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W zbiornikach kąpielowych uzdatnianych w sposób 
konwencjonalny zanieczyszczenia bakteryjne i glony są 
likwidowane przy użyciu chloru. Inaczej postępuje się 
w zbiornikach uzdatnianych w sposób biologiczny

Przyjemność 
pływania bez chloru
Publiczne stawy kąpielowe
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Dąży się tam do eliminacji substan-
cji odżywczych i zanieczyszczeń 
bakteryjnych poprzez stosowanie 

przede wszystkim biologicznych złóż filtra-
cyjnych, obsadzonych zwykle roślinnością 
wodną. Specjalnie dobrane do parametrów 
wody warstwy minerałów porośnięte 
błoną bakteryjną są w stanie przechwycić 
zarówno zanieczyszczenia, patogeny, jak 
i rozpuszczone w wodzie nutrienty, głów-
nie fosforany.

Stawy kąpielowe
Stawy kąpielowe są to sztucznie tworzo-
ne systemy akwatyczne, składające się 
ze zbiornika kąpielowego i przestrzennie 
oddzielonych stref regeneracyjnych, 
w których dąży się do eliminacji substancji 
pokarmowych (tzw. nutrientów) i zanie-
czyszczeń bakteryjnych. Woda z części 
kąpielowej jest pobierana (podobnie 
jak w technologiach basenowych) po-
przez skimmery czy rynny przelewowe 
i po wstępnej filtracji mechanicznej zostaje 
wprowadzana do stref regeneracyjnych, 
z których dostaje się z powrotem do strefy 

kąpielowej. W strefach regeneracyjnych 
dąży się do obniżania poziomu trofii, 
czyli eliminacji związków fosforu i azotu. 
Wykorzystuje się w tym celu zdolność po-
boru biogenów poprzez rośliny bagienne, 
rozkład bakteryjny i zjawiska sorpcyjne 
poprzez zastosowanie specjalnie dobra-
nych absorbentów, minerałów i substancji 
o właściwościach jonowymiennych.

Przykładem systemu takiej filtracji jest 
np. filtr Neptun. Z racji kierunku przepływu 
można go zaliczyć do filtrów wertykalnych. 
Czyszczona woda jest rozpryskiwana nad 
powierzchnią złoża, po czym przepływa 
grawitacyjnie poprzez warstwy filtracyjne. 
Są budowane w dwóch wersjach – z rośli-
nami i bez. Cechą charakterystyczną tych 
filtrów jest wysoka sprawność hydraulicz-
na i możliwość stosowania (w zależności 
od potrzeb) zmiennych obciążeń hydrau-
licznych. Filtrowane medium jest dozo-
wane w sposób pulsacyjny, tak że złoże 
jest napowietrzone i panują w nim bardzo 
korzystne warunki oksydacyjno-reduk-
cyjne. Często jest stosowane kompute-
rowe sterowanie pracą filtra. Najpierw 

automatycznie dokonywana jest analiza 
ilościowa, fizyczna i chemiczna przezna-
czonej do filtrowania wody, a następnie 
uzyskane poprzez aparaturę kontrolną 
parametry sterują systemem dozowania 
medium. Dane o pracy filtrów są przesy-
łane na serwer firmy, gdzie praca całego 
systemu jest w pełni monitorowana. Istnie-
je również możliwość zdalnego sterowania 
układem. Ma to szczególne znaczenie przy 
publicznych stawach kąpielowych, gdzie 
obciążenie może być zmienne w ciągu dnia. 
Systemy filtracji Neptun obsługują nie tylko 
wiele kąpielisk komunalnych, lecz także 
są stosowane przy sanacji akwenów oraz 
jezior. Technologie filtracji wody zbliżone 
do stosowanych w stawach kąpielowych 
znajdują również zastosowanie przy 
oczyszczaniu wód akwenów ozdobnych, 
zbiorników retencyjnych i wód opado-
wych. Wynika to m.in. z dobrych wyników 
jakie osiągają przy usuwaniu fosforanów. 
Oprócz tego dodatkowo redukuje się BZT5, 
prowadzi do poprawy przezroczystości 
wody poprzez eliminację fitoplanktonu, 
redukuje zanieczyszczenia bakteryjne 
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i azot oraz korzystnie wpływa na wymianę 
gazową.

Pewna rola przypada również filtracji 
wywołanej poprzez zooplankton (in situ), 
który jest w stanie przefiltrować śred-
nio około 0,04 m  wody na 1 m3 wody 
w zbiorniku dziennie. Układ filtracji musi 
być zatem tak zaprojektowany, żeby nie 
doprowadzać do jego eliminacji.

