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    ZAKWITÓW SINIC 
W ZBIORNIKU ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE 

THE USE OF BIOLOGICAL METHODS TO MITIGATE BLUE – GREEN 
ALGAE BLOOMS IN THE ZEMBORZYCKI IMPOUNDMENT IN LUBLIN

The zemborzycki impoundment is a small shallow low – land water reservoir within the 
limits of city of lublin. The water quality and the ecological balance in the impoundment 
have worsened significantly during the thirty years of operation as a recreational 
reservoir. Eutrophication was the key problem which prompted the enviromental 
protection department of the city of lublin to start remediation activities using various 
biological methods. The initial  aim is to establish the causes and directions of the 
changes in the physical – chmical and ecological properties of the reservoir. This should 
lead to a definition of the corrective action that would bring the reservoir back to its 
coveted role of the water sports and recreation center for the region.

1. Wprowadzenie 

Ekosystemy s odkowodne dziel  si  na trzy kategorie: 
a) ekosystemy wód stoj cych (jeziora, stawy, zbiorniki okresowo wysychaj ce)
b) ekosystemy wód p yn cych (rzeki, potoki, strumienie) 
c) ekosystemy przej ciowe lub po rednie (zbiorniki zaporowe) 

Ka de z tych ekosystemów posiada ró ne pochodzenie, uwarunkowania morfome-
tryczne i hydrograficzne jak równie  inn  struktur  biocenotyczno – ekologiczn .

Zbiorniki zaporowe charakteryzuj  si  wyra nym zró nicowaniem wewn trznym za-
równo pod wzgl dem fizykochemicznym, jak i biologicznym. Zwi zane jest to w wyst -
powaniem wzd u  ich osi stref: rzecznej,  przej ciowej i jeziorowej.

Zespo y ekologiczne, które kszta tuj  si  w tych zbiornikach wykazuj  pewn  odr b-
no  poniewa  maj  cechy zbli one zarówno do biocenoz jeziornych, jak i do biocenoz 
rzecznych.
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 W dolnej cz ci zbiornika, podobnie jak w jeziorach dominuj  zespo y organizmów 
limnofilnych – plankton i bentos. W górnej (niezale nie od czasu retencji) przewa aj
zespo y organizmów reofilnych,  charakterystycznych dla rzek – ubogi plankton, bogat-
szy makrobentos.

W zbiornikach  zaporowych litoral nie wyst puje lub jest szcz tkowy,  nie  stanowi 
zatem istotnej bariery zatrzymuj cej sp ywaj ce do ich wód ze zlewni substancje bio-
genne.

 Zbiorniki  zaporowe w zale no ci od po o enia fizjogeograficznego dziel  si  na na-
st puj ce kategorie: górskie, podgórskie, nizinne, a w zale no ci od zajmowanej po-
wierzchni na du e i ma e.

Takim w a nie niewielkim nizinnym zbiornikiem zaporowym jest Zbiornik Zemborzycki.
Powsta  on  w 1974 r. dzi ki spi trzeniu wód rodkowego odcinka rzeki Bystrzycy 

Lubelskiej, która jest lewostronnym dop ywem rzeki Wieprz.
Administracyjnie zbiornik ten le y w granicach miasta Lublin na po udniowym skra-

ju zajmuj c obszar naturalnej pradoliny Bystrzycy. W budowie geologicznej  tego terenu 
wyst puj  utwory czwartorz du, trzeciorz du i kredy górnej.

Utwory czwartorz du wyst puj ce w dolinie rzeki posiadaj  mi szo  do 17 – 18 m. 
W rejonie pierwotnego  przebiegu  koryta rzeki wyst puj  grunty organiczne – namu y i 
torfy o mi szo ci 2,0 m. Po utworzeniu zbiornika grunty te znalaz y si  pod wod .

Zlewnia po rednia zbiornika (obszar, z którego wszystkie wody opadowe poprzez 
system rzeczny trafiaj  do zbiornika) obejmuje powierzchni  725 km2 . Zachodnia cz
zlewni zbudowana jest  z lessów i utworów lessopodobnych,co w po czeniu z wy yn-
nym krajobrazem oraz przewa aj cym rolniczym u ytkowaniem ziemi (grunty orne sta-
nowi  70,7%) wskazuje na potencjalnie silny wp yw zlewni zbiornika na sk ad chemicz-
ny jego wód, w tym niestety na dostaw  zwi zków eutrofizuj cych.

