Barczewo (20300 ha), Biskupiec (19830 ha), Gietrzwałd (16590 ha), Dobre Miasto (15700
ha), Kolno (12720 ha), Jeziorany (9360 ha), Dywity (9100 ha), Jonkowo (8150 ha), Świątki
(4910 ha).
Pod względem ilości użytków ekologicznych, najlepiej wypadają dwie gminy: Biskupiec i
Purda (po 5 użytków), następnie gmina Barczewo (2 użytki). Gmina Jonkowo i Stawiguda
posiadają po jednym użytku ekologicznym. Gmina Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd,
Jeziorany, Kolno, Olsztynek, i Świątki nie posiadają użytków ekologicznych.
Największa powierzchnia użytków ekologicznych występuje na terenie gminy Biskupiec
(579,7 ha), Purda (68,3 ha), Jonkowo (17,3 ha), Stawiguda (4,5 ha), Barczewo (3,4 ha).
Gmina Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Kolno, Olsztynek i Świątki nie
posiadają użytków ekologicznych (Starostwo Powiatowe w Olsztynie, 2004).
Wyniki dotyczące ilości pomników przyrody przedstawiają się następująco: gmina
Gietrzwałd i Purda posiadają 17 takich obiektów, gmina Olsztynek 16, gmina Stawiguda 11,
gmina Dobre Miasto 10, gmina Barczewo 9, gmina Dywity i Jeziorany po 6, gmina Kolno 5,
gmina Jonkowo 4, gmina Biskupiec 3, a gmina Świątki nie posiada żadnych pomników
przyrody. Pod względem ilości i powierzchni form ochrony przyrody w powiecie olsztyńskim
przodują gminy Purda, Stawiguda i Jonkowo, Olsztynek i Gietrzwałd. Na dalszych miejscach
plasują się gminy Barczewo, Kolno, Jeziorany, Dobre Miasto. Dwunastkę powiatu
olsztyńskiego zamykają gminy Dywity i Świątki (Starostwo Powiatowe w Olsztynie, 2004).
Wnioski
Teren badań charakteryzuje się występowaniem licznych form ochrony przyrody takich
jak rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki
przyrody. Na terenie powiatu olsztyńskiego znajduje się 12 rezerwatów przyrody (dodatkowo
4 na rzece Pasłęce), o łącznej powierzchni 7416,57 ha. Obszar chronionego krajobrazu
zajmuje powierzchnię 200960 ha. W powiecie olsztyńskim występuje 14 użytków
ekologicznych, o powierzchni 672,74 ha oraz 104 pomniki przyrody (Wojewódzki
Konserwator Przyrody, 2004).
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ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA ROLNIKÓW A ROZWÓJ
ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W RAMACH PROGRAMÓW
ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF FARMERS AND THE DEVELOPMENT OF
ORIGIN AGRICULTURE IN THE FRAMEWORK OF AGRO-ENVIRONMENTAL
PROGRAMMES OF THE EUROPEAN UNION
Joanna Newerli-Guz, Maria Śmiechowska
Akademia Morska w Gdyni, Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa

Celem pracy jest analiza czynników wpływających na wiedzę rolników o gospodarowaniu
metodami ekologicznymi i o rolnictwie w Unii Europejskiej. Badania przeprowadzono
metodą ankietową wśród 175 rolników województwa pomorskiego przed przyjęciem Polski w
struktury Unii Europejskiej. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej przed polskimi rolnikami stanęła szansa
wykorzystania unijnych funduszy na rozwój już istniejących gospodarstw ekologicznych,
tworzenie nowych i udoskonalanie metod dystrybucji i kreowania rynku żywności
ekologicznej.
Instrumentem służącym integrowaniu celów ekologicznych do strategii rozwoju rolnictwa
są w krajach Unii Europejskiej m.in. programy rolno-środowiskowe, wdrażane od 1993 roku.
Są to przedsięwzięcia dobrowolnie realizowane przez rolnika, związane z gospodarowaniem
rolniczym, służące ochronie środowiska oraz zachowaniu krajobrazu i dziedzictwa
przyrodniczego wsi.
Rozporządzenie Rolno-środowiskowe 2078/92 i Rozporządzenie Rady 1257/99/WE o
rozwoju obszarów wiejskich, dają możliwość wykorzystania funduszy unijnych również
polskiemu rolnictwu.
Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowym oraz dobrostanu zwierząt zwane jest
Krajowym Programem Rolno-środowiskowym (KPR), którego założeniem jest utrwalenie
wzorców trwałej i zrównoważonej gospodarki rolnej, zwłaszcza na obszarach chronionych i
zagrożonych degradacją. KPR obejmuje 7 przedsięwzięć rolno-środowiskowych, zwanych
pakietami rolno-środowiskowymi. Jednym z pakietów jest wdrażanie i rozwój rolnictwa
ekologicznego na obszarach rolnych.
Wielu autorów uważa, iż programy rolno – środowiskowe i fundusze, które za sobą
pociągają to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na rozwój rolnictwa
ekologicznego w krajach europejskich.
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Podstawowym źródłem wiedzy polskich rolników o Unii Europejskiej i programach
rolno-środowiskowych w świetle przeprowadzonych badań są media, a głównie telewizja
( 75,1%). Stwierdzono, że kursy i szkolenia są drugim źródłem informacji, przy czym ich
wybór determinowany jest poziomem wykształcenia – czynnik ten jest istotny statystycznie.
W świetle przeprowadzonych badań zauważono znaczny stopień zainteresowania
ekologicznymi metodami gospodarowania, które poparło 18,9% rolników. Jednak tylko
nieliczni spośród badanych byliby skłonni przestawić swoje gospodarstwo na ekologiczne, co
wynika min. z braku głębszej wiedzy na temat uprawy i hodowli metodami ekologicznymi.
Według ankietowanych produkcja ekologiczna to: produkcja roślinna (30,6%) lub
produkcja roślinna

i zwierzęca (69,4%).

Większość rolników (61,1%) uważa, że w

ekologicznym gospodarowaniu stosuje się metody naturalne z wykorzystaniem naturalnych
nawozów i środków ochrony roślin. Zaledwie 13,5% rolników uważa, że rolnictwo
ekologiczne może być dochodowe, co wynika z nikłej znajomości programów rolnośrodowiskowych. Jednak rolnicy są przekonani, że żywność ekologiczna jest żywnością o
wysokich walorach zdrowotnych i odżywczych (76,2%) a jej produkcja jest przyjazna
środowisku (48,2%).
Większość respondentów (62,7%) dysponowało wiedzą na temat programów SAPARD i
IACS (53,9%). Rolnicy wyrażali obawy związane z zasadami stosowania dopłat
bezpośrednich (77,4%), limitami produkcyjnymi (35,3%), stopniem interwencjonizmu
państwowego (10,8%) oraz możliwościami rozwoju rolnictwa ekologicznego (5,9%).
Wiedza respondentów na temat produkcji ekologicznej oraz możliwości jej wspierania w
Unii Europejskiej jest fragmentaryczna. Statystycznie istotnie wyższą świadomością
ekologiczną cechowali się rolnicy posiadający wykształcenie średnie i wyższe.
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UWARUNKOWANIA GLEBOWE
W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
SOIL CONDITIONS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREA
Antoni Szafranek, Piotr Skłodowski
Politechnika Warszawska, Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Wydział Geodezji i Kartografii

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jaką rolę w krajobrazie rolniczym pełni
gleba, jej jakość i jak właściwe nią gospodarowanie może być szansą dla zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich. Gleba, a szczególnie jej jakość stawiana jest w centralnym
miejscu wśród wielu czynników wzajemnie na siebie oddziałujących. W pracy chcielibyśmy
odpowiedzieć, chociażby częściowo na pytanie, na ile gleba jest istotnym czynnikiem
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i jakie szanse realizacji określonych funkcji
ma konkretny obszar. Od szeregu lat prowadzone są przez nas badania, których celem jest
między innymi określenie jakości, produktywności gleby i czynników ją warunkujących.
Badania prowadzone są w różnych regionach kraju. Określona kultura rolna, struktura
władania, struktura obszarowa gospodarstw, dostęp do rynków zbytu, uwarunkowania
ekonomiczne narzucają niejednokrotnie takie a nie inne sposoby wykorzystania ziemi,
systemy gospodarowania. Badaniami zostały objęte gminy Andrzejewo i Zaręby Kościelne,
położone w południowej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej.
Dla badanych obszarów zostały zebrane następujące

opracowania

kartograficzne i

opisowe: mapy glebowo - rolnicze w skali 1 : 5000 wraz z aneksem, mapy topograficzne w
skali 1 : 25000, mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, dane z ewidencji gruntów i
budynków oraz operaty redakcji terenowej do mapy glebowo - rolniczej w skali 1 : 5000.
Dla wybranych gmin wykonano ponadto zestawienie powierzchni jednostek glebowych
w ramach kompleksów przydatności rolniczej oraz waloryzację rolniczej przestrzeni
produkcyjnej,
Badania glebowe w wybranych gminach prowadzone były w oparciu o podstawowe,
opracowane przede wszystkim dla rolnictwa na początku lat siedemdziesiątych mapy
glebowo – rolnicze w skali 1 : 5000. Wyboru gleb dokonano na podstawie zestawienia
powierzchni jednostek glebowych w kompleksach przydatności rolniczej. Podstawowe
właściwości fizyko - chemiczne badanych jednostek glebowych z tego okresu oraz ich
zasobność w składniki przyswajalne dla roślin zostały opracowane na podstawie wyników
analiz próbek glebowych pobranych z profili do wykonania mapy glebowo - rolniczej w skali
1 : 5000.
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W 2002 roku na tym samym obszarze ponownie przeprowadzono badania glebowe. Nowe
odkrywki glebowe zlokalizowano w sąsiedztwie odkrywek opisanych i analizowanych w
trakcie sporządzania mapy glebowo - rolniczej. W pobranym materiale glebowym wykonane
zostały podstawowe analizy i oznaczenia metodami powszechnie stosowanymi w
gleboznawstwie.
Analizując właściwości fizyczne i fizykochemiczne gleb zarysowują się pewne negatywne
tendencje

a

mianowicie

spadek

zawartości

węgla

organicznego,

wzrost

fosforu

przyswajalnego, szczególnie zauważalny w glebach rdzawych, postępujące powoli zubożenie
gleb w potas przyswajalny i magnez przyswajalny oraz stopniowe zakwaszenie poziomów
orno-próchnicznych. Z dostępnych materiałów źródłowych wynika, iż w obu gminach istotnie
wzrósł w strukturze zasiewów udział zbóż, natomiast spadła powierzchnia upraw roślin
pastewnych. Są to trendy ogólne, które w niedalekiej przyszłości mogą przyspieszyć procesy
degradacji gleb. Nie ulega wątpliwości, iż gleby płowe będą nadal intensywnie użytkowane.
W tym miejscu należy krótko ustosunkować się do użytkowania gleb rdzawych. Ich udział
jest szczególnie duży w gminie Zaręby Kościelne. Na podstawie wieloletnich badań można
sądzić, że gleby zaliczane do kompleksu 7 – żytniego najsłabszego odznaczające się najniższą
jakością i przydatnością rolniczą powinny być stopniowo wyłączane z produkcji i
przeznaczane na inne cele, głównie pod zalesienie.
Natomiast zdecydowana większość gleb rdzawych zaliczanych do kompleksu 6-ego
przydatności rolniczej w przyszłości będzie użytkowana rolniczo. Gleby tego kompleksu
pozostaną istotnym ogniwem w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich.
Jak zatem w kontekście celów i zadań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
należałoby użytkować te gleby?
Wydaje się, że w tej kwestii nie można przyjmować jednej generalnej zasady dla
wszystkich regionów. Naszym zdaniem przy zagospodarowaniu tych gleb należy brać pod
uwagę ich położenie, warunki agroekologiczne, możliwości ich nawodnienia przez
deszczowanie, strukturę użytków rolnych, a zwłaszcza stosunek gruntów ornych do użytków
zielonych oraz możliwości wykonania zabiegów urządzenioworolnych (np.scaleń gruntów)
pozwalających lepiej, racjonalniej gospodarować rolniczą przestrzenią produkcyjną, wpływ
zanieczyszczeń przemysłowych, możliwości ich ulepszania przez zabiegi agromelioracyjne i
podnoszenie kultury rolnej, warunki demograficzne i potrzeby regionalne .
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KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ W STRUKTURZE AGRARNEJ
OBSZARÓW WIEJSKICH POLSKI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ
NA PRZYKŁADZIE POWIATU SZCZECINECKIEGO
TRANSFORMATION DIRECTIONS IN LAND STRUCTURE OF RURAL AREAS OF
NORTH-EASTERN POLAND EXEMPLIFIED BY SZCZECINEK COUNTY
Maria Śmiechowska, Joanna Newerli-Guz
Akademia Morska w Gdyni, Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa

Celem pracy jest przedstawienie kierunków zmian w środowisku wiejskim w Polsce po
roku 1989 na przykładzie powiatu szczecineckiego. Kryterium stosowanym w niniejszym
opracowaniu był stosunek własności gospodarstw rolnych. W celu dokładnego określenia
struktury agrarnej kryterium własnościowe uzupełniano informacjami dodatkowymi, takimi
jak: powierzchnia całkowita gospodarstw, sposób użytkowania ziemi, profil działalności oraz
cech społeczno – ekonomiczne rolników. Podmiotem badań były gospodarstwa rolne wraz z
gruntami leśnymi, budynkami, urządzeniami i inwentarzem. Badania przeprowadzono w 2001
roku. W badaniu opisywanych zjawisk wykorzystano następujące metody :
- statystyczne – prezentacja danych liczbowych,
- porównawcze – charakterystyka gospodarstw i zjawisk,
- monograficzne – prezentacja gospodarstw rolnych.
Na terenie Polski północno- zachodniej ponad 50% gruntów użytkowanych rolniczo
znajdowało się pod zarządem Państwowych Gospodarstw Rolnych.
W powiecie szczecineckim użytki rolne zajmują 39321 ha i stanowią 91,6% ogólnej
powierzchni powiatu. W zasobach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oddziału
terenowego w Koszalinie znajdowało się i pozostawało do rozdysponowania 8124,4 ha
gruntów po byłych 20 PGR. Najpopularniejszą formą rozdysponowania gruntów była
dzierżawa, a najliczniejszą grupą wśród dzierżawców byli rolnicy indywidualni (91%).
Pozostałą grupę dzierżawców stanowią takie podmioty jak koła łowieckie, stowarzyszenia,
spółki prawa handlowego.
Formą trwałego rozdysponowania gruntów była sprzedaż. Do końca 2001 roku sprzedano
około 27% gruntów, około 4% powierzchni przekazano lasom państwowym, około 0,4%
gminom i powiatowi. W grupie właścicieli, podobnie jak w przypadku dzierżawy, dominują
rolnicy indywidualni i stanowią oni 79% ogółu kupujących, a średnia powierzchnia nabytej
działki wynosiła 34 ha. W powiecie szczecineckim w rolnictwie indywidualnym dominowały
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stosunkowo niewielkie gospodarstwa rodzinne z których część powiększyła obszar dzięki
zakupowi lub dzierżawie gruntu.
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych powiatu szczecineckiego w końcu lat 90-tych
zmusiła rolników do poszukiwania alternatywnych do rolnictwa konwencjonalnego form
gospodarowania.
Jedną z nich było szkółkarstwo, zajmujące się produkcją drzewek, krzewów i sadzonek.
Ta forma gospodarowania zaczęła intensywnie rozwijać się dzięki sprzyjającym warunkom
klimatycznym i glebowym. Na terenie powiatu powstało kilka specjalistycznych gospodarstw
szkółkarskich, które nawiązały współpracę z sieciami sklepów wielkopowierzchniowych w
kraju i za granicą.
Jedno z państwowych gospodarstw rolnych na terenie powiatu szczecineckiego o
powierzchni 1115 ha zostało przejęte przez Stowarzyszenie, które zajmuje się
propagowaniem rolnictwa ekologicznego. Nowo powstałe gospodarstwo zajęło się
specjalistyczną hodowlą bydła mlecznego i opasowego oraz uprawą warzyw gruntowych.
Ekologiczną produkcję rolniczą podjęło też kilka indywidualnych gospodarstw rolniczych,
produkujących głównie na rynek lokalny.
Wysoki stopień zalesienia (42,2%) oraz walory przyrodniczo – krajobrazowe powiatu
szczecineckiego, na terenie którego znajduje się ponad 50 dużych jezior, 5 rezerwatów
przyrody i 3 obszary chronionego krajobrazu stwarza możliwości rozwoju agroturystyki. Na
terenie powiatu powstało stowarzyszenie gospodarstw agroturystycznych oraz działa 25
gospodarstw agroturystycznych.
Koncepcja dalszego rozwoju gospodarstw rolnych zmierza w kierunku produkcji roślin
ozdobnych, hodowli ryb słodkowodnych, prowadzenia pasiek.
Gminy wchodzące w skład powiatu szczecineckiego (Szczecinek – gmina wiejska i
miejska, Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca) posiadają opracowane plany
zagospodarowania przestrzennego oraz strategie swojego rozwoju. W dokumentach tych
przewiduje się częściowe wyłączenie gruntów najniższych klas z intensywnego użytkowania
rolniczego i przeznaczenie ich pod zalesienie, rozwój agroturystyki oraz przewiduje się
zmianę profilu działalności istniejących indywidualnych gospodarstw rolnych.
Wydaje się , że gminy powiatu szczecineckiego powinny położyć szczególny nacisk na
prowadzenie

spójnej

polityki

rolnej

z

uwzględnieniem

zasad

ekorozwoju.

Jako

przyszłościowe kierunki rozwoju można zaproponować ekoturystykę i rolnictwo ekologiczne.
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MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
NA PODKARPACIU
THE POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT ECOLOGICAL AGRICULTURE
IN PODKARPACKIE PROVINCE
Renata Tobiasz-Salach, Dorota Bobrecka-Jamro
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Produkcji Roślinnej

Wstęp
Produkcja metodami ekologicznymi ma duże znaczenie w ochronie środowiska
naturalnego.

Sprzyja

zachowaniu

bioróżnorodności

agroekosystemów,

właściwemu

zagospodarowaniu nawozów organicznych, poprawie żyzności gleby i pielęgnacji krajobrazu
rolniczego. Rolnictwo ekologiczne jest postrzegane jako zrównoważone (sustainable
agriculture), czyli działalność rolnicza prowadzona w taki sposób, aby zaspokajając potrzeby
współczesnych i przyszłych pokoleń chronić zasoby ziemi, wód oraz zasoby genetyczne
roślin i zwierząt, a także nie degradować środowiska [1]. Produkcja ekologiczna jest szansą
wielu mniejszych, niespecjalistycznych gospodarstw. Należy spodziewać się, że w miarę
wzrostu zamożności społeczeństwa, będzie wzrastał krajowy popyt na produkty ekologiczne.
W porównaniu do innych rejonów kraju rolnictwo Podkarpacia posiada odmienną
specyfikę gospodarowania wyróżniającą się przede wszystkim dużym rozdrobnieniem
agrarnym, nadmiarem zasobów siły roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej.
Powierzchnia użytków rolnych wynosi 945 tyś. ha z czego ponad 68% stanowią grunty orne.
Rozdrobnienie gospodarstw jest bardzo duże. Gospodarstwa drobne od 1-5 ha stanowią
82,3%, od 5-10 ha 15,6% i powyżej 10ha 2,1% [3]. W większości gospodarstw
najważniejszym kierunkiem produkcji jest produkcja roślinna (55% ogólnej liczby
gospodarstw indywidualnych). Po przeprowadzeniu analizy środowiskowej [2] i wdrożeniu
ewentualnych programów wspierających jej rozwój poprzez instrumenty finansowe, obszar
województwa podkarpackiego (obok lubelskiego) jest najbardziej przydatny do produkcji
ekologicznej.
Celem pracy jest przedstawienie możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego na
Podkarpaciu tj. w rejonie gdzie istnieją korzystne warunki społeczno – ekonomiczne
i przyrodnicze do prowadzenia tego typu działalności.
Analizę przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za lata 1999-2003.
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Omówienie wyników
Na terenie województwa podkarpackiego w 1999 roku istniały tylko 2 gospodarstwa
ekologiczne, posiadające certyfikat. Znaczny ich wzrost zanotowano w 2001 roku (189
gospodarstw), co w skali kraju stawiało województwo na czwartym miejscu pod względem
liczby gospodarstw ekologicznych, a na pierwszym pod względem powierzchni objętej
kontrolą (6,973,12 ha). W roku następnym liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła o 22%,
zaś w 2003 roku certyfikat zgodności uzyskało 67 gospodarstw. W skali kraju województwo
uplasowało się na III miejsce, pod względem ilości gospodarstw ekologicznych. Aktualnie
atest uprawniający do produkcji ekologicznej posiada 130 gospodarstw, a 159 jest w trakcie
przestawiania się na taką produkcję. Ogólna powierzchnia gruntów przeznaczonych pod
produkcję ekologiczna wynosi ok. 9,3 tyś. ha, z czego użytki rolne stanowią ok. 7 tyś. ha.
W strukturze upraw prowadzonych metodami ekologicznymi dominują łąki i pastwiska.
Drugą wyodrębniającą się gałęzią są uprawy rolnicze, natomiast uprawy warzywne,
sadownicze i plantacje jagodowe stanowią niewielki odsetek.
Wnioski:
1.

Warunki przyrodnicze i ekonomiczne województwa podkarpackiego są korzystne dla
rozwoju produkcji ekologicznej.

2.

W 2003 roku na Podkarpaciu działalność ekologiczną prowadziło 130 gospodarstw,
a 159 było w trakcie przestawiania się na taką produkcję, co plasuje województwo na
trzecim miejscu w kraju.

3.

Produkcja metodami ekologicznymi jest szansą rozwoju rolnictwa w tym rejonie kraju,
dlatego pilną potrzebą jest udzielanie wszechstronnej pomocy zarówno finansowej,
organizacyjnej oraz edukacyjnej, a także poprawy organizacji zbytu produktów
ekologicznych.
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TURYSTYKA – SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA KRAJOBRAZU
OBSZARÓW WIEJSKICH
TOURISM – A CHANCE OR A THREAT FOR RURAL AREAS SCENERY
Marian Woźniak
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

„Nie tylko człowiek kształtuje krajobraz
milionami kropel pracy ludzkiej, ale także
przyroda formuje człowieka”
S. Vincenz
Turystyka, wg Przecławskiego, [PRZECŁAWSKI 1997] jest to „całokształt zjawisk
ruchliwości przestrzennej, związanej z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i
środowiska życia oraz wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym –
przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym”. Turystyka jest jednocześnie zjawiskiem:
psychologicznym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i kulturowym.
Pojęcie krajobrazu występuje w społeczeństwie od bardzo dawna. Krajobraz początkowo
był interpretowany z obszarem, następnie używano go również do określenia specyfiki
obszaru, jego charakteru, a także widoku i piękna utożsamianego z odbiorem widzianej
przestrzeni. Obecnie krajobraz odnosi się do przestrzennego i materialnego wymiaru
rzeczywistości i oznacza kompleksowy system składający się z form, rzeźby i wód,
roślinności i gleb, skał i atmosfery. Krajobraz charakteryzuje się określoną fizjonomią,
podlega ewolucji, jest systemem dynamicznym, zajmuje wycinek przestrzeni, jego elementem
jest człowiek (społeczeństwo) [RICHLING, ZOLON 1994].
W przeświadczeniu wielu autorów główny nurtem gospodarki wiejskiej jest, i powinno
być, rolnictwo, a krajobraz wiejski jest utożsamiany z krajobrazem rolnym [BRODZIŃSKI
2004]. Wytwarzanie walorów krajobrazowych przez rolników jest, jak stwierdza M.
Adamowicz [ADAMOWICZ 2004], jednym z istotnych problemów, na które zwraca się
uwagę w analizie wielofunkcyjności rolnictwa. Krajobraz jest więc wspólnym (sprzężonym)
produktem rolnictwa, a rolnicy wytwarzając produkty rolne produkują krajobraz.
Nie oznacza to jednak, że oprócz tej funkcji krajobraz wiejski nie powinien być
utożsamiany z innym wykorzystaniem, wręcz przeciwnie, obszary wiejski, ich specyfika i
jakość „otwierają okno” na ekonomiczne wykorzystanie krajobrazu, co może być związane z
pełnieniem funkcji rekreacyjno – turystycznych.
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Wielu autorów uważa, że turystyka jest dziedziną, która zawsze się rozwijała kosztem
walorów przyrodniczych i kulturowych, często jest ona określana jako sprawca degradacji
środowiska, dewastacji krajobrazu, a wzmożony ruch turystyczny przyczynia się do
zwiększenia antropopresji, czyli obciążenia środowiska przyrodniczego negatywnymi
wpływami działalności człowieka, powodując szkody w środowisku przyrodniczym i
społeczno-kulturowym.
Nie można jednak dostrzegać wyłącznie negatywnego wpływu turystyki na krajobraz
wiejski. Ekonomiczny rachunek opłacalności gospodarki turystycznej obejmuje bowiem
następujące problemy [JĘDRZEJCZYK 2000]:
1. Rachunek strat i korzyści dla obszarów wiejskich obejmujący: wpływ turystyki na
obroty gospodarcze (w wielu przypadkach ludność wiejska skarży się, że na turystyce
zarabiają głównie napływowi przedsiębiorcy), na transport, rolnictwo i przemysł oraz
efekt mnożnikowy oddziaływania turystyki na gospodarkę polskiej wsi (turystyka
mobilizuje miejscową ludność do rozwoju przedsiębiorczości, do lepszego
wykorzystania lokalnych zasobów).
2. Wpływ turystyki na proces socjokulturowy.
3. Rachunek strat i korzyści w środowisku przyrodniczym spowodowany wpływem
turystyki.
Dla ukazania istoty i znaczenia krajobrazu wiejskiego przypatrzmy się wynikom badań
ankietowych zrealizowanych w 2004 r. wśród 258 turystów przebywających na Podkarpaciu.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że preferowany przez turystów jest
krajobraz nadający się do rozwoju turystyki kwalifikowanej (góry, woda), krajobraz ten na
pierwszym miejscu wskazywało blisko 40% respondentów. Jedna trzecia turystów preferuje
turystykę w krajobrazie historycznym i etnograficznym (kulturowym), wskazując tę formę
wypoczynku na pierwszym miejscu w hierarchii ważności, akcentują oni głównie środowisko
wiejskie o ciekawej, oryginalnej historii oraz interesującym i odpowiednio ukazanym
dziedzictwie kulturowym.
Krajobraz coraz częściej interpretujemy w ujęciu ekonomicznym, coraz częściej mówimy
o uroku wiejskiego krajobrazu jako o produkcie przeznaczonym na sprzedaż. Z tego też
względu należy zadbać o odpowiednią jego jakość oraz optymalizację jego udostępnienia i
wykorzystania, uwzględniając czynniki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Obserwujemy
obecnie swojego rodzaju konkurencję między poszczególnymi obszarami wiejskimi w
zakresie przyciągnięcia turystów, którzy poszukują w krajobrazie wiejskim ciekawych
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widoków, oryginalnej przyrody, specyfiki naszego rolnictwa, atrakcyjnego dziedzictwa
kulturowego czy elementów roku obrzędowego.
Turystyka jako zjawisko psychologiczne, społeczne, ekonomiczne, przestrzenne i
kulturowe ma istotny wpływ na przemiany polskie wsi, wpływ negatywny lub pozytywny, co
w głównej mierze uzależnione jest od świadomości ekologicznej osób odpowiedzialnych za
udostępnienie regionu, za przygotowanie infrastruktury turystycznej oraz samych turystów.
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EMISJA I ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ MIKROORGANIZMÓW
WOKÓŁ SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH
EMISSION AND DISTRIBUTION OF MICROORGANISMS FROM MUNICIPAL
WASTE DUMPS
Wiesław Barabasz1, Danuta Albińska2
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2

Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Mikrobiologii
Ośrodek Diagnostyczno-Medyczny „ALPOL” w Krakowie

Składowiska odpadów oraz inne obiekty komunalne, takie jak kompostownie,
oczyszczalnie ścieków, osady ściekowe itp., poza swą zasadniczą pozytywną rolą, służącą
ochronie środowiska, mogą też oddziaływać niekorzystnie na otoczenie, w tym na powietrze
atmosferyczne. Głównymi czynnikami zanieczyszczającymi powietrze są substancje
chemiczne, mikroorganizmy (bioaerozole), odory-zapachy i hałas. Składowiska odpadów
komunalnych, które były zlokalizowane w przeszłości poza aglomeracjami

miejskimi,

obecnie w wielu przypadkach, ze względu na intensywny rozwój miast, znalazły się bardzo
blisko terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Wszystkie wysypiska śmieci traktowane są jako zło konieczne i coraz trudniej znaleźć
miejsce na ich lokalizację. Wynika to z faktu, że są one źródłem skażenia wód podziemnych,
siedliskiem owadów przenoszących zarazki, gryzoni oraz drobnoustrojów chorobotwórczych.
Składowiska odpadów komunalnych stanowią jedno z większych potencjalnych źródeł
zagrożenia dla człowieka, a wielkość zagrożenia zależy przede wszystkim od ilości i
charakteru odpadów oraz sposobu urządzenia składowiska, jego eksploatacji i aktualnych
warunków meteorologicznych i przyrodniczych. Składowiska odpadów działają na otaczające
gleby, wody powierzchniowe i podziemne, zanieczyszczają atmosferę, a za jej pośrednictwem
odległe tereny rolnicze, miejskie i rekreacyjne
Powietrze to naturalne środowisko w którym występować mogą drobno-ustroje. Jednakże
warunki jakie stwarza powietrze nie jest odpowiednie dla wykształcenia się specyficznej
mikroflory ze względu na brak substancji pokarmowych, jak i na niesprzyjające warunki
fizyczne i chemiczne. Stanowi ono raczej drogę przenoszenia mikroorganizmów, niż siedlisko
ich bytowania. Niemniej jednak różne drobnoustroje mogą przebywać w powietrzu nawet
przez bardzo długi okres czasu.
Występujące w powietrzu atmosferycznym zanieczyszczenia i drobnoustroje mają liczne i
różnorodne źródła pochodzenia jak np. składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie
ścieków, powierzchnia gleby, chorzy ludzie i zwierzęta itd., które występować mogą w
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postaci gazów, małych cząstek stałych oraz kropelek cieczy, które znane są pod nazwami
dymów, pyłów i aerozoli biologicznych.
Ilość, a także skład jakościowy mikroorganizmów w powietrzu są kształtowane przez
dwie przeciwstawne grupy czynników, jedną – sprzyjającą zwiększaniu liczebności i drugą –
powodującą ich ubytek. Ponieważ drobno-ustroje występując w powietrzu najczęściej
osadzone są na cząstkach kurzu i różnych stałych zanieczyszczeniach, wszystkie czynniki
wzmagające zapylenie, jak wiatr, brak pokrywy roślinnej, duży ruch uliczny itp. powodować
będą równocześnie wzrost ich ilości. Wiatr przenosi mikroorganizmy znajdujące się w
powietrzu na duże odległości niejednokrotnie odległe o setki i tysiące kilo-metrów od miejsc
ich powstania.
Wieloletnie badania wykazały, że w powietrzu atmosferycznym występują róże
drobnoustroje, które jednak nie mogą żyć ani rozmnażać się w tym specyficznym środowisku.
Powodem tego jest skład powietrza, które nie zawiera żadnych przyswajalnych składników
pokarmowych. Z tego powodu obecność drobnoustrojów w powietrzu ma charakter czasowy,
przypadkowy, a znajdujące się w nim mikroorganizmy są w stanie anabiozy np. w formie
zarodników promieniowców, grzybów czy przetrwalników różnych gatunków bakterii.
Niesprzyjające warunki dla normalnej wegetacji drobnoustrojów, jakie panują w
powietrzu, powodują wymieranie wielu gatunków bakterii, a zarodniki grzybów i
promieniowców często tracą po pewnym czasie zdolność kiełkowania. Dlatego w powietrzu
najdłużej zachowują żywotność tylko drobnoustroje w najwyższym stopniu przystosowane do
niekorzystnych warunków bytowania. Najbardziej odporne są niektóre ziarniaki ze względu
na stosunkowo małą powierzchnię komórki, jak również bakterie wytwarzające barwniki i
śluz, które są dodatkowym czynnikiem ochronnym dla bakterii. Najbardziej ochronnie działa
barwnik czerwony i żółty zabezpieczając je przed niekorzystnym wpływem promieni
ultrafioletowych zawartych w promieniach słonecznych.
Przeprowadzone badania powietrza atmosferycznego

na składowiskach odpadów

komunalnych Barycz, Krzyż i Bolesław, wokół nich oraz w miejscach bliżej i dalej
położonych od składowisk, a także w punktach kontrolnych wykazały, że zawiera ono wiele
mikroorganizmów,

które

występują

w

różnej

ilości

oraz

zmiennym

składzie

mikrobiocenotycznym. Ilości badanych grup fizjologicznych drobnoustrojów (bakterie,
promieniowce i grzyby) w wybranych punktach badawczych kształtowały się różnie w
zależności od: odległości od czynnego składowiska, kierunku wiejących wiatrów, warunków
atmosferycznych, pory dnia i roku oraz

natężenia ruchu samochodowego.Z badanego

powietrza atmosferycznego wyizolowano i oznaczono do gatunku:
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- 56 bakterie (w tym 4

chorobotwórcze), - 38 promieniowców, - 49 grzybów (w tym 15 gatunków grzybów
toksynotwórczych). Stan sanitarny powietrza na składowiskach odpadów komunalnych
Barycz, Krzyż i Bolesław oraz na terenach przyległych do niego, a także w punktach
kontrolnych był podobny. Do przekroczenia norm dochodziło w różnych wybranych
punktach badawczych zarówno na składowisku, poza nim jak i w punktach porównawczych.
Badania mikrobiologiczne, a szczególnie porównanie składu gatunkowego wyizolowanych
drobnoustrojów wykazały, że składowiska odpadów komunalnych Barycz, Krzyż i Bolesław
nie są jedynymi źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego mikroorganizmami w
rejonie oddziaływania badanych składowisk odpadów. Dokładne poznanie oddziaływania
składowisk odpadów komunalnych na środowisko i zdrowie człowieka jest zagadnieniem
bardzo ważnym wymagającym kompleksowych interdyscyplinarnych wieloletnich badań
monitoringowych

