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W przydomowych systemach 
oczyszczania ścieków dużą grupę stanowią 
oczyszczalnie hydrobotaniczne, w których 
proces oczyszczania ścieków wspomagany 
jest przez rośliny.  

 Ze względu na stosowane rośliny, 
tego typu oczyszczalnie możemy podzielić 
na: systemy z roślinnością bagienną, 
systemy z roślinnością wodną 
zakorzenioną, systemy     z roślinnością 
wodną pływającą.  

W roślinnych oczyszczalniach 
ścieków wykorzystuje się właściwości 
niektórych roślin, stwarzając warunki, 
w których nagromadzone w wodzie 
biogeny są odprowadzane z wody. Rośliny 
w swym rozwoju wykorzystują 
dopływające zanieczyszczenia 

Roślinami, które można zastosować 
do tego celu są na przykład: 
- trzcina pospolita  
- pałka wodna 
 - kosaciec żółty –posiada grube, silnie 
rozgałęziające się kłącze i żółte, okazałe 
kwiaty. 
-sit 
-tatarak zwyczajny 
-manna mielec 
- cibora papirusowa 
-paciorecznik 
-knieć błotna 
-oczeret 
-wierzby krzewiaste 
-turzyce 

Oczyszczalnie makrofitowe,                      
w których wykorzystuje się rośliny takie 
jak trzcina pospolita czy pałka wodna  - 
typowe rośliny szuwarowe i inne rośliny 
mogące rosnąć na podtopionym terenie                   
i wbardzo żyznym środowisku - stanowić 
mogą bardzo ładny element krajobrazowy        
i estetyczny. Roślinne oczyszczalnie 
ścieków spełniają swoją rolę tam, gdzie 
zależy na umiejętnym wkomponowaniu 
zastosowanych roślin np. w harmonijną 
całość otoczenia. 

 Rola roślin – to nie tylko pobieranie pierwiastków przez rośliny i w ten sposób 
usuwanie ich ze ścieków, ale przede wszystkim równomierne dostarczanie tlenu do podłoża 
systemem kłączy i ogromna powierzchnia dla rozwoju bakterii, czyli błony 
mikrobiologicznej.  



I tak dla przykładu, trzcina transportuje 
tlen poprzez źdźbła do kłączy i korzeni,                     
a następnie do strefy gruntu wokół 
korzenia, rozluźnia strukturę gruntu poprzez 
przerastanie korzeniami, pozwala na optymalny 
przyrost mikroorganizmów w strefie gruntowo-
wodnej, zaś substancje pokarmowe są pobierane 
przez roślinę i wbudowywane w jej komórki. 

Kolejną rośliną stosowaną                               
w oczyszczaniu ścieków jest rzęsa wodna 
(drobna).  
Lubi wody bardzo żyzne, unika zaś bardzo 
czystych wód. W odpowiednich warunkach 
bardzo szybko namnaża się pobierając składniki 
pokarmowe z wody jak również z powietrza.  

Kosaciec żółty (Irys żółty) to wytrzymała 
roślina stosowana w oczyszczalniach roślinnych, 
nadająca się również do oczka wodnego.           
Szybko się rozrasta i przyczynia się                            
do oczyszczania wody ze związków 
pokarmowych. Kosaćce pięknie kwitną - mogą 

rosnąć także na rabacie, ale 
zdecydowanie nadają się do 
oczka wodnego, gdzie szybciej 
się rozrastają. 
 

. 
 
 


