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Jedyne takie miejsce w Polsce

W ZAMBROWIE PRACUJ¥
D¯D¯OWNICE I TRZCINY
Pawe³ Wójcik
Zambrów to stare mazowieckie miasto, po³o¿one w zachodniej czêœci Niziny Pó³nocnopodlaskiej na
WysoczyŸnie Wysokomazowieckiej. Pierwsze wzmianki o Zambrowie pochodz¹ z XIII w. – 4 maja 1283
r. erygowano koœció³ pw. Œwiêtej Trójcy. Nazwa miasta pochodzi od staropolskiego rzeczownika “z¹br”
i oznacza miejsce pobytu ¿ubrów. Miejscowoœæ otrzyma³a przed 1430 r. prawa miejskie (che³miñskie).
Obecnie widok ¿ubra wzbudzi³by w mieœcie niema³e zamieszanie, a Zambrów to zamieszka³a przez 23
tys. ludzi miasto i gmina w województwie podlaskim.
W przeciwieñstwie do odleg³ej o
120 km Warszawy, w Zambrowie œcieki
z niemal wszystkich gospodarstw domowych i zak³adów pracy s¹ oczyszczane. Oczyszczalnia œcieków zosta³a

oddana do u¿ytku w 1994 roku we wsi
Pagórki, po³o¿onej o 2 kilometry od
granic miasta. Technologia oczyszczania oparta by³a na popularnej wówczas
technologii Biooxyblok.
Termin oddania obiektu do u¿ytku jest o tyle wa¿ny, ¿e wówczas nie
uœwiadamiano sobie skali problemów
zwi¹zanych z osadami œciekowymi.
W tamtych czasach po prostu nie istnia³y w tym wzglêdzie szczegó³owe
przepisy. Projektant przewidzia³ tylko lagunê, która mia³a wystarczyæ na
dwa lata. Okaza³o siê, ¿e zape³niona
zosta³a w ci¹gu roku. I wówczas osady zaczê³y byæ dla oczyszczalni problemem.
Poszukiwano skutecznego rozwi¹zania, które przy mo¿liwie niskich
nak³adach pozwoli³oby zwiêkszyæ stopieñ zagêszczenia osadów. Normalnie
osad œciekowy zawiera oko³o 2% suchej masy. Tradycyjne metody, nawet
przy zastosowaniu wirówek, pozwalaj¹
go zagêœciæ najwy¿ej do 15% suchej
masy. Te wyniki jednak by³y niewystarczaj¹ce. Ze wzglêdu na to, ¿e teren
oczyszczalni jest doœæ ograniczony,
trudno by³o mno¿yæ laguny w nieskoñczonoœæ. Trzeba by³o szukaæ innych
rozwi¹zañ.
- Zwróciliœmy wówczas uwagê na
d¿d¿ownice kalifornijskie, które wed³ug
Jest to chyba najbardziej naturalny i, co jest literatury by³y w stanie skutecznie przewa¿ne, bezwonny kompost – powiedzia³
twarzaæ osady poœciekowe na kompost
Józef Alachamowicz, prezentuj¹c
– powiedzia³ in¿. Stefan Piszczatowprzetworzony przez d¿d¿ownice kalifornijskie ski, prezes spó³ki Zambrowskie Cieosad poœciekowy.
p³ownictwo i Wodoci¹gi Sp. z o.o.

20

ŒRODOWISKO 7 (367)/2008

Rozpoczê³y siê poszukiwania
ludzi, którzy posiadaliby odpowiedni¹
wiedzê i doœwiadczenie. Takim cz³owiekiem okaza³ siê Józef Alachamowicz, potomek osiad³ych na rubie¿ach
Rzeczypospolitej tatarów.
D¿d¿ownice nie tylko na haczyk
Pomys³ z zatrudnieniem d¿d¿ownic do przetwarzania osadów poœciekowych sprowadza³ siê do dwóch etapów.
Najpierw osad odprowadzany jest na lagunê, gdzie nastêpuje jego zagêszczenie przez odparowanie wody, poczym
przenoszony jest na poletko kompostowe, gdzie czekaj¹ na niego zg³odnia³e
d¿d¿ownice kalifornijskie. Po przetworzeniu otrzymywany jest doskona³y,
wysokogatunkowy kompost.
Obecnoœæ d¿d¿ownic jest nieod³¹cznym elementem procesu kompostowania przebiegaj¹cego w naturze. Je¿eli do osadu poddanego kompostowaniu wprowadzi siê odpowiedni¹ hodowle d¿d¿ownic kompostowych i bêdzie siê sterowaæ ich rozwojem, spowoduje to uszlachetnienie kompostu.
Stosowanie d¿d¿ownic do uszlachetniania osadów œciekowych jest
technologi¹, która doskonale sprawdza
siê w praktyce – wp³yw na szybkie zanikanie zapachu gnicia, powstawanie
trwa³ej struktury gruze³kowatej, poprawiaj¹cej warunki wzrostu roœlin, czy
podwy¿szenie w utylizowanym pod³o¿u poziomu sk³adników pokarmowych.
Badania nad zastosowaniem technolo-

