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Problem

oczyszczania i leśnego
ściekowych

Проблема

очистки

Problem

и лесного

of cleaning

wykorzystania

использования

and forest utilization

сточных

wód

вод

of sewage

7, agadnienie rolniczego oczyszczania i wykorzystania wod sciekowych
w warunkach polskich aktualne jest od kilku dziesiatkow lat. Doświadczalnictwo w tym zakresie poczyniło znaczne postępy. Obecnie
prowadzone są już gospodarcze nawadniania użytków zielonych i ornych kilku rodzajami ścieków, głównie ściekami bytowymi z osiedli
oraz niektórymi rodzajami ścieków przemysłu rolno-spożywczego.
Od kilkunastu lat producenci ścieków zwracają się do gospodarza

obszarów

leśnych,

jakim

jest w 79%Vo resort leśnictwa,

z propozycjami

przyjęcia ścieków, w celu ich utylizacji. Jako uzasadnienie najczęściej
podawane są fakty, że lasy te znajdują się w kompleksie nawadnianych
obszarów rolnych i łąkowych, bądź też w sąsiedztwie producentów
ścieków są jedynymi obszarami o glebach mało żyznych, z punktu widzenia klasyfikacji rolnej — nieużytkami, a więc głębokimi piaskami
luźnymi, które najbardziej są odpowiednie dla oczyszczania ścieków,
a jednocześnie poprawienia ich zdolności produkcyjnych.
Dlatego też w 1966 r. w ramach Instytutu Badawczego Leśnictwa
w Warszawie powołano do życia Samodzielną Pracownię Leśnego Wykorzystania Wód Ściekowych, której głównym celem jest opracowanie

zasad utylizacji ścieków

w warunkach

siedlisk leśnych.

W ramach wspomnianej komórki badawczej Instvtutu zorganizowano laboratorium glebowo-wodno-ściekowe, laboratorium mikrobiologiczne oraz w początkowym stadium organizacji znajduje się laboratorium fizjologii roślin drzewiastych.
W badaniach nad utylizacją ścieków w warunkach leśnych, w przeciwieństwie do odpowiednich badań w tym zakresie w rolnictwie, napotykamy na wiele ciemnych plam, dotychczas nie zbadanych, a których wyjaśnienie wydaje się niezbędne w prawidłowym ujęciu zagad|
nienia.
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W przeciwieństwie do rolnictwa nie znane są w pełni potrzeby
wodne i pokarmowe drzew i zespołów drzewiastych w poszczególnych
fazach ich życia. Stąd niezbędne jest równoczesne prowadzenie badań
w tym zakresie, w celu odpowiedniego wyboru nowozakładanych zespołów drzewiastych pod nawodnienia nawożące danym rodzajem ścieków, w konkretnych warunkach glebowo-wodnych.
Nie znane jest, poza mikoryzą, życie mikrobiologiczne gleb leśnych.
Mikroflora bowiem jest podstawowym czynnikiem utylizującym ścieki,
mineralizującym substancje organiczne. Uchwycenie istotnych zmian
w zasiedlaniu i czynnościach drobnoustrojów glebowych po rozpoczęciu nawodnień ściekami, poznanie dynamiki procesów mikrobiologicznych w różnych warunkach glebowo-wodnych, przy nawadnianiu różnego rodzaju ściekami, pod różnego rodzaju uprawami leśnymi, pozwoli
na ustalenie optymalnych warunków stosowania techniki nawadniania
ściekami, przy których nastąpi usuwanie z nawadnianej gleby połączeń
toksycznych hamujących wegetację roślin oraz udostępnione zostaną
składniki pokarmowe w formie przyswajalnej dla roślin, a znajdujące
się w

ściekach.