(epidemiologicznych,

toksykologicznych,

mikrobiologicznych,

chemicznych, geologicznych, klimatycznych itp.). Z uwagi na wpływ wielu czynników
lokalnych

i

globalnych

na

oddziaływanie

każdego

składowiska,

konieczne

jest

przeprowadzenie wieloletnich studiów i po systematycznym nagromadzeniu wyników
uzyskanych w różnych warunkach, możliwe będzie ustalenie zarówno typowego jak i
skrajnego poziomu zanieczyszczeń powietrza przez różne czynniki biologiczne w tym
drobnoustroje.
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WPŁYW DOJRZEWANIA KOMPOSTU NA ZMIANĘ ZAWARTOŚCI
WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH
(WWA)
INFLUENCE OF COMPOST MATURATION ON POLYCYCLIC AROMATIC
HYDROCARBONS (PAHS) CONTENT
Stanisław Baran, Patryk Oleszczuk
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Celem pracy było określenie w jakim stopniu proces dojrzewania kompostu otrzymanego
z osadu ściekowego z dodatkiem trocin i pyłu lotnego, wpływa na zmianę zawartości
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). W badaniach zastosowano
kompost otrzymany z samego osadu ściekowego, osadu z dodatkiem trocin (20% w/w) oraz
osadu z udziałem pyłu lotnego w ilości 20 i 30% w/w. Proces dojrzewania prowadzono przez
okres 100 dni. Jakościową i ilościową analizę WWA prowadzono na chromatografie
cieczowym z detektorem UV.
Zawartość sumy 16 WWA oznacza w kompoście wahała się od 744 do 1293 µg ⋅ kg-1. W
każdym z kompostów stwierdzono zróżnicowany skład WWA. W kompoście z dodatkiem
pyłu dominowały związki 5-pierścieniowe, podczas gdy w kompoście z samego osadu oraz
osadu z dodatkiem trocin stwierdzono najwyższy udział odpowiednio związków 6- i 3pierscieniowych.
Wpływ proces dojrzewania na zmianę zawartości WWA zależał od rodzaju kompostu. W
kompoście otrzymanym z samego osadu ściekowego oraz osadu z 30% dodatkiem trocin i
30% dodatkiem pyłu stwierdzono wzrost zawartości WWA odpowiednio o 12, 17 i 3%,
podczas gdy w kompoście z 20% udziałem pyłu notowano ponad 21% spadek. Tylko w
przypadku doświadczenia z pyłem (20%) obserwowana zmiana była istotna statystycznie.
W doświadczeniu z pyłem w ilości 20% obserwowano najwięcej istotnych zmian
zawartości poszczególnych węglowodorów. Dotyczyły one ponad połowy oznaczanych
związków. Najmniej istotnych zmian w zawartości poszczególnych WWA odnotowano w
doświadczeniu z 20% dodatkiem trocin.
Kierunek zmian zawartości poszczególnych WWA był wyraźnie zróżnicowany w
zależności od wariantu doświadczenia, a poznanie zjawisk odpowiedzialnych za te procesy
(szczególnie wzrostu zawartości WWA) po etapie dojrzewania wymaga badań w obrębie
właściwości sorpcyjnych zanieczyszczeń, jak również ich biodostępności.
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ZMIANY ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI ORGANICZNEJ I STOSUNKU
C:N W GLEBACH LEKKICH REKULTYWOWANYCH
OSADEM ŚCIEKOWYM
CHANGE OF ORGANIC MATTER AND C:N RATIO CONCENTRATION IN LIGHT
SOIL RECLAMATED WITH SEWAGE SLUDGE
Agnieszka Bęś, Leszek Rogalski, Adam Błaszczok
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska

Składniki pokarmowe zawarte w osadach ściekowych pozwalają na wykorzystanie ich
jako cennego surowca do użyźniania i rekultywacji terenów zdegradowanych. Dzięki
zastosowaniu osadów ściekowych, w rekultywowanych utworach glebowych wzrasta
zawartość substancji organicznej oraz składników pokarmowych niezbędnych do wzrostu i
rozwoju roślin. Stosowanie osadów ściekowych w rekultywacji przynosi dwojakie korzyści, z
jednej strony zagospodarowujemy osady ściekowe, z drugiej zaś przywracamy do
użyteczności tereny przekształcone działalnością człowieka lub nie użytkowane [BARAN I IN.
1999; CZYŻ I IN. 1999; KRZYWY 1999; ROGALSKI I IN. 2001].
Celem badań było wykazanie zmian zachodzących w zawartości substancji organicznej i
stosunku C:N w glebach lekkich przekształconych i nie użytkowanych, rekultywowanych
osadem ściekowym.
W doświadczeniu wazonowym użyto nadkład kopalniany z kopalni żwiru i nieużytek
rolniczy, które użyźniano osadem. W wybranych obiektach zastosowano dodatkowo
nawożenie NPK w proporcjach: N – 1, P – 0,2, K– 1,25. W wazonach z odpowiednim
składem utworów glebowych, wysiano mieszankę traw w ilości 40 kg ·ha-1. Po zakończeniu
okresu wegetacyjnego w utworach glebowych oznaczono: azot ogólny metodą destylacyjną
oraz węgiel organiczny – metodą Tiurina. Zawartość substancji organicznej otrzymano
mnożąc ilość C przez współczynnik 1,724, a następnie określono stosunek C:N. Wyniki
opracowano statystycznie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że zawartość C organicznego była większa w
utworach glebowych nawożonych NPK. Największą jego zawartość stwierdzono w osadzie
ściekowym nawożonym NPK w 2002 roku - 71,87 g ·kg-1 najmniejszą zaś w nieużytku
rolniczym nawożonym w pierwszym roku doświadczenia - 2,71 g ·kg-1. Najmniejsze wartości
N zanotowano w nakładzie kopalnianym i w nieużytku rolniczym.
Zawartość substancji organicznej w nieużytku rolniczym była najmniejsza w porównaniu
do pozostałych kombinacji doświadczenia, największa zaś charakteryzowała utwory glebowe,
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w których dodatek osadu ściekowego wynosił ½. Zastosowanie osadu ściekowego, zarówno
w ilości ½ jak i ¼, spowodowało wzrost zawartości substancji organicznej.
Na wielkość stosunku C:N istotny wpływ miał jedynie rodzaj utworu glebowego, w tym
udział osadu ściekowego. Wartość C:N wahała się w granicach od 6,12:1 do 26,9:1.
Zawężenie wartości stosunku C:N świadczy o zachodzącym procesie rekultywacji. W
nieużytku rolniczym i nadkładzie kopalnianym z dodatkiem osadu ściekowego w ilości ½,
wartość C:N mieściła się w granicach podawanych jako optymalny dla gleb ornych: 8 – 11:1.
W przypadku dodatku osadu w ilości ¼ wartość C:N była szersza w poszczególnych latach.
W badaniach FURCZAKA i WIELGOSZA [2001] stosunek C:N w osadzie ściekowym po
dwuletnich badaniach również uległ rozszerzeniu.
Otrzymane wyniki badań pozwalają sformułować następujące wnioski:
1. Wzrost zawartości związków próchnicznych średnio z 0,96 do 3,1% oraz zwężenie
stosunku C:N do 13,4:1 dokumentują nasilanie się procesów chemicznych w utworach
glebowych świadczących o postępującym procesie rekultywacyjnym.
2. Proces rozkładu substancji organicznej zachodził w największym stopniu w utworach:
osad ściekowy z nadkładem kopalnianym oraz z nieużytkiem rolniczym w stosunku po ½
+ ½ niż w porównaniu z pozostałymi obiektami.
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WARTOŚĆ NAWOZOWA SCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
FERTILIZATION VALUE OF CLEANED SEWAGE
Dorota Bobrecka-Jamro1, Agnieszka Kwiatkowska2
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Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Produkcji Roślinnej,
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Wstęp
Wzrastające

zagrożenie

zanieczyszczenia środowiska naturalnego w tym wód

powierzchniowych oraz podziemnych wymusiło pilną potrzebę budowy nowych oraz
modernizację

wyeksploatowanych

oczyszczalni

ścieków.

Wprowadzenie

nowych

restrykcyjnych przepisów prawnych dotyczących ochrony wodnych zasobów przyrody przed
zanieczyszczeniami spowodowało, że uzyskano znaczącą poprawę czystości odbiorników
poprzez zwiększenie redukcji stężeń: zawiesin ogólnych do 88%,BZT5 do 92% oraz ChZT do
94% . Znacznie mniejszy efekt oczyszczania osiągnięto w procesie usuwania substancji
biogennych ze ścieków. Średnia wartość redukcji azotu kształtuje się na poziomie 69 %
a fosforu 65%.
Dopływ zanieczyszczeń zawartych w ściekach oczyszczonych do odbiorników wpływa
negatywnie na zmianę struktury biocenozy oraz linii tlenowej wód [2].
Korzystnym wydaje się zastosowanie takiego sposobu doczyszczania ścieków, w którym
ścieki staną się surowcem możliwym do wykorzystania do celów przyrodniczych. Składniki
zawarte w ściekach wracają więc do miejsca, w którym zostały wyprodukowane, zamyka się
obieg materii przerwany rozwojem techniki i cywilizacji. Wprowadzone do gleby substancje
w sprzyjających warunkach pobudzają wzrost i aktywność biochemiczną mikroflory
glebowej. Produktami finalnymi reakcji mineralizacji związków węgla, azotu i fosforu są
łatwo przyswajalne substancje pokarmowe potrzebne do wzrostu i rozwoju roślin [1,3].
Zastosowanie metody doczyszczania ścieków poprzez filtracje w środowisku glebowym
pozwala na wykorzystanie ścieków do nawadniania gleb [3].
Omówienie wyników
Badania składu chemicznego ścieków oczyszczonych odprowadzanych z wiejskiej,
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gliniku Dolnym, w gminie Frysztak
przeprowadzono w latach 2002-2004. Ścieki surowe o charakterze bytowo-gospodarczym
poddane są procesowi oczyszczania metodą osadu czynnego w dwufazowym reaktorze
biologicznym. Średnio- dobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni wynosi
Q śr=80 m3/d.
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Celem badań było określenie wartości nawozowej ścieków pod katem możliwości
wykorzystania ich do nawadniania plantacji rzepaku, przeznaczonej na cele energetyczne.
Ocenę przydatności ścieków dokonano w oparciu o uzyskane w laboratorium wyniki analiz
fizykochemicznych.
Stwierdzono, że koncentracja metali ciężkich zawartych w ściekach oczyszczonych nie
przekraczała

wymaganych,

dopuszczalnych

wskaźników

zanieczyszczeń

dla

wód

powierzchniowych I klasy czystości.
Ścieki odpływające z oczyszczalni ścieków charakteryzowały się odczynem zbliżonym do
obojętnego, a średnia zawartość tlenu rozpuszczonego kształtowała się w granicach 4,0-8,0
mg O2/dm3. Badania fizyko-chemiczne wykazały, że średnie stężenie BZT5 kształtowało się
w granicach od 20 do 27 mg O2/dm3. Wartość wskaźnika zanieczyszczenia wyrażonego
w postaci ChZT wahała się od 64 do 130 mg O2/dm3.
W badanych uśrednionych 24 godzinnych próbach zlewanych ścieków oczyszczonych
stwierdzono zawartość następujących składników; 28 mg Ndm-3, 6,8 mg P dm-3,51mg K dm-3,
57mg Ca dm-3 ,14,7 mg Mg dm-3 , 103mg Na dm-3.
Do obliczeń przyjęto dawkę nawodnieniową równa 100 mm badanych ścieków w sezonie
wegetacyjnym, co przy założonej średniej dawce nawodnieniowej stanowi; 28kg N, 6,8 kg P,
51kg K, 57kg Ca, 14,7kg Mg, 103kg Na na hektar uprawianego pola.
Wnioski
1. Zastosowanie ścieków oczyszczonych w założonej dawce nawadniania spowoduje
wniesienie do gleby: substancji biogennych oraz potasu, wapnia, magnezu i sodu, których
koncentracja będzie niższa od aktualnie zalecanej.
2. Rolnicze stosowanie ścieków oczyszczonych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
może stanowić źródło zasobów wodnych łatwe do wykorzystania w okresie deficytu
spowodowanego ocieplaniem się klimatu i pojawiającymi się suszami.
Literatura
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AKTYWNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA GLEBY UŻYŹNIONEJ
KOMPOSTAMI SPORZĄDZONYMI Z ODPADÓW KERATYNOWYCH
I LIGNINOCELULOZOWYCH
MICROBIAL ACTIVITY IN SOIL FERTILIZED WITH COMPOST PREPARATED
FROM KERATIN AND LIGNINCELLULOSE WASTES
Justyna Bohacz, Teresa Korniłłowicz-Kowalska
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Rolniczej

Dodanie kompostu do gleby poprawia fizyczne, chemiczne (pH) i mikrobiologiczne
właściwości gleb. W szczególności, powoduje wzrost biomasy mikroorganizmów oraz
stymuluje aktywność mikrobiologiczną gleb. Miarą wpływu kompostów na aktywność
mikrobiologiczną gleby, są m.in. zmiany ogólnej liczebności drobnoustrojów oraz aktywności
enzymatycznej-zwłaszcza aktywności dehydrogenaz. Dopływ do gleby ustabilizowanej
substancji organicznej, jaką stanowi dojrzały kompost, zwiększa jej zasobność w składniki
pokarmowe.
Celem prezentowanej pracy było zbadanie oddziaływania kompostów keratynowokorowego (II) i keratynowo-koro-słomowego (III) na rozwój drobnoustrojów, aktywność
biochemiczną oraz pH dwóch gleb pobranych z różnych systemów uprawy roślin
(monokultura, płodozmian).
Doświadczenie prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Użyte komposty (II i III)
różniły składem chemicznym (Tab.1). Pełniejszą charakterystykę omawianych kompostów
przedstawiono w poprzednich komunikatach.
Tabela 1. Podstawowe właściwości chemiczne wytypowanych kompostów
Komposty

Substancja
organiczna
[%]

C
organiczny

S-SO4

N-

C/N

pH

całkowity
(z N-NO3)
g · kg

–1

mg · kg –1 s.m.

s.m.

termin 0

30 tygodni

(przed

(po

kompostowaniem) przekompostowaniu)

II
III

72,2

277,0

28,2

1408,0

35

9,8

4,15

77,8

341,0

43,5

2221,0

25

7,8

4,25

Badaniami objęto

glebę spod pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) uprawianej w

krótkotrwałej monokulturze zbożowej i w systemie płodozmiennym. Obie gleby
sklasyfikowano jako płowe wytworzone z lessu. Do przygotowanych próbek glebowych

127

komposty wprowadzono w ilości 5 % w przeliczeniu na substancje organiczną. Przed
użyciem komposty neutralizowano tlenkiem wapnia (pH~7). Kontrolę stanowiła gleba bez
dodatku kompostu. Ostateczna masa próbek glebowych wynosiła 1 kg, wilgotność ok. 60 %
całkowitej pojemności wodnej.
Doświadczenie prowadzono w warunkach laboratoryjnych przez 3 miesiące. Okresowo tj.
w terminie zerowym, po 1 i 3 miesiącach prowadzono analizy mikrobiologiczne (oznaczanie
ogólnej liczebności bakterii na pożywce z wyciągiem glebowym i grzybów na pożywce
Martina oraz liczebność promieniowców na pożywce Conn’a), biochemiczne (oznaczanie
aktywności dehydrogenaz, wydzielanie CO2), chemiczne (oznaczanie zawartości N-NH4 , NNO3, S-SO4) oraz pomiar pH gleby. Wyniki poddano ocenie statystycznej.
Stwierdzono, że obydwa komposty wywoływały zwiększenie liczebności grzybów oraz
promieniowców w próbkach badanych gleb. Zdecydowanie wyraźniej zaznaczyło się to w
przypadku użycia kompostu II niż III. Natomiast nie wywołały istotnych zmian (kompost
keratynowo-korowy)lub powodowały istotną obniżkę (kompost keratynowo-koro-słomowy)
średniej ogólnej liczebności bakterii (w porównaniu z kontrolą). Wykazano, że badane
komposty spowodowały istotne zmiany w aktywności oddechowej a także aktywność
dehydrogenaz, na korzyść gleby pobranej z krótkotrwałej monokultury. W próbach tej gleby
wniesienie kompostów przyczyniło się ponadto do podniesienia wartości pH. Natomiast pH
gleby pobranej spod pszenicy uprawianej w płodozmianie pod wpływem obu badanych
kompostów obniżyło się. Zmiany pH gleby były sprzężone ze zmianami zawartości Nmineralnego, zwłaszcza N-NH4 oraz siarczanów.

128

DYNAMIKA PRZEMIAN SUBSTANCJI ORGANICZNEJ W PROCESIE
KOMPOSTOWANIA ODPADÓW KERATYNOWYCH
I LIGNINOCELULOZOWYCH
DYNAMICS OF TRANSFORMATION OF ORGANICS MATTER DURING
COMPOSTING OF KERATIN AND LIGNINCELLULOSE WASTES
Justyna Bohacz, Teresa Korniłłowicz-Kowalska
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Rolniczej

Wśród współczesnych trendów dotyczących zagospodarowania odpadów powstających w
chowie i przetwórstwie zwierząt rzeźnych oraz drobiu dominuje kierunek przyrodniczy.
Wymusza go także, aktualny stan przepisów unijnych zakazujący (od 1 stycznia 2002 roku)
stosowania dla celów paszowych mączek wyprodukowanych z ubocznych produktów
zwierzęcych w tym drobiu. Do racjonalnych ekonomicznie i bezpiecznych z punktu widzenia
ochrony środowiska metod przetwarzania tych odpadów należy zaliczyć kompostowanie z
dodatkiem komponentów pochodzenia roślinnego. W pilotażowych badaniach własnych (
Korniłłowicz-KowalskaT. Bohacz J. 2001) wykazano, że podczas przetwarzania piór kurcząt
z korą sosnową zachodzi tlenowa mineralizacja białek keratynowych piór do składników
przyswajalnych dla roślin.
Celem niniejszej pracy było zbadanie dynamiki przemian substancji organicznej oraz
azotu i siarki w procesie kompostowania piór z korą oraz korą i słomą.
Materiałami użytymi do kompostowania były: pierze kurcząt (C org. 490,9 g · kg

–1

s.m.

N og.-147,2 g · kg –1 s.m.; S og.-3,67 g · kg –1 s.m.), kora sosnowa (C org. 438,7 g · kg –1 s.m.;
N og. 4,8 g · kg –1 s.m.; S og. 0,53 g · kg

–1

s.m.) i słoma żytnia ( C org.464,0 g · kg

–1

s.m.;

N og. 4,3 g · kg –1 s.m.).
Badania nad kompostowaniem piór kurcząt prowadzono w warunkach laboratoryjnych,
zakładając doświadczenie modelowe w dwóch wariantach: bez dodatku słomy i ze słomą. Dla
każdego wariantu przygotowano dwa obiekty różniące się stosunkiem C/N:

I

pierze kurcząt 12% + kora sosnowa 88 % ; C:N= 25

II

pierze kurcząt 6,6 % + kora sosnowa 93,4 %; C:N= 35

III pierze kurcząt 12,36 % + kora sosnowa 43,82 % + słoma żytnia 43,82 %;C:N= 25
IV pierze kurcząt 6, 92 + kora sosnowa 35, 81 % + słoma żytnia 57, 27 %; C: N= 35
We wszystkich obiektach ostateczna masa kompostowanych materiałów wynosiła 4 kg,
ich wilgotność ustalono na poziomie 70 % całkowitej pojemności wodnej. Kompostowanie
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prowadzono przez 7 miesięcy, monitorując przebieg temperatury. Okresowo to jest po 18 h
(termin 0) od założenia doświadczenia oraz po 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15, 20 i 30 tygodniach
prowadzono oznaczenia zawartości substancji organicznej, C rozpuszczalnego, N- ogólnego,
N-NH4, N-NH3, N-NO3, S -ogólnej, S-SO4, oraz pomiary pH przy użyciu metod powszechnie
przyjętych w laboratoriach chemiczno-rolniczych. Wyniki poddano ocenie statystycznej.
Wykazano, że proces kompostowania odpadów piór z korą oraz korą i słoma odznacza się
przede wszystkim wysokim natężeniem przemian azotu i siarki organicznej przy słabszej
intensywności mineralizacji węgla organicznego.
Zawartość substancji organicznej ulegała zmniejszeniu tylko w początkowej fazie
kompostowania. Pula N- ogólnego oraz S-ogólnej była istotnie wyższa w kompostach o
węższym stosunku C/N (25): I i III, niż szerszym C/N=35: II i IV. W pierwszych tygodniach
kompostowania zawartość N- ogólnego ulegała nieznacznemu obniżeniu, wskutek ulatniania
amoniaku- głównie w obiektach o węższym stosunku C/N. Wahania zawartości S- ogólnej w
trakcie kompostowania były niewielkie. W procesie kompostowania badanych odpadów
keratynowych wystąpiły natomiast wyraźne zmiany zawartości mineralnych form azotu oraz
siarki

obejmujące N- amonowy i N- azotanowy i S- siarczanową. Poziom N-NH4

początkowo wzrastał wskazując na nasilenie amonifikacji białek keratynowych piór, a później
spadał. Natomiast zawartość N- azotanowego cały czas wzrastała osiągając maksimum pod
koniec okresu kompostowania. W miarę wydłużania czasu kompostowania ilość siarczanów
również rosła, spadała natomiast wartość pH kompostów.
Literatura
1. Korniłłowicz Kowalska T, Bohacz J. 2001. Próba kompostowania odpadów w pierza z
zastosowaniem szczepionki mikrobiologicznej. Przemiany chemiczne i biochemiczne. Zesz.
Probl. Post. Nauk Rol., 477, 389-396.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW POGÓRNICZYCH
I ENERGETYCZNYCH POD KĄTEM ICH ZASTOSOWANIA
DO BUDOWY ORAZ MODERNIZACJI OBWAŁOWAŃ CIEKÓW
I INNYCH NASYPÓW HYDROTECHNICZNYCH
GENERAL GEOTECHNICAL PARAMETERS OF MINING WASTES
TO CONSTRUCT AND MODERNIZATION LEVEES AND OTHER
HYDROTECHNICAL STRUCTURES
Magdalena Borys, Piotr Filipowicz
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falenty, Zakład Inżynierii Wodno – Melioracyjnej

Wstęp
Przemysł jest nierozłącznie związany z powstawaniem dużych ilości materiałów
odpadowych. Podczas gospodarczej działalności człowieka powstają między innymi odpady
pogórnicze oraz energetyczne. Część tych materiałów jest składowana na hałdach, natomiast
pozostała część wykorzystywana jest w budownictwie oraz do rekultywacji terenu.
Możliwość wykorzystania materiałów odpadowych, z bieżącej produkcji oraz składowanych
na hałdach do budowy nasypów hydrotechnicznych, a więc budowli stale lub okresowo
piętrzących wodę, związana jest z koniecznością szczegółowego rozpoznania ich parametrów
geotechnicznych. Równie istotne jest określenie zakresu ewentualnych zmian wartości tych
parametrów w czasie, na skutek działania procesu wietrzenia. Proces wietrzenia jest typowy
dla odpadów pogórniczych, powodujący rozpad grubych ziaren na drobniejsze. Wywołany
jest on przez szereg czynników atmosferycznych takich jak wahania temperatury powodującej
cykliczne zmiany wilgotności czy zamarzanie wody w porach, jak również w wyniku
działania korzeni roślin, a także na skutek procesów chemicznych. Znajomość zakresu oraz
tendencji zmian parametrów geotechnicznych pod wpływem procesu wietrzenia ma istotne
znaczenie praktyczne w przypadku zastosowania odpadów pogórniczych do budowy
nasypów, stale bądź okresowo piętrzących wodę, w celu ich prawidłowej eksploatacji.
Omówienie wyników
W artykule podano charakterystykę odpadów na przykładzie wyników badań odpadów
pogórniczych pochodzących z kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka” w Lubelskim
Zagłębiu Węglowym oraz z kopalń „Janina” i „Brzeszcze” w Górnośląskim Zagłębiu
Węglowym,

a

także

mieszanin

popiołowo-żużlowych

pobranych

ze

składowisk

zlokalizowanych przy elektrowni Kozienice i w Kamieniu dla Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich. Została zamieszczona krótka charakterystyka tych materiałów pod względem
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ich składu petrograficznego, mineralnego i chemicznego. Szczegółowo omówiono
właściwości fizyczne, mechaniczne i filtracyjne tych materiałów, m.in. uziarnienie,
wilgotność naturalna, wilgotność optymalna, maksymalna gęstość objętościowa szkieletu
gruntowego, współczynnik filtracji, kąt tarcia wewnętrznego oraz spójność.
Pod względem uziarnienia odpady pogórnicze odpowiadają pospółkom gliniastym i
żwirom gliniastym, natomiast popioło-żużle są zbliżone do gruntu drobnoziarnistego, typu
piasku pylastego. Badane odpady pogórnicze i energetyczne to grunty dobrze zagęszczające
się, charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi tj. wysokim kątem tarcia
wewnętrznego, stosunkowo wysoką spójnością.
Badane popioło-żużle charakteryzowały się bardzo niskimi wartościami gęstości
objętościowej, tak więc ewentualnie nasypy budowane z tej mieszaniny będą lżejsze od
nasypów wykonywanych z naturalnych gruntów mineralnych, cechujących się podobnymi
właściwościami mechanicznymi Jest to czynnik bardzo korzystny w przypadku konieczności
posadowienia nasypu na słabym podłożu. Należy jednak pamiętać, że dla nasypów
zbudowanych z tak lekkiego materiału niezbędne jest w ramach obliczeń projektowych
sprawdzenie również stateczności na przesuw pod wpływem naporu wody.
W przeciwieństwie do gruntów naturalnych odpady pogórnicze cechują się wrażliwością
na działanie czynników atmosferycznych powodujących cykliczne wysychanie, namakanie
oraz przemarzanie, w rezultacie czego następuje stopniowy rozpad poszczególnych okruchów
skał. Nie jest to jednak cecha, która dyskwalifikowałaby ten materiał, gdyż zastosowanie w
konstrukcjach nasypów odpowiednich warstw zabezpieczających powinno przyczynić się do
znacznego ograniczenia procesu wietrzenia odpadów wbudowanych w korpus.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań odpadów pogórniczych i mieszanin popiołowożużlowych stwierdzono, że odpady pogórnicze i mieszaniny popiołowo-żużlowe cechują się
stosunkowo dobrymi właściwościami, jako materiał do budowy nasypów ziemnych w tym
również stale lub okresowo piętrzących wodę.
Odpady zgromadzone na składowiskach, w tym nawet w obrębie jednego składowiska,
mogą się bardzo różnić parametrami, głównie uziarnieniem, stąd też przed przystąpieniem do
projektowania konkretnego obiektu należy określić dokładnie miejsce poboru materiału na
nasyp, oznaczyć podstawowe parametry dla materiału pochodzącego z danego złoża i
prowadzić ich ścisłą kontrolę w trakcie wykonawstwa nasypu.

132

WPŁYW TEMPERATURY NA PRZEŻYWALNOŚĆ PAŁECZEK
SALMONELLA W OSADACH ŚCIEKOWYCH
INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE SURVIVAL OF SALMONELLA BACILLI
IN SEWAGE SLUDGE
Katarzyna Budzińska, Agnieszka Bukowska, Anita Jurek
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Zootechniczny

Sposób wykorzystania osadów ściekowych uzależniony jest głównie od ich właściwości
nawozowych

oraz

od

zawartości

substancji

toksycznych

oraz

chorobotwórczych

mikroorganizmów. Duże zagrożenie stanowią organizmy patogenne, w tym pałeczki
Salmonella. W związku z dużym rozprzestrzenianiem się tych bakterii w środowisku
przyrodniczym salmonellozy stanowią w chwili obecnej poważny problem w wielu krajach,
niezależnie od stref klimatycznych. Z badań sanitarnych osadów ściekowych wynika, że
bakterie z rodzaju Salmonella występują w około 62% prób osadów przefermentowanych.
Obecność tych drobnoustrojów w jednoznaczny sposób dyskwalifikuje takie osady do
rolniczego wykorzystania bez uprzedniego procesu higienizacji. Ważnym czynnikiem
wpływającym na przeżywalność Salmonella w osadach ściekowych jest rodzaj osadów i
temperatura. W związku z tym podjęto badania, których celem było prześledzenie
przeżywalności pałeczek Salmonella senftenberg w osadach ściekowych w różnych
warunkach temperaturowych.
Przedmiotem badań były osady powstałe w wyniku mechaniczo-biologicznego
oczyszczania ścieków komunalnych. Doświadczenie prowadzono w okresie od kwietnia do
grudnia 2004 roku. Do badań pobierano dwa rodzaje osadów: osady powstałe w wyniku
kwaśnej fermentacji w zagęszczaczo-fermenterach i osady powstałe w wyniku fermentacji
metanowej w zamkniętych komorach fermentacyjnych. Próby osadu po fermentacji kwaśnej i
osadu przefermentowanego zaszczepionego zawiesiną Salmonella senftenberg W 775
umieszczono w różnych temperaturach: A – temperatura 40C;

B – temperatura 200C; C –

temperatura 300C; D – temperatura 400C. W tak przygotowanych próbach oznaczano liczbę
bakterii wskaźnikowych. Pierwsze oznaczenie wykonano w dniu założenia doświadczenia
(próba wyjściowa). Z temperatury 40C i 200C próby pobierano średnio co 5 – 7 dni, natomiast
próby z temperatury 300C i 400C pobierano codziennie.
Badania wykazały, że najdłużej przeżywały pałeczki Salmonella senftenberg w osadzie
przefermentowanym w temperaturze 40C. Czas przeżycia mieścił się w granicach od 14 – 24
dni, przy czym zawartość suchej masy w tym osadzie wynosiła od 19,18 do 22,3% s.m. W
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temperaturze 200C pałeczki były obecne od 14 do 20 dni w osadzie po fermentacji kwaśnej,
natomiast w osadzie przefermentowanym izolowano je od 7 do 24 dni. Pałeczki Salmonella
przeżywały najkrócej w temperaturze 300C i 400C. W 6 dniu doświadczenia wyizolowano z
osadu w temperaturze 300C bakterie, których liczba wynosiła 4,5 x 101 jtk/ml. Natomiast po
tygodniu nie stwierdzono obecności bakterii. Komórki bakteryjne z kolei w temperaturze
400C wykryto w 5 dniu doświadczenia w liczbie 15,0 x 102 jtk/ml. Po tygodniu bakterii
Salmonella nie stwierdzono. Szybkość obumierania komórek Salmonella w temperaturze
300C wynosiła –1,39 log/dzień, natomiast w temperaturze 400C: -1,57 log/dzień, przy wysoko
istotnych współczynnikach korelacji. Maksymalne czasy przeżycia bakterii obliczony na
podstawie równania regresji wynosiły odpowiednio: 7,44 dni w temperaturze 300C oraz 6,69
w temperaturze 400C.
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LICZEBNOŚĆ BAKTERII I GRZYBÓW ORAZ AKTYWNOŚĆ
RESPIRACYJNA W GLEBIE BRUNATNEJ WZBOGACONEJ
OSADEM ŚCIEKOWYM I SŁOMĄ RZEPAKOWĄ
NUMBER OF BACTERIA AND FUNGI AND RESPIRATION ACTIVITY IN BROWN
SOIL FERTILIZED WITH SEWAGE SLUDGE AND RAPE STRAW
Magdalena Frąc, Stefania Jezierska-Tys
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Rolniczej

Liczebność bakterii i grzybów oraz aktywność respiracyjną w glebach przyjmuje się jako
wskaźnik ich żyzności i urodzajności. Intensywność rozmnażania się drobnoustrojów w
glebie zależy od jej zasobności w składniki pokarmowe, a zwłaszcza od zawartości w niej
przyswajalnych związków organicznych. Zarówno osady ściekowe jak i słoma zawierają w
swoim składzie znaczne ilości tych związków.
Przeprowadzone badania miały na celu ocenę wpływu osadu ściekowego i słomy
rzepakowej na aktywność oddechową oraz na liczebność bakterii i grzybów w glebie
brunatnej.
Doświadczenie wazonowe obejmowało następujące kombinacje: 1 – gleba kontrolna, bez
żadnego nawożenia, 2 – gleba + osad 22 t · ha –1, 3 – gleba + osad 18,5 t · ha –1 + słoma 5 t ·
ha

–1

. Analizy wykonano po: 7, 14, 30, 60 i 90 dniach inkubacji gleby i obejmowały one

oznaczenie:


aktywności respiracyjnej metodą Rühlinga i Tylera



tzw. ogólnej liczebności bakterii na podłożu z wyciągiem glebowym i K2HPO4



tzw. ogólnej liczebności grzybów strzępkowych na podłożu Martina.

Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że aktywność respiracyjna była
stymulowana w kombinacjach zarówno z dodatkiem samego osadu jak też osadu i słomy,
przy czym większą stymulację zaobserwowano w glebie z dodatkiem słomy. Stwierdzono
stymulujący wpływ osadu na ogólną liczebność bakterii w obu kombinacjach wzbogaconych
osadem, przy czym większy wpływ zaobserwowano w kombinacji z osadem i słomą.
Liczebność grzybów na początku trwania doświadczenia była niższa w obu kombinacjach z
osadem niż w glebie kontrolnej. Dopiero po 30 dniach inkubacji zanotowano stymulujący
wpływ osadu w obu kombinacjach, przy czym większą stymulację zanotowano w glebie z
samym osadem. Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnim terminie analiz nastąpił spadek
liczebności grzybów w kombinacjach z osadem i wzrost w glebie kontrolnej.

135

WPŁYW OSADU ŚCIEKÓW KOMUNALNO–PRZEMYSŁOWYCH
NA ROZWÓJ MIKROORGANIZMÓW CELULOLITYCZNYCH
I MINERALIZACJĘ CELULOZY W GLEBIE BIELICOWEJ
Jadwiga Furczak, Jolanta Joniec
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Rolniczej

Jednym ze sposobów zagospodarowania ogromnych ilości osadów ściekowych jest
stosowanie ich w rolnictwie do celów nawozowych. Taki sposób ich wykorzystania jest w
pełni uzasadniony biorąc pod uwagę zarówno ich duże walory nawozowe , deficyt nawozów
organicznych pochodzenia zwierzęcego, niską jakość gleb w Polsce jak i konieczność
zagospodarowania wciąż narastających ilości tych odpadów. Zdaniem wielu autorów rolnicze
zagospodarowanie osadów ściekowych jest najkorzystniejszą formą recyklingu, tj. powrotu
do środowiska m.in. zawartej w nich dużej ilości materii organicznej. Jednym ze składników
osadowej substancji organicznej jest celuloza, stanowiąca źródło pokarmu dla bakterii i
grzybów celulolitycznych, bytujących w osadach. Mikroorganizmy rozkładające celulozę
stanowią również istotną część drobnoustrojów glebowych, które na skutek wprowadzenia do
gleby osadów otrzymują m.in. substrat pokarmowy w postaci tego polisacharydu.
Dlatego też celem prezentowanych badań było poznanie skutków wniesienia do gleby
bielicowej różnych dawek osadu, na

przykładzie zmian

w rozwoju mikroorganizmów

celulolitycznych i mineralizacji celulozy. Badania te miały również wykazać, czy bakterie i
grzyby celulolityczne pochodzenia osadowego zasiedlają glebę oraz, czy mikroorganizmy
osadowe i celulazy występujące w tym odpadzie uczestniczą w przemianach dostarczonej z
osadem celulozy.
Analizy wykonano na modelu doświadczenia laboratoryjnego, którego szczegółowy opis
zamieszczono w komunikacie pt. „Ocena ogólnej liczby drobnoustrojów w glebie...”.
Po 0,5 ; 1; 2; 3; 4 i 5-ciu miesiącach w materiale glebowym badano:
-

liczebność bakterii celulolitycznych na pożywce płynnej wg Pochon i Tardieux.
Najbardziej prawdopodobną liczbę tych bakterii odczytano z tablic Mc Crady`ego

-

liczebność grzybów celulolitycznych na agarze mineralnym, przykrytym krążkiem
bibuły Whatmana. Do pożywki na której hodowano grzyby celulolityczne dodano
antybiotyki w takiej ilości jak do pożywki Martina
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-

tempo mineralizacji celulozy w 25-gramowych naważkach gleby wzbogaconych 0,5%
sproszkowanej celulozy firmy Whatman. Ilość wydzielonego CO2 oznaczano metodą
Rühlinga i in.

