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Ekotony
dla redukcji zanieczyszczeñ obszarowych

FINANSOWANIE:
.

www.ekorob.pl

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA - INSTRUMENT FINANSOWY LIFE+
KOMPONENT "POLITYKA I ZARZ¥DZANIE W ZAKRESIE ŒRODOWISKA"
oraz
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Za³o¿enia projektu EKOROB:
Postêpuj¹ce prze¿yŸnienie Zbiornika Sulejowskiego jest wynikiem
wysokiego ³adunku zwi¹zków fosforu i azotu dochodz¹cego wodami Pilicy i jej
dop³ywów. Przyczynami takiego stanu s¹ zanieczyszczenia punktowe z
ulegaj¹-cych stopniowej poprawie ale wci¹¿ niewystarczaj¹co efektywnych
oczyszczalni œcieków, jak równie¿ zanieczyszczenia obszarowe pochodz¹ce z
terenów u¿ytkowanych rolniczo, ze Ÿle zabezpieczonych sk³adowisk
nawozów, a tak¿e wynikaj¹ce z braku lub niew³aœciwej konstrukcji p³yt
gnojnych i nieszczelnych szamb.
Ograniczenie w sposób trwa³y zanieczyszczeñ obszarowych w
intensywnie u¿ytkowanym krajobrazie rolniczym jest mo¿liwe w wyniku
stosowania dobrych praktyk rolniczych ale przede wszystkim poprzez
wdra¿anie ekohydrologicznych, systemowych i innowacyjnych
rozwi¹zañ, które zostan¹ wypracowane w projekcie.
Jedn¹ z istotnych metod ograniczenia dop³ywu zwi¹zków biogennych z
terenów rolniczych jest odtworzenie i utrzymywanie na styku l¹du i wody
roœlinnych stref buforowych - ekotonów.

Sp³yw
z terenów rolniczych
do rzeki

Redukcja
nutrientów
w strefie ekotonowej

{

Ekotony dla redukcji zanieczyszczeñ obszarowych
Dziêki pozyskanym œrodkom finansowym z Komisji Europejskiej oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
projektu LIFE+ EKOROB realizowane s¹ prace wdro¿eniowe takie jak:
konstruowanie, kalibracja i optymalizacja ró¿nych typów stref
ekotonowych na obszarach intensywnego zasilania zwi¹zkami biogennymi Zbiornika Sulejowskiego. Dla oceny efektywnoœci stref ekotonowych prowadzona jest tak¿e analiza funkcjonowania naturalnie
wystêpuj¹cych ekotonów zlokalizowanych w dolinach rzek.
Projekt EKOROB zak³ada sformu³owanie Programu Dzia³añ
ograniczenia zanieczyszczeñ obszarowych w dorzeczu Pilicy
przyczyniaj¹cego siê do osi¹gniêcia dobrego stanu ekologicznego wód
Zbiornika Sulejowskiego. Punktem wyjœcia dla tworzonego programu bêdzie
identyfikacja obszarów szczególnie istotnych dla redukcji zanieczyszczeñ
obszarowych. Koñcowym efektem podjêtych dzia³añ bêdzie: opracowanie
metodyki kszta³towania stref ekotonowych; mapa rekomenduj¹ca obszary
przeznaczone pod strefy ekotonowe w dorzeczu Pilicy, a tak¿e propozycja
harmonogramu dzia³añ dla ograniczenia zanieczyszczeñ obszarowych.
Dla skutecznego i szybkiego wdro¿enia opracowanych w projekcie
rozwi¹zañ niezbêdne jest zaanga¿owanie w³adz lokalnych, stowarzyszeñ i
inwestorów. St¹d, projekt EKOROB zak³ada stworzenie Platformy
Interesariuszy dla wymiany doœwiadczeñ i transferu wiedzy. Platforma
umo¿liwi stworzenie niezale¿nej przestrzeni do dyskusji nad proponowanymi
dzia³aniami oraz podejmowania nowych inicjatyw poprawiaj¹cych stan
œrodowiska i zwiêkszaj¹cych potencja³ ekonomiczny regionu.
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