Zbiornik Zemborzycki zajmuje obszar 282 ha, powierzchnia u ytkowa 278 ha, mak-
symalna d ugo  4000 m, szeroko  1800 m. rednia g boko  wynosi ok. 2m, maksy-
malna 6m, przy zaporze czo owej 4m. Przy maksymalnym pi trzeniu pojemno  zbior-
nika wynosi 7,7 mln m3 , natomiast przy normalnym poziomie pi trzenia 6,5mln m3 Od
strony po udniowo – wschodniej i wschodniej zbiornik otoczony jest lasem mieszanym z 
przewag  sosny, który wchodzi w sk ad kompleksu le nego „Las D browa”, od strony 
zachodniej brzegi przylegaj  do pól uprawnych i zabudowa  wsi Zemborzyce.

Brzegi zbiornika na ok. 64% jego obwodu zosta y wybetonowane, co doprowadzi o
do zniszczenia bardzo wa nej dla stanu ekologicznego (w tym czysto ci wód) strefy 
litoralowej, uniemo liwiaj c jej naturalne odnawianie, a jednocze nie znacznie zmniej-
szy o to walory estetyczne akwenu.

Zbiornik Zemborzycki jako typowy zbiornik zaporowy stabilizuj c poziom wód po-
wierzchniowych i gruntowych chroni przed powodziami, gromadzi zapas wody pitnej 
wykorzystywanej do celów gospodarczych. Posiada równie  funkcje eglowne,  w dkar-
skie i energetyczne.

W sezonie letnim jest miejscem wypoczynku mieszka ców miasta staj c si  akwe-
nem o charakterze turystyczno – rekreacyjnym. Znajduje si  na nim wyci g nart wod-
nych, a w jego otoczeniu umiejscowione s  o rodki wypoczynkowe: „Marina”, „S o-
neczny Wrotków” oraz „D browa”.
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1.1. Eutrofizacja – diagnoza  stanu ekologicznego –  rekultywacja   

Ramowa Dyrektywa Wodna z 2000 r. (2000/60/WE) na o y a na pa stwa Unii Euro-
pejskiej obowi zek gospodarowania  zasobami wód powierzchniowych w taki sposób, 
eby do 2015 r. osi gn y one dobry stan ekologiczny. Wymóg ten stawia przed zarz d-

cami wód zadania nie tylko utrzymywania zbiorników wodnych w dobrym stanie, ale te
w przypadku degradacji konieczno  podj cia prób ich rekultywacji.

Najcz stsz  przyczyn  degradacji zbiorników wodnych jest ich eutrofizacja.
Jest to proces polegaj cy na wzbogaceniu wody biogenami w szczególno ci zwi z-

kami fosforu i azotu powoduj cymi przyspieszony wzrost glonów oraz wy szych form 
ycia ro linnego w wyniku którego nast puj  niepo dane zak ócenia biologicznych 

stosunków w rodowisku wodnym oraz pogorszenie jako ci tych wód. 
 Proces eutrofizacji jest nieuchronny, stanowi  bowiem etap naturalnej ewolucji 

zbiorników wodnych przyspieszony dzia alno ci  cz owieka (odlesianie, erozja, dop yw
biogenów itp.). Tempo tego procesu jest szczególnie szybkie w p ytkich jeziorach poli-
miktycznych i zbiornikach zaporowych 

Obecnie jest to problem tak powszechny, e eutrofizacja wód sta a si  problemem 
globalnym.

Zbiorniki zaporowe nale  do najbardziej podatnych na eutrofizacj , co wynika z ich 
budowy i funkcji. W zasadzie mo na powiedzie , e ka dy zbiornik zaporowy ju  od 
momentu jego budowy ulega procesowi degradacji, ze wzgl du na zachodz c  tu szybko 
eutrofizacj  wód.

Czynniki, które to determinuj  to: szybkie tempo gromadzenia fosforu w osadach 
dennych (w zbiorniku zaporowym nast puje osadzanie si  cz stek niesionych w nurcie 
rzecznym), zmiana warunków wietlnych i termicznych w wodach rzecznych poddanych 
spowolnieniu (szybko p yn ce wody rzeczne po wp yni ciu do zbiornika ulegaj  nagrza-
niu i nas onecznieniu), wahania poziomu wody w zbiorniku zaporowym wynikaj ce z 
ich funkcji (czasowe ods anianie osadów dennych przy brzegach sprzyja ich mineraliza-
cji i uwalnianiu zwi zków biogennych), zazwyczaj bardzo rozleg a zlewnia (wody 
rzeczne zanim trafi  do zbiornika zaporowego zbieraj  wod  z du ego obszaru).