Z uzyskanych danych wynika, że zastosowanie osadu niesterylnego spowodowało wzrost
liczby bakterii celulolitycznych w glebie, jednak tylko po upływie 0,5 miesiąca od założenia
doświadczenia. W pozostałych terminach pozytywny wpływ odpadu na ten parametr
zdecydowanie osłabł, przechodząc często w tendencję spadkową.
Osad sterylny stymulował rozwój bakterii rozkładających celulozę tylko w nielicznych
kombinacjach. W pozostałych obiektach obserwowano zaledwie tendencję wzrostową lub
nawet spadkową ich liczby.
Osad niesterylny pobudziłrozwój grzybów celulolitycznych, zwłaszcza w obiektach z wyższą
jego zawartością. Oddziaływanie to uwidoczniło się po upływie 0,5, 3 i 4 miesięcy.
W pozostałych terminach było zdecydowanie słabsze.
Osad sterylny wywarł zbliżony wpływ na badany parametr. Podobnie jak w przypadku
bakterii celulolitycznych nie odnotowano różnic pomiędzy obu seriami doświadczenia.
Wprowadzony do gleby osad niesterylny wywołal narastającą wraz z jego dawką stymulację
mineralizacji celulozy. Oddziaływanie

to najsilniej zaznaczyło się w pierwszych 2

miesiącach badań. Wraz z upływem czasu pobudzenie to zdecydowanie zmniejszyło się,
zanikając po upływie 5-ciu miesięcy.
Osad sterylny spowodował również wzrost analizowanego parametru, jednak był on w tym
przypadku zdecydowanie słabszy.
Na podstawie otrzymanych wyników można przypuszczać , że wprowadzone do gleby
wraz z osadem bakterie i grzyby celulolityczne raczej nie zasiedliły środowiska glebowego.
Natomiast w przemianach celulozy w glebie pewną rolę odegrały mikroorganizmy osadowe
oraz celulazy związane z fragmentami obumarłych mikroorganizmów celulolitycznych
pochodzenia osadowego.
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ZNACZENIE OSADU ŚCIEKÓW KOMUNALNO–PRZEMYSŁOWYCH
W KSZTAŁTOWANIU WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI
BIOCHEMICZNYCH GLEBY BIELICOWEJ ZWIĄZANYCH
Z PRZEMIANAMI WĘGLA I AZOTU
Jadwiga Furczak., Jolanta Joniec
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Rolniczej

Powstające w wyniku mechanicznego, chemicznego i biologicznego oczyszczania
ścieków komunalno – przemysłowych osady ze względu na dużą zawartość azotu, fosforu,
makro i mikroelementów oraz substancji organicznej i posiadane właściwości glebotwórcze
wykazują dużą wartość nawozową porównywalną, a nawet przewyższającą komposty,
obornik, czy gnojowicę. Z licznych badań wynika, że wprowadzone do gleby wpływają
pozytywnie na szereg właściwości tego środowiska. Jakkolwiek mogą różnie oddziaływać na
drobnoustroje glebowe, które biorąc udział w przemianach materii organicznej, decydują o
dostępności składników pokarmowych dla roślin i żyzności gleb.
W związku z tym celem niniejszych badań było poznanie oddziaływania osadu ścieków
komunalno – przemysłowych na wybrane właściwości biochemiczne, związane z
przemianami węgla i azotu w glebie wzbogaconej różnymi dawkami tego odpadu. Niniejsze
badania przeprowadzono

również w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o

współuczestnictwo w tych procesach mikroorganizmów osadowych.
Badania wykonano na modelu doświadczenia laboratoryjnego, które zostało szczegółowo
opisane w komunikacie pt. „Ocena ogólnej liczby drobnoustrojów w glebie...” .
Po upływie 0,5; 1; 2; 3; 4 i 5 –ciu miesięcy od założenia doświadczenia określano w glebie:
-

aktywność oddechową metodą Rühlinga i in.

-

aktywność dehydrogenaz wg Thalmanna

-

nasilenie amonifikacji w 25-gramowych naważkach gleby zawierających 0,1%
asparaginy. Po 3 dniach inkubacji jony amonowe ekstrahowano i określano ich
zawartość metodą Nesslera

-

nasilenie nitryfikacji w 25-gramowych naważkach zawierających 0,1% fosforanu
jednoamonowego. Po 7 dniach inkubacji jony azotanowe ekstrahowano i mierzono ich
poziom metoda brucynową.

Z uzyskanych danych wynika, że wprowadzony do gleby osad niesterylny wywołał
istotny wzrost jej aktywności oddechowej, najsilniej zaznaczający się w obecności wyższych
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dawek odpadu. Oddziaływanie to odnotowano w ciągu 4 miesięcy, natomiast w ostatniej fazie
doświadczenia wpływ odpadu był prawie niewidoczny.
Osad sterylny wywołał również istotny wzrost aktywności oddechowej gleby lecz był on w
tych warunkach zdecydowanie silniejszy.
Zastosowanie niesterylnego osadu wywołało również potęgujący się wraz z jego dawką
wzrost aktywności dehydrogenazowej gleby. Efekt ten najwyraźniej wystąpił na początku
badań, po czym zdecydowanie osłabł, utrzymując się na zbliżonym poziomie do końca
trwania doświadczenia.
Osad sterylny także przyczynił się do stymulacji analizowanego parametru, jednak jego
wpływ był mniejszy niż osadu nie poddanego procesowi jałowienia.
Osad niesterylny spowodował obniżenie nasilenia amonifikacji, najsilniej zaznaczające się
po upływie 0,5 i 1 miesiąca. W kolejnych terminach badań ograniczenie tego procesu
zdecydowanie zmniejszyło się.
Inhibicję procesu amonifikacji wywołał również osad sterylny, jednak w tej serii
doświadczenia utrzymywała się ona do końca trwania badań na istotnym poziomie.
W odróżnieniu od amonifikacji proces nitryfikacji podlegał istotnemu nasileniu,
narastającemu wraz z dawką wprowadzonego do gleby niesterylnego osadu. Stymulujący
wpływ osadu utrzymywał się na zbliżonym poziomie przez okres 4 miesięcy , osiągając
największe rozmiary w końcowej fazie doświadczenia.
Osad jałowy spowodował również pobudzenie analizowanego procesu w glebie, jednak było
ono tutaj zdecydowanie słabsze.
Mniejsza stymulacja procesów oddechowych w glebie z osadem niesterylnym wskazuje
na możliwość antagonistycznego oddziaływania na siebie mikroorganizmów osadowych i
glebowych. Natomiast wyniki dotyczące aktywności dehydrogenaz, procesu amonifikacji i
nitryfikacji sugerują, że pewną pzytywną rolę w kształtowaniu tych parametrów odegrały
drobnoustroje pochodzenia osadowego.
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WPŁYW KOMPOSTU Z ODPADÓW MIEJSKICH ORAZ NAWOŻENIA
AZOTEM NA POBRANIE KADMU ORAZ JAKOŚĆ
TECHNOLOGICZNĄ BURAKA CUKROWEGO
EFFECT OF COMPOST PRODUCED FROM MUNICIPAL SOLID WASTES AND
NITROGEN FERTILIZATION ON CADMIUM UPTAKE AND TECHNOLOGICAL
QUALITY OF SUGAR BEET
Renata Gaj1, Dariusz Górski2
1

2

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Chemii Rolnej,
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu

Wstęp
Intensyfikacja produkcji buraka cukrowego, uproszczenia w strukturze zasiewów z
przewagą zbóż oraz spadek pogłowia zwierząt wyznacza potrzebę podejmowania starań do
pozyskiwania innych obok tradycyjnego obornika źródeł substancji organicznej. Nawożenie
organiczne i mineralne są głównymi czynnikami determinującym plonowanie i jakość
technologiczną korzeni. W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się wyraźne pogorszenie
bilansu substancji organicznej w glebie MAĆKOWIAK (1997). Znaczącą pozycję w bilansie
nawozów organicznych mogą stanowić różnego rodzaju komposty produkowane z odpadów
miejskich LEKAN (1990), SIUTA (1996). Nie ulega wątpliwości, że odpad organiczny ma
korzystny wpływ na zwiększenie retencji wody, poprawia właściwości fizyczne gleby, ale
należy zwrócić uwagę, czy ze względu na zawartość w nim metali ciężkich można go
bezpiecznie stosować na użytkach rolnych?
Celem pracy było określenie wpływu kompostu produkowanego z odpadów miejskich na
pobranie kadmu oraz parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego na tle zróżnicowanego
nawożenia azotem.
Omówienie wyników
W przeprowadzonych badaniach zawartość kadmu była zróżnicowana w zależności od
dawki kompostu oraz stanowiska. Kadm w większym stopniu kumulował się w liściach niż
korzeniach. MACNICOL (1985) sugeruje, że korzenie funkcjonują jako pierwsza bariera
ograniczająca przemieszczanie się metali ciężkich między organami nadziemnymi a
korzeniami. Uwzględniając kategorię agronomiczną gleby, zdecydowanie więcej kadmu
odnotowano w liściach buraków uprawianych na glebie lekkiej niż ciężkiej. Należy
podkreślić, że przekroczenie norm miało miejsce na wszystkich obiektach gleby lekkiej,
niezależnie od dawki kompostu. Istotny wzrost zawartości kadmu pod wpływem nawożenia
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kompostem uzyskał także GARDINER

I IN.

[1995]. Poziom nawożenia azotem nie miał

większego wpływu na ilość kadmu pobranego z analizowanymi organami.
Ocenie poddano także jednostkowe pobranie kadmu wyrażające się ilością składnika
zakumulowanego w plonie 1t biomasy korzeni i odpowiadającej im biomasy liści. Pobranie
tego metalu było zróżnicowane w zależności od kategorii agronomicznej gleby i organu
rośliny. Na glebie lekkiej zdecydowanie większe wartości pobrania tego pierwiastka
odnotowano w liściach natomiast na glebie ciężkiej w korzeniach.
Jednostkowe pobranie kadmu przez korzenie zarówno na glebie lekkiej jak i ciężkiej nie
miało istotnego wpływu na jakość technologiczną buraka. Wzrost pobrania kadmu w liściach
buraków uprawianych na glebie lekkiej ujemnie wpływał na zawartość azotu alfa aminowego
oraz dodatnio na zawartość potasu. Natomiast na glebie ciężkiej ilość kadmu pobranego w
liściach buraków nie miała większego wpływu na parametry jakościowe korzeni.
Analiza współczynników ścieżki uwzględniająca wpływ plonów liści i korzeni oraz
zawartość w nich kadmu na całkowity wynos tego składnika wykazała, że niezależnie od
stanowiska całkowita ilość wyniesionego kadmu była determinowana przez zawartość tego
pierwiastka w korzeniach.
Wnioski
1. Stwierdzono istotny wzrost zawartości kadmu w analizowanych organach buraków
cukrowych pod wpływem nawożenia kompostem. Przekroczenie wartości granicznych w
odniesieniu do części użytkowych roślin stwierdzono tylko w liściach buraków.
2. Nawożenie azotem nie miało wpływu na zawartość kadmu w analizowanych organach.
3. Jednostkowe pobranie kadmu przez liście i korzenie na glebie ciężkiej nie miało
negatywnego wpływu na plon cukru technologicznego oraz jakość buraków cukrowych.
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PRZYDATNOŚĆ KOMPOSTU „DANO” I OSADU ŚCIEKOWEGO
DO ZAKŁADANIA TRAWNIKÓW
SUITABILITY OF THE “DANO”COMPOST AND SEWAGE SLUDGE
FOR ESTABLISHMENT OF LAWNS
Kazimierz Grabowski1, Andrzej Łachacz2, Anna Biedrzycka1,
Bożena Lemkowska2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1 Katedra Łąkarstwa,
2
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Wstęp
O przydatności osadów ściekowych i kompostów z odpadów komunalnych do zakładania
trawników świadczą prace między innymi [Gouin 1993; Mitchell i in. 1994; Landschoot,
McNitt 1994, Siuta, Wasiak 2001]. Wprowadzając do gleby substancję organiczną w postaci
osadu ściekowego lub kompostu poprawiamy roślinom warunki rozwoju. Celem badań było
określenie wpływu różnych dawek kompostu „Dano” i komunalnych osadów ściekowych na
wybrane właściwości gleby lekkiej oraz na kiełkowanie i początkowy rozwój traw
gazonowych.
Omówienie wyników
Doświadczenie ścisłe 3-czynnikowe, mikropoletkowe (1 m × 1 m) założono na glebie
płowej typowej wytworzonej z piasku luźnego zalegającego na glinie ciężkiej. Jesienią 2001
roku glebę użyźniono kompostem „Dano” i osadem ściekowym (dawki 30, 60, 90, 120 i 150
Mg·ha-1), które wymieszano z glebą do głębokości 10 cm. Na tak użyźnionej glebie
porównywano wybrane krajowe i zagraniczne gatunki (odmiany) traw gazonowych: Lolium
perenne L., Poa pratensis L., Festuca rubra L. s.s., Festuca arundinacea Schreb. Nasiona
traw wysiano 26 kwietnia 2002 roku. W roku siewu dokonano oceny początku i pełni
wschodów, stanu pokrycia powierzchni (10 tygodni po siewie) oraz ogólnego aspektu, czyli
wyglądu murawy (skala 9º). W próbkach gleby pobranej z poletek w kwietniu 2002 roku
oznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne powszechnie przyjętymi metodami.
Wprowadzenie dużych, melioracyjnych dawek kompostu „Dano” i osadu ściekowego
znacznie zmieniło właściwości gleby. Początkowa zawartość materii organicznej wynosząca
średnio 24,3 g·kg-1 wzrosła do 39,52 g·kg-1 w przypadku najwyższej dawki kompostu i 36,47
g·kg-1 w przypadku analogicznej dawki osadu ściekowego. Pod wpływem kompostu nastąpił
wzrost odczynu gleby. W przypadku osadu ściekowego odczyn utrzymywał się na zbliżonym
poziomie. Zastosowane nawozy organiczne spowodowały obniżenie stosunku C:N w glebie.
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Użyźnienie gleby lekkiej kompostem i osadem ściekowym pozytywnie wpłynęło na
kiełkowanie i początkowy rozwój wybranych gatunków (odmian) traw gazonowych.
Wykazano, że w porównaniu do obiektu kontrolnego, użyźnienie gleby kompostem „Dano”, a
zwłaszcza osadem ściekowym wpłynęło wyraźnie na poprawę zadarnienia powierzchni.
Aspekt ogólny, czyli wygląd murawy jest oceną syntetyczną [Prończuk 1993]. Na koniec
sezonu wegetacyjnego najbardziej atrakcyjnym wyglądem murawy, niezależnie od badanych
gatunków i odmian traw, charakteryzowały się poletka użyźnione kompostem „Dano” (do
120 Mg·ha-1), a osadem ściekowym (do 150 Mg·ha-1).
Wnioski
1. Zastosowane do użyźnienia gleby terenów zieleni kompost „Dano” lub osad ściekowy
poprawiły

właściwości

gleby

lekkiej,

co

spowodowane

zostało

dużą

ilością

wprowadzonej do gleby masy organicznej. Nastąpił wzrost zawartości materii organicznej
oraz odczynu, a obniżenie stosunku C:N.
2. Użyźnienie gleby lekkiej kompostem „Dano” lub osadem ściekowym wpłynęło
korzystnie na wyrównanie wschodów, zadarnianie i atrakcyjny wygląd murawy w roku
siewu.
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ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI WÓD WISŁY ORAZ GLEB POD WPŁYWEM
ODDZIAŁYWANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁU SODOWEGO
CHANGES IN VISTULA RIVER WATERS AND SOIL PROPERTIES
UNDER THE INFLUENCE OF THE SODA INDUSTRIAL SEWAGE
P. Hulisz, E. Skalska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Gleboznawstwa

Wstęp
Zakłady sodowe na Kujawach transportują do Wisły alkaliczne ścieki o bardzo wysokim
stopniu mineralizacji (średnio ok. 110 g·dm-3). Są one odprowadzane podziemnym
rurociągiem o długości ponad 40 km, którego ujście znajduje się w miejscowości Dybowo k.
Torunia.
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu ścieków przemysłu sodowego na właściwości
wód rzeki Wisły oraz gleb położonych w pobliżu rurociągu.
Omówienie wyników
Próbki wody z rzeki Wisły pobrano w roku 2003 w czasie wysokiego i niskiego stanu
wód. Punkty poboru były zlokalizowane przy samym ujściu ścieków oraz w miejscach
oddalonych od niego w różnej odległości. Próbki gleb pobrano w pobliżu wału naziemnego,
wzdłuż którego prowadzony jest rurociąg. Właściwości wód i gleb oznaczono metodami
standardowymi.
Ścieki wpływające do Wisły miały odczyn silnie zasadowy (pH 12), a w ich składzie
chemicznym dominowały sole CaCl2 i NaCl - główne odpady poprodukcyjne. Stwierdzono
bardzo wyraźny wpływ ścieków na zasolenie badanych wód. Wartości EC w czasie
wysokiego stanu wód wahały się od 0,6 do 2,2 do dS·m-1, a w czasie niskiego - od 0,6 aż do
122 dS·m-1. Pomimo dużej alkaliczności ścieku różnice w odczynie były jednak niewielkie.
W składzie jonowym dominowały jony Ca2+, Na+, Cl-, których zawartości znacznie
przekraczały wartości typowe dla wód powierzchniowych. Biorąc pod uwagę klasyfikację
jakości wód w Polsce (Dz. U. Nr 32, poz. 284 2004), dokonano oceny badanych wód. Wody
przy ujściu ścieków w obydwu terminach odpowiadały najniższej - V klasie jakości. W miarę
oddalania się od źródła zanieczyszczeń, zgodnie z kierunkiem biegu rzeki, jakość wody
ulegała poprawie.
Na badanym obszarze występują żyzne mady wytworzone głównie utworów pyłowych. Są
one w większości użytkowane rolniczo jako pola orne i łąki. Zasolenie tych gleb wzrastało
wraz z głębokością. Wartości EC oznaczone w paście nasyconej osiągnęły maksymalnie aż
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45,6 dS·m-1. Świadczy to o podsiąku ścieków spowodowanym awariami rurociągu. Bardzo
często obserwowane były podobne zjawiska na obszarze Kujaw, a ich główną przyczyną jest
korozja elektrolityczna rur (Hulisz i in. 2001).
Ze względu na specyficzną dla tego typu zasolenia równowagę pomiędzy jonami Na+ a
Ca2+ wskaźnik SAR osiągał zakres od 1 do 6. Wartości te wskazywały na stosunkowo
niewielkie ryzyko sodowe i są znacznie niższe niż w przypadku gleb objętych awariami
rurociągów solankowych (Gonet, Herman 1995).
W miejscach występowania gleb najsilniej zasolonych obserwowano całkowite
zniszczenia pokrywy roślinnej. Były to jednak niewielkie powierzchnie, z których największa
wynosiła 25 m2.
Wnioski
Oddziaływanie ścieków przemysłu sodowego na wody strefy brzegowej Wisły
spowodowało wyraźną zmianę ich składu chemicznego. W miarę oddalania się od ujścia
rurociągu ściekowego (strefa do 500 m) ładunek zanieczyszczeń szybko i łatwo ulega
rozcieńczeniu. Zjawisko to ma więc charakter lokalny i przebiega zarówno w czasie wysokich
jak i niskich stanów wody.
Na istnienie awarii rurociągu ściekowego wskazywały jednoznacznie wysokie wartości
wszystkich wskaźników zasolenia badanych gleb.
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WARTOŚĆ NAWOZOWA ORAZ STAN SANITARNY
KOMPOSTOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH I ORGANICZNYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH
AGRICULTURE QUALITY AND SANITARY STATUS OF COMPOSTED SEWAGE
SLUDGE AND ORGANIC MUNICIPAL WASTE
Tamara Jadczyszyn, Anna Stachyra
IUNG Puławy

Ze względów środowiskowych najbardziej korzystną formą utylizacji osadów ściekowych
jest ich kompostowanie. Komposty zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o nawozach i
nawożeniu (Dz.U.2004.91.876) są nawozami organicznymi. Nawozy mogą być wprowadzane
do obrotu5 na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa. Zezwolenie
uzyskuje nawóz, spełniający określone wymagania jakościowe, i którego zastosowanie
wpływa dodatnio na plonowanie roślin lub właściwości gleby. Wymagania jakościowe
określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2004.236.2369). Procedura dopuszczenia
nawozu do obrotu ma na celu przede wszystkim stwierdzenie czy badany nawóz nie wykazuje
szkodliwego działania na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko, a następnie sprawdzenie jego
wartości rolniczej. Kryterium oceny wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt jest
stan sanitarny nawozu i zawartość metali ciężkich. W nawozie nie mogą występować pałeczki
Salmonella i żywe jaja pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp.
Dopuszczalne zawartości metali ciężkich zostały zaostrzone w roku 2004 i dla nawozów
organicznych wynoszą: Cr - 100 mg, Zn - 1500 mg, Cd – 3 mg, Cu – 400 mg, Ni – 30 mg, Pb
– 100 mg i Hg – 2 mg.
O wartości rolniczej nawozu decyduje zawartość składników pokarmowych i substancji
organicznej. W kompostach substancja organiczna stanowić musi przynajmniej 40% suchej
masy. Producent może również zadeklarować, że nawóz zawiera składniki pokarmowe, ale
tylko wówczas, gdy ich koncentracja jest nie mniejsza niż: 0.5% (m/m) Nogółem, 0.3%(m/m)
P2O5 i 0.1% (m/m) K2O. Ocena wartości rolniczej nawozu przebiega dwustopniowo. Jej
pierwszym etapem jest analiza składu chemicznego nawozu, drugim zaś – wyniki badań
rolniczych, których celem jest potwierdzenie pozytywnego wpływu nawozu na właściwości
agrochemiczne gleby, wzrost i plonowanie roślin lub na jakość plonów.

5

Wprowadzenie do obrotu jest to oferowanie w celu zbycia, sprzedaż oraz inna odpłatna albo nieodpłatna forma
zbycia nawozu
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W pracy przedstawiono wyniki badań

przeprowadzonych celem dopuszczenia

kompostów do obrotu jako nawozów organicznych. Nawozy A, B i C są produktem
kompostowania osadów ściekowych z odpadami roślinnymi (słoma, odpady drzewne, kora,
odpady zielone ze skwerów, parków, ogrodów). Nawóz D jest produkowany ze zbieranych
selektywnie organicznych odpadów komunalnych, odpadów zielonych ze skwerów, parków i
obszarów leśnych oraz odpadów z hurtowni warzywniczych.
Zawartości składników o znaczeniu rolniczym przedstawiono w tabeli 1. Substancja
organiczna stanowiła 44-49% suchej masy kompostów. Głównym składnikiem o znaczeniu
nawozowym w kompostach produkowanych na bazie osadów ściekowych jest fosfor, a w
kompoście D – potas. Zawartość azotu oraz stosunek N:P:K w poszczególnych kompostach
są zróżnicowane. Dla każdego

kompostu zalecane dawki powinny być określane

indywidualnie, w zależności od zawartości podstawowych składników pokarmowych, z
uwzględnieniem ilości wnoszonych do gleby biogenów (azotu i fosforu). W kompostach B i
C zawartości niektórych metali ciężkich są wyższe od obecnie obowiązujących stężeń
dopuszczalnych.
Tabela 1. Właściwości agrochemiczne kompostów
Badana cecha

A

B

C

D

pH w H2O
Zawartość suchej masy
N-całkowity (% m/m)
P2O5 (% m/m)
K2O(% m/m)
CaO (% m/m)
MgO (% m/m)
Substancja organiczna (% s.m)

6.5
42.3
0.56
1.45
0.24
1.13
0.20
44.2

7.4
51.4
1.49
3.25
0.69
3.14
0.67
48.3

7.8
47.3
0.99
1.27
0.69
2.85
0.53
49.2

8.7
39.3
0.71
0.33
1.29
2.02
0.32
46.9

Tabela 2. Zawartość metali ciężkich w kompostach
Zawartość w mg/kg s.m.

A

B

C

D

Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Hg

0.94
94.1
57.1
30.0
17.7
404
0.32

3.22
41.0
165
29.2
49.8
828
2.30

3.6
74.8
102
39.9
62.7
731
0.58

1.36
54.1
47.7
23.4
41.4
283
0.08
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WPŁYW OSADU ŚCIEKOWEGO Z MLECZARNI NA PRZEMIANY
AZOTU W GLEBIE
INFLUENCE OF SEWAGE SLUDGE FROM DAIRY ON NITROGE
TRANSFORMATION IN SOIL
Stefania Jezierska-Tys
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Rolniczej

Zagrożenie dla środowiska ze strony przemysłu spożywczego skłania do poszukiwania
wciąż nowych metod zagospodarowania odpadów przez nie wytwarzanych. Jedną z wielu
możliwości jest rolnicze wykorzystanie odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego w
tym z mleczarni. Osady ściekowe pochodzące z mleczarni należą do bogatych w związki
azotowe. W porównaniu z obornikiem osad ściekowy z mleczarni zwiera ponad dwukrotnie
więcej azotu. Dlatego też celem przeprowadzonych badań było poznanie wpływu powyższego
osadu na przemiany azotu w glebie. Badania zostały przeprowadzone w doświadczeniu
wazonowym na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego mocnego. Zastosowany osad
ściekowy z mleczarni zawierał: 58,3 g . kg-1 s.m. azotu ogółem, 394 g . kg-1 s.m. węgla
organicznego. Doświadczenie obejmowało następujące serie doświadczalne:
1. gleba bez osadu
2. gleba + 1% osadu (30 t . ha-1)
3. gleba + 2,5% osadu (75 t . ha-1)
4. gleba + 5% osadu (150 t . ha-1)
Analizy mikrobiologiczne i biochemiczne przeprowadzone po 7, 15, 30, 60, 90 i 120 dniach
trwania doświadczenia obejmowały oznaczenia: liczebności amonifikatorów, liczebności
nitryfikatorów,

nasilenia

procesu

amonifikacji,

nasilenia

procesu

nitryfikacji,

pHKCl – potencjometrycznie.
Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowane dawki osadu ściekowego spowodowały
postępujący wzrost zawartości N-NH4 w czasie trwania doświadczenia. Wprowadzony do
gleby mocznik (jako substrat do oznaczenia nasilenia amonifikacji) spowodował spadek
aktywności amonifikatorów poniżej wartości zanotowanych w glebie kontrolnej (bez osadu).
Liczebność amonifikatorów w początkowym okresie analiz była na wysokim poziomie a w
późniejszym uległa znacznemu obniżeniu we wszystkich seriach doświadczalnych.
Zastosowane dawki osadu po 7 i 15 dniach trwania doświadczenia spowodowały spadek
zawartości N-NO3 poniżej wartości uzyskanych w kontroli. Jednocześnie w tym okresie
liczebność nitryfikatorów była na bardzo niskim poziomie. Podobnie jak w procesie
amonifikacji wprowadzony do gleby mocznik spowodował zahamowanie nasilenia procesu
nitryfikacji.
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AKTYWNOŚĆ RESPIRACYJNA ORAZ LICZEBNOŚĆ BAKTERII
I GRZYBÓW W GLEBIE BRUNATNEJ NAWOŻONEJ OSADEM
ŚCIEKOWYM POCHODZĄCYM Z MLECZARNI
RESPIRATION ACTIVITY AND NUMBER OF BACTERIA AND FUNGI IN BROWN
SOIL FERTILIZED WITH SEWAGE SLUDGE FROM DAIRY
Stefania Jezierska-Tys, Magdalena Frąc
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Rolniczej

Na oddychanie gleby w ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę, ponieważ może być
używane jako wskaźnik urodzajności gleby i może przyczyniać się do wzrostu zawartości
CO2 w atmosferze. Nawożenie osadem ściekowym ma dwukierunkowy wpływ na aktywność
respiracyjną gleby. Z jednej strony powoduje wzrost zawartości C-organicznego i składników
pokarmowych w glebie, stymulując ten proces, z drugiej zaś strony może działać hamująco z
powodu toksycznego wpływu metali ciężkich na mikroorganizmy glebowe.
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia osadem ściekowym
na aktywność respiracyjną oraz na liczebność bakterii i grzybów w glebie brunatnej,
wytworzonej z utworu pyłowego ilastego.
Badania zostały przeprowadzone w oparciu o doświadczenie polowe i obejmowały
następujące kombinacje: 1 – gleba kontrolna, obsiana pszenicą ozimą, 2 – gleba + osad,
obsiana burakiem cukrowym, 3 – gleba + osad + obornik, obsiana burakiem cukrowym.
Analizy mikrobiologiczne przeprowadzono czterokrotnie: w maju, czerwcu, lipcu i
październiku a obejmowały one oznaczenia:


tzw. ogólnej ilości bakterii na podłożu z wyciągiem glebowym i K2HPO4



tzw. ogólnej liczebności grzybów strzępkowych na podłożu Martina.

Aktywność respiracyjną natomiast oznaczono trzykrotnie (w czerwcu, lipcu i październiku),
stosując metodę Rühlinga i Tylera.
Z przeprowadzonych badań wynika, że osad ściekowy miał stymulujący wpływ na ogólną
liczebność bakterii i grzybów, z tym że w przypadku grzybów stymulacja była wyższa w
kombinacji z samym osadem, natomiast w przypadku bakterii największy wpływ zanotowano
w kombinacji z osadem i obornikiem. Na uwagę zasługuje fakt, że najwyższą liczebność
grzybów stwierdzono w październiku, podczas gdy liczebność bakterii w tym terminie w obu
kombinacjach z osadem była niższa niż w kontroli. Aktywność respiracyjna w kombinacji z
samym osadem kształtowała się na niższym poziomie niż w glebie kontrolnej,
natomiast w kombinacji z osadem i obornikiem zanotowano istotny wzrost tej aktywności w
stosunku do kontroli.
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WPŁYW OSADU ŚCIEKOWEGO Z MLECZARNI Z DODATKIEM
POPIOŁU WĘGLOWEGO NA PRZEMIANY AZOTU W GLEBIE
INFLUENCE OF SEWAGE SLUDGE FROM DAIRY WITH COAL FLY ASH
ON NITROGEN TRANSFORMATION IN LESSIVE SOIL
Stefania Jezierska-Tys, Klaudia Świca
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Rolniczej

Przemysł spożywczy, a w tym mleczarski dostarcza zwiększające się ilości wytwarzanych
osadów, których składowanie powoduje zanieczyszczenie środowiska.. Niezbędne, więc jest
ich unieszkodliwianie w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska przyrodniczego.
Jednym ze sposobów jest rolnicze zagospodarowanie osadów, ze względu również na ich
nawozowe właściwości, a przede wszystkim na duża zawartość azotu.
Celem przeprowadzonych badań było poznanie wpływu osadu ściekowego z mleczarni na
mikrobiologiczne przemiany azotu tj. proces amonifikacji i nitryfikacji. Osad zastosowany w
doświadczeniu pochodził z mleczarni w Krasnymstawie z dodatkiem popiołu węglowego (z
elektrowni Bełchatów). Osad ten zawierał: 33,2 g . kg-1 s.m. azotu ogółem, 300 g . kg-1 s.m.
węgla organicznego. Dodany popiół miał na celu higienizację osadu oraz zwiększenie suchej
masy.
Doświadczenie obejmowało następujące serie doświadczalne: gleba bez osadu; gleba + 1%
osadu (30 t . ha-1); gleba + 2,5% osadu (75 t . ha-1); gleba + 5% osadu (150 t . ha-1).
Analizy mikrobiologiczne i biochemiczne przeprowadzone po 7, 15, 30, 60, 90 i 120 dniach
trwania doświadczenia obejmowały oznaczenia: liczebności amonifikatorów, liczebności
nitryfikatorów,

nasilenia

procesu

amonifikacji,

nasilenia

procesu

nitryfikacji,

pHKCl – potencjometrycznie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że wprowadzony do gleby płowej osad ściekowy
spowodował w początkowym okresie doświadczenia wzrost zawartości N-NH4 z
jednoczesnym spadkiem zwartości N-NO3. Wraz z upływem czasu trwania doświadczenia
obserwowano spadek zawartości jonów amonowych a wzrost N-NO3 w wyniku nawożenia
osadem. Nasilenie procesu amonifikacji w badanych seriach doświadczalnych było podczas
całego okresu niższe niż w glebie kontrolnej (bez osadu). Zastosowany substrat do oznaczenia
nasilenia procesu nitryfikacji (mocznik) spowodował zahamowanie tego procesu w seriach
nawożonych osadem. Liczebność amonifikatorów była najwyższa w początkowym okresie
analiz z tendencją spadkową w końcowym etapie doświadczenia. Odwrotną zależność
zaobserwowano w przypadku liczebności nitryfikatorów.
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OCENA OGÓLNEJ LICZBY DROBNOUSTROJÓW
W GLEBIE WZBOGACONEJ OSADEM ŚCIEKÓW
KOMUNALNO-PRZEMYSŁOWYCH
Jolanta Joniec, Jadwiga Furczak
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Rolniczej

Osady ściekowe są nieodłącznym elementem eksploatacji każdej oczyszczalni ścieków. W
wyniku podnoszenia skuteczności oczyszczania ścieków oraz wprowadzenia coraz większych
obostrzeń dotyczących jakości oczyszczonych wód, ilość osadów ściekowych wciąż wzrasta.
Jednocześnie wykorzystanie tych odpadów pozostaje nadal nierozwiązanym i narastającym
problemem w skali lokalnej i światowej.
Tymczasem osady ściekowe ze względu na swój skład (m.in. duża zawartość

materii

organicznej oraz makro- i mikroelementów) posiadają cenne walory nawozowe i
glebotwórcze. Dodatkowo są licznie zasiedlane przez drobnoustroje biorące udział w
przemianach materii organicznej. W związku z tym jednym ze sposobów zagospodarowania
tych odpadów jest stosowanie ich w rolnictwie do celów nawozowych.
Celem przeprowadzonych badań było poznanie oddziaływania wzrastających dawek osadu
ścieków komunalno – przemysłowych na rozwój wybranych grup bakterii i grzybów w
glebie bielicowej, w ciągu 5- ciu miesięcy trwania doświadczenia. Badania te miały również
odpowiedzieć na pytanie dotyczące przeżywalnosci i współudziału drobnoustrojów
osadowych w rozkładzie materii organicznej wprowadzonej z tym odpadem.
Analizy przeprowadzono na modelu doświadczenia laboratoryjnego, w którym materiał
glebowy pochodził z poziomu Ap gleby bielicowej (pHKCl - 6,0 ; Corg. – 6,48 g . kg-1 ;
Nog. – 0,82 g . kg-1).
Doświadczenie założono w dwóch wariantach. W jednym z nich do
1-no kilogramowych naważek gleby wprowadzono osad ścieków komunalnych (70%) i
przemysłowych (30%) z Mechaniczno – Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Końskich
(pHKCl – 6,4 ; Corg. - 210,00g . kg-1 ; Nog.- 28,70 g . kg-1) w następujących dawkach : 1 ; 2,5 ;
5 , 10 i 20% suchej masy. Natomiast w drugim wariancie zastosowano analogiczne dawki
tego osadu, jednak uprzednio wysterylizowanego termicznie. Następnie próbki gleby
nawilżono do około 60% c.p.w. i inkubowano w temperaturze pokojowej przez okres 5-ciu
miesięcy. Kontrolę doświadczenia stanowiła gleba bez dodatku osadu.
Po upływie 0,5 ; 1; 2; 3; 4 i 5 – ciu miesięcy w glebie analizowano:
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-

tzw. ogólną liczbę bakterii o małych wymaganiach pokarmowych, na pożywce z
wyciągiem glebowym oraz K2HPO4

-

tzw. ogólną liczbę bakterii o dużych wymaganiach pokarmowych, na pożywce Bunta Roviry

-

tzw. ogólną liczbę grzybów nitkowatych na pożywce Martina.

