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Wstęp

Na terenach wiejskich oczyszczanie ścieków stanowi niezwykle poważny 
problem, który powinien zostać rozwiązany w niedalekiej przyszłości (13). Z danych 
zestawionych przez NIK (11) wynika, że obszary nieobjęte systemem kanalizacji 
zbiorczej nie posiadają pełnej ewidencji dotyczącej sposobu zagospodarowania 
ścieków powstających na terenie gmin. Systemami kanalizacji zbiorczej w roku 
2010 do centralnej oczyszczalni ścieków trafiało zaledwie 8,4% ścieków. Na terenie 
kraju funkcjonowały gminy, które nie potrafiły udokumentować sposobu utylizacji 
ponad 90% ścieków wytworzonych na ich terenie. W chwili obecnej, Polska staje 
przed problemem wywiązania się z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych (10) oraz Strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa 
(9). Rozbieżności pomiędzy założeniami KPOŚK, a rzeczywistą realizacją wynikają 
przede wszystkim z nieprawidłowo wyznaczonego obszaru aglomeracji. Z raportu 
NIK wynika, że w takich przypadkach będzie następowało ograniczenie obszarów 
aglomeracji przed kolejną aktualizacją KPOŚK (2, 19). Stwarza to realne szanse 
na wykorzystanie alternatywnych sposobów oczyszczania ścieków w środowisku 
naturalnym.

Obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach zmiany klimatyczne związane  
z ociepleniem klimatu oddziałują na środowisko Polski (18). Przyczyną ocieplania się 
klimatu ziemi jest wzrost stężenia w atmosferze gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku 
węgla, metanu i podtlenku azotu  (5).  Podejmowane przez społeczność międzynarodową 
próby spowolnienia zjawiska ocieplania klimatu  mają na celu ograniczenie emisji do 
atmosfery dwutlenku węgla przez zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych (16). Nasz kraj zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających  
z postanowień protokołu z Kioto, przedstawionych w dokumencie „Polityka energetyczna 
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Polski do roku 2030” (8). Zakłada ona wzrost udziału odnawialnych źródeł energii  
w finalnym zużyciu energii, co najmniej do poziomu 15 % w 2020 roku oraz dalszy wzrost 
tego wskaźnika w latach następnych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania 
obszarów rolniczych do pozyskiwania biomasy.  

Proces transformacji gospodarczej w kraju spowodował między innymi  spadek 
opłacalności produkcji rolniczej oraz zmiany w strukturze zatrudnienia, co było 
przyczyną powstania w Polsce terenów czasowo wyłączonych z produkcji rolnej.  Według 
szacunkowych danych powierzchnia odłogów pod koniec lat 90. wynosiła 2 mln ha (7). 
Areał odłogów zmniejszył się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, niemniej jednak  
w dalszym ciągu w krajobrazie naszego kraju znajdujemy tereny odłogowane. Z produkcji 
rolniczej wyłączne są  przede wszystkim  gleby o wadliwych stosunkach powietrzno 
wodnych, o dużej przepuszczalności i małej retencyjności. (7, 12). Wymienione cechy 
predysponują te gleby do nawadniania ściekami (15). Ustawa o ochronie gruntów nakłada 
na właściciela obowiązek przeciwdziałania procesom degradacji (20). 

Celem pracy jest przedstawienie kierunku zmian podstawowych elementów 
meteorologicznych: temperatury powietrza oraz ilości opadów atmosferycznych, ich 
wpływu na gospodarkę wodną gleby oraz możliwości i efektów wykorzystania wody 
zawartej w ściekach do nawodnień terenów odłogowanych.

Zmiany klimatyczne w wieloleciu 1956-2013.

W ostatnich latach obserwujemy symptomy świadczące o zachodzących zmianach 
klimatycznych. Przeprowadzona analiza przebiegu zmian temperatury powietrza  
w miejscowości Jelcz Laskowice położonej na Dolnym Śląsku  (N 51o03’ E 17o21’), 
wykazała wyraźny, rosnący trend średnich rocznych temperatur powietrza (rys. 1). 

Rys. 1.  Średnie roczne temperatury powietrza w wieloleciu 1957-2013 
Źródło: opracowanie własne.
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W okresie badawczym obejmującym lata  1956-2013 ekstremalne wartości średniej 
rocznej temperatury powietrza wynosiły 7,1oC w roku 1996 oraz  10,1 w latach 2000 
i 2007. 

