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W myśl tej koncepcji, infrastruktura hydrotechniczna
pozwala na sterowanie parametrami hydrologicznymi
rzeki czy zbiornika, kontrolując jakość ich wody i stan
ekologiczny. Z kolei odpowiednie kształtowanie
elementów biologicznych pozwala modyfikować
niektóre procesy zależne od hydrologii cieku. Takie
podejście
nie
jest
powszechnie
stosowane
w obszarach zurbanizowanych, gdzie tradycyjnie
korzysta się jedynie z rozwiązań inżynierskich,
w których możliwości sterowania cyklami naturalnymi
są silnie ograniczone z uwagi na ogromny wpływ
człowieka na środowisko.
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According to this concept, hydrotechnical infrastructure enables to control hydrological parameters
of a river or a reservoir to improve quality of its water
and ecological status. In turn, proper shaping of the
biological elements allows to modify some of the
processes dependent on the watercourse hydrology.
Such an approach is not typically applied in urban
areas, where traditionally only engineering solutions
are used, while their usefulness in controlling natural
cycles in cities are often severely limited due to huge
anthropopressure on the environment.

quality of the Bzura River and eliminate cyanobacteria
which form a bloom in the reservoirs was made under
+

-

-

(1)
analysis
of threats
& opportunities

2010

(2)
rehabilitation
concept
& design

(3)
implemented
investments

Project stages

(4)
optimisation
of systemic
solutions

(5)
training

2015
www.arturowek.pl

6

AŚ

B1-B17

AG

zbiorniki rekreacyjne „Arturówek”

ulica Strykowska

AD

ulica Boruty

ra

-

ulica Działka

Bzu

-

ulica Wycieczkowa

ulica Skrzydlata

Kompleks rekreacyjny „Arturówek” położony jest
w północnej części Łodzi, w dzielnicy Bałuty,
w granicach największego w Europie wewnątrz
granic miasta kompleksu leśnego - Lasu
Łagiewnickiego o pow. 1200 ha. W 1996 r. z części
lasu utworzono rezerwat przyrody Las Łagiewnicki
o powierzchni 69,85 ha. Głównym przedmiotem
ochrony jest kompleks naturalnych zbiorowisk
roślinnych w postaci grądu i dąbrowy. Las
Łagiewnicki położony jest zaledwie kwadrans drogi
od centrum miasta. „Arturówek” usytuowany jest
w dorzeczu rzeki Bzury, która bierze swój początek
u podnóża Wzgórz Łagiewnickich. Bzura płynie ku
zachodowi, tworząc najpierw na długości kilku
kilometrów kaskadę 17 niewielkich zbiorników,
a następnie trzy kilkuhektarowe zbiorniki rekreacyjne
w Arturówku. Wokół zbiorników znajdują się liczne
ścieżki spacerowe i rowerowe oraz wiele innych
atrakcji: plaża, place zabaw dla dzieci, miejsca na
piknik oraz baza noclegowa i gastronomiczna.

rzeka
Bzura

zbiorniki małej retencji

kierunek przepływu rzeki
kierunek spływu wód deszczowych

LEGENDA: Bzura - rzeka Bzura, AD - zbiornik Arturówek dolny, AŚ - zbiornik Arturówek środkowy, AG - zbiornik Arturówek górny,
B1-B17 - sekwencja 17 zbiorników małej retencji w źródłowym odcinku rzeki
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Inflow of stormwater from city impermeable surfaces

AŚ

AG

recreational reservoirs ’Arturowek’ river
Bzura

Strykowska street

AD

Boruty street

ra

Działka street

Bzu

Wycieczkowa street

Skrzydlata street

-

B1-B17

small retention reservoirs

direction of stormwater runoff
direction of the river flow

LEGEND: Bzura - river Bzura, AD - Arturowek lower reservoir, AŚ -Arturowek middle reservoir, AG - Arturowek upper reservoir,
B1-B17 - a sequence of 17 small water retention reservoirs in the source section of the river
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Pollution inflowing into rivers and reservoirs
negatively impacts their functioning. Phosphorus and
nitrogen compounds (so called: nutrients or nutrient
substances) introduced into the surface water
increase its fertility, i.e. causes eutrophication.
These elements enter aquatic environment mainly as
a result of human activity as they are contained in
universally used cleaning agents or fertilisers, and
even is present in dusts which is washed out form in
the city. These compounds may also accumulate in
bottom sediments in the reservoirs, from where they
can be released back to the water in summer, thus
increase its pollution.

>
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called internal load, like i.e.

