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Abstrakt. Rolnictwo, wykorzystując w swojej działalności naturalne zasoby w największym również stopniu 
oddziałuje na środowisko. Oddziaływanie to może mieć charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. 
Jednym z negatywnych aspektów działalności rolniczej jest zanieczyszczenie wód. Podjęto próbę przed-
stawienia głównych źródeł zanieczyszczenia wód pochodzących z działalności rolniczej. Dane dotyczyły 
lat 2000-2013. Do głównych przyczyn pogorszenia się jakości wód na obszarach rolniczych zaliczono sto-
sowanie oraz niewłaściwe przechowywanie nawozów i środków ochrony roślin. Zaprezentowano również 
różne formy regulacji legislacyjnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczania wód wynikającego 
z działalności rolniczej.

Wstęp
Rolnictwo to gałąź gospodarki narodowej, która zapewnia zatrudnienie dużej liczbie osób, 

a jednocześnie zaspokaja potrzeby całego społeczeństwa w zakresie wyżywienia. Działalność 
rolnicza nie jest jednak neutralna dla środowiska naturalnego, a więc może mieć wpływ zarówno 
dodatni (pozytywny), jak i ujemny (negatywny), choć najczęściej występują oba efekty jedno-
cześnie [Kagan 2013, s. 89]. Negatywne efekty środowiskowe dotyczą w szczególności usług 
ekosystemowych, które w istotny sposób wpływają na nakłady w rolnictwie [Prandecki 2015, 
s. 90-91]. Jednym z negatywnych efektów działalności rolniczej jest zanieczyszczenie wody. 
Negatywne oddziaływanie rolnictwa na jakość wód przejawia się w formie: zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych i podziemnych azotanami, zwiększonej zawartości fosforanów w wodach 
powierzchniowych, sporadycznie wykrywanymi pozostałościami chemicznych środków ochrony 
roślin oraz zamulaniem wód cząstkami gleby przemieszczanymi w wyniku erozji. Nadmierna 
koncentracja różnego rodzaju zanieczyszczeń powodowanych działalnością rolniczą wpływa 
nie tylko na pogorszenie wskaźników jakości wody używanej do celów pitnych, ale również 
jest przyczyną ekologicznych problemów powodowanych eutrofizacją wód [Duer 2009, s. 22].

Celem opracowania jest próba przedstawienia głównych źródeł zanieczyszczenia wody po-
chodzenia rolniczego.

Materiał i metodyka badań
Problem zanieczyszczenia wody wskutek działalności rolniczej przedstawiono pod kątem 

przeglądowo-porównawczym. Dokonano przeglądu literatury obrazującego skalę poruszane-
go problemu. Aby ukazać poziom wykorzystania w rolnictwie głównych czynników (nawozy 
mineralne, naturalne, środki ochrony roślin) wpływających na jakość wód, wykorzystano dane 
statystyki masowej (GUS). Zastosowano również graficzną formę prezentacji danych, w postaci  
tabel oraz wykresów. Dane dotyczyły lat 2000-2015.
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Źródła zanieczyszczenia wody w rolnictwie
Z każdym rokiem ludzie wykorzystują coraz więcej wodnych zasobów, w związku z czym 

proporcjonalnie wzrasta ich zanieczyszczenie. Do pogłębiania się tego zjawiska przyczyniają się 
szczególnie takie czynniki, jak: ciągły wzrost zaludnienia Ziemi, rozwój przemysłu, zintensyfiko-
wanie rolnictwa, jak również zwiększenie ilości i rodzajów zanieczyszczeń [Próba 2013, s. 113].