Najniższe średnie miesięczne temperatury powietrza w omawianym okresie wahały 
się od –9,7 oC w latach 1963 i 1987 do +1,9 w 1989 roku (rys. 2). W tym przypadku trudno 
mówić o zdecydowanym kierunku zmian. Zgoła inaczej przedstawiała się sytuacja w 
przypadku analizy maksymalnych w roku średnich miesięcznych temperatur powietrza 
(rys. 3). Wprawdzie zakres zmian był niemalże o połowę niższy i wahał się od 16,0oC 
w roku 1978 do 23,2oC w roku 2006 ale w tym przypadku wystąpiła wyraźna tendencja 
rosnąca. Z przeprowadzonej analizy wynika, że oznaki ocieplenia w większym stopniu 
zauważalne są w miesiącach letnich niż zimowych.

Rys. 2. Najniższe w roku średnie miesięczne temperatury powietrza w wieloleciu 1956-2013.
Źródło: opracowanie własne.

te
m

pe
ra

tu
ra

 °C

2
1
0

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10

lata

Rys. 3  Najwyższe w roku  średnie miesięczne temperatury powietrza w wieloleciu 1956-2013
Źródło: opracowanie własne.
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W niemniejszym stopniu miały miejsce zmiany w rozkładzie opadów atmosferycznych 
(rys. 4). Najmniejsze sumy roczne opadów, przekraczające niewiele ponad 400 mm, 
wystąpiły w latach 1959, 1969, 1982 oraz 1992, natomiast największe miały miejsce  
w roku 2009 (794,0 mm) oraz w roku 2010 (784,3 mm).  

Największe ilości opadów w wieloleciu 1956-2013 występowały w miesiącach 
letnich (rys. 5). Równocześnie należy zaznaczyć, że we wszystkich miesiącach wystąpiły 
bardzo duże dysproporcje między wartościami ekstremalnymi. Minimalne sumy opadów 
miesięcznych wynosiły kilka milimetrów, a nawet w jednym miesiącu - listopadzie 2011 
roku nie zanotowano przez cały miesiąc żadnego opadu. Maksymalne sumy opadów 
przekraczające 200 mm wystąpiły w maju i lipcu. Wśród dni z opadem około 46% nie 
przekraczało sumy 1 mm (rys. 6). W rozpatrywanym wieloleciu ulegała zmniejszeniu 
ilość dni w roku z opadem (rys. 7). Szczególnie wyraźnie zauważalne to było w ilościach 
dni z opadem poniżej 1mm (rys. 8). 

Wzrastający trend średnich miesięcznych temperatur powietrza, szczególnie 
widoczny w okresie letnim, przy zmniejszającej się ilości dni z opadem atmosferycznym  
wpływa  niekorzystnie na gospodarkę wodną gleby oraz zaopatrzenie roślin w wodę. 
Rosnące temperatury powietrza, sprzyjają rozwojowi roślin, zwiększają transpirację,  
przyśpieszają proces parowania, natomiast wydłużające się okresy bezopadowe 
pogłębiają niedobory wodne, a krótkie, intensywne opady deszczu często nie są w 
stanie uzupełnić zapasów wody glebowej przez co przesuszona gleba jest bardziej 
narażona na erozję wietrzną. Średnie miesięczne sumy opadów nie zapewniają w wielu 
przypadkach optymalnych wg. Klatta ilości wody dla roślin (rys. 9).  Sytuację pogarsza 
wzrost intensywności opadów oraz zmniejszenie ilości dni z opadem. Intensywny opad 
deszczu, przekraczający możliwości infiltracyjne gleby przyczynia się do występowania 
spływów powierzchniowych powodujących erozję wodną, równocześnie ogranicza 
uzupełnienie zasobów wodnych gleby.

1957 1962  1967  1972  1977  1982 1987  1992  1997  2002 2007  2012
lata

Rys. 4.  Sumy roczne opadów w wieloleciu 1956-2013
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 5. Średnie miesięczne sumy opadów w wieloleciu 1956-2012 na tle wartości  ekstremalnych
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 6. Struktura  ilości dni w roku z opadem w okresie 1956-2013
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 7.  Ilość dni w roku z opadem w wieloleciu 1956-2012
Źródło: opracowanie własne.
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Nawadnianie ściekami w aspekcie zmian ekonomiczno-gospodarczych

 W sytuacji zmian klimatycznych wpływających na zmniejszenie zasobów wodnych 
niezmiernie istotne są działania zmierzające do poprawy stosunków wodnych w glebie. 
Jednym z nich może być stosowanie ścieków do nawodnień (6, 16, 21, 22).