Otrzymane wyniki wskazują , że wprowadzony do gleby osad niesterylny stymulował
liczebność bakterii o małych wymaganiach pokarmowych, szczególnie wyraźnie w obiektach
z wyższą zawartością odpadu. Oddziaływanie to było najsłabsze po upływie 0,5 miesiąca,
nasilając się w kolejnych trzech terminach badawczych. Natomiast w końcowej fazie
doświadczenia wpływ odpadu wyraźnie osłabł.
Zbliżony efekt odnotowano w serii z osadem sterylnym, jednak w tym przypadku stymulacja
była zdecydowanie silniejsza.
Również bakterie o dużych wymaganiach pokarmowych podlegały istotnemu pobudzeniu
przez osad niesterylny , wyraźniej zaznaczającemu się w obecności wyższych stężeń odpadu.
Najsilniejszy wzrost liczby tych drobnoustrojów odnotowano w 2 pierwszych miesiącach, a
następnie oddziaływanie odpadu zmniejszyło się.
Podobnie kształtującą się w czasie i zależną od dawki osadu stymulację ww. grupę bakterii
stwierdzono

pod wpływem osadu sterylnego, przy czym

była ona tutaj zdecydowanie

silniejsza.
Osad niesterylny spowodował także istotną stymulację rozwoju grzybów nitkowatych.
Jednak w odróżnieniu od wyżej opisanych grup bakterii oddziaływanie to wystąpiło jedynie w
obiektach z wyższą zawartością osadu. Odnotowany efekt najwyraźniej zaznaczył się po
upływie 0,5 miesiąca, po czym uległ osłabieniu utrzymującemu się do końca trwania badań.
Osad sterylny spowodował również istotne, zanikające z czasem pobudzenie rozwoju
grzybów nitkowatych. Jednak było ono słabsze niż w serii z osadem niesterylnym.
Z przeprowadzonych badań wynika, że bakterie wprowadzone do gleby z osadem raczej
nie zasiedliły tego środowiska, w przeciwieństwie do grzybów nitkowatych, które okresowo
znalazły w nim dogodne warunki rozwoju.
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REAKCJA MIKROORGANIZMÓW ROZKŁADAJĄCYCH BIAŁKO
ORAZ AKTYWNOŚCI PROTEOLITYCZNEJ NA WZBOGACENIE
GLEBY BIELICOWEJ OSADEM ŚCIEKÓW
KOMUNALNO- PRZEMYSŁOWYCH
Jolanta Joniec, Jadwiga Furczak
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Rolniczej

Osady

ściekowe

powstają

w

wyniku

oczyszczania

ścieków

komunalnych

i

przemysłowych. Wraz z budową nowych i modernizacją już istniejących oczyszczalni ilość
produkowanych osadów wciąż wzrasta. Odpady te są często gromadzone na terenie
oczyszczalni lub na składowiskach niejednokrotnie do tego celu nie przystosowanych. W
konsekwencji prowadzi to do przenikania zawartych w nich zanieczyszczeń do wód
powierzchniowych, gruntowych i atmosfery , powodując wtórne zagrożenie dla środowiska.
Osady ściekowe oprócz ewentualnych zanieczyszczeń zawierają duże ilości materii
organicznej oraz makro- i mikroelementów. W związku z tym podejmowane są próby
wykorzystania ich w rolnictwie. Jednym ze składników decydujących o walorach
nawozowych osadów ściekowych jest azot, który występuje tutaj głównie w formie
organicznej (0,9 – 7,6% s. m. ). Z dotychczasowych badań wynika , że odpady te są również
licznie

zasiedlane

przez

drobnoustroje

proteolityczne,

które

dzięki

proteazom

przeprowadzają wstępny etap mineralizacji dużej części azotu organicznego.
Dlatego też celem przeprowadzonych badań było poznanie wpływu zastosowanych dawek
osadu ścieków komunalno–przemysłowych na rozwój i aktywność w glebie bakterii i
grzybów proteolitycznych oraz ustalenie współuczestnictwa osadowych mikroorganizmów
proteolitycznych i zawartych w odpadzie proteaz w rozkładzie azotowej materii organicznej
w glebie.
Badania

przeprowadzono

na

modelu

doświadczenia

laboratoryjnego

opisanym

szczegółowo w komunikacie pt. „Ocena ogólnej liczby drobnoustrojów w glebie....”
Po upływie 0,5; 1; 2; 3; 4 i 5 –ciu miesięcy w glebie określono :
-

liczebność bakterii rozkładających białko na podłożu żelatynowym Fraziera

-

liczebność grzybów rozkładających białko na podłożu żelatynowym Fraziera. Do
pożywki na której hodowano grzyby proteolityczne dodano antybiotyki w takiej ilości
jak do pożywki Martina

-

aktywność proteazy metodą Ladda i in.
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Uzyskane wyniki wskazują, że osad niesterylny spowodował istotny wzrost liczby bakterii
proteolitycznych w obiektach z wyższymi jego stężeniami. Pozytywny

wpływ odpadu

najwyraźniej zaznaczył się po upływie pierwszego miesiąca. W pozostałych terminach
utrzymywał się na niższym poziomie.
Również osad sterylny spowodował istotną stymulację rozwoju ww. bakterii jednak była ona
zdecydowanie silniejsza i wykazała większe wahania okresowe.
Także grzyby proteolityczne podlegały istotnemu pobudzeniu przez wyższe dawki osadu
niesterylnego. Jednak oddziaływanie to wystąpiło tylko w pierwszym miesiącu badań,
natomiast w pozostałych terminach wyraźnie obniżyło się.
Osad sterylny wywołał zbliżony efekt, ale o wyraźnie mniejszym nasileniu.
Aktywność proteolityczna gleby podobnie jak ww. grupy drobnoustrojów była istotnie
stymulowana przez osad niesterylny. W przypadku tego parametru pozytywne oddziaływanie
uwidoczniło się na ogół we wszystkich obiektach i utrzymywało się z różnym natężeniem
przez cały okres badań.
Osad sterylny również spowodował wzrost aktywności proteazy, jednak był on zdecydowanie
słabszy.
Przeprowadzone badania wykazały, że bakterie proteolityczne pochodzące z osadu raczej
nie zasiedliły gleby w odróżnieniu od grzybów proteolitycznych, które znalazły tutaj
okresowo dogodne warunki do rozwoju. Ponadto uzyskane wyniki sugerują, że pewną rolę w
aktywności proteolitycznej gleby wzbogaconej osadem odgrywają występujące w nim
drobnoustroje oraz enzymy proteolityczne.
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WPŁYW DODATKU CAO LUB POPIOŁU Z WĘGLA BRUNATNEGO
DO OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA ZAWARTOŚĆ I WSPÓŁCZYNNIK
WYKORZYSTANIA SIARKI PRZEZ ROŚLINY
THE INFLUENCE OF THE CAO AND BROWN COAL ASH ADDITION TO SLUDGE
ON CONTENT AND UTILIZATION COEFFICIENT OF SULFUR BY CROPS
Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński
Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej

Wstęp
Wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie pozwala na wzbogacenie gleby zarówno
w substancję organiczną, jak i składniki pokarmowe niezbędne dla prawidłowego wzrostu i
rozwoju roślin [1,2]. Osady ściekowe odpowiadające kryterium do rolniczego wykorzystania
w dawce 10 Mg suchej masy ·ha-1 wnoszą do gleby od 70 do 170kg siarki, z czego od 30 do
50 % to formy przyswajalne dla roślin [3].
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia alkalizowanymi i
kompostowanymi osadami ściekowymi na zawartość siarki w roślinach testowych i jej
współczynnik wykorzystania.
Metody badań
Świeże osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków w Siedlcach (po metanowej
fermentacji) i Łukowie (tlenowo stabilizowane) mieszano z CaO lub z alkalicznym popiołem
z węgla brunatnego w stosunku suchej masy 2:1. Tak przygotowane mieszaniny składowano
przez 3 miesiące (od (I) maja do (I) sierpnia), a następnie mieszano z utworem glebowym o
pH w H2O 4,3 w stosunku wagowym 1:10 i napełniono wazony w ilości 10kg. Doświadczenie
wazonowe prowadzono przez 3 lata uprawiając w I roku rajgras włoski, natomiast w II i III
roku kukurydzę i słonecznik. Osady i ich mieszaniny oraz materiał roślinny mineralizowano
na sucho i oznaczano zawartość siarki metodą ICP-AES.
Omówienie wyników
Zawartość siarki w składowanych 3 miesiące osadach ściekowych z Siedlec i Łukowa
wynosiła kolejno 8,30 i 5,74 gS·kg–1s.m. i była wyższa niż w oborniku – 4,98 gS·kg–1 s.m..
Komposty przygotowane z dodatkiem CaO zawierały mniej siarki (5,87 i 5,13 gS·kg–1 s.m.
odpowiednio mieszaniny z udziałem osadów z Siedlec i Łukowa) niż osady bez dodatku co
jest efektem zjawiska „rozcieńczenia”. Komposty z dodatkiem popiołu do osadów z Siedlec i
Łukowa zawierały więcej siarki (kolejno 10,32 i 7,68 gS·kg–1 s.m.) w porównaniu z osadami
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bez dodatku i z dodatkiem CaO, ponieważ duże ilości tego pierwiastka wprowadzono do
mieszanin wraz z tym popiołem.
Stwierdzono niższą zawartość i wykorzystanie siarki przez rośliny nawożone mieszaninami
osadów z CaO i popiołem z węgla brunatnego w porównaniu do nawożenia osadami bez
dodatków (tab. 1). Koncentracja i wykorzystanie siarki przez rośliny zbierane z obiektów, na
których stosowano osady z dodatkiem popiołu były zbliżone lub wyższe niż na obiektach
nawożonych osadami z dodatkiem CaO.
Niższa zawartość i wykorzystanie siarki na obiektach, na których stosowano osady z
dodatkiem CaO i popiołu z węgla brunatnego może wynikać z tworzenia się trudno
rozpuszczalnych połączeń tego pierwiastka z wapniem wprowadzonym do gleby.
Tabela 1. Zawartość (gS·kg–1 s.m.) i wykorzystanie siarki (%) przez rośliny testowe, średnie
dla obiektów nawożonych osadami bez dodatków i ich mieszaninami z CaO i popiołem.
Nawożenie

bez dodatku
Osady
+ CaO
ściekowe
+ popiół
NIR0,05
bez dodatku
Osady
+ CaO
ściekowe
+ popiół
NIR0,05

w I roku
w II roku
I pokos II pokos kukurydza słonecznik
Zawartość siarki w roślinach
7,02
5,24
2,07
3,44
5,91
3,12
1,44
2,44
5,81
4,81
1,64
3,26
0,11
0,19
0,06
0,18
Współczynnik wykorzystania siarki
12,6
34,5
4,3
10,7
5,4
10,1
0,4
3,4

w II roku
kukurydza słonecznik
0,87
0,68
0,67
0,03

4,74
3,96
4,45
0,07
2,7
-0,7
0,4
0,3

Ogółem
z 3 lat
49,8
14,3
15,9
3,1

Wnioski
1.

Dodatek CaO i w mniejszym stopniu popiołu z węgla brunatnego do osadów
ściekowych zmniejsza zawartość i obniża współczynnik wykorzystania siarki przez
rośliny.
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OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W ZŁOŻU GRUNTOWYM
POD DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM
SEWAGE TREATMENT IN GROUND BED UNDER SUBSURFACE SEWAGE
DISPOSAL FIELD
Marek Kalenik, Radosław Ambroziak
SGGW w Warszawie, Katedra Budownictwa i Geodezji

Wstęp
Przeprowadzone dotychczas badania skuteczności oczyszczania ścieków w złożu
gruntowym z piasku grubego [KALENIK, GRZYB 2001] i piasku pylastego [KALENIK,
GRZYB 2003] wskazują, że rodzaj złoża gruntowego ma wpływ na skuteczność oczyszczania
ścieków. W artykule zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonych badań, skuteczności
oczyszczania ścieków w złożu gruntowym ze żwiru pod drenażem rozsączającym. Badania
zostały przeprowadzone na wybudowanym stanowisku pomiarowym w laboratorium Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji SGGW. Rodzaj złoża gruntowego określono według normy PN-B04481 i PN-B-02480, a współczynnik filtracji według normy PN-B-04492. Badania
skuteczności oczyszczania ścieków w złożu gruntowym pod drenażem rozsączającym
przeprowadzono na ściekach syntetycznych sporządzonych według normy PN-C-04616/10.
Ścieki syntetyczne (ścieki surowe) dawkowano trzy razy na dobę. Przed wprowadzeniem
ścieków surowych na złoże gruntowe, jak i po przefiltrowaniu ich przez złoże gruntowe,
oznaczano następujące wybrane parametry analityczne ścieków: zawiesiny ogólne, BZT5,
ChZT, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny, fosfor ogólny, odczyn.
Omówienie wyników
Złoże gruntowe (żwir) zaczęło pracować prawidłowo po ośmiu tygodniach. Pod warstwą
rozsączającą ścieki wytworzyła się błona biologiczna o miąższości 2,5 cm. Temperatura w
pomieszczeniu przez cały okres badań była stabilna i wynosiła 14°C. W tabeli 1 podano
najistotniejsze wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych. Analizując wyniki badań
przedstawione w tabeli 1 można stwierdzić, że po przefiltrowaniu ścieków surowych przez
żwir nastąpiło obniżenie zawartości zawiesiny ogólnej, BZT5 i ChZT w ściekach
oczyszczonych. Zawiesina ogólna w ściekach oczyszczonych wahała się od 75,0 mg ⋅ dm-3 do
86 mg ⋅ dm-3 i średnio wynosiła 80,3 mg ⋅ dm-3, i nie spełniała polskich zaleceń
wprowadzania ścieków do gruntu [ROZPORZĄDZENIE... 2002]. Wartość dopuszczalna
zawiesiny

ogólnej

w

ściekach

oczyszczonych,

która

wynosi

50,0

mg

⋅

dm-3

[ROZPORZĄDZENIE…2002], była przekroczone średnio o 62%. Wskaźnik BZT5 w
ściekach oczyszczonych wahał się od 0,6 mg O2 ⋅ dm-3 do 1,8 mg O2 ⋅ dm-3 i średnio wynosił
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1,4 mg O2⋅dm-3, natomiast wskaźnik ChZT w ściekach oczyszczonych wahał się od 36,5 mg
O2 ⋅ dm-3 do 47,0 mg O2 ⋅ dm-3 i średnio wynosił 43,5 mg O2 ⋅ dm-3. Zarówno wskaźnik BZT5,
jak

i

ChZT,

spełniał

polskie

zalecenia

wprowadzania

ścieków

do

gruntu

[ROZPORZĄDZENIE... 2002].
Tabela 1. Zestawienie wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych
Table 1. Test results of raw sewage and treated sewage
Wskaźniki
Indicators
Zawiesiny ogólne
Suspended solids
[mg ⋅ dm-3]
BZT5; BOD5
[mg O2 ⋅ dm-3]
ChZT; COD
[mg O2 ⋅ dm-3]

Ścieki surowe
Raw sewage
Wartości średnie
Mean values

18.06.
2004

172,0
109,7
308,0

86,0
0,6
47,0

Ścieki oczyszczone
Treated sewage
25.06.
02.07.
2004
2004
75,0
1,8
45,1

80,0
2,1
45,3

09.07.
2004
80,0
1,2
36,5

Wnioski
1.

Skuteczność oczyszczania ścieków w złożu gruntowym ze żwiru ocenić można jako
dobrą. W przeprowadzonym eksperymencie uzyskano usunięcie ze ścieków zawiesiny
ogólnej średnio o 53,0%, zmniejszenie BZT5 średnio o 98,7%, a ChZT średnio o 86%.

2.

Ograniczona zdolności usuwania zawiesiny ogólnej ze ścieków surowych w złożu
gruntowym ze żwiru wskazuje, że badany parametr musi być usuwany w osadniku
gnilnym. W związku z tym, w przydomowych oczyszczalniach ścieków z drenażem
rozsączającym w złożu gruntowym ze żwiru, należy stosować osadniki gnilne minimum
dwu komorowe.
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CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI
CHEMICZNYCH I FIZYCZNYCH KOMPOSTÓW SPORZĄDZONYCH
Z ODPADÓW KERATYNOWYCH I LIGNINOCELULOZOWYCH
CHARACTERIZATION OF SOME CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF
COMPOSTS PREPARATED FROM KERATIN AND LIGNINCELLULOSE WASTES
Teresa Korniłłowicz-Kowalska, Justyna Bohacz
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Rolniczej

Z nawozowego punktu widzenia dojrzałe komposty to komposty, które cechują się
zasobnością w ustabilizowaną substancję organiczną (próchnica) i składniki mineralne
przyswajalne przez rośliny. Podczas kompostowania zmienia się skład jakościowy materii
organicznej, który wskazuje na dojrzałość bądź brak dojrzałości kompostów.
W prezentowanej pracy przedstawiono niektóre właściwości chemiczne i fizyczne
kompostów otrzymanych z odpadów keratynowych i ligninocelulozowych. W oparciu o
badane parametry podjęto próbę oceny dojrzałości tych kompostów.
Procesowi kompostowania poddano pióra brojlerów oraz korę sosnową i słomę żytnią.
Podstawowy skład chemiczny tych komponentów jak i model doświadczalny
scharakteryzowano w poprzednim komunikacie. Na początku i na koniec kompostowania
oznaczano zawartość C organicznego, N- ogólnego, stosunek C/N, uwzględniono również
zmiany zawartości N-NO3 -, S-ogólnej i S-SO4 – oraz P, K, Ca, Mg a także pH kompostów.
Ponadto po zakończeniu kompostowania określono współczynnik humifikacji Q4:Q6 , sumę
kationów zasadowych, pojemność sorpcyjną (CEC), pierwiastki śladowe Fe, Cu, Cr, Cd, Mn,
Ni, Pb oraz parametry fizyczne: polową pojemność wodną, gęstość objętościową, porowatość
i zawartość popiołu w suchej masie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że otrzymane komposty keratynowo-korowe (I i III) i
keratynowo-koro-słomowe (III i IV) były dojrzałe. Świadczyło o tym obniżenie stosunku C/N
do wartości poniżej 10 na koniec procesu kompostowania, akumulacja N- azotanowego i Ssiarczanowej oraz pojawienie się związków próchnicznych, co odzwierciedlał współczynnik
Q4:Q6, który był najniższy w kompoście II (6,72) o mniejszej ilości piór a większej kory oraz
najwyższy w kompoście I o większej ilości piór (9,38).
Otrzymany po 7 miesiącach produkt charakteryzował się dużą pojemnością sorpcyjną
CEC, mniejszą niż przewidują to normy dla kompostów zawartością takich makroelementów
jak P, K, Mg, a większą ilością wapnia. W grupie mikroelementów, największą i stosunkowo
wyrównaną zawartością cechowało się żelazo. Wykazano także, że zawartość metali ciężkich:
Cd, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni i Zn była znacznie niższa niż dopuszczalne ilości tych pierwiastków w
kompostach. Otrzymane komposty były kwaśne Zawartość popiołu w suchej masie badanych
kompostów była w zakresie od 19,5 % (kompost III) do 24 % w kompostach II i IV, co
wskazywało na stosunkowo słabe jego zmineralizowanie. Parametry fizyczne takie jak
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polowa pojemność wodna, gęstość objętościowa, porowatość, zbliżały te komposty do
stosowanych w ogrodnictwie podłóż torfowych i korowych.
Tabela 1. Właściwości chemiczne i fizyczne kompostów sporządzonych z odpadów keratynowych i ligninocelulozowych

Właściwości
chemiczne i
fizyczne
Sucha masa
[%]
C org.
[g· kg -1s.m.]
Substancja
Organiczna [%]
N ogólny
[g· kg -1s.m.]
C/N
N-NH4
[mg· kg -1s.m.]
N-NO3
[mg · kg-1s.m.]
S ogólna
[g ·kg -1s.m.]
S-SO4
[mg· kg -1s.m.]
P
[g· kg -1s.m.]
K
[g· kg -1s.m.]
Ca
[g· kg -1s.m.]
Mg
[g· kg -1s.m.]
Cd
[mg· kg-1s.m.]
Cr
[mg· kg -1s.m.]
Cu
[mg· kg -1s.m.]
Mn
[mg· kg -1s.m.]
Ni
[mg· kg -1s.m.]
Pb
[mg· kg -1s.m.]
Zn
[mg· kg -1s.m.]
Fe
[mg· kg -1s.m.]
Q4:Q6
CEC8,1
cmol (+) · kg-1
pH [H2O]

Obiekty doświadczalne i terminy
I

II

Termin 0

30
tygodni

34,9

III

Termin 0

30
tygodni

89,7

35,6

445,0

235,0

78,43

IV

Termin 0

30
tygodni

Termin 0

30
tygodni

91,2

37,6

90,9

38,0

83,3

442,0

277,0

456,0

341,0

457,0

242,0

77,78

69,50

72,26

81,74

77,87

78,84

76,10

51,5
25
1368,0

30,8
6,1
2499,0

27,8
35
671,0

17,9
9,8
3327,0

36,9
25
545,0

28,1
7,8
11740,0

27,1
35
450,0

18,2
7,9
5743,0

53,0

1589,0

52,0

3428,0

52,0

7155,0

52,0

6000,0

7,76

6,60

5,45

4,54

7,72

6,96

5,21

4,81

7,9

1886,0

7,8

1408,0

7,9

2221,0

12,0

2229,0

0,40

0,21

0,50

0,22

0,60

0,21

0,60

0,22

1,0

0,15

1,10

0,14

2,60

0,70

3,20

0,49

7,0

555,0

7,4

630,0

7,4

580,0

6,9

562,0

0,50

0,08

0,70

0,10

0,60

0,13

0,60

0,09

_

0,80

_

1,38

_

0,75

_

0,97

_

3,08

_

52,0

_

48,9

_

51,3

_

7,42

_

7,77

_

8,31

_

55,11

_

206,0

_

263,0

_

233,0

_

236,0

_

7,96

_

14,42

_

11,76

_

13,04

_

6,26

_

6,10

_

6,10

_

17,04

_

105,0

_

107,0

_

109,0

_

150,0

_
6,28

1868,0
9,38
117,7
4,24

_
6,02

1888,0
6,72
99,2
4,15

_
6,23

1835,0
8,09
97,9
4,25

_
6,12

1610,0
7,56
89,6
4,08

Polowa
pojemność
wodna
_
222,3
_
220,7
_
212,3
_
224,3
[% wagowe]
Gęstość
objętościowa
_
0,28
_
0,27
_
0,26
_
0,23
[kg· dm-3]
Porowatość
_
74,5
_
75,4
_
75,9
_
78,6
[%]
Zawartość
popiołu [%] w
_
23,0
_
24,0
_
19,5
_
24,0
suchej masie
Objaśnienia: Obiekty doświadczalne: I pierze kurcząt 12% + kora sosnowa 88 % ; C:N= 25; II pierze kurcząt 6,6 % + kora sosnowa 93,4
%; C:N= 35; III pierze kurcząt 12,36 % + kora sosnowa 43,82 % + słoma żytnia 43,82 %;C:N= 25; IV pierze kurcząt 6, 92 % + kora
sosnowa 35, 81 % + słoma żytnia 57, 27 %; C: N= 35; (-) nie badano
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WPŁYW OSADU ŚCIEKOWEGO I KOMPOSTU „DANO” NA
ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBIE PIASZCZYSTEJ
THE EFFECT OF SEWAGE SLUDGE AND THE „DANO” COMPOST ON HEAVY
METAL CONTENT IN SANDY SOIL
Andrzej Łachacz1, Kazimierz Grabowski2, Bożena Lemkowska1,
Anna Biedrzycka2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1 Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb,
2
Katedra Łąkarstwa

Wstęp
Do poprawy żyzności gleb w większym niż dotychczas stopniu powinny być
wykorzystywane osady ściekowe i komposty z odpadów komunalnych. Ich zaletą jest duża
zawartość materii organicznej, azotu i innych składników pokarmowych dla roślin. Istotną
przeszkodą w szerszym stosowaniu tych odpadowych materiałów jest fakt, że oprócz
składników pożytecznych z nawozowego lub melioracyjnego punktu widzenia, mogą
zawierać większe ilości pierwiastków i substancji szkodliwych dla środowiska i człowieka.
Celem niniejszych badań było określenie wpływu zróżnicowanych dawek osadu
ściekowego lub kompostu „Dano” na zawartość w glebie terenów zieleni metali ciężkich.
Omówienie wyników
Ścisłe doświadczenie mikropoletkowe (1 m × 1 m) założono metodą „split-block” w
czterech powtórzeniach, na glebie piaszczystej. Jesienią 2001 roku glebę pod doświadczenie
użyźniono kompostem „Dano” i osadem ściekowym w następujących dawkach świeżej masy
nawozowej: 0, 30, 60, 90, 120 i 150 Mg·ha-1. Zastosowane nawozy organiczne wymieszano z
glebą w warstwie 0-10 cm. Na tak przygotowane poletka wiosną 2002 roku wysiano nasiona
gatunków i odmian traw gazonowych. Próbki gleb do badań pobrano w kwietniu 2002 roku z
głębokości 0-10 cm próbnikiem z około 20 punktów z każdego poletka. Po wysuszeniu glebę
przesiano przez sita o średnicy oczek 1 mm. W osadzie ściekowym i kompoście „Dano”
oznaczono podstawowe właściwości oraz całkowitą zawartość makroskładników oraz metali
ciężkich [Ostrowska i in. 1991]. W glebie doświadczenia oznaczono całkowitą zawartość
metali ciężkich oraz zawartość ich potencjalnie rozpuszczalnych form w ekstrakcie 1 mol
HCl·dm-3 [Gembarzewski, Korzeniowska 1996].
Pod wpływem zastosowanych nawozów organicznych wzrosła w glebie zawartość
ogólnych i rozpuszczalnych form metali ciężkich. Wzrost ten był większy w przypadku
kompostu, co wynika z jego składu chemicznego oraz niższej wilgotności masy nawozowej.
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Gleba użyźniona dawkami od 90 Mg·ha-1 została zaliczona do I stopnia zanieczyszczenia na
podstawi zawartości Cu, Cd i Pb, a w przypadku Zn – do II stopnia [Kabata-Pendias i in
1993]. Znaczny udział form potencjalnie rozpuszczalnych wskazuje na obecność metali
ciężkich w użyźnionej glebie głównie w formach niekrzemianowych. [Rosik-Dulewska 2001,
Tuin, Teis 1990]. Wzrost odczynu gleby pod wpływem zastosowanych nawozów ogranicza
rozpuszczalność metali ciężkich i ich toksyczność dla roślin.
Wnioski
1. Zastosowane nawozy organiczne spowodowały wzrost całkowitych i potencjalnie
rozpuszczalnych form metali ciężkich w glebie. Użyźniona gleba została zaliczona do I
stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi (Pb, Cu, Cd), a na podstawie zawartości Zn – do
stopnia II.
2. Metale ciężkie w użyźnionej glebie występują głównie w formach potencjalnie łatwo
rozpuszczalnych.
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OCENA JAKOŚCI KOMPOSTÓW Z ODPADÓW ZIELONYCH
Z WYBRANYCH TERENÓW WARSZAWY
ESTIMATION OF THE QUALITY OF COMPOSTS FROM WARSAW URBAN
GREEN WASTE
Monika Madej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wstęp
W celu poznania zależności pomiędzy rejonizacją powstających odpadów z zieleni
miejskiej, a jakością produktu końcowego kompostowania, w latach 2003 – 2004
przeprowadzono w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania doświadczenia modelowe
kompostowania biomasy roślinnej z terenów stolicy o różnym stopniu narażenia na
zanieczyszczenia gleb i atmosfery. Były to: trawniki dwóch osiedli mieszkaniowych, trawniki
przy jednej z tras szybkiego ruchu, zieleńce największego stołecznego parku, zieleńce
rozległego terenu rekreacyjnego i ogród przydomowy na przedmieściach Warszawy.
Omówienie wyników
Po zakończeniu procesu kompostowania w kompostach zbadano zawartość składników
nawozowych (substancji organicznej, azotu, węgla organicznego, potasu i fosforu), zawartość
metali ciężkich (kadmu, chromu, miedzi, niklu, ołowiu i rtęci) oraz w niektórych nawozach
poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (sumę 16 WWA). Wyniki
porównano z dostępnymi, analogicznymi danymi dla kompostów (z odpadów zielonych) z
instalacji przemysłowych Warszawy i innych miast polskich [Mazur K., Filipek-Mazur B.
2001], a także kompostami produkowanymi w Irlandii [Herity L. 2003]. Oceniono również
ich jakość na podstawie polskiej normy [Rozporządzenie MRiRW 2004]

i limitów

obowiązujących w przepisach Unii Europejskiej [Hogg D. i in. 2002].
Komposty z doświadczeń modelowych odznaczały się bardzo dobrymi właściwościami
nawozowymi. Zawartość substancji organicznej w tych kompostach była wysoka i wynosiła
od 488 g · kg-1s.m. w kompoście z biomasy z zieleni przy trasie komunikacyjnej do 709 g ·
kg-1s.m. z biomasy zieleni parkowej. Zawartość azotu wahała się w granicach 17 – 34 g · kg1

s.m., fosforu od 2,2 do 4,8 g · kg-1s.m. natomiast potasu od 12,4 do 50,6 g · kg-1s.m.

Wszystkie komposty zawierały bardzo małe ilości metali ciężkich, nawet poniżej limitu ich
zawartości dla rolnictwa ekologicznego [2092/91 EEC], z tym, że komposty z biomasy zieleni
parkowej i rekreacyjnej zawierały kilkakrotnie mniejsze zawartości metali ciężkich (głównie
Pb, Cu, Ni) niż kompost z biomasy z trawników międzyjezdnych. Komposty z biomasy
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z terenów zieleni osiedlowej są bardziej zanieczyszczone metalami ciężkimi niż komposty
z biomasy parkowej, ale wyraźnie mniej niż komposty z biomasy zieleni komunikacyjnej.
Zawartość węglowodorów w tych nawozach, jest mała, ale znacznie zróżnicowana,
największe ilości WWA zanotowano w kompoście z biomasy zieleni międzyjezdnej (blisko
dwukrotnie więcej niż w kompostach z zieleni osiedlowej i przydomowej). Komposty
„zielone” z instalacji przemysłowych Warszawy, Krakowa oraz Irlandii zawierały więcej
metali ciężkich i okresowo przekraczały nawet dwukrotnie ich dopuszczalne limity (głównie
w zakresie Cd i Zn).
Wnioski
1. Właściwości kompostów z biomasy wybranych terenów stolicy wskazują na dużą ich
wartość użytkową, są jednak wyraźnie zróżnicowane w zależności od tego, z jakich
terenów zieleni miejskiej pochodzą odpady wykorzystane do ich produkcji.
2. Komposty te, charakteryzują się również lepszymi parametrami nawozowymi i mniejszą
zawartością metali ciężkich niż komposty z przerobu przemysłowego biomasy z
Warszawy, Krakowa i Irlandii.
3. Najlepsze wskaźniki nawozowe i najmniejsze zanieczyszczenia metalami ciężkimi
i WWA wykazały komposty z zieleni parkowej i rekreacyjnej. Najwięcej metali ciężkich
zawierał kompost z biomasy trawników międzyjezdnych. Zawartości metali ciężkich we
wszystkich kompostach z doświadczeń modelowych są wyraźnie poniżej dopuszczalnych
norm UE.
4. Zawartości metali ciężkich w kompostach z odpadów zielonych z instalacji
przemysłowych Warszawy i Krakowa spełniają na ogół normy unijne, tylko nieliczne ich
partie wykazują wyraźne przekroczenie tych limitów.
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LOCATIONS OF DISPOSAL AND BURIAL OF WASTES AS A
SOURCE OF A NEGATIVE IMPACT UPON SOILS, GROUNDWATER
AND BIOMASS OF PLANTS
Yu. A. Mazhaysky, O. E. Likhacheva, O. P. Amelina
Ryazan State Agricultural Academy, Ryazan, Russia, VNIIGiM’s Meshera branch office

Subjects justification
Existence of human being is inevitably connected with formation of wastes as well as with
the necessity to recycle them. Neutralization and burial of wastes at disposal tips is attended
first of all by disposition of large territories, negative impact of wastes upon environment and
landscape violation. In connection with the current situation, a necessity to reveal the negative
impact of disposal tips upon soil, groundwater, and flora emerged.
The goal of ecological-and-chemical research of soils is revelation of soil pollution by
heavy metals that will allow to assess the rate of lands pollution by heavy metals by total rate
of pollution.
Plan and methods of researches carrying out.
In the area of the disposal tip location the researches were carried out in two mediums:
soil and water. The biomass of plants was also researched.
In sampling process a visual and organoleptic analysis of soil and water was carried out.
In soil the following heavy metals were determined: cadmium, lead, zinc, copper. The heavy
metals were determined by an approximate quantitative analysis with the help of spectral
method using diffraction spectrograph DFS-458 and spectrophotometer MF-2. The source of
spectrums excitation is a three-phase high-current arc. The content of mobile phosphorus and
exchange potassium was determined in accordance with the Kirsanov method, рНKCl with the
electrometric method. In order to assess and to characterize the rates of lands pollution by
chemical substances, the data on the maximum allowable concentrations were used. In the
absence of maximum allowable concentrations for inorganic compounds, the reference
allowable concentrations (ODK) were accepted, whish are a double regional background
content of elements in pollutionless soil.
In the research of groundwater, the methods of atomic absorptive analysis for groundwater
were used. Groundwater sampling has being carrying out from observation wells for a few
years.
Researches results
We studied the territory of a disposal tip, located in the recreation area of Ryazan region in
the Oka river basin. Wastes nature, being disposed at the tip, is various. For the most part,
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these are solid domestic wastes, however, the wastes, which are below danger class IV, are
also present, for instance, fluorescent lamps. There are no barriers for penetration of
pollutants into the soil and groundwater, since the area was not prepared for wastes disposal.
The analysis of soil in the disposal tip territory under research and neighboring lots
showed that as a result of wastes storing not only surface layer of soil is polluted by heavy
metals but also its horizons. In accordance with the assessment of lands pollution rate by the
total pollution rate direct at the disposal tip, a very strong and a strong pollution rates are
observed. Moreover, on the lots adjacent to the disposal tip there are also local pollution
focuses. Exceeding of heavy metals concentration in upper soil horizons direct in the disposal
tip territory is from 1 to 5 reference allowable concentrations for cadmium, from 2 to 3
reference allowable concentrations for copper, from 1 to 4 for lead, from 1 to 8 reference
allowable concentrations for zinc (at the reference allowable concentration for acid soils 1.0
mg/kg for cadmium, 66 mg/kg for copper, 65 mg/kg for lead, 110 mg/kg for zinc). The
analysis of obtained data by key areas of soil profiles showed that researched soil differences
are below reference allowable concentrations practically by all analyzed parameters. It means
that KKODK value is below 1.
The analysis of groundwater in the disposal tip territory under research showed that
exceeding of maximum allowable concentration for heavy metals is not observed with the
exception for maximum allowable concentrations level exceeding for cadmium by a factor of
two (maximum allowable concentration of cadmium in groundwater is 0.001 mg/l).
The analysis of heavy metals content in biomass of plants, which grow in the areas
adjacent to the disposal tip territory under research, showed that the limits of concentration
variations in phytomass of forest motley grass are the following: from 0.24 to 1.64 mg/kg for
cadmium (0.65 mg/kg on average), from 2,49 to 12.14 mg/kg for copper (6.32 on average),
from 1.61 to 4.98 mg/kg for lead (2.82 on average), from 25.02 to 114.69 mg/kg for zinc
(60.55 on average).
Conclusions and proposals
The researches which were carried out revealed a negative impact of the disposal tip upon
soil and water mediums as well as upon biomass and quality of plants. In order to reduce the
rate of wastes disposal places impact upon environment, it is necessary to use sanitary rules
when storing wastes and to utilize according to regulations. It is necessary to monitor
systematically the qualitative composition of soil and groundwater in locations of the existing
disposal tips.
Key words: disposal tip, recycling, heavy metals, maximum allowable concentration, reference
allowable concentration, total rate of pollution.
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ASSESSMENT OF IMPACT OF IRRIGATION WATERS POLLUTED
BY HEAVY METALS UPON SOILS STATE AND FORAGE QUALITY
Yu.A. Mazhaysky, A.A. Lyapkalo, O.E. Dorokhina
Mwdical University, Ryazan, Russia, VNIIGiM’s Meshera branch office

Subjects justification
Large quantity of rivers flow along the areas of agricultural use of lands being a
component of processed reclamation landscapes and suffering a considerable anthropogenic
load as exactly these water bodies take drain waters from agricultural lands. Agricultural drain
waters bring to water bodies a considerable amount of pollutants that is proved by numerous
researches. Irrigation of agricultural crops is performed mainly from rivers, which serve as
receiving waters in reclamation works, water of which has been already polluted. Impact of
polluted irrigation waters upon soil state and quality of crop products is insufficiently studied
and is of interest of researches.
Plan and methods of researches carrying out
Field experiments were carried out in “Meshera” ecological testing area situated in the
basin of a small river, which is a part of a reclamation work as receiving waters, and is typical
for humid area by its parameters. “Meshera” ecological testing area is a natural model for
integrated study of ecological aspects of reclamation and hydroeconomic activity, state of
soils, water and agricultural crops, water migration and accumulation of different pollutants in
soil, groundwater, agricultural products, removal of pollutants from the territory of a
reclaimed agrolandscape to the water basin of a small river.
In the field experiment an impact of irrigation waters (with a given concentration of heavy
metals) upon soil state and forage quality was studied. A mixture of peas and oats with
undersow of perennial herbage (timothy-grass, brome, and clover) was used as a crop. At the
field experiment performance, a thrice-repeated regular watering of perennial herbage with
the water polluted by heavy metals (Сu, Zn, Pb, Cd) at concentration exceeding maximum
allowable concentrations by 1, 2, 4, and 8 times was carried out.
Researches results
The experiment results analysis showed that at increase of metals concentration in
irrigation water a gradual increase of heavy metals concentrations takes place also in
phytomass of forage and in soil. Thus the progress of metals accumulation in flora is
insignificant, i. e. the maximum accumulation is registered when irrigating with water
polluted by heavy metals at increase of metals concentration in irrigation water. So at 8
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maximum allowable concentrations for Pb an increase by 3.98 times is observed in
comparison with the reference; at 8 maximum allowable concentrations for Cu by 1.17 times;
at 2 maximum allowable concentrations for Cd by 1.05 times. For Pb an exceeding in
comparison with the reference in all variants is observed, and for Zn no exceeding was
observed in any variants.
However, if accumulation in flora is not great, then in soil a considerable accumulation is
observed. In all variants and repetitions in comparison with the reference, increased
concentrations of heavy metals are observed. At that the increase of heavy metals
concentrations varies: for Zn heavy metals concentrations vary from 4.6 to 8.18 in
comparison with the reference; for Cd – from 2.44 to 10.94 times; for Pb – from 2.08 to 8.24
times; for Cu – from 17.29 до 22.9 times. Practically in all repetitions minimal concentrations
of heavy metals were observed when irrigating with water polluted by metals at concentration
1 maximum allowable concentrations, and maximal ones when irrigating with water at
concentration 8 maximum allowable concentrations.
At analysis of phytomass a decrease of % of raw protein is also observed at increase of
heavy metals concentration in irrigation water from 1 to 8 maximum allowable
concentrations, from 7.83% to 5.96% correspondingly, and the amount of raw cellulose was
increased from 28.72% to 34.26% correspondingly.
Conclusions and proposals
On basis of the field experiment the data confirming accumulation of heavy metals in flora
as well as in soil were obtained. Further researches on impact of receiving waters upon
agroecosystem when using them for irrigation with the purpose of water use effectiveness
increase at decrease of unfavorable effect of polluted irrigation waters are planned.
Degeneration and pollution of rivers, decrease of agrolandscapes ecological stabilty determine
the necessity of formation of new approaches to water use adjusted for ecological
requirements and limitations; in this connection a necessity of ecological regulation of
pollutant concentrations in irrigation water and drain water emerges.
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DOSCON – A POLISH - NORWEGIAN RESEARCH AND
DEVELOPMENT COLLABORATION TO OPTIMISE THE COAGULANT
DOSING CONTROL IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS
Harsha Ratnaweera1, Lech Smoczyński2, Andrzej Lewandowski3,
Malgorzata Bielecka3
1
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Norwegian Institute for Water Research- NIVA, Oslo, Norway,
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 3 Geomor-NIVA, Gdansk

DOSCON is a technical concept to reduce dosage of coagulants to a minimum, with a
guaranteed better and more even treatment efficiency in the treated wastewater. DOSCON
estimates the optimum coagulant dosage for wastewater based on real time measurement of
water quality. Saving on coagulant costs, sludge management costs and improvement of
treated water quality are the main objectives of DOSCON.
The Product
DOSCON is a product where the state-of-the-art knowledge on chemical coagulation
process is combined with real-time surveillance techniques, chemometrics and intelligent
logic control technology.
Why it is efficient??
Estimation of the optimal coagulant dosage is complicated and strongly depends on
various parameters in a wastewater treatment process. Most of these parameters vary rapidly
during a day or a season, as shown in the below figure for few parameters.
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Variation of (a) phosphates (b) particles and (c) flow during a day.
It is well known that the measured parameters in wastewater do not change proportionally
to each other, because they are dependent on internal activities of an industry, weather, human
activities, and on various incidents, which are sometimes unpredictable. It is therefore
impossible to achieve an optimise dosing simply based on flow- or time proportional dosing.
DOSCON estimates the optimum coagulant dosage based on real-time, direct and indirect
measurement of several parameters, which is both theoretically and practically superior to any
other system available.
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Insecurity and the delay of estimation in comparable systems are compensated with variable
degree of

overdosing, else with an impact on the treatment efficiency. It is therefore

DOSCON will be economically attractive.
Operational routines
DOSCON estimates the approximate dosages using the operational data and the required
treatment efficiencies of the treatment plant. On-line water quality equipment of the treatment
plant are evaluated, and if necessary complimented. Test dosing carried out to gather as much
as possible information about the treatment plant. Final calibration of the system for the
selected treatment plant.
Advantages
•

Significant savings on coagulant costs. Savings could be up to 20% depending on the size,
instrumentation and practices of the treatment plant.