Dopływ zanieczyszczeń z obszarów rolniczych jest jedną z przyczyn pogarszania się jakości 
wód powierzchniowych [Rossa 2012, s. 119]. Bez wątpienia niewłaściwie prowadzona działal-
ność rolnicza stanowi zagrożenie dla czystości wód. Problem ten obejmuje kwestie związane 
ze sposobem użytkowania ziemi, nawożeniem, stosowaniem środków ochrony roślin, udziałem 
rolnictwa w eutrofizacji wód powierzchniowych i podziemnych, oceną wpływu zabiegów me-
lioracyjnych na produkcję rolną i gospodarką dorzeczy. Z tą problematyką wiąże się też kwestia 
zanieczyszczeń spływających do rzek i jezior z pól uprawnych, gnojówki, gnojowicy i wysypisk 
odpadów na terenach wiejskich, które często nie odpowiadają standardom bezpieczeństwa ich 
składowania [Rószczka 2007, s. 80]. 

Użytkowanie nawozów azotowych przyczyniło się w dyżym stopniu do zwiększenia produkcji 
rolniczej na świecie. Niewłaściwe przechowywanie i stosowanie nawozów sztucznych może również 
przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska azotem. Na rysunku 1 przedstawiono strukturę 
zużycia nawozów mineralnych (w przeliczeniu na czysty składnik) na 1 ha użytków rolnych. Najczę-
ściej stosowanymi w działalności rolniczej nawozami są nawozy azotowe. Składnik ten powoduje 
intensywny wzrost i rozwój roślin, zwiększając ich masę zieloną oraz plon nasion. Z kolei nawozy 
potasowe korzystnie wpływają na wykorzystanie światła przez rośliny oraz wzmacniają odporność 
na choroby. W niektórych okolicznościach nawozy fosforowe mogą przyczyniać się do zanie-
czyszczenia środowiska naturalnego. Z jednej strony, mogą być powodem eutrofizacji zbiorników 
wodnych przez doprowadzenie dużych ilości fosforu przez spływy powierzchniowe związane z 
erozją wodną, a z drugiej, mogą być źródłem metali ciężkich w glebie [Domagała-Świątkiewicz 
2005, s. 64-66]. Eutrofizacja jest procesem wzbogacenia wód w związki pokarmowe – biogeny. 
Na skutek ich obfitości następuje gwałtowny rozwój glonów, prowadzący do nagromadzenia się 
nadmiernej ilości martwej substancji organicznej i nadmiernego zużycia tlenu do jej rozkładu. 
Duża część masy organicznej ulega zatem rozkładowi w warunkach beztlenowych, co skutkuje 
pojawieniem się w zbiorniku siarkowodoru, amoniaku i metanu – związków szkodliwych dla ryb 
i roślin [Jasiewicz, Baran 2006, s. 370].

Rysunek 1.  Struktura zużycia 
nawozów mineralnych (w przeliczeniu 
na czysty składnik) na 1 ha użytków 
rolnych
Figure 1. The structure of the 
consumption of mineral fertilizers 
(in terms of pure ingredient) per 1 ha 
of agricultural land
Źródło/Source: [GUS 2015]
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Rysunek 2. Zużycie nawozów naturalnych w gospodarstwach 
rolnych (w masie towarowej) (za lata 2010-2015)
Figure 2. Consumption of natural fertilizers on farms (in 
the mass of goods), 2000-2015 
Źródło/Source: [GUS 2016]
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Kolejną grupą nawozów są nawozy 
naturalne, które przyczyniają się do 
użyźniania gleby oraz utrzymania próch-
nicy, a także pozytywnie wpływają na 
zatrzymanie oraz efektywniejszy rozkład 
potasu oraz fosforu. Jednak naruszanie 
zasad obsady zwierząt w stosunku do 
powierzchni pól przeznaczonych do na-
wożenia prowadzi do „przenawożenia”, 
zwłaszcza gnojowicą i może przyczynić 
się do zanieczyszczenia wód gruntowych. 
Na rysunku 2 przedstawiono zużycie 
nawozów naturalnych w gospodar-
stwach rolnych w latach gospodarczych 
2009/2010-2014/2015.

Z danych na rysunku 2 wynika, że zu-
życie nawozów naturalnych w rolnictwie 
spada. Zużycie obornika w badanym okresie zmniejszyło się średnio o 35%, a gnojówki o 16%. 
Jedynie zużycie gnojowicy wzrosło o około 36%. Na jakość nawozów naturalnych niewątpliwie 
największy wpływ mają zmiany w pogłowiu bydła i trzody chlewnej oraz stosowanie nowocze-
snych technologii chowu zwierząt gospodarskich. Coraz częściej stosuje się nawozy mineralne, 
które przyczyniają się do efektywniejszej produkcji roślinnej w rolnictwie. 

