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Ścieki, według aktualnie obowiązujących aktów
prawnych (17, 18, 19), sąto substancje i energie wpro-
wadzone bezpośrednio lub za pośrednictwem kanali-
zacjt do wód i ziemi. Mogą one, ze względu na swój
skład lub stan, zanieczyszczaó, zmieniać stan flzycz-
ny, chemiczny lub biologiczny odbiorników albo dzia-
łac ntszcząco na świat roślinny lub zwierzęcy. W Pol-
sce odprowadzono w 1999 r. do wód powierzchnio-
lvych ogółem 9492,2 hm3 ścieków (1). W tej ilości
2664,8 hm3 (28,Ioń) stanowiły ścieki wymagające
oczy szczenia, z ktory ch 37 6,4 hm3 (I 4,Ioń) nie pod-
dano w ogóle oczyszczaniu. PozostaŁa częśc była pod-
dana oczy szczeniu mechanicznemu, chemicznemu
bądź biologicznemu. W ogólnej ilości odprowadzo-
nych w 1999 r. ścieków 7902,3hm3 (83,20ń) stanowi-
ły ścieki poprodukcyjne, pochodzące w przeważają-
cej większośclzzakładów przemysłowych. W tej ilo-
ści 1074,9 hm3 (I3,6oń) stanowiły ścieki wymagające
oczyszczęnia, resztę umownie czyste wody chłodni-
cze.
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Jedną z gaŁęzi przemysłu spożywczego są zakłady
produkuj ąc e, pr zetw arzaj ące i konserwuj ące mię so.
Zakłady te, w klasyfikacji Ministerstwa Srodowiska,
zaszetegowano do grupy mogących pogorszyć stan
środowiska naturalnego (11). Z jednej strony dokonu-
je się to popTzezwyĘNarzane odpady (mierzvva,żwacz-
ka, odchody zwierzęce, osady ściekowe, resztki po-
produkcyjne itp.), zakwalifikowane przez Ministra
Srodowiska do podgrupy 02 0l i 02 02 (l0), z drugiej
zaś przez wprowadzane do środowiska ścieki.

Wypływ ścieków z zakładow mięsnych utrzymuje
się od kilku lat na poziomie 5,4 hm3 w ciągu roku. Aż
96,30ń odpływów z zakŁadow mięsnych (5,2 hm3)
wymaga jednak oczyszczania, co jest ewenementem
nie tylko w skali całego przemysłu, ale takżę w skali
przemysłu spozywczego. Uciążliwość dla środowiska
ś cieków z zakŁadów mi ę snych wynika z zaw arto ści w
nich przede wszystkim dużej ilości zanieczyszczeń
or ganicznych (o dch o dy, tre ś ć przewodu p okatmowe -

go, skrawki mięśniowe,popłlczyny z procesów tech-



no l o gicznych), chemic zny ch (NaC l, azotyny, azotany
i fo s forany, środki dezynfekcyj ne), mikrobiolo gicznych
i parazytologicznych 

9I?z z negatywnego oddziałyrva-
nia sensorycznęgo ścieków poprzez emisję tzw. odo-
r ow, c zyli ne gatywnych sub stancj i zap achowych.

W aspekcie sanitamym ścieki rzeźniane zagrażają
środowisku nafuralnemu m.in. poprzez obecność w
nich form rozwojowych pasożytów, wywołujących
schorzenia lldzi i zwl,erząt,Izolowano z nich zarów-
no robaki obŁe (Ascaris sp., Toxacara, Ancylostomai
Trichuris) i płaskie (Taenia saginata, T so]ium, Di-

p h yl l o b o thri um l a tum, E ch in o c o c c u s gran u l o sas), j ak
również pierwotniaki (Tox opl as ma gondi i, En tama e ba
histo]itica, Sarcocystis sp.) (cyt.5, 15, 16).

Założęniem b adań własnych było okre ś leni e ro dz a-
j u i stopni a zanie c zy szczęnia p ar azy tolo gi czne go o d-
p Ęwow p o cho dząc y ch z r zeźni ń żniący ch s i ę nowo -
czesnością i wielkością produkcj i.