•

Significant saving on sludge management costs due to the reduction of Al/Fe-containing sludge.

•

Secure and more even quality of the treated water

•

Possibility to optimise downstream treatment processes, due to more even effluent quality

•

DOSCON can easily be recalibrated for a new coagulant or new plant configurations

•

DOSCON can be easily recalibrated to the changes in the influent quality or treatment equipment

•

Possibility to identify sensor-errors and thereby to minimise dosing errors

•

DOSCON can be run with few or many on-line sensors : suitable for treatment plants of any size.

Who can use DOSCON
DOSCON can be used at any domestic or industrial wastewater treatment plant with a
coagulation step, independently on the size or coagulant type. The plant must have a PLCcontrollable dosing pump, and at least few on-line sensors for water quality. The investments
on new sensors should be evaluated with the anticipated saving. DOSCON can receive and
transmit signals from other control systems.
DOSCON Project
This promising concept will soon be widely available as a commercial product in the
market, following a Polish-Norwegian Research and Development venture. The concept is
anticipated to be supported by the European Union. A consortium between the Polish
consulting company Geomor-NIVA, the Chemistry department of the University of Warmia
and Mazury in Olsztyn, as the Polish academic partner and the Norwegian Institute for Water
Research (NIVA) with its pioneer activities in CDC is established, and will be further
strengthened by both Polish and Norwegian end-users.
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DIOKSYNY W KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH
W ZALEŻNOŚCI OD ETAPU ICH PRZERÓBKI
DIOXINS IN MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE DEPENDING ON STAGE OF
SLUDGE TREATMENT
Czesława Rosik-Dulewska, Sylwia Oleszek-Kudlak, Katarzyna Głowala
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze

Komunalne osady ściekowe, określane mianem „bioodpadu”, powstają w procesie
oczyszczania ścieków komunalnych jako odpad o zróżnicowanym składzie i właściwościach
fizyko-chemicznych oraz biologicznych. Skład i jakość osadów zależy głównie od rodzaju
dopływających do oczyszczalni ścieków, technologii ich oczyszczania i sposobu przeróbki
osadów, nie mniej generalnie są one bogate w substancję organiczną, azot, fosfor, wapń,
magnez, siarkę oraz mikroelementy niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin, dlatego też
mogą być traktowane jako pełnowartościowy nawóz organiczny.
Osady ściekowe mogą także zwierać składniki uciążliwe dla środowiska ze względu na
ich toksyczność, stąd wprowadzenie osadów do środowiska (wykorzystanie przyrodnicze)
musi być poprzedzone szczegółową kontrolą. Kryteria dopuszczalności do przyrodniczego
wykorzystania osadów ściekowych dotyczą stanu higieniczno-sanitarnego osadów (brak jaj
helmintów w kg s.m. dla osadu stosowanego w rolnictwie), składu chemicznego, w tym
przede wszystkim dopuszczalnych zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr)
[Dz. U. Nr 134, poz. 1140 z 1 sierpnia 2002 r]. Nadmierne ilości tych pierwiastków w
osadach mogą powodować zmiany w żyzności gleb, obniżać plonowanie roślin oraz wpływać
na jakość plonów. Ponadto wprowadzenie metali ciężkich do gleby jest niebezpieczne z
powodu możliwości infiltrowania ich do zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych,
a tym samym degradacji rezerwuarów wody pitnej.
Przyrodnicze wykorzystanie osadów może być także znacznie ograniczone z powodu
występowania w nich toksycznych substancji organicznych pochodzenia przemysłowego,
które charakteryzują się dużą stabilnością termiczną, odpornością chemiczną na utlenianie i
procesy degradacji biologicznej oraz mają tendencję do kumulowania się w tkance
tłuszczowej
węglowodory

organizmów

żywych.

aromatyczne

Do

(WWA),

związków

tych

polichlorowane

należą:

wielopierścieniowe

dibenzodioksyny

(PCDD),

polichlorowane dibenzofurany (PCDF) i polichlorowane bifenyle (PCB).
Oddziaływanie organicznych substancji toksycznych na uprawy rolne i rośliny jest
znacznie słabiej poznane niż oddziaływanie metali ciężkich. Badania naukowe dowodzą, że
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dioksyny należą do silnie mutagennych, teratogennych i kancerogennych związków
organicznych. Najbardziej toksycznym związkiem z grupy dioksyn jest 2,3,7,8tetrachlorodibenzodioksyna (2,3,7,8-TCDD), wywołująca wszystkie rodzaje nowotworów i
wspierająca działanie rakotwórcze innych związków.
Do chwili obecnej nie wykazano jednoznacznego wzrostu objawów chorobowych u ludzi
związanych z podwyższonym tłem dioksyn, bowiem nie można rozpatrywać ich
oddziaływania na organizmy żywe nie uwzględniając synergistycznego działania innych
zanieczyszczeń, takich jak: WWA, tlenków azotu i siarki, metali ciężkich, organizmów
chorobotwórczych, takich jak: bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby i pasożyty, w tym
helminty, głównie: Ascaris sp. (glista ludzka), Trichuris sp. (włosogłówka), Toxocara sp.
(glista psia lub kocia).
W wielu krajach Unii Europejskiej oraz w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, podjęto w
ostatnim dziesięcioleciu intensywne prace nie tylko nad oznaczaniem zawartości tych
związków w osadach ściekowych, ale i nad określeniem stopnia skażenia dioksynami gleb
nawożonych osadami i prowadzonych na nich upraw.
W pracy przedstawiono wyniki badań uzyskane dla osadów z wytypowanej oczyszczalni
ścieków mechaniczno-biologicznej w zakresie:
- określenia stopnia kumulacji PCDD, PCDF w ściekach komunalnych i w osadzie
ściekowym z kolejnych etapów jego przeróbki,
- zmian stężenia związków organicznych, począwszy od oczyszczanych ścieków poprzez
kolejne etapy przeróbki osadów,
- porównania uzyskanych wartości stężenia poszczególnych kongenerów związków PCDD i
PCDF w osadach przeznaczonych do przyrodniczego wykorzystania w Polsce i w krajach
Unii Europejskiej.
We wszystkich próbkach osadów ściekowych, pobranych z kolejnych etapów ich
przeróbki, dominowały głównie kongenery okta- i hepta-CDD/CDF. Kongenery tetra-, penta-,
heksa-CDD/CDF występowały na poziomie śladowym.
Zmiany w wartościach stężenia PCDD/F, w próbkach pobranych z kolejnych procesów
przeróbki osadów, nie były znaczące. Z powodu braku jakichkolwiek danych literaturowych i
braku możliwości porównania otrzymanych wyników, trudno ocenić, czy proces fermentacji
wpływa na zmianę zawartości dioksyn w osadzie.
Wyniki badań mogą być wykorzystane przy opracowywaniu kryteriów dopuszczalności
osadów do przyrodniczego wykorzystania, w zakresie kumulacji najbardziej toksycznych
dioksyn.
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EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANEJ W GOSPODARSTWACH
RYBACKICH TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA WÓD
POPRODUKCYJNYCH
EFFICIENCY OF SEWAGE WATER TREATMENT TECHNOLOGY APPLIED IN
FISH FARM
Marek Romuald Rynkiewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska

Wstęp
O ile zanieczyszczenia powstające podczas chowu zwierząt lądowych najczęściej trafiają
do lepiej lub gorzej działających systemów oczyszczania, o tyle akwakultury odprowadzają
swoje zanieczyszczenia bezpośrednio do wody w której prowadzona jest produkcja.
Dotychczas w Polsce rybactwo nie było traktowane jako źródło zanieczyszczeń mogące
negatywnie wpływać na środowisko, a oczyszczanie odprowadzanych z takich gospodarstw
wód jest często utrudnione ze względu na ich ilość. Z obliczeń wynika, że do
wyprodukowania 1 kg pstrąga potrzeba od 210 do 250 m3 wody (Goldburg and Triplett 1997,
Solbe 1982). Tak duże masy wody sprawiają znaczne trudności w opracowaniu odpowiedniej
technologii ich oczyszczania, a te które stosowane są obecnie w nielicznych gospodarstwach,
często nie były poddawane szczegółowej ocenie efektywności działania.
Omówienie wyników
W badanym gospodarstwie w 31 basenach o łącznej powierzchni 3360 m2 prowadzona
jest produkcja pstrąga tęczowego. Baseny charakteryzują się tym, że posiadają wydzielone
części imitujące osadnik, w których zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe. Zgromadzone w
tych częściach basenów osady, odprowadzane są do stawu osadowego zwanego odstojnikiem,
gdzie są przetrzymywane. Ponieważ zanieczyszczenia stałe zbierające się w osadnikach są
usuwane hydraulicznie, w stawie osadowym występuje ciągły przepływ wody o zmiennym
natężeniu.
Do produkcji ryb w gospodarstwie wykorzystuje się dziennie średnio 121 tys. m3 wody, a
więc taką ilość, jaką zużywa w ciągu doby około 500 tysięczne miasto. Gospodarstwo to w
1998 roku wprowadziło do wody wraz z paszą około 1100 kg fosforu oraz 7000 kg azotu. Z
ilości tej od 15 do 30 % zostało pobrane przez ryby i usunięte z wody. Produkcja w tym
czasie wyniosła około 96 ton pstrąga tęczowego. Pozostała ilość związków biogennych trafiła
do odpływu lub została zdeponowana razem z osadami. W tabeli 1 zestawiono uzyskane
wyniki badań, wpływu gospodarstwa na jakość wód
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poprodukcyjnych (obliczone jako

różnica pomiędzy ilością zanieczyszczeń w wodzie dopływającej i odpływającej z
gospodarstwa).
Tabela 1. Wzrost zawartości zanieczyszczeń w wodach odprowadzanych z gospodarstwa
Odpływ z basenów
Oznaczenie

Jednostka

Odczyn

pH

Ortofosforany

mg P-PO4 l-1

Odpływ z odstojnika

Wart. Średnia

Odch. Standar.

Wart. średnia

Odch. Standar.

0,19

0,14

-0,02

0,20

0,014

0,009

0,114

0,076

Fosfor ogólny

-1

mg P l

0,014

0,009

0,121

0,091

Azot amonowy

mg N-NH4 l-1

0,035

0,045

0,364

0,381

Azot azotanowy

mg N-NO3 l-1

-0,012

0,033

-0,004

0,018

-1

Azot ogólny

mg N l

0,08

0,35

0,37

0,40

BZT5

mg O2 l-1

0,36

0,22

2,89

1,98

Wnioski
Z zaprezentowanych rezultatów wynika, że wzrost zawartości zanieczyszczeń w wodach
poprodukcyjnych jest stosunkowo niewielki. Jednak, ze względu na znaczne ilości wody jakie
gospodarstwo wykorzystuje w toku produkcji, ładunki odprowadzanych zanieczyszczeń są
znaczne, na co ma wpływ szczególnie wysokie stężenie zanieczyszczeń w odpływie z
odstojnika. Oznacza to również, że usunięte wcześniej razem z osadami zanieczyszczenia,
podczas przechowywania ich w stawie osadowym zostają uwolnione do przepływającej wody
i odprowadzone do środowiska.
Przedstawione wyniki wskazują na znaczny potencjał omawianej metody oczyszczania,
jednak efekty uzyskiwane w wyniku usunięcia osadów, są na dalszych etapach ich przeróbki
niwelowane poprzez niewłaściwe z nimi postępowanie, dlatego konieczna jest jej
modernizacja.
Literatura
1. Goldburg, R., Triplett, T., 1997. Murky Waters: Environmental Effects of Aquaculture in
the US. Environmental Defense Fund, 111 pp.
2. Solbe, L.G., 1982. Fish-Farm Effluents; A United Kingdom Survey. In. Alabaster J.S.,
(Eds.), Report of the EIFAC Workshop on fish-farm effluents. Silkeborg, Denmark.
EIFAC Technikal. Paper No. 41, 166 pp.
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SUBSTRAT HUMUSOWY JAKO EFEKT KOMPOSTOWANIA
OSADÓW ŚCIEKOWYCH
HUMUS SUBSTRATE AS THE RESULT OF SEWAGE SLUDGE COMPOSTING
A. Sawicka1, E. Wieland2, J. Czekała3, A. Wolna-Maruwka1
Akademia Rolnicza w Poznaniu, 1 Katedra Mikrobiologii Rolnej, 2 Instytut Inżynierii Rolnej,
3
Katedra Gleboznawstwa

Wstęp
Wobec ubywania próchnicy w glebach (Maćkowiak 1997) oraz wzrastających z roku na
rok ilości ścieków i powstających w procesie ich oczyszczania osadów ściekowych,
koniecznością staje się poszukiwanie nowych, ekonomicznych metod uzupełniania
niedoborów zawartości próchnicy (z jednej strony) i likwidacji nadmiarów odpadów (z
drugiej).
Osady ściekowe, ze względu na dużą zawartość materii organicznej i składników
pokarmowych mogą i powinny znaleźć swoje miejsce między innymi w rolnictwie.
Warunkiem ich rolniczego zagospodarowania jest jednak spełnienie norm dotyczących
czystości sanitarnej i zawartości metali ciężkich.
Autorzy niniejszej pracy, zgodnie z opracowaną wcześniej metodą przygotowania
kompostu (substratu humusowego) (Wieland i wsp. 2000, Wieland 2003) z osadów
ściekowych systemem tzw. SDE (system dla ekologii), poznali właściwości biologiczne i
chemiczne otrzymanego EKO substratu humusowego.
Materiał i metody
Metodę kompostowania osadów ściekowych pochodzenia rolniczego wg SDE
zastosowano w Zakrzewie przez Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus”
w Działdowie.
Technologia kompostowania humusowego składała się z trzech podstawowych węzłów:
1) przygotowania biomasy, 2) prowadzenia humifikacji w III fazach biotermicznych, 3)
uszlachetniania ziemi humusowej.
Badany EKOsubstrat humusowy wytworzony został z mieszanki ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych, słomy żytniej i obornika brojlerów kurzych pochodzących
z terenu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie.
Badania przeprowadzono w latach 2002-2003 i obejmowały one analizy chemiczne osadów
ściekowych (zawartości metali ciężkich) oraz analizy substratu humusowego pod kątem
poznania właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych (odczyn, sucha masa, zawartość
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materii organicznej, węgiel ogólny, azot ogólny, makroskładniki, metale ciężkie, azot
amonowy, zawartość próchnicy, ogólną liczbę bakterii, promieniowców, grzybów,
kopiotrofów i oligotrofów, bakterie chorobotwórcze (Salmonella) oraz jaja pasożytów
(helminty) po 9 miesiącach trwającego procesu humifikacji.
Wyniki
Wyniki analiz właściwości badanego substratu humusowego wykazały, że zawierał on
ponad 42% materii organicznej w suchej masie. Cechował się także wysoką zawartością
węgla i azotu, t.j. 17,84% (C

org.)

i 2,26% (N

org.)

w suchej masie, a także stosunkowo dużą

zawartością wapnia (ok. 22 g/kg s.m.) oraz magnezu (ponad 32 g/kg s.m.).
Główny składnik próchnicy stanowiły kwasy huminowe a stosunek C:N w próchnicy miał się
jak 8:1.
Uzyskany substrat nie stanowił zagrożenia pod względem sanitarnym, bowiem nie
wyhodowano bakterii Salmonella ani nie stwierdzono obecności helmintów w analizowanych
próbkach.
Poddane analizie chemicznej próbki osadów ściekowych wprawdzie wykazywały dość
zróżnicowane ilości metali ciężkich, to jednak były one wielokrotnie niższe niż określone w
normach (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2003).
Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowane do kompostowania osady ściekowe,
pochodzenia rolniczego nie stanowiły zagrożenia pod względem zawartości metali ciężkich a
uzyskany na drodze kompostowania systemem SDE substrat humusowy może stanowić
źródło wzbogacające gleby w próchnicę i być produktem przyjaznym dla biosfery, ludzi,
roślin i zwierząt.
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DYNAMIKA ZAWARTOŚCI FORM AZOTU W GLEBIE UŻYŹNIANEJ
KOMPOSTAMI Z ODPADÓW KOMUNALNYCH
THE DYNAMIC OF CHANGES OF NITROGEN FORMS CONTENT IN THE SOIL
FERTILIZED BY COMPOSTS OF MUNICIPAL SOLID WASTES
Wiera Sądej, Anna Namiotko
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Środowiska

Wstęp
Przetworzone odpady komunalne w postaci kompostów mogą stanowić cenne źródło
materii organicznej i składników pokarmowych. Ten sposób utylizacji odpadów w Polsce jest
praktykowany na niewielką dotąd skalę. Komposty z odpadów miejskich mogą być
zagospodarowane przyrodniczo pod warunkiem, że spełniają określone normy dotyczące
jakości. W badaniach nad wartością kompostów udowodniono, że przy przyrodniczym
wykorzystaniu należy brać pod uwagę stopień ich dojrzałości. Podczas kompostowania
z różną intensywnością zachodzą procesy mineralizacji i transformacji materii organicznej,
prowadzące

do

powstania

związków

mineralnych

i

połączeń

próchnicznych

o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych (Łabętowicz i in. 2002.; Licznar i in.
2000, Weber i in. 2002). Szczególnie wysoką aktywnością biologiczną charakteryzują się
rozpuszczalne formy związków węgla i azotu.
Omówienie wyników
W przeprowadzonym badaniach analizowano dynamikę zmian zawartości form azotu w
glebie użyźnianej kompostami wytworzonymi z nie segregowanych odpadów komunalnych
metodą Dano oraz kompostem z zieleni miejskiej. Określano zawartość ogólnej formy azotu
i jego mineralnych form (N-NO3 i N–NH4). W doświadczeniu zastosowano wzrastające
dawki kompostów w ilości 30, 60 i 90 t·ha-1 po 1, 3 i 6 miesiącach przechowywania na
pryzmach. Glebę do analiz pobierano w okresie wegetacji roślin, w układzie dynamicznym,
w siedmiu terminach. Roślinami testowymi była kukurydza i słonecznik pastewny.
Stwierdzono, że zawartość form azotu w glebie pobieranej w trakcie wegetacji roślin była
uzależniona od dawki kompostów, jak i od stopnia ich dojrzałości. Wielkość dawki kompostu
wprowadzanego do gleby wpłynęła istotnie na wzrost zawartości azotu ogółem, zwłaszcza po
zastosowaniu

kompostów

świeżych.

Wartość

ta

była

najwyższa

zarówno

w glebie pobranej po 2 tygodniach od wysiewu kukurydzy, jak i po zbiorze słonecznika
pastewnego. Wydłużanie fazy przechowywania kompostów różnice te zacierało, bowiem
kompost sześciomiesięczny zastosowany w dawce najwyższej nie różnicował w sposób
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istotny zawartość azotu ogółem. Zachodzące w czasie przemiany związków azotu prowadziły
do spadku jego zawartości w glebie z kolejnych poborów. Najwyższe ubytki tego pierwiastka
stwierdzono po czterech tygodniach od założenia doświadczenia. Zbliżony ubytek azotu
odnotowano w kombinacji z kompostem z zieleni miejskiej.
Zawartość mineralnych form azotu w glebie była w większym stopniu różnicowana fazą
dojrzałości zastosowanego kompostu, w porównaniu z wpływem dawki. Wydłużający się
proces fermentacji kompostów powodował ubytek amonowej formy azotu w glebie,
a stopniowe zwiększenie formy azotanowej. Do największej kumulacji azotanów w glebie
przyczynił się kompost najstarszy. W przypadku amonowej formy azotu różnice w zawartości
pomiędzy poszczególnymi obiektami nie były aż tak znaczne, jak formy azotanowej.
Wnioski
1. Zawartość

azotu

zarówno

ogółem

jak

i

jego

mineralnych

form

w

glebie

z dodatkiem kompostów z odpadów komunalnych i z zieleni miejskiej zwiększała się na
korzyść materiału dłużej dojrzewającego oraz jego wzrastających dawek. Jednak po
zbiorze obu roślin wyższy ubytek w zawartości azotu stwierdzono w obiektach
nawożonych kompostem dojrzałym niż świeżym.
2. Przebieg zmian zawartości mineralnych form azotu w glebie podczas wegetacji roślin
wskazuje na spadek ich zawartości wraz z upływem terminu, jaki minął od zastosowania
kompostów. Po zastosowaniu kompostów dojrzałych wyraźnie zwiększała się w glebie
ilość N–NO3-, czego nie stwierdzono w przypadku kompostów świeżych. Odwrotne
relacje wystąpiły natomiast w zawartości N-NH4+.
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ZMIANY WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI
HUMUSOWYCH GLEBY LEKKIEJ W WARUNKACH STOSOWANIA
ODPADÓW ORGANICZNYCH
CHANGES OF THE SELECTED PROPERTIES OF HUMUS SUBSTANCES IN THE
LIGHT SOIL UNDER CONDITIONS OF THE ORGANIC WASTES APPLICATION
Monika Skowrońska
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Warunki glebowo – klimatyczne Polski, spadek produkcji nawozów naturalnych, jak
również obniżenie udziału roślin motylkowatych w strukturze zasiewów jest przyczyną
zmniejszania się zawartości substancji humusowych, co stanowi ważny wskaźnik degradacji
chemicznej gleb [Janowiak, Murawska 1999, Kalembasa i in. 2004]. Zwiększenie zawartości
substancji organicznej w glebach w obecnych warunkach staje się więc koniecznością i może
nastąpić miedzy innymi poprzez rolnicze wykorzystanie różnego rodzaju odpadów
organicznych [Kalembasa i in. 2004]. W wyniku przemian wprowadzanej wraz z odpadami
substancji organicznej powstają produkty humifikacji i mineralizacji, których jakość jest
istotna głównie ze względu na ekologiczną funkcję gleby [Lipavský i in. 1999, Janowiak
2000].
Celem pracy była ocena wpływu odpadów organicznych (słoma, wywar gorzelniany,
melasowy) na niektóre właściwości substancji humusowych w glebie lekkiej.
Badania wykonano w oparciu o trzyletnie, ścisłe doświadczenie polowe założone na
glebie bielicowej właściwej o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego.
Schemat doświadczenia obejmował 3 bloki, w których wyodrębniono losowo 6 obiektów:
obiekt kontrolny, bez nawożenia (0), nawożenie mineralne NPK (NPK), słoma + azot (S+N),
słoma + wywar gorzelniany melasowy (S+W), wywar gorzelniany melasowy (W), obornik
(FYM). W latach 1999, 2000 i 2001 pobierano próby glebowe z każdego obiektu z głębokości
0–20 cm w dwóch terminach: przed rozpoczęciem wegetacji (I termin) oraz po zbiorze każdej
rośliny (II termin). W próbach tych oznaczono zawartość węgla frakcji labilnych metodą
Andrzejewskiego w modyfikacji Myśkowa oraz skład frakcyjny próchnicy metodą
Kononowej – Bielczikowej: C wydzielony 0,1 mol Na4P2O7 · dm-3 + 0,1 mol NaOH · dm-3 (C–
W), C kwasów huminowych (C-KH). Z różnicy między ilością węgla w wyciągu (C
wydzielony 0,1 mol Na4P2O7 · dm-3 + 0,1 mol NaOH · dm-3) a ilością węgla kwasów
huminowych zawartych w tym wyciągu wyliczono C kwasów fulwowych (C-KF), a z różnicy
między zawartością węgla ogółem a ilością węgla w wyciągu (C wydzielony 0,1 mol Na4P2O7
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· dm-3 + 0,1 mol NaOH · dm-3) obliczono pozostałość po ekstrakcji (C humin – C–H).
Wyliczono również stosunek CKH:CKF, a także udział [%] C–KH, C–KF, C–H w Ct.
Uzyskane dane opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji z półprzedziałami
ufności Tukey’a przy poziomie istotności α = 0,05.
Zastosowane odpady (wywar, słoma z dodatkami), przyczyniły się do wzrostu zawartości
bardzo aktywnej frakcji humusu, wydzielanej mieszaniną 0,1 mol Na4P2O7 · dm-3 + 0,1 mol
NaOH · dm-3 i spadku stabilnej frakcji (humin), w stosunku do obiektów kontrolnych (0) i
nawożonych N, P i K. Zmianom ilościowym związków próchnicznych towarzyszyły zmiany
wartości stosunku węgla kwasów huminowych do węgla kwasów fulwowych. Pomimo, że
zawartość węgla kwasów huminowych zazwyczaj wzrastała na przestrzeni lat, to przyrost i
udział w Ct frakcji węgla fulwokwasów był znacznie większy, co znalazło swoje
odzwierciedlenie w zawężeniu stosunku CKH:CKF w materiale glebowym z większości
analizowanych obiektów doświadczalnych. Stwierdzano na ogół wzrost ilości węgla frakcji
labilnych w glebie nawożonej odpadami. Najkorzystniejszy wpływ na skład frakcyjny
związków humusowych obserwowano w przypadku stosowania obornika.
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WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI GLEB ANTROPOGENICZNYCH
SKŁADOWISKA POPIOŁÓW ELEKTROWNIANYCH
SOME SELECTED PROPERTIES ANTHROPOGENIC SOILS
OF POWER PLANT ASHES DUMP SITE
Stanisława Strączyńska1, Stanisław Strączyński2
1

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego,
2
IUNG w Puławach, Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia w Jelczu-Laskowicach

Wstęp
Przestrzeń

produkcyjna

dewastowana

działalnością

przemysłu

wydobywczego

charakteryzuje się przekształconą fizjografią oraz zakłóconymi warunkami funkcjonowania
środowiska

przyrodniczego. Powstają przemysłowe nieużytki uciążliwe dla otoczenia

i szpecące krajobraz. W literaturze gleboznawczej dość szeroko przedstawiana była
problematyka związana z rekultywacją terenów pogórniczych [BENDER 1995, BENDER,
GILEWSKA 2004], mniej jest natomiast informacji dotyczących zagospodarowania
składowisk odpadów paleniskowych. Jednym ze sposobów zmniejszania uciążliwości
deponowanych popiołów jest wprowadzanie roślinności zielnej lub gatunków lasotwórczych
skutecznie

wpływających

na

biologiczne

ożywienie

bezproduktywnej

powierzchni

[GILEWSKA 2004].
Omówienie wyników
Badania prowadzono na wyłączonej z eksploatacji części składowiska odpadów
paleniskowych pochodzących ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów. Celem
tych badań była próba określenia wpływu pokryw roślinnych na kształtowanie się niektórych
właściwości podłoża popiołowego.
Obiekty zlokalizowano na płaskiej półce znajdującej się w obrębie obwałowania
uformowanego z deponowanych popiołów transportowanych na składowisko rurociągami w
postaci pulpy. Na przygotowane podłoża popiołowe wprowadzono 20 i 40 cm miąższości
warstwy piasku oraz wytyczono poletka o powierzchni około 5 arów. Obiekt kontrolny
stanowił sam popiół. W 1995 r. posadzono tam drzewka sosny. Po dziewięciu latach trwania
eksperymentu z wydzielonych w profilach warstw pobrano próbki w których oznaczono: :
uziarnienie, zawartość węgla organicznego i azotu ogółem, pH, węglany oraz przyswajalne
formy fosforu, potasu i magnezu.
Skład granulometryczny popiołów różnicował się od piasków luźnych, poprzez piaski
słabogliniaste i glinaste, gliny lekkie pylaste do utworów pyłowych zwykłych. Warstwy
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piasku wprowadzone na poletka miały uziarnienie piasków słabogliniastych i gliniastych
mocnych.
Zasobność popiołów i piasku w przyswajalne formy podstawowych składników
pokarmowych zmieniała się od bardzo niskiej do niskiej w przypadku fosforu i potasu,
natomiast w magnez kształtowała się od średniej do bardzo wysokiej (popiół), bądź niskiej
lub średniej (piasek).
Popioły występujące w poszczególnych warstwach profilów charakteryzowały się bardzo
zróżnicowaną zawartością węgla organicznego (5,3-57,6 g·kg-1), co było zapewne
spowodowane znajdującymi się w nich domieszkami niedopalonego węgla.
Specyfiką odpadów paleniskowych była bardzo mała zawartość w nich azotu ogółem
(0,1-0,9 g·kg-1) oraz bardzo wysoki i zróżnicowany stosunek C:N (28-129), co świadczy
o bardzo małym stopniu rozkładu materii organicznej znajdującej się w tych odpadach.
Warstwy piasku wprowadzone na obiekty doświadczalne zawierały 0,4-1,4 g·kg-1
C org., 0,1-0,2 g·kg-1 azotu ogółem, a stosunek C:N wynosił od 4 do 14.
Odczyn popiołów i wprowadzonego na poletka piasku był zasadowy, gdyż pH
przyjmowało wielkości 7,2-10,4. Wysokie wartości pH w badanych utworach były w dużym
stopniu związane z obecnością węglanów bądź innych form wapnia w odpadach
paleniskowych.
Wnioski
1. Warunki wzrostu i rozwoju drzewostanu na porównywanych obiektach były
zróżnicowane; najkorzystniejsze wystąpiły na obiektach pokrytych 40 cm warstwą piasku,
a najgorsze na samym popiele.
2. Pod nasadzeniami sosny wytworzyły się gleby antropogeniczne o niewykształconym
profilu z poziomem organicznym małej miąższości.
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ZNACZENIE ODMIANY PRZY OCENIE WPŁYWU NAWOŻENIA
OSADEM POPRODUKCYJNYM Z FABRYKI FRYTEK NA
ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW W BULWACH ZIEMNIAKA
THE SIGNIFICANCE OF CULTIVARS FOR ESTIMATION OF FERTILIZATION
WITH POSTINDUSTRIAL SLUDGE FROM FRITES FACTORY ON INFLUENCE
OF NITRATES CONTENT IN POTATO BULBS
Leszek Styszko, Tomasz Heese
Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Powszechnie jest znane, że tradycyjny przemysł ziemniaczany (krochmalnie, płatkarnie,
gorzelnie) produkuje duże ilości ścieków. Związane jest to z rozładunkiem i myciem
ziemniaków. Odpady z przemysłu ziemniaczanego różnią się składem chemicznym, a także
właściwościami w zależności od rodzaju przetwórstwa. W większości przypadków ścieki
zawierają piasek, części ziemniaków, pulpę, łupiny oraz wody sokowe. Ważniejsze wskaźniki
zanieczyszczenia oraz głównych składników nawozowych i ich wzajemny stosunek są różne
w zależności od rodzaju zakładu (Kutera 1988, Krzywy i Iżewska 2004). Najwięcej ścieków
uzyskuje się z krochmalni (15 m3* tona-1 surowca). Zakład przerabiający 600 t*doba-1
surowca odprowadza ścieki o ładunku zanieczyszczeń zbliżonym wielkością do ścieków
odprowadzanych przez 250.000 miasto. Wody ściekowe z krochmalni są trudne do
biologicznego oczyszczenia. Stąd ścieki z zakładów przemysłu ziemniaczanego, a głównie
wody sokowe, zaliczane są do bardzo szkodliwych zanieczyszczeń rzek, ale zawierają dużo
składników pokarmowych. Najbogatszymi pod tym względem są ścieki z krochmalni, a
uboższymi – z płatkarni i gorzelni, ale ich przydatność do rolniczego zagospodarowania bywa
różna.
W ostatnim dziesięcioleciu w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój przetwórstwa
ziemniaczanego na frytki. Przemysł ten potrzebuje innego rodzaju surowca ziemniaczanego
niż płatkarnie, krochmalnie czy gorzelnie. Surowiec ziemniaczany na frytki produkuje się w
warunkach bardzo intensywnej gospodarki rolnej z zastosowaniem specjalnej techniki
uprawy, nawadniania, dużych dawek nawozów mineralnych i intensywnej ochrony od
chorób. Fabryki frytek produkują znaczne ilości ścieków i osadów ściekowych, które do tej
pory deponowały na składowiskach odpadów. W literaturze nie ma przykładów rolniczego
zagospodarowania osadów ściekowych z przemysłu frytkowego uwzględniającego obecne
uwarunkowania ochrony środowiska, higieniczne i fitosanitarne. W przypadku zastosowania
osadów do nawożenia upraw, ważnym jest oddziaływanie na plon i jego jakość. Stąd też nie
bez znaczenia jest dobór odpowiednich gatunków roślin oraz ich odmian.
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Przedmiotem niniejszego opracowania są próby oszacowania efektu odmian na tle innych
czynników przy ocenie wpływu nawożenia higienizowanymi osadami ściekowym z Fabryki
Frytek w Lęborku na zawartość azotanów w bulwach ziemniaka.
Do analiz włączono dwie odmiany ziemniaka (Asterix i Innovator) uprawiane w
technologii surowca na frytki. Pod uprawę ziemniaków zastosowano nawożenie Kemirą (14%
N, 7% P2O5 i 21% K2O)

w dawkach 0 i 1000 kg oraz higienizowanym osadem

poprodukcyjnym 0 i 30 t * ha-1. Osad ten higienizowano dodatkiem 5% CaO w pompie
mieszającej typu BTI 10-24 firmy SEEPEX (Niemcy), a następnie składowano przez okres 6
tygodni. Ziemniaki sadzono w optymalnym terminie agrotechnicznym dla produkcji surowca
na frytki.
Uzyskane wyniki wskazują, że higienizowany osad poprodukcyjny z fabryki frytek nadaje
się do nawożenia ziemniaków na Pomorzu, a jego wpływ bezpośredni na plon bulw i
zawartości w nich azotanów zależy od odmiany.
Literatura
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ZMIANY SKŁADU CHEMICZNEGO MIESZANIN WĘGLI
BRUNATNYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH W CZASIE INKUBACJI
THE CHANGE OF CHEMICAL COMPOSITION DURING THE INCUBATION
OF THE BROWN COALS AND WASTE ACTIVATED SLUDGES
Barbara Symanowicz, Stanisław Kalembasa
Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej

Wstęp
W ostatnich latach ze względu na aspekty ekologiczne i przepisy z zakresu ochrony
środowiska, przy zapewnieniu właściwej ilości składników pokarmowych dla roślin oraz
ograniczeniu ich strat, prowadzone są badania nad produkcją nawozów organicznomineralnych przy wykorzystaniu węgli brunatnych odmian ziemistych o niskiej wartości
energetycznej i osadów ściekowych [1,2,3,].
Celem niniejszych badań było prześledzenie zmian składu chemicznego mieszanin węgli
brunatnych odmian ziemistych o niskiej wartości energetycznej i osadów ściekowych w
doświadczeniu inkubacyjnym przy uwzględnieniu różnych proporcji tych komponentów,
pozwalających na wybór optymalnego stosunku węgla brunatnego do osadu ściekowego w
badanych mieszaninach oraz optymalnego czasu trwania inkubacji.
Do badań w doświadczeniu inkubacyjnym wykorzystano osady ściekowe z oczyszczalni
ścieków w Siedlcach (ścieki przemysłowo-komunalne), w Łukowie (ścieki przemysłu
mięsnego i komunalne) i z zakładu drobiarskiego „Drosed” (ścieki z uboju i przerobu drobiu)
oraz węgiel brunatny z kopalni Konin i Sieniawa . Wymienione komponenty zmieszano w
proporcjach (węgiel : osad) 1:5, 1:2, 1:1 i inkubowano przez 2 a następnie 4 miesiące przy
wilgotności 60% maksymalnej pojemności wodnej i temperaturze 22-230C.
W badanych mieszaninach na początku, po 2 i 4 miesiącach inkubacji oznaczono :
-

azot ogółem metodą Kjeldahla; P, K, Ca, Mg, Na, S metodą ICP-AES [4].