The efficiency of the treatment strongly depends not
only on the type of the vegetation planted, but also on
the land topography and management, as well as the
degree of pollution. Unfortunately this solution
requires large areas, which are not always available
in urban zones.
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Sekwencyjny System Sedymentacyjno-Biofitracyjny (SSSB)
- etapowy system do oczyszczania wody z wykorzystaniem procesu
opadania na dno zbiornika zanieczyszczeń stałych (sedymentacja)
oraz usuwania z wody związków fosforu i azotu poprzez ich reakcje
z wapieniem i dolomitem zawartych w filtrze geochemicznym
oraz wbudowywanie w strukturę roślin (biofiltracja)

REGULACJA
I KONTROLA
PROCESÓW
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Sequentional Sedimentation and Biofitration System (SSBS)
- 3 step water purification system using the process of solids
sedimentation and removal of phosphorus and nitrogen compounds
by their reaction with limestone and dolomite contained in the
geochemical filter and than their incorporation
into the structure of plants (biofiltration)
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ZADANIE 5
ZADANIE 1

ZADANIE 4
ZADANIE 3
ZADANIE 2

Bzu

ra

SW B17

AD
AŚ

B8

B7
B7a

AG

B16

ZADANIE 6
zbiorniki rekreacyjne „Arturówek”

rzeka
Bzura

zbiorniki małej retencji

LEGENDA: Bzura - rzeka Bzura, AD - zbiornik Arturówek dolny, AŚ - zbiornik Arturówek środkowy, AG - zbiornik Arturówek
górny, B16, B17 - dwa ostatnie zbiorniki w sekwencji 17 akwenów, B7, B7a, B8 - sekwencja 3 zbiorników połączonych ze sobą
w środkowej kaskadzie akwenów
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to retain and pretreat the stormwater from the Wycieczkowa St.);

to reduce the reservoirs’ internal load of nutrients).

-

AŚ, AD and AG

TASK 5
TASK 1

TASK 4
TASK 3
TASK 2

Bzu

ra

SW B17

AD
AŚ

B8

B7
B7a

AG

B16

TASK 6
recreational reservoirs ’Arturówek’ river
Bzura

small retention reservoirs

LEGEND: Bzura - river Bzura, AD - Arturowek lower reservoir, AŚ - Arturowek middle reservoir, AG - Arturowek upper reservoir,
B16, B17 - the latter two reservoirs in the sequence of 17 reservoirs, B7, B7a, B8 - a sequence of three reservoirs connected to
each other in the middle part of the reservoirs' cascade
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EH-REK: Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek”(Łódź)
jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (LIFE08 ENV/PL/000517)

Dokarmianie ptactwa wodnego oraz ryb zanieczyszcza wodę i dno zbiornika
co może powodować pojawienie się w wodzie glonów
i toksycznych sinic.

50

1kg

1-2t

kaczek

fosforu

glonów
i sinic
ZAKAZ KĄPIELI

Obecność sinic w wodzie może zagrażać
zdrowiu ludzi i zwierząt
oraz uniemożliwiać rekreacyjne użytkowanie zbiornika!!!
Dokarmianie ptactwa wodnego dopuszczalne jest poza obszarem zbiornika,
jedynie w okresie zimy.

-

(stężenia azotu całkowitego i fosforu całkowitego
nawet 10-krotnie wyższe od tych naturalnie występujących w wodzie);
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1,2

0,4

50 ducks living on the reservoir introduces approx.
1,4 kg of nitrogen and 0,6 kg of phosphorus into
the water);

indirectly through the Bzura River (the concentration of total nitrogen and total phosphorus was
even 10-times higher than the concentration naturally occurring in the water);
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Zagospodarowanie zlewni Stawów Stefańskiego

LIFE08 ENV/PL/000517

cmentarz
las iglasty
las liściasty
las mieszany
nieużytki
niska zabudowa strefy peryferyjnej
ogródki działkowe
osiedle mieszkaniowe
parki, skwery, zieleńce
pole uprawne
wysypisko
zbiornik wodny
zabudowa niska, jednorodzinna
zakład przemysłowy
zabudowa użyteczności publicznej
łąka

Ekohydrologiczna rekultywacja
zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź)
jako modelowe podejście do
rekultywacji zbiorników miejskich
(EH-REK)
ANALIZA ZAGROŻEŃ I SZANS

1 km

SYSTEM WSPIERANIA DECYZJI
w rekultywacji

MAŁYCH
ZBIORNIKÓW
WODNYCH

EH-REK: Ekohydrologiczna rekultywacja
zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź)
jako modelowe podejście do rekultywacji
zbiorników miejskich

pod redakcją
Tomasza Jurczaka, Iwony Wagner
i Macieja Zalewskiego

Autorzy:
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Michał Jaglewicz
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Development of Jana Ponds drainage basin

1 km

KONCEPCJA REKULTYWACJI
STAWÓW STEFAŃSKIEGO
I STAWÓW JANA W ŁODZI
opracowana w ramach projektu

