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EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych (EKOROB)
Celem projektu jest opracowanie programu działań dotyczącego ograniczenia
zanieczyszczeń obszarowych w oparciu o efektywne kosztowo metody biotechnologii
ekohydrologicznych i inne innowacyjne metody wypracowane w projekcie przyczyniającego
się do osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego wód Zbiornika Sulejowskiego.

Zlewnia Pilicy

Występowanie toksycznych zakwitów sinicowych
jest efekt postępującej eutrofizacji Zb. Sulejowskiego
Zb. Sulejowski

(www.geoportal.gov.pl)

Identyfikacja presji
i oddziaływań
przy wykorzystaniu
modeli i metod GIS

Kwantyfikacja procesów
w naturalnie
występujących strefach
ekotonowych

Wdrażanie rozwiązań z
zakresu biotechnologii
ekohydrologicznych

Testowanie
i kalibrowanie
rozwiązań
w systemach
modelowych

PROGRAM DZIAŁAŃ
OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ OBSZAROWYCH

Opiniowanie
proponowanych
rozwiązań przez
członków Platformy
Interesariuszy

Podnoszenie
świadomości
ekologicznej
społeczności lokalnej

Działanie: Kształtowanie stref ekotonowych
A.1.1. Przygotowanie projektów koncepcyjnych stref ekotonowych w zlewni
bezpośredniej zbiornika
W ramach prac przygotowawczych do koncepcji stref
ekotonowych wykonano:
1. Zainstalowano sieć piezometrów do analizy
wody pierwszego poziomu wodonośnego;
2. Analizę warunków hydrogeologicznych
wykonano mapę lokalnych utworów
powierzchniowych, lokalną mapę hydroizohips,
przekroje geologiczne w wytypowanych
przekrojach badawczych;
3. Aktualizację map podkładów geodezyjnych w
obszarach projektowanych stref ekotonowych do
celów projektowych w obszarach poligonów
demonstracyjnych.
4. Prowadzony jest monitoring wody, gleby i
roślinności

Poligony demonstracyjne Barkowice Zatoka i Barkowice Łąka
Optymalizacja istniejących, zdegradowanych stref ekotonowych w obrębie zatoki zbiornika
narażonej na zanieczyszczenia obszarowe pochodzące z terenów użytkowanych rolniczo i
zabudowy całorocznej

B1
B2
B3
B4
B5

(www.geoportal.gov.pl)

Mapy rozmieszczenia zbiorowisk roślin

Koncepcja strefy ekotonowej
w zlewni bezpośredniej Zb. Sulejowskiego
na wysokości miejscowości Barkowice
„Barkowice Zatoka”

LEGENDA:
Granica działki

Murawa trawiasta; nasadzenia

Granica pomiędzy poligonami

Szuwar mozgowy; nasadzenia

166,60 N.P.P.

Szuwar mannowy; nasadzenia

Ściana denitryfikacyjna
Szuwar trzcinowy; nasadzenia
Płotek ochronny
Szuwar pałkowy; nasadzenia

1.

Zachowanie wierzbowisk

2.

Zachowanie szuwaru trzcinowego
Zachowanie występujących
zbiorowisk

Koncepcja strefy ekotonowej
w zlewni bezpośredniej Zb. Sulejowskiego
na wysokości miejscowości Barkowice
„Barkowice Łąka”

LEGENDA:
Nowozałożona murawa trawiasta

Granica działek
Granica pomiędzy poligonami
166,60 N.P.P.

1.
2.