Omówienie wyników
W tabelach 1 i 2 przedstawiono wpływ stosunku węgla brunatnego do osadu ściekowego
w mieszaninach oraz czasu ich inkubacji na zmiany zawartości N, P, K, Ca, Mg, Na i S.
Najwyższe ilości badanych pierwiastków oznaczono w mieszaninach węgli brunatnych i
osadów ściekowych zmieszanych w stosunku 1:5. Związane to było z dużą akumulacją tych
pierwiastków w osadach ściekowych. Wraz z upływem czasu inkubacji (do 4 miesięcy)
wzrastała zawartość P, Na i S w badanych mieszaninach, natomiast zawartość N, K, Ca i
Mg nieznacznie zmalała.
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Tabela 1. Wpływ stosunku węgla brunatnego do osadu ściekowego w mieszaninach na
zawartość makropierwiastków
Stosunek
węgiel brunatny :
osad ściekowy
1:5
1:2
1:1
NIR (0. 05)

N

P

K

Ca

Mg

Na

S

2,81
2,50
2,29
n.i.

1,10
0,82
0,63
n.i.

7,90
7,45
7,34
n.i.

w g ⋅ kg s.m.
-1

25,20
18,50
14,50
4,20

10,14
5,41
2,90
2,84

1,59
1,07
0,81
0,66

25,83
20,42
17,93
n.i.

Tabela 2. Wpływ czasu inkubacji na zawartość makropierwiastków w mieszaninach węgli
brunatnych i osadów ściekowych
Makropierwiastki
w g ⋅ kg-1 s.m.
N
P
K
Ca
Mg
Na
S

Czas inkubacji (miesiące)
Początek
2
4
15.40
17.40
19.40
6.49
5.98
5.97
1.13
1.19
1.16
21.15
21.31
21.54
2.43
2.56
2.60
0.94
0.83
0.77
7.89
7.49
7.31

NIR
(0.05)
2.60
n.i
n.i
n.i
n.i
n.i
n.i

Uzyskane wyniki znalazły potwierdzenie w badaniach innych autorów [1, 3].
Wnioski
Wysoka wartość nawozowa badanych mieszanin, niewielkie koszty ich otrzymywania i
troska o ochronę środowiska decyduje o możliwości wykorzystania ich w nawożeniu po
uprzednim kalibrowaniu potasem.
Mieszaniny węgla brunatnego z Konina i osadu ściekowego z Siedlec (1:5) oraz węgla
brunatnego z Sieniawy i osadu ściekowego z Siedlec (1:5) po 4 miesiącach inkubacji
charakteryzowały się najwyższą zawartością P, Na i S.
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WPŁYW KOMPOSTU Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA PLONOWANIE
WYBRANYCH ROŚLIN UPRAWNYCH
INFLUENCE OF COMPOST FROM SEWAGE SLUDGE ON THE GROWTH
OF SELECTED CULTIVATED PLANTS
Bożena Szejniuk, Piotr Wasilewski1, Katarzyna Budzińska
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Zootechniczny,
1
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy

Osady ściekowe pochodzenia komunalnego są bogatym źródłem materii organicznej i
składników pokarmowych. Po poddaniu ich właściwemu procesowi higienizacji i
uszlachetnienia mogą być wykorzystywane jako nawóz organiczny na podobnych zasadach
jak obornik. W związku z tym podjęto badania, których celem było sprawdzenie przydatności
kompostu z komunalnych osadów ściekowych produkowanych metodą pryzmową otwartą do
wzbogacenia gleb rolniczych w substancję organiczną. Uzyskany kompost charakteryzował
się barwą czarno-brązową i zapachem ziemistym bez obcych zapachów. Struktura kompostu
była gruzełkowato-grudkowa, widoczne były resztki fragmentów słomy, którą dodawano jako
podkład oraz warstwę wierzchnią w czasie formowania powstającej pryzmy. Uzyskany
kompost pod względem składu chemicznego i sanitarno-higienicznego nie budził zastrzeżeń
w odniesieniu do III klasy kompostu według podziału zgodnie z Normą Branżową BN89/9103-09. W badaniach określono wpływ zastosowania dodatku tego kompostu na
plonowanie wybranych roślin rolniczych uprawianych na zielonkę. Badania przeprowadzono
w okresie wegetacyjnym 2004 roku w dwuczynnikowym doświadczeniu wazonowym, gdzie
zastosowano następujące rośliny uprawne: łubin żółty i wąskolistny, owies i żyto jare oraz
zmniejszające się ilości dodatku kompostu w następujących proporcjach objętościowych:
K – gleba bez dodatku kompostu.
D1 – gleba z kompostem w proporcji 2:1,
D2 – gleba z kompostem w proporcji 3:1,
D3 – gleba z kompostem w proporcji 4:1,
Do tak przygotowanych podłoży wysiano w 3 powtórzeniach następujące ilości nasion:
Łubin żółty – 140 szt./m2 na głębokość 3-4 cm,
Łubin wąskolistny – 140 szt./m2 na głębokość 3-4 cm,
Owies – 840 szt./m2 na głębokość 2-3 cm,
Żyto jare – 800 szt./m2 na głębokość 2-3 cm.
Po upływie 2-3 tygodni od siewu prowadzono ocenę wschodów roślin w każdym wazonie,
natomiast co kilka dni obserwowano wygląd roślin ze zwróceniem uwagi na występujące
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deformacje, przebarwienia, częstotliwość występowania chorób i szkodników. W fazie
początku kwitnienia określono plon zielonej masy badanych roślin.
Przeprowadzone badania wykazały, że łubin żółty w omawianym doświadczeniu najlepiej
plonował na podłożu bez dodatku kompostu (K) uzyskując najwyższy średni plon w ilości
107 g zielonej masy z jednego wazonu. Stwierdzono, że najniższy plon tej rośliny wystąpił na
podłożu z największym dodatkiem kompostu (D1) i wynosił on średnio 16,8 g zielonki z
wazonu. W przypadku łubinu wąskolistnego nie stwierdzono znaczącego wpływu dodatku
zastosowanego kompostu na plon zielonej masy tej rośliny. Z kolei doświadczenie wykazało,
iż owies i żyto jare reagowały wyraźnie pozytywnie wzrostem plonowania na wyższą dawkę
kompostu do zastosowanych podłoży. Negatywna reakcja badanych roślin motylkowych
wyrażająca się brakiem wzrostu plonów na podwyższenie ilości badanego dodatku kompostu
do podłoży mogła wynikać z zaburzeń procesów symbiozy z bakteriami Rhizobium.
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PROBLEM EMISJI ODORÓW- PREZENTACJA ZAGADNIENIA
NA PRZYKŁADZIE PRZETWÓRSTWA ODPADÓW ZWIERZĘCYCH
THE PROBLEM OF ODOR EMISSION ON THE EXAMPLE OF ANIMAL WASTE
PROCESSING
Mirosław Szklarczyk1, Elwira Wierzbicka2
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Rozpoczęcie prac zmierzających do rozwiązania problemu zapachowej jakości powietrza
datuje się na początek lat siedemdziesiątych XX wieku. Do wiodących w tej dziedzinie należą
kraje Europy Zachodniej, w tym szczególnie Holandia i Niemcy. W Polsce emisja odorów nie
jest obecnie normowana. Zapowiedź tego, że takie uregulowanie może być wprowadzone jest
zawarta w Prawie ochrony środowiska. Obecnie w Ministerstwie Środowiska są prowadzone
prace zmierzające do opracowania stosownego rozporządzenia. Przy porównaniu z innymi
uciążliwościami środowiskowymi, widać tutaj wyraźne opóźnienia we wprowadzaniu
stosownych regulacji prawnych. Wiąże się to z tym, że zagadnienie odorotwórczego skażenia
powietrza jest szczególnie trudne do jakościowego oraz ilościowego opisu. Główna
uciążliwość odorów jest związana z obniżaniem komfortu życia, co jest zawsze odbierane
subiektywnie. Ich szkodliwość jest związana oddziaływaniem na psychikę i jest zbliżona do
szkodliwego działania hałasu.
Zagadnienie uciążliwości odorotwórczych skażeń powietrza przedstawiono na przykładzie
emisji z zakładów przetwórstwa odpadów zwierzęcych na mączki paszowe, które należą do
najbardziej uciążliwych źródeł. Szacuje się, że przerób odpadów pochodzenia zwierzęcego
wynosi w Polsce ok. 550 tys. ton rocznie. Jest to działalność konieczna, i dla obecnie
stosowanych rozwiązań nie ma praktycznie rozsądnej alternatywy. Przeróbka odpadów
polega

na

wysokotemperaturowej

obróbce

surowca,

w

urządzeniach

nazwanych

destruktorami, przez co uzyskuje się jego sterylizację i wysuszenie. Powstaje przy tym
znaczna ilość oparów, zawierających wielką ilość związków organicznych oraz siarkowodór i
amoniak. Określenie zawartości związków organicznych jest bardzo trudne ze względu na to,
że występują one w bardzo niskich stężeniach, jednak ich liczba sprawia, że całkowity
ładunek zanieczyszczeń jest bardzo duży. Szczególnie niekorzystną cechą tych gazów jest
bardzo silny, wywołujący mocne uczucie obrzydzenia, zapach zepsutego mięsa. Wyzwalające
się opary powinny być poddawane skraplaniu, co powoduje, że znaczna część ładunku
zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń odorotwórczych) przechodzi do kondensatu, który
musi być odprowadzany do biologicznej oczyszczalni ścieków. Pewna ilość oparów nie ulega
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skraplaniu i w postaci silnie odorotwórczej emisji jest wydalana do atmosfery. Są też takie
przetwórnie, w których zabiegu skraplania oparów nie prowadzi się. W obu wypadkach mały
strumień

odorów ulatuje z gazami wentylowanymi z pomieszczeń technologicznych. W

pracy określono jednostkowe wielkości emisji odorów dla obu sposobów prowadzenia
procesu.
Szczególne znaczenie przy określaniu emisji odorów ma pomiar ich stężenia w
emitowanych gazach (oparach). Nadal jeszcze za zagadnienie nowe, mało upowszechnione,
można uznać samo pojęcie stężenia zapachu jak i sposób jego określania.
Za próg wyczuwalności węchowej uważamy takie najniższe stężenie odorantu, które
wywołuje wrażenie węchowe u połowy ogółu osób poddanych oddziaływaniu odoru (bądź
połowy grupy reprezentatywnej). Ta wielkość posłużyła do wprowadzenia pojęcia stężenia
zapachu. W przypadku mieszanin substancji wonnych stężenie zapachu (oznaczane
symbolami LJZ lub jz/m3) może być określone jako krotność rozcieńczenia badanej próbki
(powietrzem czystym, bezwonnym), potrzebną do osiągnięcia progu wyczuwalności
węchowej mieszaniny.

LJZ = jz / m 3 =

Vp + Vpr
Vpr

gdzie: Vpr - objętość próbki, [m3],
Vp - objętość bezwonnego powietrza rozcieńczającego, [m3].
Przedstawiona wyżej zależność wyznacza ideę oznaczania stężenia zapachu.
Dla pobranej ze źródła emisji próbki, należy określić stopień rozcieńczenia, niezbędny do
uzyskania progu wyczuwalności węchowej. Czujnikiem w tej metodzie jest ludzki nos.
Procedura wykonywania oznaczeń została opisana w europejskiej normie [EN 13725].
Najpopularniejszymi w Europie urządzeniami stosowanymi do oznaczeń wg tej metody są
olfaktometry Mannebecka. Takim urządzeniem posługiwali, w badaniach autorzy
prezentowanej pracy. Próbki do analiz odorymetrycznych pobierano metodą izolacyjną do
pojemników, które w żaden sposób nie powodują zmiany zapachu gazu.
W pierwszym cyklu badań, które wykonano w zakładzie posiadającym instalację
skraplania oparów stwierdzono, że stężenie zapachu w emitowanych gazach, pozostających
po skraplaniu, wynosi średnio ok. 2 mln jz/m3. Tutaj badano także ilość odorów
odprowadzanych z kondensatem. W tym celu sporządzano próbki przez odparowanie
określonej ilości kondensatu w zamkniętym próbniku wypełnionym powietrzem bezwonnym.
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Stwierdzono następujący rozkład strumienia odorów odniesiony do jednego destruktora:
opary – 1,05 ·108 jz/h; gazy wentylacyjne – 0,24 ·108 jz/h; skropliny – 7,5 ·108 jz/h.
W drugim cyklu badań, które wykonano w zakładzie, gdzie nie prowadzi się skraplania
oparów stwierdzono, że stężenie zapachu w oparach sięga kilkudziesięciu mln jz/m3. Rozkład
strumienia odorów odniesiony do jednego destruktora był następujący: opary – 22,3 ·108 jz/h
(w pierwszej serii) oraz – 14,1 ·108 jz/h (w drugiej serii); gazy wentylacyjne – 0,08 ·108 jz/.
Opisane emisje były uciążliwe dla ludności zamieszkującej otoczenie zakładu co
potwierdzały badania ankietowe, ale także ustawicznie zgłaszane skargi. Stwierdzaną
uciążliwość można wyeliminować poprzez oczyszczanie gazów. Zalecanymi technologiami
są spalanie w termoreaktorze (gdy nie prowadzi się kondensacji oparów) lub biofiltracja (gdy
opary są schładzane).

192

ODŁOGI OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW I MIEJSCEM
PRODUKCJI BIOMASY
FALLOW LANDS AS A SEWAGE TREATMENT PLANT AND A PLACE OF
PRODUCTION OF BIOMASS
Stanisław Włodek, Andrzej Biskupski, Jan Pabin
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia, Jelcz-Laskowice

Zmiany strukturalne w rolnictwie spowodowały wyłączenie z produkcji rolnej 1,5 do 2
mln. ha gruntów, charakteryzujących się małą retencyjnością oraz wadliwymi stosunkami
powietrzno-wodnymi. Właściciele gruntów zobowiązani są ustawą o ochronie gruntów
rolnych i leśnych do zapobiegania degradacji gleb wyłączonych z produkcji. W celu
ograniczenia rozwoju i rozprzestrzeniania się chwastów zaleca się uprawę roli, stosowanie
herbicydów lub wykaszanie odłogów. Mechaniczne zwalczanie chwastów pozostawia glebę
bez okrycia zwiększając jej podatność na erozję, natomiast chemiczna ochrona przyczynia się
do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych pozostałościami herbicydów.
Wszystkie sposoby generują koszty.
Rozwój infrastruktury sanitarnej wsi od dłuższego czasu następuje nierównomiernie. Ilość
gospodarstw domowych przyłączanych do sieci wodociągowych jest kilkakrotnie większa niż
do

sieci

kanalizacyjnych.

Niedostateczna

ilość

oczyszczalni

przyczynia

się

do

niekontrolowanego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do rowów i studni
chłonnych, powodującego zanieczyszczenia wód gruntowych.
Przyjęta przez Sejm RP "Strategii rozwoju energetyki odnawialnej" zobowiązuje Polskę
do zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej. Jednym z rodzajów
energii odnawialnej jest energia biomasy, możliwa do pozyskiwania z roślin uprawnych.
Efektywna powierzchnia upraw jest często ograniczona małą retencyjnością gleb oraz niską
zasobnością w składniki pokarmowe.
Niezmiernie istotnym elementem w krajowych warunkach jest zagadnienie gospodarki
wodnej. Polska położona jest w strefie małych zasobów wodnych o chwiejnej równowadze
bilansu wodnego z często występującym deficytem wodnym w okresie wegetacji roślin. W tej
sytuacji bardzo istotny jest racjonalny obieg wody oraz materii organicznej i mineralnej w
zlewniach rolniczych, który może być realizowany poprzez użytkowanie ścieków w produkcji
roślinnej.
W pracy przedstawiono możliwość nawadniania ściekami bytowo gospodarczymi roślin,
przeznaczonych na cele energetyczne lub stanowiących surowiec dla przemysłu, uprawianych
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na gruntach dotychczas odłogowanych. Ścieki zastosowane do nawodnień ulegają
oczyszczeniu równocześnie uzupełniają niedobory wodne roślin oraz zwiększają zawartość
składników pokarmowych w glebie. Uprawiane rośliny zapobiegają degradacji gleb
ograniczając erozję wodną i wietrzną oraz zachwaszczenie, a także pozytywnie wpływają na
mikroklimat. Procesy zachodzące w środowisku glebowym zapewniają wysoki stopień
oczyszczenia ścieków.
Miejscowość licząca 1 tys. mieszkańców produkuje rocznie około 50 tys. m3 ścieków
rocznie. Zawierają one 2,9 tony N ogólnego, 0,7 tony P2O5 oraz 2,2 tony K2O. Wymieniona
ilość ścieków zapewnia nawodnienie 7-10 ha użytków zielonych albo około 20 ha upraw
rolnych. Nawodnienie powoduje wzrost plonowania od kilkudziesięciu procentowego na
glebach zwięźlejszych do kilkukrotnego na glebach lekkich, piaszczystych. W przypadku
braku rozległych terenów nadających się do rolniczego wykorzystania rozpatrywanej ilości
ścieków oczyszczanie można realizować na powierzchni 1 ha upraw topoli lub wierzby
krzewiastej. Uzyskane plony można wykorzystać do produkcji etanolu, metanu, biopaliw lub
pozyskiwania energii cieplnej. Proponowane rozwiązanie wykorzystania odłogów połączone
z oczyszczaniem ścieków racjonalizuje obieg wody oraz materii organicznej i mineralnej w
zlewniach rolniczych.
Oszczędności uzyskane na skutek wyeliminowania kosztów utrzymania odłogów i
oczyszczania ścieków oraz zyski z plonów roślin przemawiają za proponowanym
rozwiązywaniem

przedstawionych

problemów.

Kompleksowe

rozwiązanie,

łączące

omawiane zagadnienia ma również aspekt społeczny, stwarza nowe miejsca pracy przez co
przyczynia się do zmniejszenia

bezrobocia.

Rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz

rozproszenie osadnictwa przemawia za stosowaniem proponowanych rozwiązań, które mogą
się przyczynić do poprawienia sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi.
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Wstęp
Osady ściekowe stanowią nieodłączny element procesu oczyszczania ścieków. Ze
względu na zawartość substancji organicznych, zanieczyszczeń chemicznych oraz bakterii
chorobotwórczych osady przed rolniczym wykorzystaniem muszą być poddane stosownej
przeróbce i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jedną z metod
biologicznej utylizacji osadów ściekowych jest kompostowanie (Kalembasa, Kalembasa
1997,

Krzywy

i

in.

2002).

Mniej

doniesień

literaturowych

dotyczy

aspektu

mikrobiologicznego osadów (Nguyen, Obertyńska 2003).
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące dynamiki zmian ilościowych wybranych
grup drobnoustrojów w osadzie ściekowym i słomie kompostowanych w warunkach
bioreaktora.
Materiał i metody
Doświadczenie założono w warunkach laboratoryjnych z użyciem bioreaktora (Dach i in.
2003). W badaniach użyto osad ściekowy pochodzący z mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków i słomę mieszaną. W procesie kompostowania zróżnicowano ilość
przepływającego tlenu przez biomasę. Wynosiła ona 6 (komora A) i 3(komora B) L/minutę.
Próbki kompostów pobierano równolegle z obu bioreaktorów. W kompostach oznaczano
ogólną ilość bakterii, liczebność grzybów, drobnoustrojów termofilnych oraz bakterii z
rodzaju Salmonella sp..
Wyniki
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dynamika rozwoju bakterii z rodzaju
Salmonella sp. w kompostach A i B kształtowała się na zbliżonym poziomie, zaś higienizację
kompostów osiągnięto przy wzroście temperatur powyżej 50oC. W przypadku ogólnej ilości
bakterii oraz grzybów zaobserwowano tendencję wzrostową ich liczebności do temperatury
50oC, po przekroczeniu której następował spadek. Nastąpił również, spadek ilości grzybów o
100% i ogólnej ilości bakterii o 85% w kompoście A orasz 37% spadek liczebności bakterii w
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kompoście B w stosunku do ilości wykazanej w dniu założenia doświadczenia. Drobnoustroje
termofilne z kolei namnażały się wraz ze wzrostem temperatury.
Tabela 1. Liczebność bakterii z rodzaju Salmonella sp. w analizowanych kompostach
Dynamika rozwoju Salmonella sp. w kompostach z osadu ściekowego i słomy
jtk·g-1 s.m. kompostu
A
39,56
1478,20
159,10
0

jtk·g-1 s.m. kompostu temperatura kompostu temperatura kompostu
B
A (oC)
B (oC)
219,52
19
18
735,30
39
35,4
8,80
41
36,5
19,80
58,8
46,7

Wnioski
1. W warunkach większego przepływu tlenu przez biomasę nastąpił większy wzrost
liczebności Salmonella sp. w porównaniu do mniejszego przepływu tlenu w podobnej
jednostce czasu.
2. Mniejszy dopływ tlenu do kompostowanej masy wydłużył czas przeżywalności
salmonelli.
3. Mikroorganizmy termofilne namnażały się wraz ze wzrostem temperatury.
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Rola obszarów rolniczych w całokształcie ochrony środowiska jest wyjątkowo duża.
Wynika to z faktu bezpośredniego oddziaływania metod produkcji na jakość ekosystemów,
jak i możliwości wykorzystania przez rolnictwo niektórych nie stwarzających ekologicznego
ryzyka produktów odpadowych. Wiele z nich jest nośnikiem biogenów, a więc składników
pokarmowych roślin, które dotychczas nie tylko były marnowane, ale, wprowadzone do
innych elementów środowiska (np. wód) powodowały ich degradację.
Prawa natury znamy już na tyle dobrze, że kwestia ich odpowiedniego wykorzystania i
naśladowania to obecnie problem tylko naszych dobrych chęci i przyjętych priorytetów
(ekologiczne czy ekonomiczne).
Badania wielu autorów wykazały, że rzęsa wodna rozwijająca się w środowisku wodnym
bogatym w biogeny kumuluje wyjątkowo duże ilości składników odżywczych roślin.
Wykonane i opublikowane wcześniej przez autorów badania wykazały, że rzęsa wodna z
oczyszczalni ścieków typu LEMNA zlokalizowanych w województwie podkarpackim
zawiera średnio 40,5 g azotu w kilogramie suchej masy (maksymalnie ponad 70) oraz 23,2 g
fosforu (maksymalnie do 28). Ten produkt odpadowy wprowadza do środowiska również
duże ilości innych pierwiastków oraz coraz bardziej deficytowej w przesuszonych glebach
materii organicznej.
Do gatunków roślin uprawnych szczególnie pozytywnie reagujących na nawożenie
organiczne należy kukurydza. Można było więc sądzić, że rzęsa wodna z oczyszczalni
ścieków typu LEMNA, uznawana przez obsługę tych obiektów za uciążliwy odpad, będzie
naturalnym uzupełnieniem nawożenia kukurydzy.
Materiał badawczy (rzęsa wodna) pochodził z trzech oczyszczalni pracujących w
województwie podkarpackim, zlokalizowanych w miejscowościach Łąka, Nowa Wieś i
Chmielnik.
Nawozową wartość rzęsy wodnej pochodzącej z oczyszczalni hydrobotanicznych badano
w doświadczeniach wazonowych i polowych, oceniając ilość i jakość plonów kukurydzy
zbieranej na zielonkę, a także analizując zmiany w środowisku glebowym. Rzęsę świeżą
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(zieloną, surową) stosowano bezpośrednio po pobraniu z oczyszczalni, natomiast kompost z
rzęsy uzyskano po rocznym składowaniu w pryzmie kompostowej.
Analizę chemiczną gleby wykonano przed założeniem doświadczenia oraz na każdym
obiekcie po zbiorze roślin w kolejnych latach. Doświadczenia założono metodą bloków
losowanych, w czterech powtórzeniach.
Badania rozpoczęto od przeprowadzenia jednorocznych doświadczeń wazonowych.
Doświadczenia polowe trwały trzy lata.
Doświadczenia pozwoliły na wyciągnięcie między innymi następujących wniosków:
•

rzęsa wodna pochodząca z oczyszczalni ścieków typu LEMNA charakteryzuje się
bogactwem biogenów, składników pokarmowych roślin;

•

wysoką zawartością składników pokarmowych roślin charakteryzuje się również kompost
z rzęsy wodnej;

•

zarówno kompost z rzęsy jak i rzęsa zielona wykazują dużą wartość nawozową. W
porównaniu z nawożeniem mineralnym o takiej samej zawartości i proporcji N:P:K w
dawce, nawożenie organiczne – w tym szczególnie kompostem z rzęsy – powodowało
większe przyrosty plonów. Plonotwórcza wartość obu nawozów została udowodniona
zarówno w doświadczeniu wazonowym, jak i polowym;

•

wyniki pozwalają sugerować, że wykorzystanie rzęsy wodnej w nawożeniu kukurydzy
może mieć bardzo duże znaczenie ekologiczne. Pozwala ono zamknąć obieg pierwiastków
poprzez ich zawrócenie ze ścieków do środowiska glebowego, ponadto stopniowy rozkład
materii organicznej nawozu zapobiega sytuacjom dużego okresowego nadmiaru
składników

nawozowych,

z

reguły

związanego

z

nawożeniem

mineralnym.

Wprowadzanie do gleby materii organicznej daje wiele innych pozytywnych rezultatów,
powszechnie znanych, i jest szczególnie ważne w przypadku postępującego ubożenia w
materię organiczną najczęściej przesuszonego środowiska glebowego.
Badania wykazały, że wykorzystanie rzęsy wodnej z oczyszczalni typu LEMNA w
nawożeniu

roślin

pozwala

ekologicznych i gospodarczych.
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na

równoczesne

uzyskiwanie

pozytywnych

rezultatów

WPŁYW ZEOLITÓW NA WIELKOŚĆ BIOMASY I NIEKTÓRE
STOSUNKI POMIĘDZY PIERWIASTKAMI W ŻYCIE JARYM
THE INFLUENCE OF ZEOLITES ON THE BIOMASS AND SOME ELEMENTS
RATIO IN RYE PLANTS
Aleksandra Badora1, Katarzyna Kozłowska1, Zbigniew Hubicki2
1

2

Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Chemii Nieorganicznej

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu obecności klinoptylolitu w podłożu na
wzrost i rozwoju roślin żyta jarego oraz na zawartość niektórych pierwiastków w badanych
roślinach.
Badania prowadzono w oparciu o 18 – dniowe testy reakcji roślin żyta jarego odmiany
Amilo na obecność klinoptylolitu w podłożach umiejscowionych w krystalizatorach o
średnicy 30 cm. Utworzono 4 obiekty wypełnione 400 g masą podłoża. Na dnie każdego
krystalizatora umieszczono 250 g jałowego piasku, a następnie obiekty wypełniono w sposób
następujący: obiekt pierwszy – mieszaniną 50 g jałowego piasku i 100 g gleby; obiekt drugi –
mieszaniną 50 g klinoptylolitu i 100 g gleby; obiekt trzeci – dodano 150 g samego
klinoptylolitu, a obiekt czwarty dopełniono 150 g jałowego piasku.
Klinoptylolit użyty w doświadczeniu to naturalny zeolit pochodzący z kopalni gliny ze
złóż karpackich w Słowacji, którego skład mineralny przedstawia się następująco: 78,6%
klinoptylolitu; 7,64% krystobalitu; 9,06% illitu; 4,70% kwarcu.
Wysiano 100 nasion żyta w każdym obiekcie doświadczalnym. Obserwowano wzrost i
rozwój roślin przez okres 18 dni (utrzymując stałą wilgotność – 60% i temperaturę - 22˚C, a
także pH obiektów równe 5). Następnie dokonano zbioru biomasy roślinnej oddzielając części
nadziemne od korzeni w każdym z badanych obiektów i określono świeżą i suchą masę części
nadziemnych badanych roślin oraz suchą masę korzeni.
Mieszanina gleby kwaśnej z klinoptylolitem wpłynęła na obniżenie się świeżej i suchej
masy części nadziemnych roślin żyta jarego oraz do nieznacznego wzrostu suchej masy
korzeni. Natomiast podłoże złożone z samego klinoptylolitu wpłynęło na wzrost biomasy
badanych roślin w stosunku do podłoża glebowego. Mieszanina gleby kwaśnej z zeolitem
wpłynęła na wzrost zawartości Al w korzeniach i w częściach nadziemnych badanych roślin,
natomiast podłoże klinoptylitowe spowodowało znaczne obniżenie zawartości Al, Fe i Mn w
częściach nadziemnych roślin, a także Fe i Mn w korzeniach. Obecność samego klinoptylolitu
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w podłożu przyczyniła się do wzrostu zawartości K w częściach nadziemnych i korzeniach
roślin żyta. Zawartości pozostałych makroelementów nie zmieniały się zasadniczo we
wszystkich badanych obiektach. Szerokie stosunki Fe : Mn, Al : Mn i Al : Fe odnotowano w
korzeniach i częściach nadziemnych badanych roślin. Ich wartości świadczyły o gromadzeniu
się Al w korzeniach i niedoborach Mn i Fe w obu podłożach z klinoptylolitem. Natomiast
stosunki K : (Ca + Mg) i Ca : Mg kształtowały się w roślinach z obiektów klinoptylolitowych
na optymalnym poziomie.
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OCENA STANU GLEB ŁĄKOWYCH I LEŚNYCH W OJCOWSKIM
PARKU NARODOWYM Z WYKORZYSTANIEM
MEZO- I MAKROFAUNY GLEBOWEJ
EVALUATION OF MEADOW AND FOREST SOILS IN OJCOWSKI NATIONAL
PARK BASED ON ANALYSIS OF MEZO AND MACRO SOIL FAUNA
Anna Chrzan, Maria Marko-Worłowska
Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Instytut Biologii

Od sprawności funkcjonowania pedofauny zależy w dużej mierze jakość całego
środowiska przyrodniczego. Organizmy glebowe wykazują różny stopień wrażliwości na
wpływy antropopresji i mogą być bioindykatorami stanu gleby (Dąbrowska-Prot 1996).
Badania

dotyczyły

fauny

glebowej

wybranych

stanowisk

Ojcowskiego

Parku

Narodowego. Prowadzono je w latach 2002- 2003 w glebie dwóch stanowisk łąkowych (I- u
stóp Góry Zamkowej, II - naprzeciw kaplicy "Na Wodzie”) i dwóch leśnych (III- na Górze
Zamkowej i IV- w lesie przylegającym do stanowiska II).
Na podstawie wyników dwuletnich badań najwyższą liczebność fauny stwierdzono na
stanowisku II, gdzie różnorodność pedofauny była najmniejsza (14 grup). Spośród
wyodrębnionych 23 grup bezkręgowców, najliczniej w glebie występowały Acarina, które
stanowiły 30-35%, Collembola 24-47%, larwy Diptera 8-15% a na stanowisku IV 28% udział
miały Lumbricidae i Enchytraeidae.
Obok Acarina i Collembola znaczącą pozycję zajmują larwy Diptera. Wynika ona ze
znacznej liczebności i roli, jaką one pełnią w procesie glebotwórczym. Najwyższe
zagęszczenie, różnorodność i biomasę tej grupy wykazano na stanowiskach łąkowych (I,II).
Larwy Diptera występujące w glebach badanych stanowisk zaklasyfikowano do trzech grup
troficznych: saprofagów, drapieżnych i fitosaprofagów. Na stanowisku I dominowały
saprofagiczne Cecidomyiidae 29%, a na II fitosaprofagiczne Bibionidae 30%. Na
stanowiskach leśnych różnorodność larw była podobna, lecz dominowały saprofagiczne
Chironomidae 29-52%.
Struktura troficzna w liczebności i biomasie różniła się. Na wszystkich badanych
stanowiskach grupą dominującą pod względem liczebności były larwy saprofagiczne, przed
fitosaprofagicznymi i drapieżnymi. Natomiast struktura troficzna wyrażona w biomasie
wykazuje przewagę fitosaprofagów na stanowiskach I,II,IV (68, 55, 69%), przed saprofagami
i drapieżnymi. Tylko na III stanowisku saprofagi miały 50% udział w biomasie, fitosaprofagi
33%, a drapieżne 17%.
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Relacje troficzne w biomasie znacznie odbiegają od modelu charakterystycznego dla łąk
naturalnych, opracowanego przez Ciesielską (1983) i mogą wskazywać na zakłócenia w
podsystemie glebowym badanych stanowisk, spowodowane wpływem antropopresji na
przyrodę Ojcowskiego Parku Narodowego.
Literatura
Ciesielska Z.,1983. Trophic interrelations in the communities of Diptera larvae on peatbogs.
Verh. SIEEC X Budapest, 111- 114.
Dąbrowska-Prot E., 1996. Bioindykacyjne znaczenie Diptera do oceny ekosystemów leśnych.
Sylwan 2: 63- 70.
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ODDZIAŁYWANIE KWASÓW HUMINOWYCH Z SOLAMI GLINU
HUMIC ACIDS AND ALUMINUM SALTS INTERACTION
Jerzy Dziejowski, Bartosz Libecki, Lech Smoczyński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii

Kwasy huminowe (KH) należą do substancji humusowych, które wchodzą w skład
zarówno materii organicznej gleb, torfów, kompostów jak i wód. Substancje humusowe
stanowią ok. 30-85 % rozpuszczonych substancji organicznych w wodach gruntowych i ok.
40-50 % w wodach powierzchniowych (1). Pogarszają one jakość wód powodując wzrost
zabarwienia i ChZT. Szczególnie nie jest pożądana obecność KH w wodzie ujmowanej do
celów komunalnych, gdzie mogą być prekursorami niebezpiecznych dla zdrowia
chlororganicznych związków powstających podczas procesów dezynfekcji (2).
Substancjom humusowym przypisuje się duże znaczenie w wiązaniu i transporcie metali
w środowisku. Koagulacja przy użyciu soli glinowych jest skuteczną metodą do usuwania
tych substancji z wody. Dobór optymalnej dawki jest bardzo istotny z punktu widzenia
efektywności (maksymalne usuwanie substancji organicznych) i minimalizacji zawartości
jonów Al3+ (3).
Oddziaływaniu soli glinu z rozpuszczoną materią organiczną towarzyszą reakcje
zobojętniania, hydrolizy i polimeryzacji, których przebieg zależy od pH (4). Koagulacja i
usuwanie KH z roztworu ma miejsce przy określonym pH i stężeniu soli.
Przeprowadzone badania miały na celu wyznaczenie fizykochemicznej charakterystyki
oddziaływania kwasów huminowych z chlorkiem glinu w zależności od pH i stężenia soli.
Metodyka badań
Jako koagulantu użyto AlCl3 w postaci 0.2 M roztworu. Roztwór modelowy KH (500
mg⋅dm-3) sporządzono przez rozpuszczenie naważki KH (Fluka) w 0.01 M NaOH. Budowę
chemiczną KH określano na podstawie widm IR i UV. Ilość grup funkcyjnych i kwasowość
całkowitą analizowano metodami chemicznymi (5).
Przeprowadzono miareczkowania potencjometryczne i konduktometryczne. Badania nad
optymalizacją koagulacji prowadzono na próbach roztworu o objętości 100 cm3, różniących
się dawką koagulantu. W próbach po koagulacji i sedymentacji wykonano pomiary pH, barwy
[PtCo], mętności [FTU], ChZT, potencjału przepływu- SP.
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Charakterystyka kwasów huminowych użytych do badań
Ogólna zawartość grup funkcyjnych

6.33 + 0.24 meq / 1 g s.m. bezpopielnej KH

Ilość grup octanowych

3.71 + 0.07 meq / 1 g s.m. bezpopielnej KH

Ilość grup fenolowych

2.62 + 0.22 meq / 1 g s.m. bezpopielnej KH

Straty po prażeniu

ok. 10 %

Omówienie wyników
Analiza widm IR wykazała istnienie struktur aromatycznych (1620 cm-1), jak i
alifatycznych (2850, 2920 cm-1) oraz grup karboksylowych (1713 cm-1), i fenolowych (1419
cm-1).
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Rys. 2. Zmiany potencjału przepływu w
zależności od dawki 0.2 M AlCl3.