Równoczesne prowadzenie przed nawadnianiem i w trakcie nawadniania badań glebowych, zachodzących zmian we właściwościach me-

chanicznych,

fizyko-chemicznych

i wodnych,

pozwoli

na ustalenie kie-

żyzności gleby, a w efekcie zmniejszenie

i zanik produkcji

runków zmian żyzności gleb, zabezpieczy przed ewentualnie narastającymi niekorzystnymi warunkami glebowymi, przy których nastąpiłaby

degradacja

roślinnej na nawadnianym obszarze leśnym.
Istnieje ponadto pewna odmienność w utylizacji ścieków w warunkach rolnych i leśnych. W warunkach leśnych mamy do czynienia
z wieloletnim, dochodzącym do stu lat, cyklem produkcyjnym oraz narzuconą technice melioracyjnej istniejącą konfiguracją terenu. Stąd też
w warunkach leśnych nie można stosować szablonu techniki nawodnienia, dostosowywać obiektu leśnego do z góry założonego systemu
nawodnienia przez odpowiednią zmianę konfiguracji terenu, jak to
mamy do czynienia w rolnictwie.
Zakłada się, że wody ściekowe będą kierowane na obszary leśne
o glebach lekkich, o składzie mechanicznym piasków luźnych, w miarę
możności głębokich. Gleby te w użytkowaniu leśnym znajdują się pod
uprawami sosnowymi, które mogą być wyrąbane dopiero po doprowadzeniu ich do pełnej dojrzałości technicznej. Dlatego też trzeba ustalić
takie zasady kierowania różnego rodzaju wód ściekowych do drzewostanów sosnowych (bory suche i bory świeże) w różnych klasach wieku, które zapewnią optymalne warunki oczyszczania i równoczesnego
wykorzystania ścieków.
Jednocześnie z nawadnianiem drzewostanów sosnowych prowadzone
są badania z nawadnianiem ściekami nowo zakładanych upraw gatunków drzew i krzewów leśnych i plantacyjnych, teoretycznie wytypowanych za najodpowiedniejsze w danych warunkach glebowo-wodnych
i ściekowych. Gatunki i zespoły roślin drzewiastych i krzewiastych
najodpowiedniejsze pod nawodnienia, będą stopniowo wprowadzane na
skalę gospodarczą na miejsce drzewostanów sosnowych, po dojściu ich
do wieku

78

rębności.

Stosując nawodnienia ściekami obszarów leśnych, mamy do czynienia z istniejącym już drzewostanem w różnych klasach wieku. Nawodnienie drzewostanu, lub nowozakładanych upraw leśnych cechować

powinna

daleko

posunięta

ostrożność,

szczególnie

w

wielkości

jedno-

razowej dawki i jej częstotliwości. Dlatego uzasadnione jest wyprzedzenie nawodnień lasu badaniami lizymetrycznymi. Zastosowanie lizy(0,50—10,00 m?)
metrów o różnej wielkości powierzchni zalewowej
i różnej miąższości (0,50—1,50 m), przeprowadzenie dużej liczby kombinacji nawodnień, przy zastosowaniu zróżnicowanej dawki polewowej,częstotliwości nawodnień, zastosowaniu różnego rodzaju uzupełnień
w składniki pokarmowe, zastosowaniu rozcieńczenia ścieków, regulacji
pH, stosowaniu różnego rodzaju upraw roślin drzewiastych i krzewiastych, różnych warunków glebowo-wodnych, przy jednoczesnym
prowadzeniu analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych doprowa-.
dzanych ścieków, odcieku i nawadnianej gleby, oraz przy stosowaniu
równoczesnej oceny przyrostu i jakości porostu roślinnego — pozwoli
na wyselekcjonowanie optymalnych warunków kierowania danego rodzaju ścieków do lasu, zabezpieczy istniejące i nowo zakładane uprawy
przed zniszczeniem w przypadku bezpośredniego kierowania ścieków
do lasu i przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej dawki polewowej.
A zatem badania w warunkach leśnych mają charakter badań od
podstaw i jednocześnie badań wybitnie kompleksowych. Niezbędny jest
udział gleboznawców, mikrobiologów gleby, fizjologów roślin drzewiastych, melioratorów-ściekowców. Konieczny jest udział hodowców
lasu,

fitosocjologów,

ekologów,

dendrometrów,

entomologów,

fitopato-.