Dziennikarska Agencja Wydawnicza

Â

z udzia³em zagêszczonych populaÂ gii
cji d¿d¿ownic do utylizacji osadów
œciekowych by³y prowadzone g³ównie
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Kompost uzyskany przy intensywnym wspó³udziale d¿d¿ownic nosi
nazwê wermikompost, biohumus lub
kompost dzd¿ownicowy. Cechuje siê
on szczególnie korzystnymi w³aœciwoœciami, w porównaniu z kompostem
otrzymanym metodami tradycyjnymi.
Wermikompost zawiera du¿e iloœci enzymów i mikroorganizmów zwi¹zanych z metabolizmem d¿d¿ownic. Poza
tym, w tak przerobionych osadach
znacznie wzrasta iloœæ makroelemen-

zwyczaj wolno i w niezbyt du¿ej iloœci. Najbardziej bezpieczny sposób zasiedlenia polega na gniazdowym
umiejscowieniu d¿d¿ownic. D¿d¿ownice zwykle szybko znajduj¹ sobie w pryzmie nowe miejsca o odpowiednich
warunkach do rozmna¿ania w taki sposób, ¿e w ci¹gu kilku miesiêcy zazwyczaj ca³a pryzma jest ju¿ spenetrowana. Obecnoœæ d¿d¿ownic w pod³o¿u jest
powodem wzrostu konsumpcji tlenowej, spadku rozpadu beztlenowego i
wzrostu mineralizacji. W produkcji wermikompostu wykorzystuje siê dr¹¿enie kana³ów przez d¿d¿ownice, które
¿ywi¹ siê substancj¹ organiczn¹, a ich

To trzcinowisko tworz¹ce siê na lagunie jest siedliskiem i miejscem
wylêgu wielu gatunków ptaków – powiedzia³ in¿. Stefan Piszczatowski,
prezes spó³ki Zambrowskie Ciep³ownictwo i Wodoci¹gi.
tów (fosforu, potasu, wapnia i magnezu), natomiast toksyczne zwi¹zki metali ciê¿kich przekszta³cane s¹ w trudno przyswajalne przez roœliny po³¹czenia tych metali. Wprowadzenie takiego kompostu do gleby pobudza jej
¿ycie biologiczne. Ma to szczególne
znaczenie dla gleb, które utraci³y zdolnoœci samooczyszczania siê wskutek
ska¿eñ.
Hodowlê d¿d¿ownic na wolnym
powietrzu, przy odpowiednim nas³onecznieniu, prowadzi siê w temperaturze 18–22oC i pH w zakresie 6,7 do 7.
Odpady przed wprowadzeniem
d¿d¿ownic musz¹ byæ wstêpnie przygotowane. W prawid³owo za³o¿onej
pryzmie kompostowej d¿d¿ownice pojawiaj¹ siê same, ale nastêpuje to za-
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odchody staj¹ siê sk³adnikiem kompostu d¿d¿ownicowego, przez co zyskuje
on œwietne w³aœciwoœci uprawne.
Zalety kompostowania z wykorzystaniem d¿d¿ownic:
 jest to metoda bezodpadowa,
 nie wymaga du¿ych nak³adów
finansowych,
 daje mo¿liwoœæ wykorzystania
ró¿nych odpadów organicznych,
 wyprodukowany wermikompost jest cennym nawozem o
szczególnych w³aœciwoœciach.
Kompost wyprodukowany z
udzia³em d¿d¿ownic okaza³ siê bardzo
efektywny w praktyce ogrodniczej,
gdy¿ jego zastosowanie przyspiesza
kie³kowanie nasion, u³atwia przystoso-