Dodatkowymi czynnikami ryzyka s : rolnicze u ytkowanie zlewni, pod o e w zlewni 
podatne na wymywanie (np. lessowe), niew a ciwa gospodarka rybacka (du a obsada 
ryb karpiowatych).

Zbiornik Zemborzycki ze wzgl du na uwarunkowania fizjograficzne i hydrograficz-
ne jest ekosystemem wodnym nara onym na zewn trzne oddzia ywania. Dostaj  si  do 
niego ró ne zanieczyszczenia i substancje biogenne, które s  transportowane przez rzek
Bystrzyc  jak równie  sp ywaj  z okolicznych pól uprawnych. Dodatkowo sytuacji ta-
kiej sprzyja fakt, e jako typowy zbiornik zaporowy posiada s abo rozwini ty pas ma-
krofitów w litoralu przybrze nym.

Nadmierne zasilanie wód Zbiornika Zemborzyckiego  biogenami spowodowa o nie-
korzystne zmiany w sk adzie gatunkowym i strukturze dominacji fito i zoocenoz, nast -
pi o znaczne pogorszenie si  jako ci wody w niektórych okresach do tego stopnia, e
zosta y wy czone z u ytkowania k pieliska znajduj ce si  nad zbiornikiem.

 Niezadowalaj cy stan ekologiczny zbiornika, utrzymuj ce si  zakwity wody spowo-
dowane nadmiernym namna aniem glonów i sinic spowodowa y konieczno  podj cia
dzia a  zmierzaj cych do poprawy tego stanu.

Pierwszym krokiem by a zorganizowana przez Wydzia  Ochrony rodowiska UM 
Lublin 24. 02. 2004 r.  ogólnopolska konferencja naukowa  p.n. „Jak poprawi  stan eko-
logiczny Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie”? w której wzi li udzia  naukowcy z 
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Polski specjali ci od eutroficznych zbiorników zaporowych oraz przedstawiciele samo-
rz du, organizacji ekologicznych.

Kluczowymi zagadnieniami, które by y omawiane w ramach panelu dyskusyjnego, a  
maj cymi wp yw na popraw  stanu ekologicznego zbiornika  by y:

• gospodarka wodno – ciekowa w zlewni rzeki Bystrzycy 
• rola ro linno ci
• wp yw gospodarki rybackiej
• bariery biologiczne 

Na podstawie wniosków zg oszonych przez uczestników konferencji zosta y okre-
lone podstawowe cele w d ugofalowym programie naprawczym, które wytyczy y kie-

runki  dzia aniom rekultywacyjno – ochronnym   prowadzonym przez Wydzia  Ochrony 
rodowiska od 2004 r.

 G ówny nacisk zosta  po o ony  na: 
• spowolnienie tempa eutrofizacji
• popraw   prze roczysto ci wody 
• wyeliminowanie zakwitów sinic 

Poszczególne etapy naszych dzia a  postaramy si  opisa  i scharakteryzowa .

Biomanipulacja

Wykorzystuj c t  metod  rozpocz li my oddzia ywanie na struktury i funkcjonowa-
nie ekosystemu wodnego prowadz c do po danych dla cz owieka skutków w postaci 
poprawy jako ci wody.  Metoda  ta polega a na agodzeniu symptomów eutrofizacji po-
przez zmian  zale no ci pomi dzy poszczególnymi grupami organizmów pomimo wy-
sokiej yzno ci rodowiska.

W metodzie tej do zwalczania glonów planktonowych wykorzystali my  poszczegól-
ne poziomy piramidy troficznej, w której ryby  drapie ne stanowi  szczytowy poziom i 
pe ni  funkcj  istotnego czynnika kszta tuj cego struktur  zespo ów planktonowych i 
dennych.

Wyst puj ce w Zbiorniku Zemborzyckim silne zakwity wody ograniczaj ce jej prze-
zroczysto  maj  wp yw na struktur   gatunkow  ichtiofauny.

Wskutek ma ej przezroczysto ci  ro linno  zanurzona w rodkowej i dolnej cz ci
akwenu jest s abo rozwini ta, co jest niekorzystne dla ryb fitofilnych, które sk adaj  ikr
na ro linno ci i w ród niej znajduj  w a ciwe warunki bytowania, z kolei ma a przezro-
czysto  wp ywa niekorzystnie na  ryby drapie ne, które s  bardzo cennym gatunkiem  
zarówno pod wzgl dem gospodarczym jak i przyrodniczym.

