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Czyste wody

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ekologiczna żółta kartka
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„Zielone” dominuje nad „niebieskim”. O czym mowa? Ochrona środowiska 
naturalnego staje się coraz powszechniejsza, ale w jej kontekście dominują 
tematy oszczędzania zasobów energetycznych (propagowanie odnawial-
nych źródeł energii), ochrony krajobrazu czy zmniejszania zanieczyszczeń 
atmosfery (walka ze smogiem, modernizacja instalacji grzewczych). Stąd 
hasła typu „zielona energia” czy „zielona gospodarka”. Nieco zapomniana 
wydaje się troska o czyste wody. Tymczasem chodzi o to, by pamiętając 
o „zielonym”, należytą uwagę przywiązywać do „niebieskiego”. Zwłaszcza 
na Pomorzu.

Wielowymiarowa ochrona zasobów 
wodnych to jedno z najważniejszych 
wyzwań w skali całego globu. Z jednej 
strony około dwóch miliardów ludzi, a 
więc blisko co czwarty z mieszkańców 
Ziemi nie ma bieżącego dostępu do 
wody pitnej. Z drugiej strony postępuje 
lawinowy wzrost skali zanieczyszczenia 
wód, zarówno słodkich, jak i słonych. 
Symbolem tego pełzającego kataklizmu 
są wielkie „wyspy” śmieci dryfujące po 
oceanach. Powstają one w wyniku gro-
madzenia przez prądy wodne w jed-
nym miejscu odpadów wytwarzanych 
i wyrzucanych przez ludzi na całym 
świecie. Dotyczy to głównie odpadów 
plastikowych, które rozkładają się naj-
dłużej, a wiele z nich jest w ogóle niede-
gradowalnych w pełni (wiele odpadów 
plastikowych rozkłada się do postaci 
pyłu niewidocznego dla oka, ale wciąż 
pozostającego zanieczyszczeniem). 
Największa z takich „wysp”, nazywana 
Wielką Pacyficzną Plamą Śmieci, dry-
fuje od lat 90. XX wieku w północnej 
części Oceanu Spokojnego, u zachod-
nich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. 
Na powierzchni – bagatela – 1,6 mln 
km kw. (to pięć raz więcej niż wynosi 
powierzchnia Polski!) znajduje się 130 
tys. śmieci! Ale nie można się temu 
dziwić, skoro w wyniku działalności 
człowieka co roku do mórz i oceanów 
trafia 8 milionów ton odpadów! 

Plastikowe śmieci w wodach to 
śmiertelne zagrożenie praktycznie dla 
wszystkich gatunków zwierząt żyjących 
w morzu. Odpady powodują zranienia 
albo połknięte zanieczyszczają i zatru-
wają ich przewody pokarmowe. U pol-
skich wybrzeży Bałtyku to zagrożenie 
realne chociażby dla ssaków morskich, 
takich jak morświny i foki szare.

Oszczędzać wodę

Być może wielu z nas lekceważy 
ochronę wód, uważając, że Polska to nie 
„sucha Afryka”, a „plastikowe oceany” 
to nie nasz problem. Rzeczywiście, w 
naszym kraju, a szczególnie na boga-
tym w jeziora i rzeki Pomorzu, często 
mamy różnego rodzaju kontakt z wodą. 
Jej powszechność to jednak tylko po-
zory. W rzeczywistości w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca zasoby wody 
w Polsce wynoszą około 1500 metrów 
sześciennych. To zaledwie jedna trze-

cia średniej w Unii Europejskiej, mniej 
niż w… Hiszpanii i tyle samo co w… 
Egipcie.

Być może ta statystyka zmobilizuje 
nas do oszczędzania wody. A tej prze-
ciętny Polak zużywa nawet dwieście 
litrów dziennie. Jak oszczędzać wodę 
w życiu codziennym? Pilnować spraw 

podstawowych, na przykład naprawiać 
nieszczelne instalacje. Cieknący kran to 
strata nawet pięciu tysięcy litrów wody 
w ciągu roku, a nieszczelna spłuczka 
w toalecie to kolejne osiemset litrów! 
Oszczędniej (nawet o 25 proc.) jest brać 
prysznic niż zażywać kąpieli w wannie. 
Pamiętajmy także, aby urządzenia wy-

korzystujące wodę (pralki, zmywarki) 
włączać dopiero po ich całkowitym 
napełnieniu (zużywają tyle samo wody 
bez względu na stopień wypełnienia).

Kolejną formą oszczędzania wody 
jest jej gromadzenie, ewentualna utyli-
zacja i ponowne przetwarzanie, zwłasz-
cza w użytkowaniu gospodarczym (gro-
madzenie wód opadowych, tworzenie 
obiegów zamkniętych wody w cyklach 
produkcyjnych w przemyśle).