logów, a w dalszej fazie badań włączyć się muszą technolodzy drewna
i ekonomiści.
W takim też organizacyjnym ujęciu utworzona jest wspomniana komórka naukowa Instytutu, Samodzielna Pracownia Leśnego Wykorzys-

tania Wód

Instytut

Ściekowych.
zajmuje

ków miejskich

się oczyszczaniem

i leśnym

(bytowych i przemysłowych

wykorzystaniem

ście-

z osiedli), ścieków ziemnia-

czanych i ścieków z produkcji płyt pilśniowych. Badania te są obecnie:
w różnym stadium kosztownego przygotowania obiektów leśnych do
.
prowadzenia zabiegów.
Badania ze ściekami miejskimi prowadzone są w Puczniewie w trzech
kompleksach leśnych o powierzchni łącznej około 38 ha, w tym na
około 10 ha nowo założonych upraw. Badania prowadzone są w wa-.
runkach gleb torfowych, piasków luźnych oraz w różnych warunkach
położenia lustra wody gruntowej. Badania na obszarze leśnym wyprzedzone są badaniami lizymetrycznymi, na 140 lizymetrach, wielkości od 250 litrów do 15 m3.
Badania nad oczyszczaniem i leśnym wykorzystaniem ścieków ziemniaczanych prowadzone są w Iławie, na obszarze około 26 ha w tym
na około 6 ha nowo założonych upraw drzew liściastych. Badania uzupełnione zostaną doświadczeniami lizymetrycznymi. Projekt techniczny
przewiduje nawodnienie ściekami systemem deszczownianym (w starszych drzewostanach), systemem smużno-stokowym oraz za pomocą
rowów nasiąkowych. Ostatni sposób nawadniania spełnia podobną rolę
do pól irygacyjnych. Ponieważ „produkcja' ścieków ziemniaczanych
w Iławie trwa w okresie poza wegetacyjnym, na części obiektu do79:

świadczalnego przewidziane
w okresie wegetacyjnym.

jest uzupełnienie

nawodnień

wodą

czystą

Badania nad oczyszczaniem i ewentualnie leśnym wykorzystaniem
ścieków z produkcji płyt pilśniowych są przewidziane w Czarnej Wo-

dzie na obszarze około 12 ha nowo założonych upraw liściastych i iglastych. Prace organizacyjne z tego rodzaju ściekami są mało zaawansowane. Obecnie przeprowadzono szczegółowe badania inwentaryzacyjne,
glebowo-wodno-mikrobiologiczne i fitosocjologiczne obiektu doświadczalnego oraz w trakcie wykonywania jest projekt techniczny obszaru
przeznaczonego

sowanie

sowanie

do

badań.

grawitacyjnego

regulacji

wytypowanych

do

Przewiduje

się

splantowanie

(smużno-stokowego)

kwasowości

nawodnień

ścieków

gatunków

w

systemu

terenu,

nawodnień,

dostosowaniu

drzew,

stosowanie

do

zasto-

sto-

potrzeb

rozcieńcze-

nia ścieków, uzupełnienia ścieków między innymi w azot, fosfor i wapń.

Uwzględnia się również wyprzedzające badania lizymetryczne.
W najbliższych latach przewiduje się włączenie Instytutu

do

pro-

jektowanych badań rolno-leśnego oczyszczania i wykorzystania ścieków
azotowych w Puławach.

Pozytywne wyniki doświadczeń i nawodnień gospodarczych w rolniczym wykorzystaniu różnego rodzaju ścieków, a jednocześnie stale
wzrastająca ilość oddawanych ścieków przez gospodarkę komunalną
1 przemysł, stwarzają przesłanki celowości i konieczności przyjęcia
przez lasy pewnej części niektórych rodzajów oddawanych ścieków.
Słuszność tego stanowiska potwierdzają równocześnie pomyślne badania z nawadnianiem ściekami miejskimi topoli, prowadzone przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, gdzie uzyskiwano znaczne przyspieszenie cyklu produkcyjnego topoli (do 20 lat) oraz uzyskiwano

średni roczny przyrost masy

Badawczego Leśnictwa nad
odmian wierzby krzewiastej,
dań)

około

25 ton/ha prętów

drewna

23 m?/ha.