Stosowanie nawodnień ściekami bytowo-gospodarczymi oraz pochodzącymi 
z przemysłu rolno-spożywczego zgodnie z zaleceniami technologii rolniczego 
wykorzystania ścieków może przynosić pozytywne rezultaty, polegające przede 
wszystkim na zapewnieniu dużej dokładności w oczyszczeniu ścieków (tab. 1).  
Przedstawiane przez  K u t e r ę  (6) wyniki prac wielu autorów wskazują plonotwórcze 
działanie nawodnień ściekami na rośliny okopowe, zbożowe, drzewiaste oraz ruń łąk 
i pastwisk. 
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Rys. 8. Ilość dni w roku z opadem <1mm w wieloleciu 1956-2012
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 9  Optymalne opady  dla wybranych  roślin na tle średnich z wielolecia. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Klatta.
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Badania własne w których wprowadzano ścieki na kilkuletni odłóg wykazały 
istotne zwiększenie plonu biomasy oraz zmianę składu gatunkowego porastającej 
odłóg roślinności. Nawadnianie ściekami bytowo-gospodarczymi w dawkach 10 i 20 
mm  prowadzono od maja do połowy września. Sumaryczna dawka ścieków wyniosła 
dla obiektów nawadnianych odpowiednio 210 i 420 mm. Na skutek nawadniania 
ściekami wzrosła nie tylko obsada roślin – głównie dominującego gatunku, jakim 
była nawłoć (Solidago sp.), ale też istotnie wzrosła masa zbieranego jesienią plonu 
biomasy (rys. 10). Uwzględniając wilgotność zebranej biomasy, wynoszącą 49,3% 
to plon suchej masy na obiekcie kontrolnym (nienawadnianym) wyniósł 0,78 kg/m2, 
a na obiektach z nawadnianiem odpowiednio: 1,39 kg/m2 (nawadnianie dawkami 10 
mm) i 1,86 kg/m2 (nawadnianie dawkami 20 mm). Odnosząc uzyskany plon biomasy 
do hektara uzyskujemy następujące wartości 7,8; 13,9 oraz 18,6 Mg/ha. Są to plony 
porównywalne z plonami biomasy uzyskiwanymi z  niektórych roślin energetycznych 
(3). Ponadto wstępne badania wykazały przydatność biomasy roślinnej pozyskiwanej 
z nawadnianego ściekami odłogu do produkcji biogazu. Decydowała o tym między 
innymi wysoka wilgotność biomasy roślinnej zbieranej w okresie jesiennym.  

Tabela 1
Dokładność oczyszczania ścieków miejskich na różnych urządzeniach

Oczyszczalnia
Stopień redukcji (%)

BZT Zawiesiny Bakterie Jaja robaków Związki 
biogenne

Mechaniczna 20-40 50-70 30-60 70-95 15
Sztuczna biologiczna 65-95 65-92 90-95 90-98 25
Pola irygowane 90-98 95-98 95-100 100 30-60
Pola nawadniane 100 100 98-100 100 90-100

BZT – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu.
Żródło: Kutera za: Boćko 1988 (6).

Rys. 10.  Wpływ nawodnień na plon biomasy roślin
Źródło: badania własne.
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 Kolejnym przykładem wprowadzania ścieków do gleby w celu poddania ich 
procesom biologicznego oczyszczania jest oczyszczalnia roślinno-glebowa pracująca 
od 1996 roku w środowisku naturalnym. Obiekt położony jest na  Dolnym Śląsku 
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Tabela 2
Zestawienie ilości ścieków wprowadzanych na powierzchnię oczyszczalni roślinno-glebowej 

w latach 2003-2008

Rok pracy
Ilość ścieków (m3) Procentowy udział 

ścieków dowożonychDowożone Sanitarne Suma
2003 2311,5 6546 8857,5 26,1
2004 3902 5088 8990 43,4
2005 2433 4511 6944 35,0
2006 6011,5 6779 12790,5 47,0
2007 4495 5545 10040 44,8
2008 5592 3902 9494 58,9
średnia 9519,3 42,5

Źródło: badania własne.