wanie roœlin do nowych warunków po
ich przesadzeniu, skraca okres wegetacji, przeciwdzia³a szkodom powodowanym przez choroby, poprawia jakoœæ
plonów.
– Jest to chyba najbardziej naturalny i co jest wa¿ne, bezwonny kompost
– powiedzia³ Józef Alachamowicz, prezentuj¹c przetworzony przez d¿d¿ownice kalifornijskie osad œciekowy.
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Szum trzcin zagêszcza osad
Przetwarzanie osadów przy pomocy d¿d¿ownic jest bardzo skuteczne, ale nie tak wydajne, jak nale¿a³oby
siê spodziewaæ. J. Alachamowicz spotka³ w literaturze ca³kiem nowe rozwi¹zanie problemu osadów. O tyle interesuj¹ce, ¿e nigdzie w Polsce jeszcze nie
stosowane.
Polega ono na zastosowaniu lagun trzcinowych. W tym rozwi¹zaniu
osad œciekowy odprowadzany jest do
laguny, w której powierzchnia w ca³oœci zaroœniêta jest trzcinowiskiem. Roœliny nie maj¹ za zadanie oczyszczania
wody, jak ma to miejsce w trzcinowych
oczyszczalniach œcieków, ale pobieraj¹
z osadu wodê, czêœæ wykorzystuj¹ do
budowy w³ókien celulozy, a resztê intensywnie odparowuj¹ z powierzchni
liœci. Trudno sobie nawet uzmys³owiæ,
jak zwiêksza siê w ten sposób czynna
powierzchnia parowania wzglêdem rozwi¹zania z zastosowaniem tradycyjnej
laguny.
Trzciny po zakoñczeniu okresu
wegetacyjnego nie s¹ wycinane, ale
przewracaj¹ siê i ulegaj¹ rozk³adowi,
wzbogacaj¹c powstaj¹cy kompost i zagêszczaj¹c go. O ile – jak wczeœniej
wspomniano – tradycyjnymi metodami udawa³o siê zagêœciæ osad do 15%
suchej masy, o tyle przy zastosowaniu
lagun trzcinowych zagêszczenie osadu
wzros³o do niespotykanej wielkoœci
50% suchej masy.
W zambrowskiej oczyszczalni
dzia³aj¹ trzy laguny trzcinowe. Najstarsza z nich wype³niana jest od 10 lat i
ju¿ nied³ugo bêdzie mo¿na sprawdziæ
jakoœæ powstaj¹cego na niej kompostu.
W³adze spó³ki s¹ przekonane, ¿e bêdzie
on produktem najwy¿szej jakoœci i bêdzie budziæ nie mniejsze zainteresowanie rolników ni¿ sprzedawany do tej
pory wermikompost.
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Po opró¿nieniu laguny trzcinowej z kompostu, przeprowadzeniu
ewentualnych prac remontowych laguna trzcinowa bêdzie gotowa do ponownego przyjmowania osadów œciekowych przez nastêpne przynajmniej
dziesiêæ lat.
Oczyszczalnia w Zambrowie
jest ciekawym miejscem równie¿ z
przyrodniczego punktu widzenia.
– To trzcinowisko tworz¹ce siê
na lagunie jest siedliskiem i miejscem
wylêgu wielu gatunków ptaków – powiedzia³ in¿. Stefan Piszczatowski –
a od wiosny do jesieni ca³y obszar
lagun trzcinowych jest zielony. A co
jest równie wa¿ne, to przy tej technologii nie mamy praktycznie do czynienia z odorem.
Obecnie w oczyszczalni równolegle pracuj¹ dwa systemy przetwarzania osadu œciekowego. W sezonie
wiosenno-letnio-jesiennym osady s¹
odprowadzane na laguny trzcinowe,
a w zimie – na klasyczn¹ lagunê osadów, gdzie ulegaj¹ wstêpnemu zagêszczeniu. Nastêpnie na wiosnê osad
jest przenoszony na poletko kompostowe, gdzie zajmuj¹ siê nim d¿d¿ownice.
Wprowadzenie opartego na naturalnych metodach systemu przetwarzania osadów œciekowych na dobrej
jakoœci kompost pozwoli³o na ca³ko-

zuj¹cymi obecnie doœæ ostrymi wymogami prawa.
Twórcy tego eksperymentu – bo
laguny trzcinowe s¹ jedynym takim
rozwi¹zaniem w Polsce – doszli do
wniosku, ¿e jest to skuteczna i dobra