Produkcja i stosowanie środków ochrony roślin, poza niewątpliwymi korzyściami, wiążą się 
jednak z wieloma niepożądanymi skutkami. Występowanie środków ochrony roślin stwierdzono 
we wszystkich rodzajach wód krążących w ekosystemie − w opadach atmosferycznych, wodach 
powierzchniowych i podziemnych [Wrzosek in. 2009, s. 76]. Na rysunku 3 przedstawiono sprzedaż 
środków ochrony roślin w latach 2000-2013.

Systematyczny wzrost sprzedaży pestycydów oznacza intensywniejsze oddziaływanie na jakość 
gleb, a tym samym przenikanie szkodliwych substancji do wód gruntowych. Sprzedaż środków 
ochrony roślin w okresie 2010-2013 zwiększyła się prawie 3-krotnie. 

Dla pełnej oceny wpływu rolnictwa na wody podziemne konieczne jest założenie gęstej 
sieci punktów monitoringowych oraz przeprowadzenie badań i obserwacji w długich okresach. 
Umożliwi to rozpoznanie nie tylko sezonowej, ale także wieloletniej zmienności stężeń analizo-
wanych substancji [Czajkowska 2010, s. 102]. Do innych czynników wpływających na jakość 
wód odpływających z obszarów użytkowanych rolniczo można zaliczyć budowę geologiczną 
podłoża, ukształtowanie terenu, sposób zagospodarowania zlewni, w tym udział i rozmieszczenie 
w niej gruntów ornych, trwałych użytków zielonych, obszarów leśnych, bagien i mokradeł, oczek 
wodnych, zadrzewień i zakrzewień, rodzaj gleb, ich zdolność buforową i sorpcyjną, intensywność 
migracji związków biogennych w profilu glebowym oraz naturalne potrzeby roślin i bakterii 
glebowych [Cymes i in. 2014, s. 81].

W zależności od kształtu emisji rolnicze źródła zanieczyszczeń wód można podzielić na ob-
szarowe i punktowe. Zdaniem wielu autorów rolnicze zanieczyszczenia mają przede wszystkim 
charakter obszarowy. Zanieczyszczenia obszarowe obejmują straty składników z nawozów mi-
neralnych i organicznych stosowanych na użytkach rolnych, spływy powierzchniowe z terenów 
wiejskich i w wyniku erozji oraz z opadów atmosferycznych. Głównym źródłem rolniczych 
zanieczyszczeń punktowych wód są wiejskie szamba oraz produkcja zwierzęca i związane z nią 
zaniedbania w zakresie sposobów gromadzenia oraz przechowywania odchodów zwierzęcych 
[Jasiewicz, Baran 2006, s. 370].

Głównym aktem prawnym mających wprowadzić mechanizm ochronny przed tym zjawiskiem 
jest tzw. dyrektywa azotanowa z 1991 roku [Dz.U. UE L z dnia 31 grudnia 1991 r.]. Dyrektywa 
ta ma celu ograniczenie rolniczego wykorzystania wszelkich nawozów zawierających azot oraz 
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Rysunek 3. Sprzedaż środków ochrony roślin w masie 
towarowej 
Figure 3. Sales of plant protection products in the mass 
of commodity
Źródło/Source: [GUS 2015]
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ustalenie specjalnych ograniczeń dotyczących stosowania odchodów zwierzęcych pochodzą-
cych od zwierząt gospodarskich. Dyrektywa azotanowa jest więc ściśle powiązana z polityką 
Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie zmiany klimatu i rolnictwa [KE 2010]. Ponadto dyrektywa 
ta obliguje państwa członkowskie do rozpoznawania zanieczyszczeń rolniczych na podstawie 
wskaźnika, jakim są związki azotu: NH4, NO2 i NO3 [Gromiec i in. 2014, s. 104]. Ma na celu 
ochronę jakości wód w całej Europie, przez zapobieganie przedostawaniu się azotanów pocho-
dzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych oraz zachęcanie do zachowywania 
zasad dobrej praktyki rolniczej. 