Chronić  
przez zanieczyszczeniem

Wodę trzeba nie tylko oszczędzać, ale 
także chronić przed zanieczyszczeniem. 
Dla każdego z nas to zadanie oznacza 
chociażby niewyrzucanie odpadów do 
rzek, zbiorników retencyjnych lub na 
plażach podczas letniego wypoczynku. 
Dla rolników – używanie tylko takich 
nawozów i środków ochrony roślin, 
które są biodegradowalne i nie powodu-
ją „w efekcie ubocznym” skażenia wód 
podziemnych lub naziemnych cieków i 
zbiorników wodnych. Dla władz samo-
rządów terytorialnych – inwestycje w 
rozbudowę i modernizację kanalizacji 
sanitarnej. Zwłaszcza na wsiach gospo-
darka ściekowa często wciąż opiera się 
na rozproszonym systemie szamb, które 
w przypadku nieszczelności powodują 
zanieczyszczenie wód gruntowych. Dla 
wygody mieszkańców, ale również w 
celu zminimalizowania ryzyka zanie-
czyszczenia wód, jak największa liczba 
użytkowników powinna zostać objęta 
systemem komunalnych sieci kanali-
zacyjnych. Dofinansowanie takich in-
westycji zapewnia m.in. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku. W 2018 roku 
dzięki takiemu wsparciu rozbudowano 
sieć kanalizacyjną w miejscowości Ra-
kowiec w gminie Kwidzyn.

W ochronie zasobów wodnych rów-
nie ważne jak dobre nawyki indywidu-
alne są działania systemowe – przed-
siębiorców i instytucji państwa, w tym 
samorządów. To one posiadają instru-
menty do prowadzenia czynnej i biernej 
ochrony wód. W pierwszej grupie znaj-
dują się m.in. budowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków, zabezpieczenie 
składowisk odpadów przemysłowych 
i wysypisk śmieci w taki sposób, aby 
odpady i ich odcieki nie przedostawały 

Mieszkańcy Pomorza na przysłowiowej własnej skórze mogli przekonać się, 
jak dużą potencjalną katastrofą ekologiczną może się okazać zanieczyszcze-
nie wód. W maju br. doszło do awarii przepompowni ścieków na Ołowiance 
w Gdańsku, wchodzącej w skład miejskiego systemu kanalizacyjnego. Przez 
niemal trzy dni trwał awaryjny zrzut ścieków do Motławy. W ten sposób w za-
ledwie 66 godzin do rzeki, a w konsekwencji do wód Zatoki Gdańskiej, tra�ło 
około 150 tysięcy ton ścieków (czyli 5 procent przepływu wód w Motławie)! 
Przez kilka dni w okolicach feralnej przepompowni unosił się nieprzyjemny 
zapach, a na wodzie w turystycznym centrum miasta unosiła się plama nieczy-
stości. Na szczęście badania sanitarne wody w Zatoce Gdańskiej nie wykazały 
przekroczenia norm bezpieczeństwa higienicznego, a kilkudniowy zakaz kąpie-
li na trójmiejskim odcinku wybrzeża Bałtyku miał tylko pro�laktyczny charakter.
Można zatem stwierdzić, że zarządcy systemu kanalizacji w Gdańsku mieli „wię-
cej szczęścia niż rozumu”. Mimo wszystko awaria z jednej strony ukazała ska-
lę zanieczyszczeń wytwarzanych przez współczesne społeczeństwa, z drugiej 
uświadomiła wielu obserwatorom, jak poważne i realne jest ryzyko skażenia 
środowiska naturalnego, w tym głównie wód. Tą bezprecedensową w skali całej 
Polski sytuację należy zatem uznać za swego rodzaju ekologiczną żółtą kartkę. 
Obyśmy nigdy nie doczekali się czerwonej.

się do wód podziemnych i powierzch-
niowych (warstwy izolacyjne, oczysz-
czanie wód odpływowych), napowie-
trzanie wód stojących (aby zachować w 
nich bioróżnorodność)  czy wdrażanie 
nowych ekologicznych (w tym przy-
padku bardziej „wodooszczędnych”) 
technologii przemysłowych. Z kolei 
bierna ochrona wód to przede wszyst-
kim tworzenie stref ochronnych wokół 
ujęć wody pitnej lub szczególnie istot-
nych środowiskowo zbiorników wod-
nych, w których obowiązują bardziej 
restrykcyjne przepisy, np. zakazujące 
najbardziej szkodliwych form działal-
ności gospodarczej.

Większość wymienionych wyżej 
działań jest kosztowna, ale konieczna. 
Bez czystych wód w odpowiedniej ilości 
nie funkcjonuje gospodarka, a przede 
wszystkim następuje degradacja śro-
dowiska naturalnego. Zanieczyszczenie 
wód jest także tą formą skażenia przy-
rody, której negatywne skutki człowiek 
jako gatunek odczuwa najszybciej i w 
największym stopniu. Nic zatem dziw-
nego, że w 2010 roku Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych uznała dostęp do 
czystej wody za jedno z praw człowieka. 
Nie odbierajmy go sobie bezmyślnie 
sami.

Adam Chmielecki

W przeliczeniu na jednego 
mieszkańca zasoby wody 
w Polsce wynoszą około 
1500 metrów sześciennych. 
To zaledwie jedna trzecia 
średniej w Unii Europejskiej, 
mniej niż w  Hiszpanii i tyle 
samo co w Egipcie.
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Wodę trzeba nie tylko oszczędzać, ale także chronić przed zanieczyszczeniem. 

Jeszcze trochę śmieci 
 i będziemy mieli nową wyspę...