Normy
Jednym z najtrudniejszych zadań jest 
utrzymanie stężenia fosforanów w wodzie 
dolewanej i kąpielowej na poziomie cechu-
jącym wody oligotroficzne. Każde prze-
kroczenie poziomu prowadzi do powsta-
wania glonów nitkowatych, które (choć 

w zasadzie nieszkodliwe) są niepożądane 
ze względów estetycznych, szczególnie 
gdy pojawiają się w strefie przeznaczonej 
do kąpieli. Statystycznie każdy użytkownik 
kąpieliska dostarcza dziennie dużą ilość 
fosforanów mogących umożliwić powsta-
nie kilku kilogramów biomasy np. glonów. 
Redukcja bakterii coli czy enterokoków 
na prawidłowo zaprojektowanych filtrach 
jest bardzo efektywna, tak że wymagane 
przepisami sanitarnymi normy są zwy-
kle osiągane z zapasem. W wielu krajach 
Unii Europejskiej, w stawach kąpielo-
wych, nie powinno być więcej niż 100 
CFU Escherichia coli/100 ml, Enterokoki 
< 50  CFU/100 ml, Pseudomonas aerugino-
sa < 10 CFU.

Na całym świecie
Stawy kąpielowe są budowane jako zupeł-
nie nowe obiekty lub powstają w ramach 
modernizacji istniejących kąpielisk. Stosuje 
się je zarówno w obiektach publicznych, 
jak i prywatnych (hotelach, pensjonatach, 
gospodarstwach agroturystycznych). 
W Niemczech są budowane od 1995 roku 
i aktualnie istnieje prawie 200 obiektów 
publicznych i dziesiątki tysięcy prywat-
nych. Powstają obiekty z wykorzystaniem 
wód termalnych, morskich, istnieją również 
jako całorocznie użytkowane kąpieliska 
pod szkłem. Powstają w Europie, Austra-
lii, Ameryce, w krajach o umiarkowanym 
klimacie i krajach śródziemnomorskich. 
Istnieją również obiekty budowane spe-
cjalnie dla płetwonurków, wyposażane 
w podwodne groty, ruiny czy wraki. Takie, 
w których można pływać wśród podwod-
nych łąk, zarośli i ławic ryb.

Co zrobić zimą?
Zimą, inaczej niż w basenach konwen-
cjonalnych, woda pozostaje w stawach 
i mogą być one wykorzystywane również 
jako lodowiska. Systemy filtracji zostają 
wyłączone, a roślinność stref filtracyjnych 
wykoszona. Wiosną zbiorniki kąpielowe 
i regeneracyjne są czyszczone przy pomo-
cy specjalnie do tego celu skonstruowanych 
podwodnych odkurzaczy czy robotów. Nad 
stawem można założyć piaszczyste plaże, 
skały i wprowadzić roślinność, co sprzy-
ja integracji obiektu z otaczającym go 
krajobrazem, a tym samym wzrasta jego 
atrakcyjność wypoczynkowa. Potwierdza 
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to wyższa frekwencja niż na kąpieliskach 
konwencjonalnych. W ankiecie przepro-
wadzonej wśród użytkowników stawów 
kąpielowych w Bawarii, 73% pytanych 
oceniło publiczne stawy kąpielowe jako 
bardzo dobre. Często użytkownicy kon-
wencjonalnych kąpielisk mieli problemy 
związane z alergiami i podrażnieniami 
skóry, co w naturalnie oczyszczanych ką-
pieliskach zostało wyeliminowane.

Projektowanie
Projektowanie stanowi szczególne wyzwa-
nie dla projektanta. Niezbędna jest wiedza 
pochodząca z wielu dziedzin, a w szcze-
gólności z ekologii, inżynierii środowisko-
wej i hydrauliki. Istotna jest znajomość 
rozkładu i filtracji w biotopach bagiennych 
i zagadnienia związane z higieną człowie-
ka. Dlatego projektowaniem zajmują się 
zwykle zespoły specjalistów z wielu branż. 
Technologia budowy stawów kąpielowych 
otwiera interesującą finansowo możliwość 
budowy kąpielisk publicznych bądź sanacji 
istniejących kąpielisk, którym grozi za-
mknięcie z przyczyn ekonomicznych. Może 
być to interesująca alternatywa dla gmin 
mających niesprawne baseny kąpielowe.

Koszty
Z opracowania wykonanego na zlecenie 
Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa 
rządu Bawarii wynika, że koszty budowy 
konwencjonalnych basenów wyniosły 
średnio 1760 euro/m²,  pielęgnacja 
185 euro/m²,  a stawów 500 euro/m², 
pielęgnacja 22,6 euro/m². W warunkach 
polskich koszty budowy zarówno basenów, 
jak i stawów są niższe. Ze względu 
na niższe ceny siły roboczej w stosunku 
do materiału w Polsce, koszty budowy 
stawów kąpielowych mogą okazać się 
jeszcze bardziej korzystne.