Zarośla wierzbowe przeznaczone
do powiększenia
Miejsce na ognisko+ ławy

Zabudowa ograniczająca wjazd

3.
Płotek ochronny
Tablice edukacyjno-informacyjne

Miejsce na altanę
Zaplanowana plaża
Zachowanie zbiorowisk
występujących

Poligon demonstracyjny Zarzęcin:
Zatoka wraz z przylegającą dolinką okresowo występującego cieku we wsi
Zarzęcin jako przykład podjęcia działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń
obszarowych dopływających wodami gruntowymi i powierzchniowymi z obszaru
intensywnie zabudowanego

piezometry

(www.geoportal.gov.pl)

Koncepcja strefy ekotonowej w zlewni
bezpośredniej Zb. Sulejowskiego
na wysokości miejscowości Zarzęcin

LEGENDA:

*

Granica działki

1.

Zbiorowisko 1:
murawa trawiasta

Obserwowany wysięk
wody w dolinie

2.

Zbiorowisko 2:
kaczeniec+mieta+kosaciec

Ściana denitryfikacyjna

3.

Zbiorowisko 3:
mozga+pałka+tatarak+kosaciec

Płotek ochronny

4.

Zbiorowisko 4:
kaczeniec+mieta+strzałka wodna

Nasadzenia wierzby
Ciąg komunikacyjny – bariera
złoże żwirowo-wapienne
z głazami narzutowymi
Kamienie

5.

Obszar zacieniony

6.

Szuwar mozgowy

7.

Szuwar trzcinowy

8.

Zabezpieczenie skarpy narzutem
kamienno-wapiennym w płotkach

Poligon demonstracyjny Swolszewice Duże:
Odcinek ujściowy strumienia do zatoki zbiornika jako przykład działań mających
na celu redukcję ładunku związków biogennych pochodzącego ze zlewni rolniczoleśnej doprowadzanego strumieniem do zatoki zbiornika i prowadzącego do
formowania się zakwitów toksycznych sinic

(www.geoportal.gov.pl)

Swolszewice Duże: mapowanie osadów w odcinku ujściowym cieku
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Transekt 1.
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Miąższość osadów
25 - 100 cm
Zawartość materii organicznej
w odcinku ujścia strumienia
2,32 - 14,56%,
w odcinku środkowym
5,97 - 62,09%,
w odcinku górnym
1,41 - 6,89%.
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Stężenie fosforu ogólnego
7,4 - 50,4 µg P/g s.m.

Transekt 6.
0
25
50
75
100
125
150

Osad

Woda

Analiza mikroskopowa próbek
nagromadzonego osadu
dennego wykazała obecność
licznych komórek sinic, które w
sprzyjających warunkach fizykochemicznych przedostają się z
osadu do toni wodnej generując
zakwit sinic, który następnie
przedostaje się wraz z ruchami
mas wody do zatoki zbiornika.

Koncepcja strefy ekotonowej
w zlewni bezpośredniej Zb. Sulejowskiego
na wysokości miejscowości Swolszewice Duże
LEGENDA:
Odmulenie cieku na długości cofki
Formowanie skarpy z nasadzeniami
Odtworzenie kinety cieku

Działanie: Monitoring efektywności istniejących stref ekotonowych w zlewni Pilicy
Wytypowano charakterystyczne dla zlewni Pilicy zbiorowiska roślinne występujące w strefach
ekotonowych charakterystycznych dla dolin wykorzystywanych rolniczo:
• strefa ekotonowa o charakterze szuwaru trzcinowego;
przykładem są obszary występujące w dolinie rzeki Strawy (dopływ Luciąży) na wysokości
wsi Kałek,

Działanie: Monitoring efektywności istniejących stref ekotonowych w zlewni Pilicy
• strefa ekotonowa o charakterze szuwaru mozgowego; przykładem są obszary
występujące:
1. w dolinie rzeki Radońki na wysokości wsi Marianka

2. w dolinie rzeki Ojrzanka w okolicach wsi Taras ,

Działanie: Monitoring efektywności istniejących stref ekotonowych w zlewni Pilicy
• strefa ekotonowa z elementami charakterystycznymi dla zarośli wierzbowych; przykładem
są obszary w dolinie rzeki Luciąży w okolicy wsi Mierzyn,

