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Zalew Nowohucki

• oddany do użytku w 1952 roku 
powierzchnia 6,60 ha

• przeznaczony na cele rekreacyjne oraz zaplecze 
wody chłodzącej dla ArcelorMittal Poland S.A. 
(dawniej Huta im. T. Sendzimira)

• do marca 2020 r. w rękach PZW Okręg Kraków

• zasilany poprzez Młynówkę odchodzącą 
zcpiętrzenia rzeki Dłubni na jazie w Bieńczycach



Wody zasilające Zalew Nowohucki

Dłubnia
Młynówka - 1600 m



Gdańsk, 4.10.2018 Mrągowo, 4.10.2018

Cel:

• budżet obywatelski
• poprawa funkcjonowania

ekosystemu 
Zalewu Nowohuckiego

• kąpielisko



Parametry podlegające badaniom w latach 2019-2020:

• badania fizyko-chemiczne
(przewodność, zasolenie, zawartość tlenu, potencjał redoks, chlorki, 
materia rozpuszczona)

przeprowadzono przy użyciu sondy YSI 6600 v2 

sprzęt limnologiczny wykorzystywany w badaniach

• fitoplankton
• zooplankton

Rozmieszczenie stanowisk badawczych

• badanie osadów dennych
• hydraulika



Wyniki badań

Niezależnie od terminu badawczego
większe ilości biomasy notowane były 
w okolicach dopływu do zbiornika  

Biomasa fitoplanktonu zmniejszała się 
wraz ze wzrostem odległości od dopływu 



Liczebność zooplanktonu

Wrotki (Rotifera)
Widłonogi (Copepoda)
Wioślarki (Cladocera) – będące pod 
presją ryb karpiowatych

Zalew Nowohucki tworzy kompletny ekosystem wodny



Hydrologia zbiornika

pomiar batymetrii

echosonda Humminbird Helix 5 CHIRP DI GPS G2 

mapa batymetryczna Zalewu Nowohuckiego 



Stanowiska badania przepływu: M – Młynówka, D1 - Dłubnia 1, D2 - Dłubnia 2, 
strzałki oznaczone kolorem niebieskim - dopływ wody
strzałki oznaczone kolorem czerwonym - odpływ wody 



Program ochrony i rekultywacji:

• poprawienie jakości wody w Dłubni i Młynówce
• selektywna wymiana wody w zbiorniku
• bioremediacja z wykorzystaniem efektywnych

mikroorganizmów
• biomanipulacja
• wprowadzenie makrofitów zanurzonych 

– tworzące refugia dla zooplanktonu 
• kontrola zespołu ichtiofauny
• napowietrzanie



Selektywna wymiana wody



Bioremediacja z wykorzystaniem mikroorganizmów efektywnych

Przygotowany do aplikacji preparat 
mikrobiologiczny jako proszek (Eco-
Tabs TM Eco Granular Shock) –
skrót SH 

Przygotowany do aplikacji preparat 
mikrobiologiczny jako tabletki (Eco-Tabs 
TM Pond Tablets lub Eco-Tabs TM Plus) 
średnica około 7÷8 cm - skrót ET 

Przed aplikacją Podczas aplikacji Po aplikacji



Biomanipulacja- systematyczne wprowadzanie do ekosystemu narybku szczupaka 



Napowietrzanie