W pierwszych latach istnienia kiedy ro linno  naczyniowa by a na etapie silnego 
rozwoju zbiornik by  zarybiany rybami ro lino ernymi. W ten sposób do zbiornika trafi-
y amury.

Ryby te wy erowa y   znaczne ilo ci ro lin, ale wykorzysta y  je w niewielkim stop-
niu (1 – 2 %), a wydalane odchody  przyspieszy y  obieg materii i u y ni y  zbiornik.

Przez okres 20 lat zbiornik by  intensywnie zarybiany narybkiem i kroczkiem karpia, 
co pog bi o proces eutrofizacji prowadz c do dalszej degradacji ekosystemu.

 Karp w wi kszych ilo ciach wyra nie wp yn   na przyspieszenie obiegu materii or-
ganicznej i tym samym na wzrost yzno ci zbiornika. Gatunek ten eruje w strefie przy-
dennej, wzrusza warstw  osadów dennych, czego nast pstwem jest uwalnianie do wody 
zwi zków biogennych.

Wprowadzany do zbiornika  narybek tego gatunku jak równie  karasia srebrzystego, 
p oci nadmiernie wyjada   zooplankton (g ównie wio larki) co  powodowa o  nadmierny 
rozwój  fitoplanktonu.
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W strukturze  ekologicznej rybostanu   zdecydowan  przewag  posiadaj  ryby spo-
kojnego eru z których leszcz stanowi a   90%, a w pocz tkowej fazie istnienia zbiorni-
ka ryby drapie ne: szczupak, sum, sandacz, bole , w gorz, oko    stanowi y 40% z cze-
go sam szczupak stanowi  30 %.

Wspólnie z Polskim Zwi zkiem W dkarskim Zarz d Okr gu w Lublinie prowadz -
cym dzia alno  rybacko – w dkarsk  w oparciu o Rozporz dzenie Dyrektora Regional-
nego Zarz du Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20. 05. 2004 r. w sprawie usta-
nowienia obwodów rybackich na publicznych ródl dowych wodach powierzchniowych  
w obwodzie rybackim rzeki Bystrzycy Nr. 2 obejmuj cym rzek  Bystrzyc  od jazu we 
wsi Prawiedniki w km 41,10 jej biegu do jazu pi trz cego Zbiornika Zemborzyckiego w 
km. 32,92, wraz ze zbiornikiem zaporowym rozpocz li my wprowadzanie zmian w 
strukturze ilo ciowej i jako ciowej ichtiofauny zbiornika. 

Przebudowa struktury gatunkowej rybostanu polega a na zwi kszeniu dawki zary-
bieniowej ryb drapie nych szczupaka i suma w zró nicowanej strukturze wiekowej. 
Dzi ki temu, zooplankton czyli organizmy filtruj ce wod   uwolnione spod presji ryb 
karpiowatych  rozwija y si  jeszcze silniej i jeszcze bardziej  filtrowa y wod    powodu-
j c, e stawa a  si  ona   bardziej przezroczysta. Zapewniony  wi kszy dost p wiat a do 
warstw przydennych wp ywa  na  rozwój ro linno ci zanurzonej oraz na zmniejszenie 
zakwitów wody.

W latach 2005 – 2007 wpu cili my do zbiornika ok. 9000 kg drapie nika.
W trosce o ochron  wpuszczanych ryb  zosta y zwi kszone wymiary ochronne 

szczupaka do 55 cm, suma do 80 cm. Jednocze nie ograniczono dzienne limity  po o-
wowe do 1 sztuki  obu gatunków.

Wprowadzono równie  zakaz ca kowitego stosowania zan t w dkarskich, w celu zmniej-
szenia adunku masy  organicznej (sk adaj cej si  g ównie z w glowodanów).  Ilo  wrzuca-
nej do zbiornika zan ty przez w dkarzy ocenia si  na 100 – 400 kg dziennie.

Przeprowadzili my akcj  oznakowania ok. 700 sztuk wpuszczonego do zbiornika  
szczupaka znaczkami Carlina, Dzi ki temu mo liwe b dzie okre lenie   tempa wzrostu,  
czasokresu przebywania w zbiorniku, aktywno ci, intensywno ci i cz stotliwo ci ero-
wania.