Zalecenia techniczne
W odniesieniu do stawów publicznych 
zalecenia FLL (2003) przewidują codzien-
ne kontrole najważniejszych parametrów 
wody, a ponadto w sezonie kąpielowym 
następujących elementów:
 technicznych urządzeń filtracyjnych,
 pomp i ich wyposażenia,
  dopływów i ujęć wody kąpielowej 

w układzie,
 obszarów uzdatniania wody,
  uszczelnienia i elementów strefy brze-

gowej,
  budowli (pomostów, zjeżdżalni, atrakcji 

wodnych).

Wszystkie urządzenia techniczne pod-
legają inspekcji dwa razy do roku – przed 
i po sezonie kąpielowym. Użytkownik 
kąpieliska jest zobowiązany prowadzić 
dokumentację i codziennie rejestrować 
zmierzone parametry wody i inne zdarze-
nia. W Niemczech powstał i działa obecnie 
na arenie międzynarodowej centralny 
system monitoringu naturalnych kąpielisk 
pod nazwą DANA. Są w nim gromadzone 
dane ze wszystkich uczestniczących w pro-
jekcie stawów kąpielowych i na życzenie 
przekazywane do organów kontrolnych 

lub analizowane przez specjalistów. Dzięki 
temu systemowi można szybko i skutecz-
nie reagować na problemy związane ze sta-
wem. W 2012 roku system został udostęp-
niony wszystkim kąpieliskom publicznym 
na terenie Niemiec. Nad projektem czuwa 
międzynarodowy zespół ekspertów pod 
patronatem IOB. W systemie są gromadzo-
ne dane kąpieliska takie jak:
  podstawowe dane poszczególnych kąpie-

lisk (wielkość, objętość wody, liczba i rodzaj 
zbiorników, system uzdatniania wody),

  dane eksploatacyjne (liczba odwiedza-
jących, recyrkulacja wody, naprawy 
i konserwacja),
  dane higieniczne wody (E. coli, pacior-

kowce, Pseudomonas aeruginosa),
  dane dotyczące biologii wody (biogeny, 

fito- i zooplankton),
  dokumenty (rysunki techniczne, zdjęcia, 

plany działania, raporty kontrolne),
  dane pomocnicze niezwiązane 

z kąpieliskiem (wykazy wartości 
dopuszczalnych, pomocnicze dokumenty 
i programy),

  interaktywna platforma komunikacji 
z ekspertami na podstawie bieżącego 
protokołu.

Żeby jednak system działał 
porównywalnie dla wszystkich, FLL 
wprowadziło jednolite zasady prowadzenia 
monitoringu (tabela 1).

Znak jakości
Znak jakości IQn jest efektem szeroko 
pojętego zarządzania jakością stawów 
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kąpielowych. Zarządzanie jakością obejmuje 
obowiązki związane z badaniem jakości 
wody, dokumentowaniem wyników, a także 
pielęgnacją powierzchni wody i zbiorników. 
Zarządzanie jakością dotyczy kompletnej 
eksploatacji kąpieliska w celu zapewnienia 
odwiedzającym wody o dobrej jakości. Znak 
IQn podkreśla kompetencje i sumienność 
operatora kąpieliska wobec odwiedzających, 
organów sanitarnych i opinii publicznej. Ce-
lem znaku jest także stworzenie jednolitych 
standardów jakości wody, instrumentu mar-
ketingowego dla operatorów i projektantów, 
kontroli obowiązujących norm i zabezpie-
czenia rynku przed błędnymi rozwiązania-
mi. Wymogi przyznawania znaku IQn:
  wstępna inspekcja instalacji służących 

do pływania i kąpieli,
  dziennik zarządzania jakością z danymi 

dotyczącymi zakresu kompetencji, listy 
urządzeń i miejsc pobierania próbek,

  rejestrowanie niezbędnych danych eks-
ploatacyjnych,
  przekazywanie danych do określonych 

struktur,
  opcjonalnie: stosowanie systemu DANA 

jako centralnej platformy administracyj-
nej.

Słowniczek
staw kąpielowy – sztucznie stworzony, 

odizolowany od środowiska hydrogeolo-
gicznego nieprzepuszczalnym materia-
łem zbiornik, w skład którego wchodzi 
część rekreacyjna (kąpielowa) i regene-
racyjna, zasiedlona przez rośliny biorące 
udział w procesach samooczyszczania 
wody. Na cały system składa się też 
wiele urządzeń mechanicznych i specjal-
nie komponowanych bagiennych filtrów, 
które wykorzystuje się do utrzymania 
jakości wody.

