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Oczyszczenie Arturówka najlepszym projektem w UE!

/Aktualno ci

Naukowcy z Wydzia u Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytetu ódzkiego otrzymali najwy sze wyró nienie Komisji Europejskiej, nagrod

"Best of the Best", za oczyszczenie zbiorników w ódzkim Arturówku. W konkursie bra o udzia  ponad 60 zespo ów badawczych z Europy.

Naukowcy z Uniwersytetu ódzkiego zbudowali specjalne instalacje, które efektywnie usuwa y zanieczyszczenia wody. W przesz o ci próbowano

usuwa  zanieczyszczenia bezpo rednio z dna zbiorników, jednak metoda ta okaza a si  ma o skuteczna. Dzi ki projektowi EH-REK w krótkim czasie

uda o si  znacznie poprawi  jako  wód w górnej zlewni rzeki Bzury, w której sk ad wchodz  zbiorniki Arturówka.

Budowa instalacji poprzedzona zosta a analiz  szans i zagro e , a tak e koncepcj  techniczn , z uwzgl dnieniem warunków rodowiskowych. Oprócz

samej budowy instalacji w ramach projektu przeprowadzono szkolenia z zarz dzania zasobami wodnymi na terenach miejskich, z których skorzysta y

jednostki samorz dowe.

Naukowcy z Katedry Ekologii Stosowanej WBiO  ju  wcze niej znale li si  w presti owym gronie "Best LIFE Projects", teraz ich dzia anie uznano za

najlepsze na Starym Kontynencie w kategorii " rodowisko".

- Podstawy ekohydrologii sformu owano na Uniwersytecie ódzkim. Jest to nauka integruj ca wiedz  ekologiczn  i hydrologiczn , co umo liwia nie

tylko dog bne zrozumienie procesów zachodz cych w rodowisku, ale opracowanie nowych metod poprawy stanu rodowiska obecnie

nazywanych Biotechnologiami Ekologicznymi. Istot  tych innowacyjnych metod jest wykorzystanie w asno ci ekosystemów jako narz dzia do

poprawy stanu rodowiska i budowania zrównowa onego rozwoju. Pierwsze prototypowe rozwi zania biotechnologii ekologicznych wykorzystuj ce

sekwencyjne systemy sedymentacyjno-bio ltracyjne (SSSB) skonstruowano w stacji terenowej Uniwersytetu ódzkiego w Tre cie nad Zalewem

Sulejowskim w latach 90 - mówi prof. Maciej Zalewski, kierownik Katedry Ekologii Stosowanej WBiO  U .

win

Koordynatorem projektu jest profesor Maciej Zalewski, kierownikiem natomiast jest dr Tomasz Jurczak (z tej samej jednostki naukowej U ). Projekt

EH-REK pn: "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" ( ód ) jako modelowe podej cie do rekultywacji zbiorników

miejskich" realizowany by  w latach 2010-2016. Jego bene cjentami byli równie  Miasto ód  oraz ódzka Spó ka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

Finansowany by  przez Komisj  Europejsk  oraz Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
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