Przeprowadzili my przy wspó pracy z PZW Lublin kontrolne od owy.
Od awianym gatunkiem by   drobny leszcz o wadze  jednostkowej 0,2 – 0,3 kg.  Ryby w 

ilo ci ok 1400 kg przekazano do Miejskiego O rodka Pomocy Rodzinie w Lublinie z prze-
znaczeniem dla najbardziej potrzebuj cych.  Przy okazji od owów stwierdzono dobry stan 
rekrutacji (naturalnej lub z zarybie  ) sandacza i silnej populacji tego drapie nika w zbiorni-
ku. Dlatego w celu utrzymania takiego stanu  rokrocznie wykonujemy sztuczne tarliska dla 
tego gatunku w ilo ci ok. 700 sztuk  z ga zi drzew iglastych, ja owca oraz wikliny. Zatapia-
ne s  one w  dolnej cz ci zbiornika (okolica zapory czo owej).

Makrofity

Zbiorowiska makrofitów wodnych Zbiornika Zemborzyckiego s  s abo rozwini te,
ze wzgl du na wybetonowanie znacznej cz ci brzegów zbiornika oraz na du y udzia
ryb ro lino ernych w ichtiofaunie.

Najbogatsze zbiorowiska wyst puj  w rejonie wp ywu rzeki Bystrzycy  odgrywaj c
bardzo wa n  rol  w procesach samooczyszczania wód. Dzi ki ich oddzia ywaniu woda 
w tej strefie zbiornika ma najwi ksz  prze roczysto .

Porównuj c wyniki bada  z lat 80 daje si  niestety zauwa y  wyra ne zubo enie
zbiorowisk makrofitów wodnych w ca ym zbiorniku, co jest zjawiskiem  bardzo nieko-
rzystnym dla jego stanu ekologicznego i zdolno ci samooczyszczania wody.
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Do poprawy jako ci wody wykorzystali my  interakcje pomi dzy ro linno ci  wodn
(makrofity) i rybami, a pozosta ymi komponentami ekosystemu, zw aszcza, e makrofity 
maj  olbrzymi wp yw na kszta towanie warunków siedliskowych panuj cych w zbiorniku.

 Pobieraj  one  substancje biogenne cz sto w ilo ciach znacznie wi kszych ni  fak-
tycznie potrzebne , wydzielaj   substancje  allelopatyczne oraz  stwarzaj   mo liwo ci
rozwoju zbiorowisk perifitonowych.

W ten sposób po rednio lub bezpo rednio makrofity ograniczaj  rozwój glonów 
planktonowych. Dodatkowo dostarczaj  schronienia przed rybami skorupiakom plankto-
nowym. Dzi ki temu   mog  si  one  rozwija , usuwaj c z wody fitoplankton, którym si
od ywiaj  na drodze filtracji.

Dodatkowo dzi ki makrofitom ograniczamy   zjawisko  resuspensji (ponownego do-
stawania si  osadów dennych do toni wodnej) poprzez zmniejszone  falowanie oraz 
dzi ki  zatrzymywaniu na powierzchni makrofitów  zawieszonych w wodzie cz stek
sta ych (sestonu).

Przy okazji prowadzonego przez Miejski O rodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” 
remontu zachodniego brzegu zbiornika po czonego z formowaniem skarp odwodnych 
na odcinku 1,5 km w strefie litoralu przybrze nego  nasadzili my wynurzon  ro linno
wodn  (trzcina, tatarak), natomiast skarp  odwodn  wzd u  jej korony obsadzili my
sadzonkami Irgi poziomej (Cotoneaster horizontalis).

W ten sposób zbiornik zosta  zabezpieczony  przed erozj  brzegow  wywo an  wa-
haniami poziomu wody, a dodatkowo zosta  utrudniony sp yw zanieczyszcze  i substan-
cji biogennych z pól uprawnych przylegaj cych do akwenu od strony zachodniej.

Bariery biologiczne 

W latach 2004 – 2006 zainstalowali my  333 p ywaj ce elementy bariery w rejonie 
jednego  k pieliska „Marina”.  Bariera zosta a rozstawiona w formie uku chroni c  k -
pielisko od strony otwartej wody.

W za o eniu przyj to, e  nie b dzie  stanowi a jednolitej konstrukcji przestrzennej, 
ale zbudowana b dzie   z du ej ilo ci niezale nych modu ów zakotwiczonych balastami 
w dnie.