Mechanizmy ochrony wód przed negatywnymi skutkami działalności rolników znajdują się 
również w założeniach wspólnej polityki rolnej (WPR). Jednym z pakietów programu rolnośrodo-
wiskowego – głównego narzędzia UE do ochrony środowiska na terenach wiejskich – jest pakiet 
„Ochrona gleb i wód”. Dzięki stosowaniu przez rolników wsiewek poplonowych, międzyplonu 
ozimego oraz międzyplonu ścierniskowego możliwe jest zminimalizowanie bezpośredniego 
przenikania szkodliwych substancji z pól do zbiorników wodnych. Kodeks Dobrych Praktyk 
Rolniczych również reguluje kwestie odpowiedniego składowania i przechowywania nawozów, 
w szczególności naturalnych. Odpowiednie płyty obornikowe, a także zbiorniki na gnojówkę 
zabezpieczą glebę przed przenikaniem niekorzystnych składników.

Podsumowanie
Działalność rolnicza w największym stopniu ze wszystkich gałęzi gospodarki narodowej 

oddziałuje na środowisko naturalne. Efekty tej aktywności mogą być zarówno dodatnie, jak i 
ujemne. Wśród negatywnych skutków działalności rolniczej można wskazać zanieczyszczenie 
wody. Głównymi źródłami tego zjawiska jest niewłaściwe stosowanie nawozów i środków 
ochrony roślin. Przenikanie szkodliwych substancji do wód prowadzi do procesu eutrofizacji. 
Konsekwencją tego procesu jest wymieranie wodnej fauny i flory. Do innych czynników wpły-
wających na jakość wód odpływających z obszarów użytkowanych rolniczo można zaliczyć 
budowę geologiczną podłoża, ukształtowanie terenu, sposób zagospodarowania zlewni, w tym 
udział i rozmieszczenie w niej gruntów ornych, trwałych użytków zielonych, obszarów leśnych, 
bagien i mokradeł, oczek wodnych, zadrzewień i zakrzewień, rodzaj gleb, ich zdolność buforową 
i sorpcyjną, intensywność migracji związków biogennych w profilu glebowym oraz naturalne 
potrzeby roślin i bakterii glebowych. UE dostrzegając problem zagrożenia jakości wód wpro-
wadziła obostrzenia stosowania nawozów w ramach tzw. dyrektywy azotanowej. Zobligowała 
państwa członkowskie do systematycznego monitorowania wskaźników poziomu azotu w glebie, 
a następnie do podejmowania działań mających ograniczyć ewentualne przekroczenie dopusz-
czalnych limitów. Ponadto, w ramach Programu Rolnośrodowiskowego, w zamian za korzyści 
ekonomiczne zachęca rolników do podejmowania działań mających na celu zwiększenie ochrony 
wód przed negatywnymi skutkami działalności rolniczej. 

Wzrost zużycia nawozów oraz środków ochrony roślin przyczynia się do efektywniejszej pro-
dukcji roślinnej. Jednak wpływa to niekorzystnie na stan i jakość wód na obszarach wiejskich, co z 
kolei negatywnie oddziałuje na bioróżnorodność (wymieranie fauny i flory). Pogorszenie się jakości 
wód na obszarach rolniczych może być przyczyną do niekorzystnych zmian w całym ekosystemie.
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Summary
Agriculture uses natural resources. The most impact on the environment. This impact is positive or 

negative. One of the negative aspects of the agricultural pollution. This paper attempts to present the main 
sources of water pollution from agricultural activities. The data related to years 2000 to 2015. The main 
causes of deterioration in water quality in rural areas is the use and improper storage of fertilizers and the 
use of an incorrect amount of plant protection products. Also presented various forms of legislative regulations 
aimed at reducing the water pollution resulting from the agricultural activities.
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