D¿d¿ownica kalifornijska (Eisenia fetida) – sk¹poszczet, wyhodowany
sztucznie przez krzy¿owanie. Wykorzystywana w kompostowaniu i wêdkarstwie. Rozmna¿a siê bardzo szybko w stosunku do innych d¿d¿ownic. ¯yje
ok. 15 lat, tak¿e w du¿ych skupiskach (wiêkszoœæ innych d¿d¿ownic prze¿ywa
ok. 4 lat). Jest stosunkowo odporna na mróz. Biohumus wytwarzany przez te
d¿d¿ownice posiada wysok¹ wartoœæ i jest wykorzystywany przy nawo¿eniu.
Roœliny wch³aniaj¹ go bardzo szybko. Dodatkowo nie istnieje zagro¿enie
przenawo¿eniem, bowiem zwi¹zki mineralne i od¿ywcze skumulowane s¹ w
mikroorganizmach oraz uwalnianie wraz z ich stopniowym obumieraniem.
D¿d¿ownica kalifornijska mo¿e byæ hodowana zarówno w kompoœcie, jak i
bezpoœrednio w ziemi.
metoda dla rozwi¹zywania problemu
osadów œciekowych dla ma³ych i œrednich oczyszczalni œcieków o przepustowoœci najwy¿ej do 10 tys. m3/dobê. W
przypadku obiektów wiêkszych nale¿a³oby przeznaczaæ na laguny znacznie wiêksze powierzchnie.
Rozbudowa oczyszczalni
Niestety, szybko okaza³o siê, ¿e
mo¿liwoœci oczyszczalni s¹ zbyt ograniczone i w latach 2003–2004 przeprowadzono gruntown¹ modernizacjê, po³¹czon¹ z rozbudow¹ oczyszczalni œcie-

Jedna takiej wielkoœci laguna pozwala na 10 lat sk³adowania na niej
osadów poœciekowych. Tej samej wielkoœci tradycyjny obiekt wystarcza
najwy¿ej na dwa lata.
wite rozwi¹zanie problemów gospo- ków w Zambrowie. Mia³a ona na celu
darki odpadami œciekowymi w tym jej przystosowanie do uzyskiwania staobiekcie, w pe³ni zgodne z obowi¹- bilnych i zgodnych z nowymi, za-
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ostrzonymi normami, wyników oczyszczania œcieków. Zmniejszono równie¿
energoch³onnoœæ, a tak¿e usprawniono
eksploatacjê obiektu.
Zastosowano now¹ technologiê,
która uk³adem komór i sposobem re-
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cyrkulacji œcieków zbli¿ona jest do systemu UCT opracowanego w Uniwersytecie Cape Town (st¹d zreszt¹ jego nazwa). Jest to wysoko efektywny system
powszechnie stosowany do oczyszczania œcieków komunalnych.
Dziêki rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia œcieków w Zambrowie osi¹gnê³a wydajnoœæ 4600 m 3 /
dobê, co umo¿liwia planowanie pod³¹czenia do niej znajduj¹cej siê w za³o¿eniach inwestycyjnych regionalnej
ubojni byd³a i trzody oraz spó³dzielni
mleczarskiej.
Ca³a inwestycja zosta³a sfinansowana w du¿ej mierze przy pomocy œrodków z funduszy ekologicznych. Fundacja EkoFundusz udzieli³a na ten cel
dotacji siêgaj¹cej 15% ca³ych kosztów
inwestycji i wed³ug zasad EkoFunduszu by³a to najwiêksza mo¿liwa dotacja, jak¹ mog³o uzyskaæ przedsiêbiorstwo na tê inwestycjê. Do finansowania modernizacji do³o¿y³ siê te¿ wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej.
– Zastosowana u nas technologia okaza³a siê bardzo skuteczna i
wydajna – powiedzia³ S. Piszczatowski – przy obecnej wydajnoœci oczyszczalni jesteœmy w stanie na jej terenie zagospodarowaæ osady z 30 lat
dzia³alnoœci. Nied³ugo dowiemy siê
te¿, jaki kompost powstaje na lagunach trzcinowych i czy bêdzie mo¿na
go stosowaæ w rolnictwie. Jestem
przekonany, ¿e tak.
Tekst i zdjêcia: Pawe³ Wójcik
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