Zadecydowa y o tym specyficzne cechy Zbiornika Zemborzyckiego:   nieprzewidy-
walne wahania  poziomu wody, zagro enia  ze strony p ywaj cych motorówek i agló-
wek, a tak e mo liwo ci zaczepienia bariery przez w dkarzy.

Pojedynczy modu  bariery „rozeta” sk ada   si  z ponad stu cylindrów (walców) wy-
konanych z siatki kontenerowej o oczkach 3x4 cm, siatka nie posiada a  splotów, a jej 
powierzchnia rozwini ta wynosi a  ok. 0,5 m2. Cylindry posiada y rednic  20 cm i wy-
soko  65 cm i tworzy y  struktur  mechaniczn  bariery.

Ka dy cylinder zosta  obleczony siatk  o drobnych oczkach 3x4 mm, w celu ochrony 
wn trza walca przed penetracj  ryb. Skonstruowany w ten sposób walec posiada  po-
wierzchni  ok. 1m2. Walce by y po czone w zespo y po 35 sztuk przez rurk  polietyle-
now  o rednicy 25 mm stanowi c  „obr cz” dla uformowanych w ko o cylindrów. 
Ka dy zespól posiada   dwie takie obr cze, jedn  w górnej cz ci zespo u, a drug  w 
dolnej.

W celu ochrony cylindrów przed kolizj  z obiektami p ywaj cymi, ka dy zespó  cy-
lindrów posiada  „odbój” w postaci rury o rednicy 40 mm uformowanej jako ko o o 
rednicy 1,60m. Zespó  cylindrów posiada rednic  1,30 m dlatego rura odbojowa nie 

dotyka a cylindrów, ale by a po czona z nimi „wahaczami” którymi by y plastikowe, 
elastyczne paski.
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W a ciwy modu  bariery powsta   dzi ki po czeniu trzech zespo ów cylindrów po-
przez zwi zanie ich odbojów i posiada   w górnej powierzchniowej cz ci  wk adki z 
pianki poliuretanowej, otwartoporowej.

Dzi ki temu na zainstalowanej barierze biologicznej przeprowadzili my nasadzenia 
wielu gatunków ro linno ci wynurzonej.   Korzenie i k cza tych ro lin poprzerasta y
plastikowe struktury zwisaj c  dooko a bariery i pod ni ,  a pobieraj c  z wody zwi zki
biogenne, stworzy y  jednocze nie refugia dla zooplanktonu i ryb umo liwiaj c  zadzia-
anie metody biomanipulacji.

Jednocze nie ocienia y pewn  powierzchni  toni wodnej przez co   utrudniony by
rozwój fitoplanktonu, a pojawi y si  korzystne warunki dla rozwoju bezkr gowców i 
mikroorganizmów. Równocze nie wydziela y one  do wody szereg zwi zków chemicz-
nych aktywnych biologicznie, które hamowa y wzrost i namna anie glonów w bezpo-
rednim otoczeniu.

Obserwacje prowadzone na zamontowanych elementach bariery wykaza y, e nast -
pi a wyra na dynamika rozwoju makrofitów zasiedlaj cych p ywaj ce wyspy.

Ustawili my tablice informuj ce o roli jak  b dzie spe nia a bariera biologiczna, 
wprowadzili my zakaz ca kowitego po owu ryb w jej pobli u z uwagi na mo liwo
uszkodzenia struktur.

S oma j czmienna

Na wschodnim brzegu zbiornika w rejonie k pieliska S oneczny Wrotków zainsta-
lowali my  na odcinku 450 m barier  biologiczn  ze sprasowanej s omy j czmiennej.

S oma by a umieszczona w specjalnych workach z tworzywa sztucznego. Przed 
ustawieniem bariery wykonali my test wyporno ciowy w celu dobrania odpowiedniego 
obci enia dla pojedynczej beli.

Podczas rozk adu s omy j czmiennej w wodzie przez grzyby w warunkach tleno-
wych, uwalniane zostaj  zwi zki chemiczne, które zapobiegaj  rozwojowi sinic.

Nie do ko ca jest wyja nione, czy zwi zki te wydzielane s  ze s omy, czy s  produ-
kowane podczas procesów metabolicznych grzybów. Ich dzia anie nie eliminuje istniej -
cych komórek sinic, ale zak óca podzia  komórkowy i zapobiega namna aniu si  tych 
organizmów.

W naszym przypadku baloty przebywa y w wodzie przez okres letni, po czym zosta-
y ze zbiornika usuni te.

