
399Biotesty jako narzędzie wspierające zarządzanie procesem oczyszczania ścieków

Oczyszczalnie ścieków wprowadzając oczyszczo-
ne ścieki do rzek, spełniają istotną rolę w zachowa-
niu odpowiedniej jakości wód powierzchniowych. 
Jednakże pomimo wprowadzania najnowszych tech-
nologii, które pozwalają usunąć zanieczyszczenia w 
stopniu wymaganym przez aktualnie obowiązujące 
przepisy, nieustannie pojawiają się trudności z osią-
gnięciem dobrego stanu ekologicznego rzek. Do 
oczyszczalni ścieków, a tym samym do środowiska 
docierają jednak nie tylko związki, których oznacza-

nie jest wymagane przez przepisy, ale także związki 
nowe. Prowadzi to do niewykrywania wielu substan-
cji toksycznych i w efekcie zaniża ocenę realnego 
ryzyka. Uzupełnieniem analiz chemicznych pozwala-
jącym poznać charakter ścieków dopływających do 
oczyszczalni oraz efektowność ich oczyszczania stała 
się w ostatnich latach analiza bioindykacyjna. Arty-
kuł omawia możliwość wykorzystania biotestów w 
procesie zarządzania oczyszczalnią ścieków.

BIOTESTY JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE PROCESEM OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW

Streszczenie

BIOASSAYS AS A SUPPORTING TOOL IN MANAGEMENT OF THE WASTEWATER TREATMENT 
PLANT

Summary

Wastewater treatment plants (WWTP) are play-
ing the fundamental role in the maintaining high 
water quality. However, in spite of introducing more 
and more advanced treatment technologies, the 
treatment plants still appear to be threat for achieve-
ment of good ecological status of freshwater ecosys-
tems and environmental sustainability. The quality 
of waste is assessed according to regulations, which 
covers only limited number of pollutants. However, 
there are contaminants that are not currently cov-
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