• strefa ekotonowa z elementami nadrzecznego łęgu jesionowo-olszowego; przykładem są
obszary w dolinie rzeki Strawy na wysokości wsi Kałek

Działanie: Testowanie rozwiązań w systemach modelowych w Stacji Terenowej UŁ
Projekt zakłada utworzenie poligonu demonstracyjnego w celu prezentacji możliwości
wprowadzenia proponowanych działań na innych obszarach. W skład poligonu demonstracyjnego
wchodzić będą skonstruowane strefy ekotonowe położone w zlewni bezpośredniej Zbiornika
Sulejowskiego oraz systemy modelowe w Stacji Terenowej w Treście nad Zbiornikiem
Sulejowskim.
W celu zaprojektowania systemu demonstracyjnego w Stacji Terenowej UŁ został przeznaczony
obszar ze 110 metrową linią rozwinięcia skarpy . Skarpy zostaną odpowiednio ukształtowane pod
względem spadku, nasadzeń roślinności, poziomu wody tak aby odzwierciedlały najczęściej
spotykane warunki panujące w strefach ekotonów.

Działanie: Testowanie rozwiązań w systemach modelowych w Stacji Terenowej UŁ

Systemy modelowe do obserwacji redukcji
odpływu substancji pokarmowych (azotu
i fosforu) w symulowanych warunkach poprzez
przechodzenie przez różne typologiczne strefy
ekotonowe

A5. Stworzenie platformy interesariuszy
Projekt zakłada identyfikację interesariuszy (władze regionalne, władze lokalne, NGO,
uczelnie, szkoły), ich integrację poprzez stworzenie platformy interesariuszy dla wymiany
doświadczeń, transferu wiedzy i podejmowania decyzji w zgodnie z koncepcją
uspołeczniania procesu podejmowania decyzji dla zrównoważonego rozwoju.
Platforma będzie również miejscem omawiania przebiegu realizacji projektu i opiniowania
proponowanych działań i rozwiązań
W dniu 16 listopada 2010r. w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Polskiej Akademii
Nauk Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO (MI
PAN ERCE p/a UNESCO) w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie platformy interesariuszy w
ramach Projektu LIFE+ EKOROB „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych”.

Działanie: Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej
Spotkania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej
Planuje się zorganizowanie 10 spotkań ogólnodostępnych: 5 z nich
planuje się w formie spotkań z mieszkańcami miejscowości
położonych w otoczeniu zbiornika; 5 w szkołach w trakcie spotkań
okolicznościowych (festyny itp.).

Zajęcia praktyczne dla szkół
Edukacja szkolna miałaby charakter pracy laboratoryjnej i
terenowej na obszarze skonstruowanych stref ekotonowych oraz
w Stacji Terenowej UŁ w Treście. Planuje się zorganizowanie 10
spotkań, w których uczestniczyliby uczniowie z okolicznych szkół
podstawowych i gimnazjalnych

Działanie: Zarządzanie projektem
W dniu 17 marca 2011r. w siedzibie RZGW w Warszawie odbyło się I spotkanie Honorowego
Komitetu Sterującego Projektu EKOROB, którego rola jest opiniowanie, doradztwo a także
monitoring postępu realizacji projektu.
Do uczestnictwa w Komitetu Sterującego oprócz
przedstawicieli partnerów realizujących projekt
zaproszono przedstawicieli:
• Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
• NFOŚiGW
• KZGW
• WFOŚiGW w Łodzi
• WIOŚ w Łodzi

Ustalenia - I Spotkania HKS
• członkowie komitetu pozytywnie ocenili zakres działań realizowanych w projekcie;
• podjęto decyzję o zaproszeniu przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa jako kolejnego członka HKS;
• wskazano źródła finansowania akcji edukacyjnych dla wzrostu świadomości społeczeństwa na
obszarze realizowanego projektu;

Działanie: Zarządzanie projektem