Przedstawione krzywe miareczkowania konduktometrycznego (rys. 1) wykazują dwa
punkty przełamania, które są charakterystyczne dla miareczkowania mocnej zasady oraz soli
tej zasady i słabego kwasu (humianu sodowego) za pomocą mocnego kwasu. Kształt krzywej
zmian pH należy przypisywać dużej amfoteryczności związków glinu i różnym produktom
hydrolizy przy malejących wartościach pH. Przy wartości pH = 6.4 zaobserwowano
pojawienie się kłaczków osadu wskutek agregacji KH (pkt. A). Ilość AlCl3 zużyta na
zmiareczkowanie roztworu KH do wartości pH = 6.4 jest zbliżona do dawki optymalnej 3.23.6 mmol⋅dm-3. W zakresie tych dawek uzyskano punkt izoelektryczny (rys.2). Ilość metalu
związana w pkt. A nie stanowi równoważnej ilości w stosunku do całkowitej ilości grup
kwasowych (5.75 meq⋅g-1 s.m.).
Wnioski


Oddziaływanie soli glinu z kwasami huminowymi w zakresie pH 12 - 6.4 (pkt A) nie jest
prostym procesem stechiometrycznym, co oznacza, że wraz z kompleksowaniem
zachodzą konkurencyjne reakcje hydrolizy z wytworzeniem różnych produktów włącznie
z Al(OH)3 (4).



Produkty hydrolizy soli glinu reagują z grupami funkcyjnymi KH neutralizując ich (-)
ładunek co prowadzi do agregacji.
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ROZKŁAD CELULOZY PRZEZ SZCZEPY CLOSTRIDIUM SPP.
WYIZOLOWANE Z GLEBY
DEGRADATION OF CELLULOSE BY SOIL ISOLATED MESOPHILIC STRAINS
OF GENERA CLOSTRIDIUM
Khalifa Omar-El Haj, E. B. Górska, A. Prędecka, S. Russel
SGGW w Warszawie, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

Podczas okresu wegetacji olbrzymie ilości węgla w postaci utlenionej są asymilowane
przez organizmy foto- i chemosyntetyzujące, i przekształcane do cukrów prostych i
złożonych. W procesach tych powstaje olbrzymia masa organiczna składająca się głównie z
celulozy.
W przyrodzie za rozkład celulozy odpowiedzialna jest grupa fizjologiczna drobnoustrojów
celulolitycznych wytwarzająca kompleks enzymatyczny zwany celulazą.
W

niniejszej

pracy

przetrwalnikujących,

wyizolowano

beztlenowych,

z

które

gleby
na

bielicowej

podstawie

trzy

cech

szczepy

bakterii

morfologicznych

i

biochemicznych zakwalifikowano jako Clostridium. celerecrescens (K1), Clostridium sp. K3 i Clostridium celluloliticum (K6).
W celu określenia zdolności celulolitycznych prowadzono hodowle wyizolowanych
bakterii w wysokim słupie pożywki mineralnej z dodatkiem bibuły filtracyjnej jako jedynego
źródła węgla w temp. 28 ˚C. Warunki beztlenowe uzyskano przez płukanie pożywki azotem
cząsteczkowym. Do pożywki dodawano rezazurynę jako wskaźnik natlenienia. Po upływie 3,
5, 7, 14 i 21 dni hodowle wirowano a następnie w supernatancie określano aktywność
enzymów scukrzających celulozę (FP-azę), karboksymetylocelulazę (CMC-azę) i celobiazę.
W celu określenia produktów fermentacji założono hodowle badanych szczepów bakterii
w pożywce mineralnej z dodatkiem celobiozy, bibuły filtracyjnej i celulozy krystalicznej
Avicel.

Produkty

fermentacji

zastosowanych

substratów

określano

przy

pomocy

chromatografu gazowego Hewlett Packard 5890. Cechy biochemiczne bakterii określano przy
pomocy testów API.
Badania enzymatyczne wykazały zdolność wyizolowanych szczepów bakterii z rodzaju
Clostridium do biosyntezy pełnego kompleksu celulazy. Hodowle badanych szczepów
bakterii wykazywały wysoką aktywność FP-azy, natomiast znacznie mniejszą aktywność
CMC-azy i celobiazy. Najwyższą aktywność FP-azy i CMC-azy wykazano w hodowlach
badanych szczepów bakterii 7 i 14 dnia inkubacji. Szczep Clostridium K6 biosyntetyzował
ponad 200 mU/mg białka FP-azy 14 dnia trwania hodowli natomiast szczep Clostridium K1
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około 120 mU/mg białka. Tylko hodowle szczepu Clostridium K3 wykazywały po 7 dniach
inkubacji wyższą aktywność CMC-azy (80 mU/mg białka) niż FP-azy (69 mU/mg białka).
Badania chromatograficzne wykazały, że badane szczepy Clostridium spp. na pożywce z
dodatkiem celobiozy produkowały głównie kwas octowy, etanol i kwas masłowy, natomiast
podczas wzrostu na bibule filtracyjnej wytwarzały kwas propionowy, etanol i kwas
izowalerianowy. W hodowlach badanych szczepów bakterii podczas wzrostu na celulozie
mikrokrystalicznej Avicel zidentyfikowano etanol, kwas octowy i kwas masłowy. We
wszystkich kombinacjach wykrywano również śladowe ilości propanolu, butanolu i alkoholu
N-amylowego. Natomiast w badanych hodowlach nie wykryto metabolitów takich jak kwas
walerianowy i metanol.
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BIOSYNTEZA OKSYDAZY FENOLOWEJ (LAKAZY) PRZEZ GRZYBY
Z RODZAJU PLEUROTUS W HODOWLACH Z DODATKIEM
SUBSTRATÓW LIGNOCELULOZOWYCH
BIOSYNTHESIS OF PHENOL OXIDASE (LAKKASE) AND CELLULOLYTIC
ENZYMES BY PLEURORUS OSTEREATUS 251 IN CULTURE MEDIUM
AMENDED WITH LIGNOCELLULOSIC WASTE MATERIALS
Ewa B. Górska, Paulina Szczawińska, Stefan Russel
SGGW w Warszawie, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

Grzyby „białego rozkładu” należące do klasy Basidiomycetes wykazują zdolność do
biosyntezy wielu grup enzymów, które rozkładają ważne z punktu widzenia funkcjonowania
środowiska glebowego polisacharydy takie jak: celuloza, skrobia, hemicelulozy i inne. Dla
środowiska naturalnego najistotniejszym jest wytwarzanie przez grzyby „białego rozkładu”
enzymów lignolitycznych, w tym oksydazy fenolowej (lakazy). Lakaza w warunkach
tlenowych rozszczepia wiązania eterowe i pierścienie fenolowe w cząsteczce ligniny. Dzięki
biosyntezie różnorodnych enzymów grzyby „białego rozkładu” mogą przekształcać związki
chemiczne, z których zbudowane są odpady ligninocelulozowe trafiające do środowiska
naturalnego z przemysłu rolniczego, drzewnego, młynarskiego i innych. Lakaza może być
wykorzystana również w biotechnologii do przekształceń związków pierścieniowych, w tym
ksenobiotyków.
Badaniami objęto cztery szczepy grzybów z rodzaju Pleurotus. Grzyby hodowano w
zmodyfikowanej pożywce płynnej Czapeka z dodatkiem 1% sieczki słomy z pszenicy przez
30 dni w warunkach stacjonarnych i wytrząsanych. Po 10, 20 i 30 dniach oznaczano
aktywność lakazy w przesączach pohodowlanych (wg zmodyfikowanej metody Leonowicza i
Grzywnowicza), białko rozpuszczalne metodą Lowry’ego oraz pH.
Najwyższą aktywność lakazy stwierdzono w hodowlach grzybów Pleurotus sajor-caju i
Pleurotus ostreatus 246, po 10 dniach inkubacji w warunkach stacjonarnych, i po 20 dniach w
hodowlach wstrząsanych. Biosynteza lakazy przez pozostałe grzyby była mniej intensywna.
Podczas trwania hodowli badanych szczepów grzybów obserwowano zmianę odczynu
pożywki. W warunkach stacjonarnych w przypadku P.sajor-caju i P.ostreatus 246
stwierdzono lekkie zakwaszenie pożywki natomiast w hodowlach pozostałych szczepów
grzybów wykazano lekką alkalizację pożywki. W warunkach wytrząsanych praktycznie we
wszystkich hodowlach początkowo obserwowano alkalizację a następnie stopniowe
zakwaszenie pożywki.
Reasumując, biosynteza lakazy przez badane szczepy grzybów z rodzaju Pleurotus jest
uzależniona od szczepu grzyba, warunków i czasu prowadzenia hodowli.
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KIERUNKI BADAŃ NAD INDUKOWANĄ FITOEKSTRAKCJĄ JAKO
METODĄ OCZYSZCZANIA GLEB Z METALI CIĘŻKICH - W ŚWIETLE
LITERATURY I WSTĘPNYCH WYNIKÓW DOŚWIADCZENIA
WAZONOWEGO
RESEARCH PROSPECTS ON INDUCED PHYTOEXTRACTION TO BE USED FOR
CLEANING OF SOILS POLLUTED WITH HEAVY METALS – BASED ON
LITERATURE AND PRELIMINARY RESULTS OF A POT EXPERIMENT
Anna Karczewska, Dawid Pańczuk
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego

Wstęp
Zgodnie z przepisami gleby ponadnormatywnie zanieczyszczone powinny podlegać
rekultywacji, której celem ma być zmniejszenie całkowitej koncentracji zanieczyszczeń do
stanu określanego standardami jakości gleb i ziem. Duże nadzieje wiąże się w związku z tym
z metodami fitoekstrakcji, polegającymi na usuwaniu zanieczyszczeń z gleb wraz z biomasą
uprawianych roślin (Terry i Banuelos 2000). Z przeglądu literatury wynika, że uprawa roślin
z grupy hiperakumulatorów lub roślin o dużej biomasie nie zapewnia odpowiedniej
skuteczności fitoekstrakcji. Można ją zwiększyć stosując indukowaną hiperakumulację,
polegającą na radykalnym uruchomieniu metali w glebie i wymuszeniu ich intensywnego
pobierania przez rośliny nie będące hiperakumulatorami, np. przez gorczycę sarepską,
słonecznik i kukurydzę. Mobilizację metali uzyskuje się przez zakwaszenie gleby lub
zastosowanie środków kompleksujących (Huang i in. 1997). Skuteczność takiej fitoekstrakcji
zależy m.in. od właściwości gleby, gatunku rośliny oraz rodzaju i dawki środka
kompleksującego. Indukowana hiperakumulacja stwarza jednak ryzyko wymywania
uruchomionych metali do wód i niekorzystnego oddziaływania na florę i faunę glebową
(Romkens i in. 2002). Dlatego przedmiotem badań, obok skuteczności pobierania metali
przez rośliny, powinno być zachowanie się skompleksowanych metali w glebie, trwałość
kompleksów i ich działanie na biocenozę.
Omówienie wyników
Dla 2 gleb zanieczyszczonych emisjami hut miedzi przeprowadzono badania efektów
indukowanej fitoekstrakcji Cu, Pb, a także – nie przekraczającego norm Zn, w warunkach
doświadczenia wazonowego. Jako środki kompleksujące zastosowano kwas cytrynowy i
EDTA, które pozwalają na skuteczną mobilizację metali, zwłaszcza Cu, w glebach z rejonu
hut miedzi (Karczewska 2003). Uzyskano wzrost rozpuszczalności i fitoprzyswajalności Cu,
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Pb i Zn w obu glebach. ale maksymalne koncentracje tych metali w biomasie uprawianych
roślin (wyka, gorczyca, kukurydza) były daleko niższe od uznanych za próg hiperakumulacji
dla poszczególnych metali (Brooks 1998). Wprowadzenie EDTA spowodowało intensywne
wymywanie metali, a szczególnie Cu, z gleb. W komunikacie podjęta zostanie dyskusja nad
perspektywami kontynuowania prac nad indukowaną hiperakumulacją w świetle wyników
tego doświadczenia. Z przeglądu literatury wynika, że skuteczność fitoekstrakcji oraz relacje
między ilością metali pobieranych przez rośliny i wymywanych w głąb profilu można w
znacznym stopniu modyfikować optymalizując rodzaj i dawkę substancji kompleksujących
oraz dostosowując je do właściwości gleby.
Wnioski
1. W warunkach przeprowadzonego doświadczenia, po zastosowaniu do gleb testowanych
środków kompleksujących, efekt pobierania metali przez rośliny był słabszy niż efekt
wymywania metali z gleb wraz z wodą
2. Należy kontynuować doświadczenia nad doborem rodzaju i dawki stosowanych substancji
kompleksujących, a także doborem roślin, do oczyszczania gleb metodą indukowanej
hiperakumulacji. W doświadczeniach tych szczególną uwagę należy poświęcić ubocznym
skutkom wzrostu rozpuszczalności metali, a zwłaszcza możliwości ich wymywania oraz
trwałości łatwo rozpuszczalnych kompleksów.
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WYKORZYSTANIE ENERGII WODY DO NAPOWIETRZANIA WÓD
UTILIZATION OF WATER ENERGY FOR AERATION OF WATERS
Ryszard Konieczny
Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy IMUZ Falenty w Szczecinie

Wstęp
Aeracja zdegradowanych zbiorników wodnych jest jednym z najczęściej stosowanych
rozwiązań w rekultywacji. W aeracji jezior, stawów hodowlanych oraz oczek wodnych znane
są mechaniczne systemy zasilane energią elektryczną i wietrzną [Podsiadłowski i in. 2000;
Lossow i in. 1998]. Ich zadaniem, w przypadku głębinowych aeratorów pulweryzacyjnych,
jest poprawa stanu czystości wód strefy naddennej przez zastąpienie lotnych produktów
rozkładu beztlenowego rozpuszczonym tlenem. Potrzeba rekultywacji wód w celu poprawy
stanu ich czystości skłania do szukania nowych, skuteczniejszych od obecnie stosowanych
systemów

napowietrzających.

W

szczególnych

przypadkach

istnieje

możliwość

wykorzystania energii wody jako źródła napędu dla elementów roboczych urządzeń
stosowanych w rekultywacji. W ZOB IMUZ w Szczecinie opracowano nową koncepcję
rekultywacji wód, opartą na wykorzystaniu energii wody jako źródła napędu aeratora.
Stacjonarny system aeracji pulweryzacyjnej
Opracowany w ZOB IMUZ w Szczecinie stacjonarny system aeracji pulweryzacyjnej
(ryc. 1) jest rozwinięciem stosowanych z pozytywnym skutkiem technologii w rekultywacji
jezior [Podsiadłowski, Pieczyński 2001; Rzewuska, Jankowski 1988].
Przedmiotem wynalazku jest aerator i sposób napędu aeratora, zapewniający ciągłość
rekultywacji zdegradowanych zbiorników wodnych zlokalizowanych w pobliżu rzek i
systemów rzecznych. Napęd aeratora stanowi silnik wodny (1) zasilany strumieniem wody
przepływającej przez dany przekrój rzeki korytem naturalnym lub sztucznym. Ze względu na
sposób rekultywacji, króciec dopływu (7) i komora poboru wody (3) są instalowane poniżej
lustra aerowanego zbiornika wodnego. Dopływ wody naddennej ze zbiornika do komory
poboru (3) następuje samoczynnie przez przewód wężowy połączony z króćcem poboru (7).
Ruch obrotowy koła łopatkowego (2) powoduje pulweryzację (rozdrobnienie) i przerzucenie
wody do komory aeracji (4). Transport napowietrzonej i odgazowanej z produktów rozkładu
beztlenowego wody naddennej do dowolnego miejsca w zbiorniku następuje w wyniku
grawitacyjnego spływu wody z komory aeracji (4), poprzez komorę swobodnego spadku (5)
do króćca odpływu (6) połączonego z przewodem wężowym.
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Ryc. 1. Stacjonarny system aeracji pulweryzacyjnej
Energia wody jako źródło napędu aeratora
W zjawisku przepływu cieczy zapewnienie stałych warunków przepływu w poprzecznym
przekroju kanału dla stabilnej pracy silnika wodnego aeratora jest niezbędne. Od energii
wody w korycie są ściśle zależne parametry techniczne turbiny wodnej, stanowiącej źródło
napędu elementów roboczych urządzenia napowietrzającego wodę. Przemianę energii wód
płynących do napędu silnika wodnego aeratora umożliwiają budowle piętrzące. Uzyskany w
danym przekroju koryta przez spiętrzenie spad stanowi energię rozporządzalną [Troskolański
1962], ulęgającą w trakcie przepływu przez silnik wodny przemianie w energię mechaniczną.
Energia płynącej cieczy na ustawioną prostopadle do strumienia przeszkodę (silnik wodny)
powinna osiągnąć wartość niezbędną dla pokonania siły oporów ruchu elementów
napędowych urządzenia napowietrzającego. W praktyce hydrotechnicznej stosowane są
kanały o przekrojach prostokątnym i trapezowym. Swobodnie płynąca z prędkością v wodna
w kanale odpowiada w przekroju poprzecznym koryta F określonemu przepływowi Q = F · v
[m3]. Jeżeli objętościowe natężenie przepływu Q na pewnym odcinku rzeki o spadzie H jest
stałe, to moc brutto N tego odcinka będzie określona wzorem N = γ · Q · H [kW], zaś energia
roczna brutto Ar w czasie 8760 godzin będzie równa Ar = 8760 · N [kWh], przy czym: v
wyraża się w m·s-1, F w m2, γ w N·m-3, a H w m. Po uwzględnieniu sprawności objętościowej
przepływu ηv, spowodowanej stratami przepływu wody przez szczelinę pomiędzy wirnikiem
silnika wodnego aeratora i ściankami koryta rzeki, oraz sprawności hydraulicznej ηh, wskutek
strat tarcia wody o części turbiny wodnej aeratora, roczna energia Ar ma postać użytecznej
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(netto) i wyrażona jest wzorem Ar = 8760 · N · ηv · ηh [kWh]. Znajomość energii użytecznej
dostarczonej przez płynącą wodę w korycie rzeki na silnik wodny jest niezbędna dla
wyznaczenia parametrów pracy aeratora.
Podsumowanie
Wykorzystanie energii rzek i systemów rzecznych do poprawy stanu czystości zbiorników
wodnych jest uzasadnione i wskazane. W poprawie jakości wód godną uwagi i zastosowania
w praktyce jest opracowana w styczniu 2005 r. w ZOB IMUZ w Szczecinie nowa koncepcja
rekultywacji wód. Prawidłowy dobór parametrów technicznych nowego typu stacjonarnego
aeratora pulweryzacyjnego, względem energii wody dostarczanej na silnik wodny aeratora, w
poszczególnych przypadkach może spowodować zamierzony skutek. Prace nad nową
technologią są obecnie kontynuowane.
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WPŁYW GLUFOZINATU AMONU -AKTYWNEGO SKŁADNIKA
PREPARATU BASTA NA AKTYWNOŚĆ KATALAZY W
KOMÓRKACH DROŻDŻY SACCHAROMYCES CEREVISIAE
EFFECT OF GLUFOSINATE AMMONIUM -BASTA ACTIVE COMPOUND ON
CATALASE ACTIVITY OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE YEAST CELLS
Anna Krzepiłko, Agata Święciło
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu

Wstęp
Zmieniające się warunki środowiska mogą indukować mechanizmy ochronne i
adaptacyjne w komórkach, nazywane odpowiedzią stresową, a typowym jej przejawem jest
synteza specyficznej grupy białek HSP (białek szoku termicznego). Drożdże Saccharomyces
cerevisiae są dogodnym obiektem do badań odpowiedzi stresowej komórek. Wiele czynników
fizycznych i chemicznych, między innymi pestycydy, mogą zainicjować odpowiedź stresową
w komórkach drożdży podczas której dochodzi do ekspresji wielu genów, min. genu CTT1
kodującego katalazę T. Szereg związków indukuje de novo biosyntezę katalazy w
logarytmicznej fazie wzrostu hodowli, po inkubacji z tymi związkami poziom katalazy w
komórkach gwałtownie

zwiększa się i w ciągu krótkiego czasu (1h) osiąga wartości

charakterystyczne dla hodowli w stacjonarnej fazie wzrostu (Krawiec Z., Biliński T., 1987).
Celem tej pracy było zbadanie czy glifozinat amonu aktywny składnik herbicydu Basta
wpływa na aktywność katalazy w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae i wywołuje
opisaną reakcję stresową.
Glifozinat amonu (kwas 2-amino-4-hydroksymetylofosfinylomasłowy) - aktywny
składnik preparatu Basta jest herbicydem stosowanym przeciwko jednorocznym i wieloletnim
trawom, hamuje fotosyntezę, działa kontaktowo, niszczy naziemne, zielone części roślin
przez desykację (Różański L. 1996). Środki ochrony roślin oprócz typowego działania
wywołują wiele niespecyficznych reakcji. Glifozinat amonu indukuje apoptozę u mysich
embrionów (Watanabe T 1996). W przeciwieństwie do roślin, u zwierząt nie wpływa na
metabolizm glutationu i węglowodanów. Stwierdzono, że glifozinat amonu indukuje
produkcję tlenku azotu u szczurów (Nakaki T i wsp 2000).
Wyniki
Komórki drożdży w logarytmicznej fazie wzrostu inkubowano przez jedną godzinę z
preparatem Basta, zawierającym różne stężenia glifozinatu amonu. Wyznaczono krzywą
przeżywalności komórek drożdży traktowanych różnymi stężeniami tego herbicydu. a
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następnie oznaczano aktywność właściwą katalazy wg metody Beers i Sizer (Beers i Sizer
1952).
Stwierdzono, że glifozinat amonu już o stężeniu 0.03% zwiększał znacznie aktywność
katalazy w komórkach drożdży. Najsilniejszy wpływ tego związku stwierdzono jednak przy
stężeniu 0.12%, powodował on przyrost aktywności katalazy o około 300% w porównaniu do
próby kontrolnej.
Wnioski
Inkubacja komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae z preparatem Basta zawierającym
glifozinat amonu powodowała wzrost aktywności katalazy. Sugeruje to, że glifozinat amonu
wywołuje stres oksydacyjny w komórkach drożdży.
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BIOKOMPOZYT DO DEGRADACJI ODPADÓW ORGANICZNYCH
BACTERIAL COMPOSITE FOR DEGRADATION OF ORGANIC WASTES
Adam Latała, Sławomir Wierzba, Teresa Fabiszewska, Beata Polaczek,
Ewa Boniewska
Uniwersytet Opolski, Katedra Biologii Molekularnej i Eksperymentalnej

Biologiczne metody rozkładu odpadów stałych i płynnych są znane na całym świecie i w
coraz większym stopniu uważane za efektywny, stosunkowo tani i najbardziej przyjazny
środowisku sposób utylizacji większości odpadów organicznych. Jednak jednym z większych
problemów tego typu utylizacji jest właściwy dobór odpowiednich drobnoustrojów, zarówno
w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. Dobór mikroorganizmów decyduje bowiem o
efektach utylizacyjnych preparatu, oraz o szybkości przebiegu procesu bioutylizacji. Zespół
nasz zajmuje się opracowywaniem biopreparatów w oparciu o mikroorganizmy saprofityczne,
przyjazne dla ludzi, flory i fauny. Drobnoustroje te są izolowane ze środowiska (odpady,
ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe) i selekcjonowane pod kątem ich maksymalnej
zdolności do wytwarzania enzymów ukierunkowanych na rozkład trudno degradowanych
substancji organicznych. Opracowywane przez nas biopreparaty testujemy w warunkach
laboratoryjnych i polowych udoskonalając ich skład ilościowy i jakościowy, uwzględniając
przy

tym

specyfikę

bioutylizowanych

odpadów,

szczególnie

w

zastosowaniach

przemysłowych. Dotychczas opracowane przez nas metody bioutylizacji odpadów
zastosowane zostały z powodzeniem w oczyszczaniu ścieków potrawiennych ze związków
azotowych w Elektrowni Opole, kompostowaniu osadów tłuszczowych i odpadów
porafinacyjnych w postaci zaolejonej ziemi bielącej z Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu
Tłuszczowego w Brzegu, oraz kompostowaniu odpadów poubojowych z zakładów
przetwórstwa mięsnego.
Opracowany przez nas biokompozyt do degradacji odpadów organicznych ma postać
sypkiego, jasnobrązowego proszku (liofilizatu), doskonale rozpuszczalnego w wodzie,
aktywnego zarówno w środowisku tlenowym jak i beztlenowym w szerokim zakresie pH i
temperatury, charakteryzującym się ponadto neutralnym zapachem i łatwością dozowania.
Biopreparat

jest

mieszaniną

odpowiednio

wyselekcjonowanych

szczepów

bakterii

lipolitycznych, proteolitycznych i celulolitycznych. Skriningowi poddane zostały zarówno
drobnoustroje autochtoniczne (wyizolowane z odpadów bytowo-gospodarczych), jak i
pochodzące z kolekcji własnej Katedry Biologii Molekularnej i Eksperymentalnej
Uniwersytetu Opolskiego. W składzie biopreparatu znalazły się m. in.: szczepy z rodzajów:
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Bacillus, Pseudomonas i Acinetobacter. Zdolności biodegradacyjne biokompozytu oceniano
zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych wykonując m. in.: ilościowe i
jakościowe badania mikrobiologiczne, analizę zawartości tłuszczu, białka, węglowodanów,
wybranych makro i mikroelementów oraz metali ciężkich. Wymieszanie gromadzonych
odpadów organicznych z biokompozytem powodowało szybkie uruchomienie procesów
biodegradacji związków organicznych i dalszy kontrolowanych ich przebieg, co w rezultacie
doprowadziło m. in. do: przyspieszenia rozkładu związków organicznych w masie odpadów,
skrócenia czasu biostabilizacji i zwiększenia jej efektywności, likwidacji lub zmniejszenia
przykrych zapachów w trakcie biodegradacji. Przeprowadzając testy polowe biokompozytu,
polegające na kompostowaniu odpadów bytowo-gospodarczych, uzyskano już w pierwszym
tygodniu biodegradacji od 5 do 15 razy wyższą redukcję tłuszczu, białka i węglowodanów, w
stosunku do prób kontrolnych z naturalną mikroflorą. Po miesiącu kompostowania redukcja
wyżej wymienionych związków była ponad 2-krotnie wyższa i wynosiła w przypadku białka
64%, tłuszczu 61% i węglowodanów 73%. Stwierdzono ponadto, że otrzymany kompost jest
stosunkowo bogatym źródłem fosforu i potasu oraz ubogim wapnia i magnezu, co może
wymagać uzupełnienia zawartości tych pierwiastków np.: w drodze nawożenia mineralnego.
Zawartość metali ciężkich kształtowała się poniżej wartości maksymalnych dopuszczonych w
kompostach przeznaczonych do powszechnego stosowania w uprawie roślin jadalnych i
paszowych. Wykonane badania sanitarne wykazały pełną higienizację uzyskanego kompostu.
W mikrobiologicznych badaniach jakościowych nie stwierdzono obecności bakterii z rodzaju
Salmonella, Shigella, pałeczek E. coli oraz innych bakterii potencjalnie chorobotwórczych.
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ANALIZA QSAR W PROGNOZOWANIU TOKSYCZNOŚCI
ZOOCYDÓW O DZIAŁANIU NEUROTOKSYCZNYM
QSAR ANALYSIS FOR PREDICTION OF TOXICITY OF NEUROTOXIC ZOOCIDES
Danuta Murawa, Kazimierz Warmiński, Joanna Wiśniewska,
Sylwester Orzechowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska

Analiza QSAR (ang. Quantitative Structure-Activity Relationship) określająca zależności
pomiędzy strukturą związków chemicznych i wynikającymi z niej właściwościami
fizykochemicznymi a aktywnością biologiczną wykorzystywana jest coraz częściej jako
zaawansowane narzędzie statystyczne w farmakochemii, toksykologii, ekotoksykologii i
fitofarmacji (SMIDLI 1997). Na podstawie zebranych danych fizykochemicznych znanych
substancji biologicznie czynnych (leków, pestycydów itp.) można określić aktywność
biologiczną (w tym toksyczność) nowo zsyntetyzowanych substancji z danej grupy
chemicznej. W ten sposób ogranicza się ilość wykonywanych badań wstępnych na
organizmach żywych, co ma znaczenie ekonomiczne, a przede wszystkim etyczne. Według
szacunków koncernów fitofarmaceutycznych, z ok. 10000 nowo zsyntetyzowanych związków
chemicznych o potencjalnym działaniu pestycydalnym tylko jedna substancja trafia na rynek
po latach szczegółowych i kosztownych badań, które rozpoczynają się określeniem ich
aktywności

biologicznej

wobec

organizmów

szkodliwych,

a

kończą

testami

toksykologicznymi, które mogą i coraz częściej są wspomagane komputerową analizą QSAR.
Spośród wielu cech charakteryzujących związek chemiczny, w analizie QSAR najczęściej
wykorzystuje się: współczynnik podziału n-oktanol/woda Kow (lipofilność), rozpuszczalność
w wodzie, stałą dysocjacji elektrolitycznej Ka, energię solwatacji π*, stałą Hammetta Σσ–,
energię najniższego nieobsadzonego orbitalu molekularnego ELUMO, występowanie lub brak
określonych grup i wiązań chemicznych (SMITH i in. 1994, XU i in. 2000).
Substancje o działaniu neurotoksycznym są grupą zoocydów nadal najczęściej stosowaną
w ochronie roślin oraz w higienie sanitarnej i weterynaryjnej (FAO 2004). Reprezentują je
najliczniej: związki fosforoorganiczne, karbaminiany, pyretroidy i neonikotynoidy. Jako
pierwsze syntetyczne insektycydy o działaniu neurotoksycznym stosowane były chlorowane
węglowodory (m.in. DDT, metoksychlor), które ze względu na wysoką persystentność w
środowisku zostały wycofane z obrotu i stosowania w krajach rozwiniętych. Współczesne
zoocydy o działaniu neurotoksycznym są stosunkowo tanimi preparatami i z tego względu
najchętniej

kupowanymi

i

stosowanymi.

Rozwój

przemysłu

fitofarmaceutycznego

spowodował wycofywanie zoocydów skrajnie toksycznych dla człowieka na rzecz nowych,
mniej toksycznych. Niestety działania te nie zawsze idą w parze z procesem zmniejszania
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toksyczności tych substancji wobec organizmów wodnych, glebowych oraz pszczół i ptaków.
Nadal większość środków ochrony roślin (ok. 80%) jest szkodliwa lub toksyczna dla
organizmów wodnych, a wśród zoocydów działających na układ nerwowy zwierząt – niemal
wszystkie (WARMIŃSKI i in. 2000).
Z powyższych względów autorzy pracy podjęli próbę wykonania analizy QSAR dla
zoocydów neurotoksycznych wykorzystując w tym celu regresję prostą i wieloraką nieliniową
oraz porównali ich parametry toksykometryczne wobec zwierząt stało- i zmiennocieplnych
(wodnych i lądowych) oraz glonów wodnych. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że
najefektywniejszym modelem regresji w prognozowaniu toksyczności zoocydów o działaniu
neurotoksycznym wobec organizmów wodnych (ryb, skorupiaków i glonów) jest model
logarytmiczno-wykładniczy trzech zmiennych niezależnych, przy czym ocenianymi
zmiennymi były: współczynnik podziału n-oktanol/woda (Kow), rozpuszczalność w wodzie
(SH2O) i masa molowa (M). W większości przypadków współczynniki korelacji R były
wyższe od 0,95, co świadczy o dobrym dopasowaniu badanych modeli do danych
eksperymentalnych. I tak na przykład dla zoocydów fosforoorganicznych uzyskano równanie
opisujące zależność pomiędzy ich toksycznością dla pstrąga tęczowego LC50 a Kow, SH2O i M,
przy R= 0,9921:
LC50 = exp(138,278 - 3,450 log Kow - 2,501 log SH2O - 48,788 log M).
Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że na podstawie standardowych cech
fizykochemicznych można z dość dużą, istotną statystycznie dokładnością przewidzieć
toksyczność zoocydów wobec organizmów wodnych wykorzystując w tym celu wyznaczone
w niniejszej pracy równania regresji wielorakiej.
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RECYRKULACYJNA ELEKTROKOAGULACJA ŚCIEKÓW
MODELOWYCH
ELECTROCOAGULATION OF MODEL WASTEWATER IN RECIRCULATION
SYSTEM
Lech Smoczyński, Anna Zaborowska, Anna Smoczyńska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii

Wstęp
Potrzeba wspomagania mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków wynika ze
wzrastających wymogów w zakresie poziomu biogenów [1,4] w odpływie z oczyszczalni.
W nietypowych sytuacjach elektrokoagulacja wody i ścieków pozostaje alternatywą
chemicznej koagulacji, bowiem anodowe rozpuszczanie glinu [2,4], czy żelaza prowadzi dalej
do

koagulacji

zanieczyszczeń

ścieków.

