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Езерото Ruzinov Strkovec обхваща около 56 000 m2 в предградията на Братислава, столицата на 

Словакия. Езерото е заобиколено от блокове от къщи, магазини, училища и друга градска 

инфраструктура. Езерото е образувано в резултат на добив на чакъл за строителни цели през 

60-те години на миналия век, когато Братислава разширява жилищния си фонд. „Strk“ на 

английски означава „чакъл“. Ruzinov принадлежи към един от най-индустриализираните и 

урбанизирани райони на Братислава. Езерото от чакълеста яма първоначално е планирано 

като зона за отдих на местните хора, а крайбрежието е коригирано с циментови панели и 

покрито с трева. 

Преди десет години езерото беше замърсено от незаконни канализационни тръби, което го 

направи източник на досадна миризма и гниещи продукти. 

През лятото, когато нивото на водата спада, замърсените брегове на езерото се превръщат в 

пристанище за плъхове и мишки, а повърхността на езерото се покрива с водорасли. В 

резултат качеството на водата беше от възможно най-лошата категория. 

Езерото се смяташе за умиращо и опасно за всякаква употреба. Ситуацията се оценява като 

критична, тъй като езерото се намира в близост до населени места и обекти на градската 

инфраструктура като хотели, училища, детски градини и болница. 

Замърсените утайки, незаконното изхвърляне и изтичането на местни отпадъчни води без 

пречистване допълнително намаляват естетическата стойност. Също така увеличеният брой 

гризачи и комари застрашава здравето и качеството на живот на местното население. Те се 

оплакаха на местните власти и в отговор местните власти декларираха желание да съживят 

езерото Стрковец. Два проблема обаче усложниха ситуацията: 

1. Имаше технически проблем относно това как да се изкопаят замърсени седименти в 

силно урбанизирана зона, като същевременно се гарантира устойчивото състояние на 

езерото. 

2. Липсваше финансиране за подпомагане на съживяването на езерото. 
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Асоциацията за промишленост и защита на природата (APOP) инициира и организира проект 

за съживяване на езерото и за привличане на вниманието на местните хора към неговата 

флора и фауна. APOP създаде екип, който се състои от широк кръг от експерти: инженери, 

еколози, хигиенисти, представители на общината и други партньори, които са готови да 

подкрепят финансово проекта. Две паралелни действия бяха предприети от APOP: 

Експертите бяха насърчени да проектират проекта за ревитализация. 

Бяха привлечени спонсори, които биха могли да допринесат финансово или лично за проекта. 

Общата стойност на проекта беше 480 000 USD, от които половината бяха предоставени от 

местната община и половината от APOP и други спонсори. Проектът за ревитализация е 

проведен в периода 1994 – 1996 г. 

Основният въпрос беше как да се съживи езерото с минимално нарушаване на местното 

селище. Предложеното решение беше да се използва специален вакуумен автомобил, 

управляван от водолази. По време на първата фаза от ревитализационните работи водолазите 

стъпка по стъпка изсмукват замърсените утайки от езерото и ги изпомпват в танкери. Утайката 

беше транспортирана в пречиствателната станция за отпадъчни води на Slovnaft – словашката 

рафинерия и един от партньорите по проекта. 

Втората фаза на проекта беше да се модифицират бреговете на езерото и околният парк с 

подходяща растителност. Брегът на езерото е покрит с 600 m3 ломен камък. Ръбът на езерото 

беше укрепен с 2000 m3 чакъл. Непосредствената близост до езерото е превърната в парк с 

дървета, листни растения и храсти. Създадени са детски кътове, както и пейки за родители. 

Монтирани са образователни табла, които да информират посетителите за историята на 

езерото, значението на фауната и флората на езерото, извършените дейности по опазване, 

както и правилата и нормите за посетители. 

Ботаниците бяха поканени в проекта, за да оценят отрицателното въздействие на 

макрофитите, които намаляват естетическата стойност на езерото. Задачата беше как да се 

осигури оптимален растителен режим в езерото. Избраното решение беше ежегодно събиране 

на водни цветя като източник на биомаса (подходяща за компостиране). 

Неразделна част от проекта беше установяването на мониторинг на качеството на водата. 

Местните власти решиха да приложат редовен биологичен и химичен мониторинг на езерото. 

В допълнение, APOP и община Рузинов си сътрудничиха с местната рибна асоциация, за да 

сформират „Клуб на перките“. Клубът регулира риболовните дейности на езерото, както и 

отдава под наем риболовни комплекти, лодки и водни велосипеди. 

  



Основният резултат от проекта е подобряване на качеството на водата в езерото от клас V 

(най-лошият) до клас II-III (умерен). В допълнение, създаването на зелени площи в близост до 

езерото доведе до привлекателността на района за местните хора. Приложените мерки могат 

да бъдат обобщени, както следва: 

1.Разработване на проекта за ревитализация (технически и екологични аспекти) 

2. Отстраняване на замърсени утайки, утайки и тиня от дъното на езерото 

3. Поставяне на мрежи и засаждане на водни растения в близост до езерото 

4. Събиране на водни макрофити 

5. Реконструкция на канализация за отвеждане на отпадните води от езерото 

6. Поставяне на учебни табели и други съоръжения за отдих и детски игри 

7. Създаване на редовен мониторинг на качеството на водите на езерото. 

Трябва да се отбележи и един важен резултат извън проекта за съживяване: това е 

установяването на партньорство между индустриални компании и институции за опазване на 

околната среда. Всяка година APOP - включително нейните индустриални и обществени 

екологични институционални партньори - се среща, за да обсъди и изпълни конкретни проекти 

за съживяване. 

  



Случаят описва как партньорството между НПО и общината е довело до успешно съживяване 

на местното езеро – капацитетът за изпълнение е засилен. 

Случаят показва, че влошеното качество на водата е свързано със заплахи за екосистемите и 

човешкото здраве. След като качеството на водата се подобри, езерото става привлекателно за 

жителите и качеството на околната среда се подобрява. 

 

 

 

 

 