Mateliał imetody
Badania przeprowadzono na ściekach przemysłowych z

2 zakładów przemysłu mięsnego, różniących się pod wzglę-
dem wielkości produkcji i nowoczesności. Zakład A oce-
niono jako starego typu, zakład B - jako w pełni nowocze-
sny. W okresie przeprowadzanlabadańprodukcja w zakła-
dzie A wynosiła 46 ton/dobę, co pozwollło zaliczyc ten
zakład do przetwórni średniej wielkości (3).Przy tej skali
prodLrkcji średnie zlżycie wody wynoslło 2024 m3/dobę, a
wypływ ścieków kształtował się na takim samyrn pozio-
mie. Zakład B z produkcją sięgającą 375 t/dobę zaliczono
do grr-Lpy dużych zakładów (3). Przy tak wysokinr pozio-
mie produkcji średnie zużycie wody przez zakład wynosi-
ło 2700 m3/dobę, a wypływ ścieków kształtował się na po-
ziomie 2300 m3/dobę. Istniejący w obu zakładach system
kan al i zacyj ny zapewniał r ozdział ścieków przemysłowych
od ścieków socjalnych, a ścieki surowe powstające pod-
czas procesów produkcyjnych, przed ich odprowadzeniem
do kanalizacji miejskiej, poddawane były oczyszczaniu
mechanicznemu w podczyszczalniach zakładowych. W obu
zakładachzastosowany był tylko pierwszy stopień oczysz-
czania, polegający na wykorzystaniu procesów flotacji po-
łapzonej z jednoczesnym napowietrzaniem ścieków. W pod-
czyszczalni zakładu B procesy oczyszczanla wspomagano
dodatkowo poprzez działanie I'7oń siarczanu glinu w ilości
150-230 g Al.(SO/,/m3 ścieków. Próbki do badań pobiera-
no przy ujściu ścieków z podczyszczalni do kanalizacji
miejskiej wg zaleceń PN (6, 7, 8). Jednorazowo pobierano
1 l ściekow do oznaczęńparazytologtcznych.

Badanie rodzaju form rozwojowych pasozytów i ichltcz-
by przeprowadzano w osadzie uzyskanym z próbki ście-
ków o objętości 1 l wg metody Quinn i wsp. (9) w modyfi-
kacji Gundłacha i wsp. (2). W tym celu próbkę ścieków
pozostawiano na 24 h w celu sedymentacji osadu, a na-
stępnie odpipetowywano płyn znad osadu. Do ok. 50 ml
zawiesiny osadu dodawano 50 mL0,0025% roztworu Twe-
en 80, homogenizowano przez 1 min., a następnie filtro-
wano przez gazę młyńską o średnicy oczek l80 pm do pro-
bówek wirówkowych. Filtrat wirowano przez I0 min. przy
2600 g. Po usunięciu supetnatantu do osadu ponownie do-

dawano roztwotu Tween 80 i powtarzano proces homoge-
nizacji oraz wirowania. Supematant usuwano, a do osadu
dodawano 100 ml nasyconego roztworu NaCl, homogeni-
zowano go przez l min., a następnie wirowano 10 min.
przy 2600 g. Po odwirowaniu uzupełniano roztwórNaCl w
probówkach wirówkowych aż do powstania menisku wy-
pukłego, a probówki przykrywano szkiełkami. Po upływie
30 min. odciągano pipetą nieco roztworu i ostroznie zdej-
mowano szkiełko, które przykrywano szkiełkiem nakryw-
kowym. Form rozwojowych pasożytów poszukiwano pod
mikroskopem przy 1 00-krotnym powiększeniu.

Wyniki iomówienie
Ogólne występowanie pasożytów w próbkach po-

dano w tab. 1. Pasożytami stwierdzonymi w odpły-
wachz obu zakładów byĘ nicienie. Ich formy rozwo-
jowe wykazano w jednakowym procencie próbek w
obu zal<ładach. We ws zy stki ch próbkach p o cho dzących
z zakładu A stwierdzono obecność jaj nicieni podrzę-
du S trongyl ata, w 4 5,5ań próbek - j aj a A s c a ri s sp., a w
63,8oń - larwy nicieni. W ściekach z zakładu B jaja
Strongylata i Ascaris qp. występowały w zbliżonym
procencie (68,2Yo i 63,60ń). Obecność larw nicieni
stwierdzono natomiast tylko w jednej próbce (4,5%).

W tab. 2 podano ilościowe występowanle poszcze-
gólnych form rozwojowych pasoźytów w ogólnej ich
liczbie stwierdzonej w ściekach. Odpływy obuzakła-
dow rożnlły się pod względem ogólnej liczby stwier-
dzonych w nich form pasożytow. Liczba ta była pię-
ciokrotnie wyższa w zakładzie A (201 form) ntż w
zakładzieB (44 formy). W obu zakładachdominowa-
ły 1aja nicieni podrzędu Strongylata(68,2% i 59,I%).
S to sunkowo wys oki, zwłaszcza w ś ciekach zakładu B

Tab. 1. Występowanie form rozwojolvych pasożytów w prób-
kach odpływów końcowych badanych zakładów mięsnych

Tab. 2. Występowanie form rozwojowych - liczba (%) - po-
szczególnych pasożytów w ogólnej liczbie pasożytów stwier-
dzonych w odpływach końcowych badanych zakładów mię-
snvch

Objaśnienie: n* - ogólna liczba stwierclzonych forrrr rozwojo-
wych pasożytów w badanych próbkach odpływów

Jaia Strongylata

Jaia Ascaris sp.

Larwy nicieni

137 (68,2"/")

25 (12,4,/")

39 (19,4%)

26 (59,1%)

17 (38,6%)

1 (2,3./"|



(38,6Yo),byŁudział jaj glist rodzaju Ascaris. Larw ni-
cieni było natomiast więcej w ściekach z zakŁadu A
(I9,4%).