Badania naukowe 

Przez ca y czas prowadzonej przez Wydzia  Ochrony rodowiska rekultywacji 
Zbiornika Zemborzyckiego prowadzone by y ró norodne monitoringowe  badania  fizy-
kochemiczne i biocenotyczne.

Przyczynia y  si  one do poznania przyczyn i kierunków zmian zachodz cych w 
strukturze ekologicznej zbiornika. Dzi ki nim mo liwe by o   podejmowanie  niezb d-
nych dzia a  zmierzaj cych do przywrócenia   walorów przyrodniczych oraz sportowo – 
rekreacyjnych tego akwenu.

Od roku 2003 wykonywane by y:
• Badania dynamiki toksycznych pojawów sinicowych i produkcji toksyn wraz z 

ustaleniem sposobów wyst powania zakwitów sinicowych w Zbiorniku Ze-
mborzyckim” przez Centrum Bada  Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk 
Stacja Badawcza w Lublinie. 
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• Badania elementów biologicznych i fizykochemicznych wód Zbiornika Zembo-
rzyckiego  przez Akademi  Rolnicz  w Lublinie Katedra Hydrobiologii i Ich-
tiobiologii

• Badania czynników fizykochemicznych wód Zbiornika Zemborzyckiego przez 
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrza skiego Polskiej Akademii Nauk 

• Badania monitoringu fito i zoocenoz Zbiornika Zemborzyckiego cznie z okre-
leniem bilansu biogenów przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrza skie-

go Polskiej Akademii Nauk 
     Podj li my próby odtworzenia ro linno ci na wschodnim brzegu zbiornika, który jest 
ma o atrakcyjnym z uwagi na to, e jest  umocniony na znacznej d ugo ci betonowym 
nabrze em.
Wyst puj ce na zbiorniku silne falowanie spowodowane przewa nie zachodnim kierun-
kiem wiej cych wiatrów  i jego niszcz ca si a wymusi a konieczno  przeprowadzenia 
wyj tkowo wnikliwej analizy, w celu zastosowania jak najlepszych  rozwi za  bioin y-
nieryjnych maj cych doprowadzi  do zazielenienia oczepowej cz ci nabrze a.
      Zainstalowali my dwie testowe instalacje które poddali my pó rocznej obserwacji na 
podstawie której ustalili my e:
System Felixfloat (FF) – zbudowany w oparciu o walce kokosowe  wykazywa  znaczne 
oznaki zu ycia,  polegaj ce na ubytku ilo ci w ókien kokosowych w walcach, na co wp yw
mia o silne falowanie dodatkowo pot gowane  si  fali odbitej o betonowe nabrze a.
System p ywaj cych szuwarów (SRD) – wykaza  wi ksz  odporno . Maty no ne i 
pewna cz  ro lin nie uleg a znacz cemu zniszczeniu.
W a nie te, które przetrwa y niekorzystne warunki po  wcze niejszym  wyhodowaniu  w 
szkó ce  planujemy posadzi   na tym systemie.
System taki odporny na lokalne warunki zostanie zainstalowany na zbiorniku jeszcze 
przed okresem letnim, co b dzie sprzyja o zarówno w a ciwej wegetacji ro lin zw asz-
cza w najtrudniejszych dla nich wczesnym okresie po przeniesieniu ze szkó ki, zapewni 
oczyszczaj ce dzia anie dla wody w czasie wzmo onego kwitnienia i spowoduje, e
brzeg zostanie zazieleniony co podniesie jego walory estetyczne.
     W  2008 r. Wydzia  Ochrony rodowiska UM Lublin planuje: 

• realizacj  bada   naukowych  wykonywanych w latach ubieg ych
• wykonanie badania hydrochemicznego i hydrobiologicznego w 2 dodatkowych 

punktach w korycie rzeki Bystrzycy powy ej wlotu rzeki do zbiornika, oraz po-
ni ej zapory czo owej. Dzi ki temu mo liwe b dzie  ustalenie skali zmian eko-
logicznych zachodz cych w toku przep ywu wód rzeki przez akwen 

• wykonanie badania hydrochemicznego wód zbiornika w co najmniej 3 punk-
tach  wzd u  jego osi, na g boko ci 1 i 2 m. Pozwoli to na okre lenie ró nic w 
zawarto ci biogenów i zawiesiny pomi dzy powierzchniowymi  i g bszymi
warstwami wody 