EH-REK

Investments

EH-REK: Ekohydrologiczna rekultywacja
zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź)
jako modelowe podejście do rekultywacji
zbiorników miejskich

cemetery
coniferous forest
deciduous forest
mixed forest
barren
low buildings of peripheral zone
allotments
residential buildings
parks, squares, lawns
farmland
railway areas
water reservoir
low buildings, single-family
industrial plant
fire tanks, swimming pools
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The innovative system (SSBS), which was developed
under the project, is used to intercept and treat
stormwater coming from several inflows, including
e.g. Wycieczkowa St. At this site, it consists of the
underground and the ground sections, and stabilises
runoff of precipitation stormwater from the urban
catchment, which minimises the flood risk and
effectively eliminates suspension and nutrients thus
reduces the process of the progressing eutrophication of the recreational reservoirs. The system
removes 90,0% of suspension, 75,9% of total
nitrogen (TN), 76,4% of total phosphorus (TP), and
from 47,5% to 74,2% of other nutrient substances
transported with precipitation stormwater from the
street to the river. Equally high efficiency was
obtained for the other sites.
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In 2014, a measure to optimise the implemented
investments and assess efficiency of their operations
was carried out. In terms of the objective of maintaining
high quality of the water, a trophic structure of the fish
was optimised by increasing the share of predator fish
to 40-45%. The littoral vegetation zone was expanded
by additional planting of aquatic vegetation, i.e.: Typha
angustifolia, Typha latifolia, Iris pseudacorus,
Glyceria maxima, Schoenoplectus lacustris , Carex
acutiformis, Carex rostrata, and Carex riparia, whose
efficiency in removing nitrogen and phosphorus ranged
from 2,28-7,42 g and 0,39-1,28 g respectively, from
each square meter of the zone.
www.arturowek.pl
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oraz mediów, które wielokrotnie

Promocja projektu to również liczne spotkania
w Arturówku ze społecznością lokalną, mieszkańcami
Łodzi. Taką okazję stworzył np. piknik ekologiczny
organizowany w ramach Łódzkiego Międzynarodowego Festiwalu Piknikowego 2015 czy Bieg
Sylwestrowy, w ramach których odwiedzający
Arturówek mieszkańcy Łodzi mogli zapoznać się
z zastosowanymi w projekcie rozwiązaniami,
wynikami projektu, a także uzyskać informacje na
temat działań realizowanych w ramach projektu
LIFE+ EH-REK.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ
ROZWIĄZAŃ BIOTECHNOLOGICZNYCH
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Całkowity budżet projektu wyniósł 1 244 319 euro,
w tym 1 011 069 euro kosztów kwalifikowalnych.
Udział finansowy KE wyniósł 489 157 euro,
NFOŚiGW 451 612 euro, a wkład własny
beneficjentów 303 550 euro.

Uczestnicy projektu
Katedra Ekologii Stosowanej: Tomasz Jurczak, Iwona Wagner, Zbigniew Kaczkowski, Małgorzata Łapińska,
Bogusława Brewińska-Zaraś, Kamil Dawidowicz, Agnieszka Bednarek, Zuzanna Oleksińska, Renata Włodarczyk,
Magdalena Podawca, Zdzisław Gralka, Katarzyna Gorzkowska, Maciej Zalewski
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Anna Dębińska, Zbigniew Gajewski, Piotr Rybiński, Jacek Wolski, Krzysztof Malicki,
Krzysztof Helman, Grzegorz Rzeźnik, Adam Drabik, Ewa Chybowska, Mirosław Mokrzycki, Szczepan Gosiński,
Małgorzata Kaźmierczak
Łódzka Spółka Infrastrukturalna: Marek Pater, Żanetta Majcherczak-Skorupa, Barbara Ferta-Błaszkowska, Paweł Anyszewski
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN: Katarzyna Izydorczyk, Ilona Gągała, Monika Dzięgielewska-Geitz ,
Edyta Cichowicz, Katarzyna Anyszewska, Aleksandra Skowron, Magdalena Urbaniak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Dorota Mirosław-Świątek, Ignacy Kardel, Mikołaj Piniewski
Artur Magnuszewski (Uniwersytet Warszawski), Paweł Licznar (Politechnika Wrocławska),
Mikołaj Kokociński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Wojciech Frątczak (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie),
Tomasz Mieszczankin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Bogusław Szulc i Rafał Szczepocki (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi),
Krzysztof Tłoczek (Polski Związek Wędkarski w Łodzi), Donata Mathews (Aksikon, Łódź, tłumacz), Ewa Wojtczak
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Lodz

The total project budget reached 1 244 319 euro, including
1 011 069 euro of the eligible cost.
The EC financial contribution reached: 489 157 euro,
NFEPWM: 451 612 euro, and matchfunding provided by
the beneficiaries: 303 550 euro.
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