Tabela 3
Średnie roczne efekty redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczalni roślinno-glebowej w Brzeźnie 

w latach 2003-2008

Rok pracy
Sprawność oczyszczania (%)

BZT5 ChZTcr Azot ogólny Fosfor ogólny
2003 99,3 97,4 98,1 98,1
2004 97,9 91,3 83,0 99,4
2005 99,1 82,6 81,8 98, 9
2006 99,5 75,9 67,8 92,9
2007 99,9 99,9 99,9 99,9
2008 83,1 78,3 77,0 94,0

Źródło: badania własne.

w miejscowości Brzeźno (N: 51o21’ E: 16o52’). Zasada działania takich jednostek  
polega na obiegu materii w systemie zamkniętym. Odpowiednie sterowanie procesami 
pozwala na bezosadową gospodarkę, natomiast nawozowy potencjał ścieków 
przyczynia się do intensywnego wzrostu takich roślin jak np. topola (Populus sp.)
(14). Oprócz korzyści związanych z wyższą produkcją biomasy obiekt o powierzchni 
2,5 ha oczyszcza ścieki powstające w przyległej wiosce liczącej niewiele ponad 300 
mieszkańców. Na skutek obniżenia ilości ścieków bytowych wytwarzanych w przyległej 
wiosce powierzchnię oczyszczali dociążono również ładunkiem zanieczyszczeń 
pochodzących ze ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych. W latach 
2003 -2008 średniorocznie na powierzchnię oczyszczalni trafiało 9 519 m3 ścieków, 
w których średnio 42,5% stanowiły ścieki dowożone taborem asenizacyjnym (tab. 2). 

Pomimo tak zróżnicowanej jakości ścieków pod względem ładunków zanieczyszczeń 
oczyszczalnia zachowała wysokie poziomy redukcji podstawowych parametrów 
zanieczyszczeń. Oczyszczalnia  pracuje nieprzerwanie przez cały rok utrzymując wysoką 
skuteczność redukcji zarówno zanieczyszczeń organicznych jak i biogennych (tab. 3).  
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Fot. 1  Pejzaż  z  oczyszczalnią glebowo-roślinną w miejscowości Brzeźno.

Jakość odpływów odprowadzanych do odbiornika w zakresie podstawowych 
parametrów spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (17).  
W półroczu zimowym zaleca się obniżenie dawki nawadniania poszczególnych 
kwater oczyszczalni o 50 %. Wynikiem czego nawadniane są dwie kwatery dawką 
ścieków równą 49 mm. 

Rozwiązanie technologiczne w postaci takiej oczyszczalni nie powoduje  
negatywnych skutków środowiskowych, jakie mogą być obserwowane  przy 
wielkoobszarowych plantacjach roślin  „energetycznych” (1). Obiekt roślinno-glebowej 
oczyszczalni, odpowiednio usytuowany w terenie, wkomponowany w pejzaż, jest 
niemalże niezauważalny i nie ma negatywnego wpływu na krajobraz (fot. 1). Natomiast 
wprowadzana wraz ze ściekami woda uzupełnia zasoby wodne gleby, które są 
uszczuplane przez transpirację i intercepcję rosnących roślin, a dodatkowo nawozowy 
potencjał ścieków przeciwdziała zubożeniu gleby w cenne mikro i makro składniki. 

Podsumowanie

Wykorzystanie ścieków do nawodnień pozwala między innymi rozwiązać kilka 
problemów z zakresu np. ochrony środowiska: zagospodarować wodę i składniki 
pokarmowe zawarte w ściekach, ograniczyć nakłady na oczyszczanie ścieków oraz 
produkować biomasę na terenach o wadliwych stosunkach powietrzno-wodnych, 
zmniejszyć powierzchnię odłogów. 

Nie bez znaczenia w obecnej sytuacji wysokiego bezrobocia jest również czynnik 
społeczny, ponieważ wykorzystanie ścieków połączone z produkcją biomasy na cele 
energetyczne stwarza wiele możliwości aktywizacji lokalnych społeczności oraz może 
pozytywnie wpływać na poprawę bytu mieszkańców wsi. 
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170

Wyprodukowana na terenach nawadnianych ściekami biomasa roślin może być 
również źródłem paszy lub stanowić surowiec do pozyskiwania tzw. zielonej energii. 
Istnieją techniczne rozwiązania pozwalające na przetwarzanie biomasy na gaz lub 
pozyskiwanie ciepła w procesie spalania. 

Współspalanie biomasy z paliwami kopalnymi jest uzasadnioną ekonomicznie 
metodą redukcji emisji dwutlenku węgla, ponieważ umożliwia relatywnie szybki zwrot 
nakładów inwestycyjnych (4). Odnawialne źródła energii, a zwłaszcza uzyskiwana  
z takich terenów biomasa, mogą wpływać na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, 
poprawę stanu  środowiska oraz aktywizację gospodarczą rejonów dotkniętych 
strukturalnym bezrobociem (8).
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