Reasumując należy stwierdzić, że odpĘwy końco-
we zbadanych zakładów mięsnych zawięrały stadia
rozwojowe nicieni - juju i larwy. Występowały one w
jednakowym procencie prób w obu zaĘadach(73,3%).
Biorąc j ednak pod uwagę liczbę poszczegolnych form
rozwojowych pasoĄrtów w odniesieniu do ogólnej licz-
by pasożytów stwierdzonych w ściekach, więcej za-
wieraĘ ich ścieki z zakŁadl starego typu. Przypusz-
czalnątegoprzyczynąbył brak w tym zakresie wspo-
magania procesów mechanicznego oczys zczania ście-
ków substancjami chemicznymi, którę natomiast miało
miejsce w zakładzie nowoczesnym. Stosowanie bo-
wiem koagulantow i flokulantów zdecydowanie obni-
ża stop ień zanie czy szczenia ś ci eków p as o żytami.

Wśród form pasożytów występujących w ściekach
dominowały znajdujące się w różnych stadiach roz-
wojowych jaja nicieni podrzędu Strongylata. Są to
pospolite pasożyĘ, w większo ści żołądkowo-j elitowe,
zwierząt domowych i wolno żyjących, niepatogenne
dla ludzi (13), obejmujące m.in. rodziny Strongylidae,
77i cho s trongyl i dae t Ancyl os tom ati dae. Rozróżnienie
jaj poszczególnych gatunków, a nawet rodzajów lub
rodzin jest praktycznie niemożliwe w oparciu o bada-
nia biometrycznę. W badanych ściekach licznie wy-
stępowaĘ także jaja glist. Mogły to być zarowno jĄa
glisty świńskiej (Ascaris suum), jaki ludzkiej (A. lum-
bricoides). Stanowiąone istotne zagrożenie dla ludzi i
zwierząt ze względu na oporność na działanie czynni-
ków środowiskowych (5, I 4, 1 5). Stwierdzone w bada-
niach, w większości uszkodzonę i z zahrtąstrukturą
larwy nicieni, reprezentowaĘ prawdopodobnie wolno
żyjące nicienie saprobiontyczne. Nie można jednak
wykllczyć, że częśc z nich była wyklutymi larwami
nicieni - pasożytów podrzędu Strongylatai Ascaris sp.

Pasozyty są stałym składnikiem ścieków. Nie eli-
minuje ich całkowicietakże oczyszczanie ścieków. Po
oczyszczaniu mechanlcznym pozostaje bowiem w
ściekach od 40-75%, a po biologicznym od 2-I2%
pasożytów (5). Kłapeć (4) stwierdzlła jaja Ascaris w
4 I,5Yo próbek osadu ściekowego przefermentowane-
go i w 460ń próbek osadu odwodnionego. Według
wymagań dla ścieków do wykorzystania rolniczego
dopuszczalna jest obecność do 10 jaj Ascaris ]umbrico-
idesw 1 l ścieków (20). W przypadku osadów ścieko-
\\rych stosowanych w rolnictwie,liczba Ęwych jaj pa-
sofiów jelitowych Ascaris sp., TTichuris sp. i Toxaca-
ra sp. nle może być większa niż 10 w 1 kg s.m. osadóq
natomiast w osadach wykorzystywanych do rekultywa-
cji gruntów Ltczba ta nie może przekraczać 300 (12).
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GOGEV S., LEMAIRE M., THIRY E.: Częstotli-
wość występowania przeciwciał dla ludzkiego ade-
nowirusa typ 5 u bydła w Belgii. (Prevalence of an-
tibodies to human adenovirus type 5 in Belgian cat-
tle). Vet. Rec. 148, ]52-]54,200I (24)

C]elern badań było wykazanie obecności przeciwciał d]a adenowitusa czło-
wieka typu 5 (HAd 5) u bydła oraz elventualne 1ł,ykorzystanie tego wirusa jako
we]<tora do produJ<cji szczepionek dla bydła Przebadano w tym cclu 397 suro-
wic bydła w wieku ponad l roku pochodzących z lJ fęrn z 4 prowincji beLgl.1-

skich Do badań włączono też zl7 surowic pocl.oclzących od jałówe1< w rvieku do
1 roku, Tylko r,r, l9 surowicach bydła w wiel<u ponad l roku występowały prze-
ciwciała dla HAd 5 Zadna z surowic pochodzących od jałówek rv rvieku do l

roku nie zawierała przecirvciał dla wirusa HAd 5. Bydło reaguja.ce pozytywnie
u,ystępowało w ]3 fermach Ponieważ przeciwciała dla HAd 5 występują rzad-
ko lL bydła. wirus HAd 5 może byc stosowany z powodzeniem jako wektor anty-
genów szczepiollkorvych

G.