• zbadanie  zawarto ci zwi zków organicznych, a szczególnie w glowodanów w 
wodach w wierzchniej warstwie osadów dennych z okre leniem ich roli w roz-
woju mikroorganizmów wodnych 

• rozpocz cie realizacji projektu kszta towania p atów fitolitoralu wzd u  wybra-
nych odcinków brzegu zbiornika jako ro linnego biofiltru zanieczyszcze  i re-
fugiów dla fauny wodnej cznie z opracowaniem koncepcji docelowego 
ukszta towania strefy litoralowej 

• kontynuowanie dalszego zarybiania zbiornika drapie nikiem w odpowiedniej 
strukturze wiekowej 

• wykonanie krze lisk dla sandacza 
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       Planowali my równie  w  okresie zimowym (z powierzchni lodu) wykona  odwier-
ty osadów dennych  z wykonaniem analizy struktury i sk adu tych osadów. Dzi ki temu 
by oby mo liwe wyja nienie stopnia zasilania wewn trznego zbiornika.   Zadanie to  z 
uwagi na  dodatnie temperatury w okresie zimowym oraz brak  pokrywy lodowej  mu-
sieli my od o y  na   pó niejszy termin (koniec roku lub zima 2009 r. ).

2. Podsumowanie   

Otoczenie Zbiornika Zemborzyckiego jak równie  po o ona powy ej niego dolina 
rzeki Bystrzycy podlegaj  procesom intensywnej urbanizacji.

Powierzchnia terenów zabudowanych zwi kszy a si  wzd u  rzeki dwukrotnie, pro-
wadz c do ekologicznej izolacji doliny rzeki i samego zbiornika, co poci ga za sob
odci cie dróg ekologicznego zasilania, ubo enie ró norodno ci biologicznej i os abienie
zdolno ci regeneracyjnych systemu ekologicznego rzeki i zbiornika..

Warunkiem utrzymania wysokich walorów rodowiska przyrodniczego Lublina jest 
zapewnienie dobrego dost pu do rzek i zbiorników wodnych, a zw aszcza do dolin i 
koryt rzecznych. 

Zmeliorowane i osuszone dna dolin rzecznych nie powinny by  zabudowywane, ale 
nale y  pozostawi  je  miejskimi terenami zielonymi z przeznaczeniem na rekreacj .

Koryto rzeki powy ej zbiornika w znacznej cz ci uregulowano, niszcz c lub ograni-
czaj c naturaln  struktur  fitocenoz,a tym samym znacznie zredukowano zdolno ci wód 
do samooczyszczania si .  Dzia ania te   przyspieszy y  jednak tempo odp ywu wód 
prowadz c do zmniejszenia zasobno ci wodnej rzeki.

Z kolei im mniejszy przep yw wody w rzece, tym wolniejsza wymiana wody w 
Zbiorniku Zemborzyckim, zw aszcza w okresach suszy i wysokich temperatur, czyli 
wtedy, kiedy istnieje najwi ksze obci enie rekreacyjne zbiornika, a tym samym  du e
zagro enie zwi zane z masowymi pojawami sinic.

Wody naszego zbiornika cechuj  si  bardzo ma  przezroczysto ci  i wysok  zawar-
to ci  zawiesiny. Zawarto  zwi zków biogennych w powierzchniowych warstwach 
wody jest stosunkowo  niska.  Mo na zatem przypuszcza , e z y stan ekologiczny 
zbiornika  mo e by   wynikiem  zasilania wewn trznego.

adunek biogenów transportowany do zbiornika rzek  jest bardzo szybko zu ywany
przez masowo rozwijaj ce si  w powierzchniowych warstwach wody bakterie,  sinice,  
glony  planktonowe. Obumar e szcz tki organizmów wodnych opadaj  na dno zbiornika 
doprowadzaj c do zwi kszenia  warstwy osadów dennych.

Niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniej jako ci i ilo ci wód dop ywaj cych
z górnych cz ci zlewni.

Bezwzgl dnie b dzie to wymaga o  uporz dkowania gospodarki wodno – ciekowej,
aby wody Bystrzycy i jej dop ywów mog y charakteryzowa  si  wysokimi parametrami 
jako ciowymi, a to b dzie decydowa o o  poprawie  jako ci  wody w Zbiorniku Zembo-
rzyckim.

Wysokie  walory rodowiska geograficznego  w górnej cz ci dorzecza Bystrzycy 
stanowi  bezcenn  warto , a ta w obecnych warunkach transformacji gospodarki wy-
maga zdecydowanej ochrony.
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