W

badaniach

Instytutu

nawadnianiem ściekami miejskimi kilku
osiągano średnio rocznie (z ośmiu lat ba-

wikliny

konopianki

i amerykanki,

a nawet

35 ton/ha wikliny migdałowej. Nawadnianie gospodarcze, niekontrolowane, partii leśnych ściekami z zakładów przemysłu rolno-spożywczego
oraz ściekami bytowymi, przy zachowaniu pewnej dozy ostrożności
w wielkości jednorazowej dawki rozlewu, stosowane w wielu przypadkach na terenie Polski, potwierdza celowość oraz obustronne korzyści
ze stosowania tego rodzaju zabiegów, a mianowicie dla lasu — przez
poprawienie żyzności gleby i wzmożenie produkcyjności oraz dla przemysłu i gospodarki komunalnej — przez oczyszczanie ścieków w warunkach taniej, naturalnej biologicznej oczyszczalni leśnej.
Краткое

содержание

В 1966 году в Исследовательском
Лесном
Институте
‚научная лаборатория для исследований в области очистки
вания сточных вод. Исследования должны были выяснить:

‚сточных

вод

в

лесной

почвенной

среде,

6)

выяснить

была
организована
и лесного использоа) процессы очистки

направления

изменений

‚плодородия
орошаемой
появы,
в) определить
оптимальные
условия
очистки
‚и использования сточных вод в различных условиях, г) принципы распростра‚нения сточных
вод, д) определить типы и сообщества
лесных
деревьев
для
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<

орошения сточными водами, е) определить здравосостояние орошаемых насаждений и физико-химические свойства заготавляемого древесного сырья, а также
экономики лесной очистки и использования сточных вод. Исследованиям в лесу
предшествовали
исследования в лизиметрах, соответствующим
образом подготовленных по площади и глубине для проведения опытов. Участвуют
в них
почвоведы, микробиологи почвы, физиологи, мелиоранты сточных вод, лесоводы, фитосоциологи, экологи, дендрометры, энтомологи, фитопатологи, а в дальнейшей фазе исследований будут участвовать технологи древесины
и экономисты.
Положительные
результаты
проведённых
до сих пор опытных
орошений
сельскохозяйственных почв, между прочим с тополями и кустарниковой ивой,
могут
указывать
перспективы
использования сточных
вод
для
увеличения
производительности насаждений в лесной среде.

Summary

Scientific

laboratory

for studies

on

cleaning

and

forest

utilization

of sewage

was

organized with the Forest Research Institute in 1966. Research alms, among others, at:
a) elucidation of processes of sewage cleaning in forest soil environment, b) explanation of directions of changes in fertility of the treated soil, c) determination of optimal
conditions for cleaning and utilizaton of sewage under varieus conditions, d) quidelines for sewage distribution, e) selection of species and communities of forest trees
for sewage treatment, f) determination of Sanitary status of treated stands and physical-chemical proporties of produced wood material, as also the economics of forest
cleaning and utilization of sewage. Studies in forest are preceded by studies in lysimeter with adequately modified area and depth for experimental purposes. Seil scien-

tists,

soil

microbiologists,

physiologists,

specialists

in

sewage

melioration,

silvicul-

turists, plant sociologists, ecologists, specialists in dendrometry,
entomologists, plant
pathologists
participate in these studies and at the later stage wood technologists and

economists

will

join

them.

Recent, positive results of experimental
treatments
of agricultural lands and,
among others, with poplar and shrub willow may indicate perspectives for the utilization of sewage for the improvement in stand productivity in forest environment.
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