Zwarty

łatwy

i

do

sterowania

zestaw

elektrokoagulacyjny może znaleźć zastosowanie praktyczne np. w przydomowej oczyszczalni
ścieków.
W wyniku tlenowej polaryzacji katody [3,4]

rośnie pH ścieków poddanych

elektrokoagulacji, podczas gdy hydroliza jonów Al3+ i

Fe3+ zachodząca w procesie

chemicznego koagulowania ścieków powoduje obniżenie pH i to głównie stanowi o
zróżnicowaniu mechanizmu obu procesów.
W niniejszej pracy zestawiono i porównano podstawowe wyniki równoważnej
elektrokoagulacji chronopotencjometrycznej (I=const) i chronoamperometrycznej (U=const).
Omówienie wyników
Recyrkulacyjną elektrokoagulację ścieków modelowych [5], na elektrodach żelaznych z
regulacją pH, prowadzono zarówno przy stałym I=0,2A (chronopotencjometria CHRp), jak i
przy stałym U=1,481V (chronoamperometria CHRa), stanowiącym średnią wartość napięcia
zarejestrowanego przy CHRp. W surowych i oczyszczanych ściekach oznaczano ChZT oraz
dla kontroli mętność i zawiesiny. Każde doświadczenie przeprowadzono w 3 powtórzeniach.
Tab. 1. Parametry elektrokoagulacji chronopotencjometrycznej I=0,200A i chronoamperometrycznej U=1,581V.

Typ elektrokoagulacji

Dawka elektro- Usunięcie Usunięcie ChZT Średnie U Zużycie energii elekkoagulantu
ChZT
lub I
przez 1 mg Fe
trycznej na 1kg ChZT
[mg dm-3]
[%]
[V] lub [A]
[mg mg-1 Fe]
[kWh kg-1]

chronopotencjometryczna

208,9

52,5

38,3

1,581 V

0,0566

chronoamperometryczna

246,5

45,0

26,8

0,119 A

0,0846
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W tabeli 1 zestawiono i porównano kolejno najistotniejsze parametry badanych
równoważnych procesów elektrokoagulacji CHRp i CHRa. Tabelę rozpoczynają optymalne
dawki elektrokoagulantu obliczone z prawa Faradaya m=kit, przy założeniu 100%-owej
wydajności anodowego rozpuszczania Fe, a dalej ilości ChZT usuniętego ze ścieków przez te
dawki. Następnie pojawia się średnia wartość U=1,581V obliczona z kilkunastu tysięcy
zarejestrowanych wartości podczas CHRp prowadzonej przy Iconst=0,2A oraz średnia wartość
I=0,119A obliczona z kilkunastu tysięcy zarejestrowanych wartości podczas równoważnej
CHRa prowadzonej właśnie przy Uconst=1,581V. Ostatnia rubryka tabeli przedstawia
obliczone wartości zużycia energii elektrycznej potrzebnej na usunięcie 1 kg ChZT w
warunkach optimum elektrokoagulacji odpowiednio CHRp i CHRa.
Wyniki zebrane w tabel 1 pokazują, iż mimo pewnego "pomostu" w postaci Ū łączącego
oba procesy (CHRp i CHRa), ich przebieg i wydajność są nieporównywalne.
Elektrokoagulacja CHRa ścieków modelowych ustępuje równoważnej elektrokoagulacji
CHRp zarówno w efektywności oczyszczania ścieków, jak i wydajności energetycznoprądowej stanowiącej o kosztach ewentualnego zastosowania elektrolitycznego oczyszczania
ścieków w praktyce.
Wnioski
1. Zdolność usuwania ChZT przez 1 mg Fe z elektrokoagulacji chronopotencjometrycznej
jest

1,43-krotnie

wyższa,

aniżeli

przez

1

mg

Fe

z

elektrokoagulacji

chronoamperometrycznej.
2. Zużycie energii w elektrokoagulacji chronopotencjometrycznej jest 1,5-krotnie niższe, niż
w elektrokoagulacji chronoamperometrycznej
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ZASTOSOWANIE MODELU SWAP DO PROGNOZOWANIA
ELEMENTÓW BILANSU WODNEGO ZDRENOWANEJ GLEBY
PYŁOWEJ
SWAP MODEL APPLICATION FOR PREDICTION OF WATER BALANCE
ELEMENTS IN DRAINAGED SILT-LOAM SOIL
Daniel Szejba, Tomasz Brandyk
SGGW w Warszawie, Katedra Kształtowania Środowiska

Matematyczne modele komputerowe, po ich uprzedniej weryfikacji w danych warunkach,
mogą być wykorzystywane do określania kryteriów niezbędnych do prowadzenia racjonalnej
gospodarki wodnej w glebach wykorzystywanych rolniczo. W niniejszej pracy przedstawiono
wyniki symulacji komputerowej przy zastosowaniu zweryfikowanego modelu SWAP. Do
celów obliczeniowych przyjęto, że powierzchnia terenu pokryta jest kukurydzą (Zea mays), a
rozpatrywaną glebą jest gleba pyłowa, składającą się z trzech warstw o następujących
miąższościach: 0 - 30 cm, 30 - 110 cm oraz 110 - 600 cm. Symulację przeprowadzono dla
okresu czterdziestu lat (1954 – 1993). Celem tej symulacji było prognozowanie warunków
wilgotnościowych w glebie pyłowej, w zależności od rozstawy drenowania i zróżnicowanych
warunków meteorologicznych.
Górny warunek brzegowy określony został jako przepływ przez powierzchnię gleby,
powodowany ewaporacją oraz opadem atmosferycznym. W obliczeniach numerycznych na
dolnym ograniczeniu profilu glebowego zastosowano dolny warunek brzegowy III-go
rodzaju. Warunek ten był możliwy do zastosowania ponieważ w rozpatrywanej, zdrenowanej
glebie pyłowej istnieje zależność pomiędzy przepływem wody w strefie nienasyconej, a
przepływem wód gruntowych. Poza wymianą wody pomiędzy profilem glebowym i
warstwami leżącymi poniżej, w obliczeniach uwzględniono również odpływ wody drenami,
zainstalowanymi na głębokości 80 cm pod powierzchnią terenu. W obliczeniach
komputerowych zastosowano cztery warianty rozstawy drenowania: 5, 10, 20 m oraz dla
porównania glebę nie drenowaną. Warunek początkowy sformułowano jako początkowy
rozkład ciśnień ssących w profilu glebowym, odpowiadający równowadze ciśnień ssących na
poszczególnych głębokościach ze zwierciadłem wody gruntowej, położonym na głębokości
80 cm.
Na podstawie średniego rocznego opadu wyznaczono przedziały wielkości opadów,
według których można dany rok sklasyfikować jako rok: przeciętny, suchy, bardzo suchy,
skrajnie suchy, wilgotny, bardzo wilgotny lub skrajnie wilgotny. Jako kryterium wystąpienia
nadmiernego uwilgotnienia, uwilgotnienia optymalnego oraz niedoboru uwilgotnienia
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przyjęto wartość ciśnienia ssącego gleby na głębokości 30 cm. Nadmierne uwilgotnienie w
rozpatrywanym profilu glebowym występowało, gdy wartość ciśnienia ssącego przyjmowała
wartości wyższe od -15 cm. Natomiast uwilgotnienie optymalne w profilu występowało, gdy
ciśnienie ssące zawarte było w przedziale od -15 do -325 cm. Średnie obliczone dla wielolecia
1954 – 1993 wartości ciśnień ssących na głębokości 30 cm dla wszystkich czterech
rozpatrywanych wariantów, utrzymywały się w granicach wartości ciśnienia ssącego
odpowiadającego uwilgotnieniu optymalnemu. Jednak w wariancie bez drenowania obliczone
wartości ciśnienia ssącego w miesiącu czerwcu utrzymywały się blisko granicy
odpowiadającej granicy nadmiernego uwilgotnienia. W wariantach z rozstawą drenów 5 i 10
m, dni w których wystąpiło nadmierne uwilgotnienie występowały sporadyczne i dotyczyły
głównie lat bardzo wilgotnych oraz roku skrajnie wilgotnego. W wariancie z rozstawą drenów
20 m zaobserwowano kilkunastodniowe okresy, w których wystąpiło nadmierne
uwilgotnienie. Szczególnie w latach bardzo wilgotnych, w roku skrajnie wilgotnym, ale
również w latach przeciętnych. W wariancie bez drenowania okresy z nadmiernym
uwilgotnieniem nie wystąpiły jedynie w latach suchych i bardzo suchych. Biorąc pod uwagę
warianty z drenowaniem, okresy niedoboru uwilgotnienia wystąpiły jedynie w latach bardzo
suchych, w niektórych latach suchych oraz sporadycznie w latach przeciętnych,
poprzedzonych latami suchymi. Również w wariancie bez drenowania wystąpiły okresy z
niedoborem uwilgotnienia w latach bardzo suchych, suchych oraz w roku przeciętnym
poprzedzonym rokiem suchym. Z przeprowadzonych obliczeń dla okresu wielolecia 1954 –
1993 stwierdzono, że prawdopodobieństwo wystąpienia nadmiernego uwilgotnienia w okresie
wegetacji w przypadku rozstawy drenów 5 m nie przekracza 2 %, a w przypadku rozstawy
drenów 10 m 3.5 %. Prawdopodobieństwo jest znacznie wyższe w przypadku rozstawy
drenów 20 m, gdzie osiąga wartość 21 %, a w wariancie bez drenowania jest bardzo wysokie i
sięga 75 %. Prawdopodobieństwo wystąpienia niedoboru uwilgotnienia w okresie wegetacji
w przypadku rozstaw drenów 5 i 10 m nie przekracza 19 %, a w przypadku rozstawy drenów
20 m 12 %. Dla wariantu bez drenowania prawdopodobieństwo wystąpienia niedoboru
uwilgotnienia osiąga wartość 6.5 %. W wariancie bez drenowania obliczenia dla roku bardzo
suchego, suchego oraz przeciętnego wykazały znaczny udział odpływu gruntowego, który
przewyższał od kilku

do kilkudziesięciu procent udział odpływu drenarskiego. W roku

wilgotnym, bardzo wilgotnym oraz skrajnie wilgotnym, udział odpływu gruntowego był
odpowiednio od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyższy niż odpływ drenami w
wariantach z drenami.
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ROLA SYSTEMU ANTYOKSYDACYJNEGO W ODPOWIEDZI
KOMÓREK DROŻDŻY SACCHAROMYCES CEREVISIAE NA SILNY
STRES SOLNY
THE ROLE OF ANTIOXIDANT CELLULAR SYSTEMS OF SACCHAROMYCES
CEREVISIAE YEAST RESPONSE TO STRONG OSMOTIC STRESS
Agata Świeciło, Anna Krzepiłko
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu

W toku ewolucji wykształciły się różnorodne mechanizmy umożliwiające organizmom
przystosowanie się do zmieniających się warunków środowiska. Molekularne mechanizmy
uruchamiane w trakcie ekspozycji organizmów na różne szkodliwe czynniki środowiska
nazywane są odpowiedzią na stres środowiskowy. Subletalne dawki chlorku sodu lub potasu
w środowisku indukują odpowiedź stresową. W komórkach drożdży Saccharomyces
cerevisiae w warunkach stresowych gromadzona jest trehaloza lub glikogen (Lillie i Pringle
1980) oraz ulegają indukcji białka takie jak cytoplazmatyczna katalaza T i Ssa3p (Bissinger i
wsp. 1989) Jednocześnie obniża się poziomu syntezy białek rybosomalnych. Konsekwencją
tych zmian metabolicznych jest pojawienie się odporności na ten sam bądź inny czynnik
stresowy a w szczególności na wysoką temperaturę (Trollmo i wsp. 1988). Silny stres solny
indukowany wysokim stężeniem chlorku sodu przełamuje bariery ochronne komórki i
prowadzi do jej śmierci. Badano efekty silnego stresu solnego na komórki drożdży
pozbawione funkcjonalnego łańcucha oddechowego oraz aktywności katalazowej i
dysmutazowej. Do badań wykorzystano komórki o takim samym tle genetycznym
(izogeniczne). Komórki mutanta oddechowego (rho-) niezdolne do uzyskiwania energii na
drodze oddychania tlenowego okazały się bardziej odporne na silny stres solny niż komórki
szczepu dzikiego. Mutacja prowadząca do braku aktywności katalazowej komórek prowadziła
do ich wrażliwości na niższe stężenia chlorku sodu. Uzyskane wyniki wskazują na
powiązania systemu antyoksydacyjnego z odpowiedzią stresową indukowaną wysokim
stężeniem chlorku sodu w środowisku.
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WPŁYW REKULTERA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI
GLEB ZANIECZYSZCZONYCH Cd, Pb i Zn
EFFECT OF RECULTER ON SOIL PROPERTIES CONTAMINATED
WITH CD, PB AND ZN
Henryk Terelak1, Arkadiusz Tujaka2
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Wzrost, rozwój i plonowanie roślin oraz jakość i wartość produkowanych ziemiopłodów
zależy od wielu cech gleby przy czym zawartość makro i mikro pierwiastków odżywczych
niezbędnych dla roślin, odczyn, zawartość próchnicy, skład granulometryczny odgrywają tu
rolę szczególną. Pierwiastki śladowe zwane powszechnie metalami ciężkimi, zawarte w
pyłach i gazach emitowanych przez przemysł wydobycia i przetwórstwa metali kolorowych
oraz takie przemysły jak petrochemiczny, energetyczny, chemiczny itp., a następnie dostające
się do gleby stanowią podstawowy czynnik jej degradacji chemicznej. Spośród zabiegów
agrotechnicznych poprawiających żyzność gleby, a jednocześnie redukujących biodostępność
metali ciężkich dla roślin proponuje się wprowadzanie do gleby różnych substancji
odpadowych o silnych właściwościach sorpcyjnych.
W wieloletnim doświadczeniu mikropoletkowym przeprowadzonym na glebach piaskowej
i pyłowej badano możliwość wykorzystania Rekultera (substancja mineralno-organiczna
produkowana na bazie pyłu odpadowego powstającego w przemyśle węgla brunatnego) do
poprawy właściwości agrochemicznych i sorpcyjnych gleb zanieczyszczonych metalami
ciężkimi w stopniu IIIO.
Rekulter zastosowany w doświadczeniu pochodził z KWB „Konin” w Kleczewie.
Surowcami do jego produkcji są: odpadowy pył węglowy i popiół ze spalania węgla
brunatnego (z brykietowni), wapno magnezowo-tlenkowe oraz jednoskładnikowe nawozy
mineralne. Charakteryzował się on następującym składem chemicznym: 0,5% N ogólnego;
0,4 % P; 1,3 % K; 2,9 % Ca; 12,5 % Mg; 48,2 % C org.; 0,08 mg Cd · kg-1; 3,50 mg Pb · kg-1;
16,00 mg Zn · kg-1.
W powietrznie suchych próbkach glebowych oznaczono pH, kwasowość hydrolityczną
(Hh), zawartość: węgla organicznego, przyswajalnych dla roślin form fosforu, potasu i
magnezu oraz kationów zasadowych (Ca2+, Mg2+, K+, Na+). Obliczono również: sumę
kationów zasadowych (S), kationową pojemność wymienną (T) oraz stopień wysycenia
kompleksu sorpcyjnego zasadami (V).
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Uzyskane wyniki wskazują, że Rekulter produkowany na bazie węgla brunatnego
poprawił właściwości gleby piaskowej i pyłowej zwiększając w nich zawartość materii
organicznej, przyswajalnego dla roślin magnezu, zawartość kationów o charakterze
zasadowym oraz pojemność sorpcyjną i stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami
zasadowymi. Z powyższych względów Rekulter może służyć do użyźniania gleb o słabych
właściwościach fizykochemicznych, rekultywacji utworów bezglebowych oraz gleb
zdegradowanych chemicznie.
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WPŁYW REKULTERA NA SKŁAD CHEMICZNY, PLONOWANIE
I PRZYDATNOŚĆ ROŚLIN UPRAWIANYCH NA GLEBACH
ZANIECZYSZCZONYCH Cd, Pb i Zn
EFFECT OF RECULTER ON CHEMICAL COMPOSITION, CROP YIELD AND
AGRICULTURAL USABILITY OF PLANTS CULTIVATED ON Cd, Pb AND Zn
CONTAMINATED SOILS
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Wysoka zawartość metali ciężkich w glebie jest przyczyną nadmiernego ich pobierania
przez rośliny. Ma to oczywiście negatywny wpływ na jakość produkowanych surowców
roślinnych, które w zależności od zawartości w nich metali ciężkich mogą nie odpowiadać
normom ustalonym dla ziemiopłodów przeznaczonych na spożycie lub na paszę.
Celem badań było określenie możliwości wykorzystania niekonwencjonalnej substancji
mineralno-organicznej Rekulter do obniżenia akumulacji metali ciężkich w roślinach
uprawianych na glebach zanieczyszczonych tymi metalami, poprawy ich plonowania oraz
weryfikacja liczb granicznych zawartości metali ciężkich w płodach rolnych jako kryterium
określania ich przydatności.
Badania przeprowadzono w wieloletnim doświadczeniu mikropoletkowym (1x1x1)
obejmującym następujące kombinacje: obiekt kontrolny, obiekt z glebą nie zanieczyszczoną
użyźnioną pojedyńczą dawką Rekultera (5kg·m-2), obiekt z glebą zanieczyszczoną Cd, Pb i Zn
w IIIO, obiekt z glebą zanieczyszczoną Cd, Pb i Zn w IIIO użyźnioną pojedyńczą dawką
Rekultera (5kg·m-2) oraz obiekt z glebą zanieczyszczoną Cd, Pb i Zn w IIIO użyźnioną
podwójną dawką Rekultera (10kg·m-2). Mikropoletka napełniono w 1981r. piaskiem i pyłem
ilastym pobranymi z poziomu skały macierzystej. W chwili rozpoczęcia badań (1999r.) po
blisko 20-letnim okresie użytkowania rolniczego badane utwory zaliczono do gleb inicjalnych
wytworzonych z piasku i pyłu. Rośliny nawożono N,P,K,Mg uwzględniając w przypadku P,
K, Mg ich zawartości w badanych glebach. Analizę chemiczną próbek roślinnych wykonano
metodami powszechnie stosowanymi w laboratoriach rolniczo-glebowych. Ponadto określono
plon suchej masy roślin: kukurydzy i bobiku (nasion oraz słomy), ziemniaków (bulwy),
kukurydzy na silos (całe rośliny) oraz życicy wielokwiatowej.
Przeprowadzone badania wykazały, że zawartość Cd, Pb i Zn w surowcach roślinnych z
gleb zanieczyszczonych tymi pierwiastkami oraz użyźnionych Rekulterem była zróżnicowana
i zależała od gleby, rodzaju surowca i gatunku rośliny. Największe ilości metali ciężkich
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stwierdzono w sianie życicy wielokwiatowej z obiektów zanieczyszczonych metalami
ciężkimi, a najmniejsze w nasionach kukurydzy i bobiku. Zanieczyszczenie gleb Cd, Pb i Zn
istotnie zwiększyło zawartość tych metali w surowcach roślinnych pogarszając w ten sposób
ich walory konsumpcyjne i paszowe. Korzystne działanie Rekultera nie zawsze skutecznie
poprawiało wartość użytkową produkowanych surowców roślinnych. Niezbędna zatem jest
kontrola zawartości metali ciężkich w surowcach roślinnych pod kątem ich przydatności
gospodarczej. Ponadto zanieczyszczenie gleb Cd, Pb i Zn działało toksycznie na rozwój na
rozwój uprawianych roślin i istotnie obniżyło ich plonowanie w stosunku do kontroli.
Zastosowanie Rekultera znacząco eliminowało to zjawisko w przypadku obu gleb, ale
bardziej skutecznie na glebie pyłowej niż piaskowej.
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BIOFILTRACJA LOTNYCH NIEROZPUSZCZALNYCH
KSENOBIOTYKÓW NA ZŁOŻACH KOMPOSTOWYCH - CZYNNIKI
LIMITUJĄCE
BIOFILTRATION OF NONSOLUBLE VOLATILE XENOBIOTICS WITH COMPOST LIMITING FACTORS
Andrzej Wieczorek
Politechnika Szczecińska, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

Konieczność oczyszczania gazów odlotowych od zanieczyszczeń organicznych, wśród
przedstawicieli współczesnych społeczeństw, nie budzi większych wątpliwości. Inżynierprojektant ma do wyboru klika różnych metod jak adsorpcja, absorpcja, dopalanie termiczne i
katalityczne, metody biologiczne i inne. Wybór zależny jest od wielu czynników i nie jest
bynajmniej czynnością prostą i mało istotną. W Polsce projektanci, a tym bardziej inwestorzy,
bardzo rzadko decydują się na metody biologiczne, choć w wielu sytuacjach mogłyby to być
wybory optymalne. Powodem jest zapewne brak krajowych doświadczeń w skali
przemysłowej, jeżeli nie liczyć stosowania biofiltrów w niektórych kompostowniach.
Biofiltracja, jest najprostsza aparaturowo i jest wprost idealnym rozwiązaniem przy
oczyszczaniu gazów odlotowych z kompostowni, obiektów hodowlanych i innych
biologicznych procesów, np. produkcji antybiotyków. Dzieje się tak dlatego, że takie odgazy
są wysycone wilgocią, ciepłe, ale nie gorące, a jako zanieczyszczenia zawierają związki
dobrze znane przyrodzie. Bardzo korzystne jest też to, że cześć zanieczyszczeń takich gazów
zawiera w swych cząsteczkach heteroatomy jak azot, fosfor i inne pierwiastki obecne w
białkach. O czym decydują te czynniki? Gazy o takich właściwościach nie wysuszają złoża
biofiltra nawet jeżeli nie są dowilżane. Mają też one wprost idealną temperaturę dla rozwoju
mikroorganizmów. Lotne związki organiczne uwalniane w bioprocesach są łatwo
biodegradowalne, a dodatkowo w wyniku ich rozkładu niektórych z nich powstają mineralne
związki azotu i fosforu niezbędne dla przebiegu biooczyszczania. Trudności pojawiają się
wtedy, gdy gazy odlotowe są suche i gorące, zawierają związki ksenobiotyczne i pyły, nie
zawierają substancji dostarczających złożu makro- i mikroelementów. To ostatnie jest
szczególnie ważne wtedy gdy stężenia ksenobiotyków przekraczają 100 – 200 mg/m3. W
takich sytuacjach wskazanie na metodę biologiczną jest trudniejsze i nie budzi większych
wątpliwości wtedy, kiedy gazy są rozcieńczone i nie można ich zatężać metodą adsorpcyjną.
Instalacja biofiltracyjna mogąca sprostać zadaniu będzie się wtedy składała z biofiltra
właściwego i poprzedzających go urządzeń służących kondycjonowaniu gazów. W

229

szczególności będą to odpylacz, podgrzewacz i nawilżacz. Również złoże będzie musiało być
dowilżane i ewentualnie wzbogacane w pożywki i substancje buforujące zmiany pH. Problem
wilgotności złoża w literaturze poruszany jest często [1-2]. Bazując na doświadczeniach
własnych zgromadzonych w eksperymentach laboratoryjnych i pilotowych [3] można
stwierdzić, iż w praktyce dla złóż kompostowych właściwa jest wilgotność ok. 35 – 40%
odniesiona do masy wilgotnej (54 – 67% masy suchej). Wilgotność filtrowanych gazów też
zauważalnie wpływa na efektywność tego procesu [3] i jeżeli jest niższa od ok. 90% to gazy
muszą być koniecznie dowilżane. Stabilizację pH złoża można osiągnąć poprzez dodatek
różnych form wapna do kompostu, a dostatek makro- i mikroelementów dowilżając złoże
wodą z rozpuszczonymi weń pożywkami. Niewłaściwe wartości któregokolwiek z tych
parametrów mogą hamować biofiltrację, a nawet zatrzymać ją całkowicie. Podsumowując
należy stwierdzić, że biofiltracja choć pozornie technicznie prosta nie jest taką w
rzeczywistości.
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OCENA DZIAŁANIA TORFU I WERMIKOMPOSTU W ŁAGODZENIU
SKUTKÓW FITOTOKSYCZNOŚCI CYNKU
ESTIMATING THE EFFECTIVENESS OF PEAT AND VERMICOMPOST IN ZINC
PHYTOTOXICITY ALLEVIATION
Stanisław Wróbel, Karolina Nowak
IUNG w Jelczu-Laskowicach, Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia

Jednym ze sposobów remediacji chemicznej gleb skażonych metalami ciężkimi jest
stosowanie sorbentów organicznych unieruchamiających dostępne formy metali. Powstające
w glebie połączenia metalo-organiczne decydują o rozpuszczalności, migracji i dostępności
dla roślin kationów metali, ograniczając w ten sposób ich fitotoksyczność (1). W badaniach
oceniano przydatność torfu (T) i wermikompostu (W) stosowanych oddzielnie lub łącznie z
CaCO3 w remediacji gleby lekkiej skażonej cynkiem. Badania przeprowadzono w
dwuczynnikowym doświadczeniu wegetacyjnym w którym czynnikiem I rzędu (A) były
stopnie skażenia gleby cynkiem (n = 4), poprzez dodawanie do gleby ZnSO4·7 H2O w ilości
A1 – 0, A2 – 150, A3 – 300 i A4 - 450 mg Zn·kg-1 suchej masy gleby. Wariantami czynnika II
rzędu (B), n = 9 były zabiegi remediacyjne w postaci dodawania do gleby torfu i
wermikompostu w ilości 3 lub 1,5% suchej masy gleby, oddzielnie lub łącznie z wapnem
węglanowym według następującego schematu: B1- 0; B2 - T 3%; B3 - W 3%; B4 -CaCO3 –
wg 1Hh (Hh - kwasowość hydrolityczna gleby); B5 - CaCO3 – wg 2Hh; B6 - CaCO3 wg 1Hh
+ T 3%; B7 - CaCO3 wg 1Hh + W 3%; B8 - CaCO3 wg 2Hh + T 1,5%- B9- CaCO3 wg 2Hh+
W 1,5%. Do doświadczeń użyto glebę o składzie granulometrycznym piasku gliniastego
lekkiego, lekko kwaśnym odczynie i średniej zasobności cynku dostępnego oraz pozostałych
mikroelementów. Doświadczenia przeprowadzono w hali wegetacyjnej Zakładu Technik
Uprawy Roli i Nawożenia IUNG w Jelczu-Laskowicach w czterech powtórzeniach, w 2004
roku. Jednostkami doświadczalnymi były wazony Wagnera o pojemności 6 kg gleby. Rośliną
testową była gorczyca biała uprawiana jako poplon. Zarówno cynk jak i zabiegi remediacyjne
stosowano przed siewem plonu głównego (pszenżyto jare). Gorczycę zebrano w fazie przed
kwitnieniem na obiektach kontrolnych po czym oznaczono plon zielonej masy.
Fitotoksyczność nadmiaru cynku w badanej glebie ujawniła się już przy najniższym
badanym

poziomie skażenia tym metalem. W obiektach bez zastosowanych zabiegów

remediacyjnych wschody gorczycy były mocno opóźnione w stosunku do obiektu
kontrolnego (gleba naturalna), a w ciągu kilku dni po wschodach obserwowano całkowite
zamieranie roślin. Dodatki torfu i wermikopostu oraz wapnowanie skutecznie łagodziły
toksyczność nadmiarów metalu w glebie, poprawiając warunki rozwoju gorczycy. Najlepszą
skuteczność stosowanych zabiegów remediacyjnych stwierdzono gdy badane sorbenty
organiczne i wapnowanie stosowano łącznie. Działanie detoksykacyjne obu badanych
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substancji organicznych było zbliżone przy I i II poziomie skażenia cynkiem (podbloki A2 i
A3). Jednak w warunkach największego stężenia metalu w glebie (podblok A4 - dodatek 450
mg Zn·kg-1 suchej masy gleby) widoczna stawała się przewaga wermikompostu w łagodzeniu
skutków jego fitotoksyczności. Wpływ wermikompostu wyrażony indeksem tolerancji rośliny
(Ti = plon na glebie skażonej/plon na glebie naturalnej) (2) w tym obiekcie wynosił 0,56 i
0,66 w zależności od ilości dodawanego wapna węglanowego (wg 1 Hh lub 2 Hh), wobec Ti
dla torfu – 0,20 i 0,33 odpowiednio. Analiza chemiczna gleby wykonana po sprzęcie
doświadczenia metodą tzw. wspólnej ekstrakcji (3) wykazała, że najbardziej skuteczną
kombinacją w ograniczaniu fitodostępności cynku było stosowanie wapnowania wg 1Hh
łącznie z 3% dodatkiem sorbentu organicznego, przy czym w warunkach silniejszego
skażenia cynkiem przewagę w tym względzie wykazywał dodatek wermikompostu.
Najwyższe zawartości próchnicy glebowej stwierdzano w obiektach gdzie stosowano torf,
jednak ta cecha gleby, podobnie jak wartość pHKCl zmieniająca się pod wpływem
stosowanego wapnowania nie wykazywała związku z zawartością form dostępnych cynku w
glebie. Wszystkie trzy rodzaje stosowanych zabiegów remediacyjnych (dodatek torfu,
wermikompostu względnie CaCO3) zmniejszały zawartość cynku w roślinach - najbardziej
skutecznie w podblokach z glebą o średnim poziomie skażenia (podbloki A2 – 150 i A3 – 300
mg Zn·kg-1 gleby). W ramach poszczególnych podbloków, najniższą zawartość badanego
metalu w gorczycy stwierdzano w obiektach gdzie zastosowano wermikompost łącznie z
CaCO3.
Z przeprowadzonych badań wynika, że gorczyca biała w uprawie poplonowej
wykazywała dużą wrażliwość na nadmierne stężenia cynku w glebie, uwidaczniające się
niemal całkowitym brakiem plonów w obiektach, w których nie przeciwdziałano
fitotoksyczności nadmiarów tego metalu poprzez stosowanie remediacji. Najwyższą
skuteczność w przywracaniu zdolności produkcyjnej badanej gleby lekkiej uzyskano, stosując
wemikompost w ilości 3% wagowych suchej masy gleby w połączeniu z wapnem
węglanowym stosowanym wg 1Hh. Ta kombinacja zabiegów w największym stopniu
ograniczała fitoprzyswajalność nadmiernych ilości cynku z gleby skażonej zapewniając tym
samym najlepszy rozwój roślin i najwyższe plony biomasy gorczycy białej.
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NAWOŻENIE SŁOMĄ I TROCINAMI JAKO CZYNNIK
NIWELUJĄCY ODDZIAŁYWANIE ZANIECZYSZCZENIA GLEBY
KADMEM NA DROBNOUSTROJE
STRAW AND SAWDUST FERTILISATION AS FACTOR OF REDUCTION THE
EFFECT OF SOIL CONTAMINATION WITH CADMIUM ON MICROORGANISMS
Jadwiga Wyszkowska, Jan Kucharski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Mikrobiologii

W doświadczeniu wazonowym badano wpływ zanieczyszczenia gleby kadmem (w ilości
od 20 do 60 mg Cd · kg-1) na liczebność podstawowych grup systematycznych
i fizjologicznych drobnoustrojów glebowych oraz na plonowanie jęczmienia jarego. Do badań
pobrano z poziomu orno-próchnicznego glebę brunatną typową wytworzoną z piasku
gliniastego lekkiego. Gleba ta charakteryzowała się następującymi właściwościami: pH
w 1 mol KCl · dm-3 – 5,60; kwasowość hydrolityczna (Hh) – 13,05 mmol (H+) · kg-1; suma
zasadowych kationów wymiennych (S) – 57,06 mmol (+) · kg-1; całkowita pojemność
wymienna kompleksu sorpcyjnego (T) – 70,11 mmol (+) · kg-1; stopień wysycenia
zasadowymi kationami wymiennymi (V) – 81,39%; Corg – 5,00 g · kg-1. Glebę przeznaczoną
na 1 wazon (3,2 kg), przed założeniem doświadczenia wymieszano z nawozami mineralnymi,
które stosowano zgodnie z wymaganiami pokarmowymi jęczmienia jarego oraz w
odpowiednich obiektach z chlorkiem kadmu (0; 20; 40, 60 mg Cd · kg-1 gleby). Następnie
dodawano drobno zmieloną słomę jęczmienną lub trociny sosnowe w ilości 0 i 5 g · kg-1 s.m.
gleby oraz mocznik w dawce 125 i 250 mg N · kg-1 gleby. W 19-tym dniu trwania
doświadczenia (dzień wysiewu jęczmienia jarego odmiany Ars) oraz po zbiorze roślin (w
fazie kwitnienia) pobrano próbki gleby do analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych.
Przez cały czas trwania doświadczenia (67 dni) utrzymywano stałą wilgotność gleby na
poziomie 60% kapilarnej pojemności wodnej.
W próbkach gleby określono (metodą płytkową) liczebność następujących bakterii:
oligotroficznych i ich form przetrwalnych, kopiotroficznych i ich form przetrwalnych,
amonifikacyjnych, immobilizujących azot, celulolitycznych, Azotobacter spp., Arthrobacter
spp., Pseudomonas spp. oraz promieniowców i grzybów. Oznaczono także zawartość węgla
organicznego, pH w 1 mol KCl · dm-3, kwasowość hydrolityczną, sumę zasadowych kationów
wymiennych, całkowitą pojemność wymienną kompleksu sorpcyjnego oraz stopień
wysycenia zasadowymi kationami wymiennymi.
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W wyniku badań stwierdzono, że zanieczyszczenie gleby kadmem w ilości od 20 do 60
mg Cd · kg-1 istotnie naruszało równowagę biologiczną gleby mierzoną liczebnością bakterii
oligotroficznych i ich form przetrwalnych, bakterii kopiotroficznych i kopiotroficznych
przetrwalnikujących, bakterii amonifikacyjnych, immobilizujących azot, celulolitycznych,
Azotobacter spp., Arthrobacter spp. i Pseudomonas spp. oraz promieniowców i grzybów.
Liczebność wszystkich grup drobnoustrojów oraz pH gleby, suma zasadowych kationów
wymiennych i stopień wysycenia zasadowymi kationami wymiennymi, niezależnie od
terminu analizy, nawożenia mocznikiem oraz substancją organiczną, była ujemnie
skorelowana ze stopniem zanieczyszczenia gleby kadmem, natomiast kwasowość
hydrolityczna i całkowita pojemność wymienna gleby - ujemnie. Nadmierne ilości kadmu w
glebie (20 do 60 mg Cd · kg-1) przyczyniły się także do istotnego zmniejszenia plonu
jęczmienia jarego. Negatywne oddziaływanie badanego metalu na liczebność drobnoustrojów
glebowych częściowo było niwelowane przez nawożenie gleby słomą jęczmienną i trocinami
sosnowymi. Słoma okazała się bardziej niż trociny przydatna w ograniczaniu ujemnego
wpływu kadmu na drobnoustroje glebowe. W warunkach przeprowadzonego doświadczenia
stwierdzono istotną dodatnią korelację między plonowaniem jęczmienia jarego a liczebnością
wszystkich badanych bakterii oraz promieniowców i grzybów.
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