Część kąpielowa – fragment zbiornika 
używany przez kąpiących się, w skład 
którego wchodzą fragmenty przezna-
czone dla osób nieumiejących pływać 
(brodziki) i urządzenia do skoków.

strefa regeneracyjna – obszar, w którym 
dokonuje się mechanicznego, biolo-
gicznego i mechaniczno-chemicznego 
oczyszczania wody. Obszar ten jest 
niedostępny dla kąpiących.

infrastruktura – niesłużące bezpośrednio 
do kąpieli elementy kąpieliska naturalne-
go m.in. toalety, przebieralnie, łąki, plaże, 
place zabaw, pawilony gastronomiczne 
i parkingi.

kąpielisko naturalne – składa się ze sta-
wu kąpielowego, strefy regeneracyjnej 
i infrastruktury.

Filtr – urządzenie do separacji.
Filtry biologiczne – materiał filtrujący 

jest pokryty mikroorganizmami gdzie 
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poprzez procesy tlenowe i beztlenowe 
zachodzi proces oczyszczania wody. 
Filtracja wgłębna polega na separacji we-
wnątrz filtra np. filtry glebowe, a filtracja 
powierzchniowa na usunięciu filtrowanej 
materii na powierzchni filtra np. włókni-
ny filtracyjnej czy siatki.

Filtry adsorpcyjne – filtry, w których 
określone składniki zostają usunięte 
na skutek adsorpcji.

Rośliny repozycyjne – rośliny służące 
do ochrony brzegów, rekultywacji, 
czyszczenia gleby, czyszczenia wody 
i usuwania toksyn. W biologicznym 
oczyszczaniu wód znajdują zastosowa-
nie niektóre gatunki roślin bagiennych 
(helofitów), emersyjnych hydrofitów 
i żyjących całkowicie pod wodą hydrofi-
tów submersyjnych.

Maksymalna dopuszczalna liczba kąpią-
cych się w ciągu doby – wielkość ta za-
leży głównie od jakości i wielkości wody 
oraz systemu zastosowanego w stre-
fach regeneracyjnych. Istnieją wzory 
i programy stosowane do obliczania 
pojemności rekreacyjnej stawów. Nowo-
czesne stawy kąpielowe są wyposażane 
w automatyczne, elektroniczne systemy, 
które analizują parametry wody, ilość 
użytkowników i sterują pracą systemów 
filtracyjnych.

trofia – zespół czynników środowisko-
wych decydujących o żyzności zbiornika 
wodnego.

Oligotrofia – stan ubogiej zawartości 
substancji pokarmowych w zbiornikach 
wodnych śródlądowych.

iOB – The International Organization 
for natural bathing waters (IOB) 
miedzynarodowa organizacja dla 
naturalnych wod kapielowych http://
www.iob-ev.eu

Kąpielisko obok stadionu 
w Bremie
Geneza powstania
W sierpniu 2006 roku gruntownie wyremon-
towane kąpielisko obok stadionu otworzyło 
ponownie swoje wrota dla gości. Można 
tu do wyboru zażywać kąpieli w chloro-
wanym basenie lub w wodzie oczyszcza-
nej metodą naturalną. Jest też ogromna 
zjeżdżalnia – coś jedynie dla odważnych. 
Mieszkańcy miasta (od najmłodszych 
do najstarszych) uczestniczyli w projekto-
waniu kąpieliska obok Weser-Stadion, dzięki 
stworzeniu szeroko zakrojonego procesu 
współuczestnictwa obywatelskiego. Grupa 
patronacka, w której brali udział przedstawi-
ciele najistotniejszych grup zainteresowania, 
podejmowała decyzje większością głosów, 
zapoznając się z opiniami.

Ukształtowanie przestrzeni
Najważniejszym celem planowania 
przestrzennego było wkomponowanie 
nowego kąpieliska w topografię brzegu 
Wezery, krajobrazu pełnego wałów 
i grobli, w najbliższym otoczeniu stadionu. 
Szczególne wyzwanie stanowiło przy 
tym umieszczenie urządzeń filtracyjnych 
na bardzo ograniczonej przestrzeni 
i z zachowaniem wymogów ochrony 
przeciwpowodziowej.

Ziarno materiału 
filtracyjnego
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   Inwestor: Miasto Zeven   Projekt: Polyplan GmbH Bremen
   Powierzchnia użytkowa wody: 3500 m2
   Strefa regeneracyjna: 1050 m2   Uzdatnianie wody: filtr Neptun, filtr mokry, defosfatacja wody źródlanej   Sterowanie: PLC, zdalny nadzór

   Koszt wykonania: 1 600 000 euro (netto)

Rozwiązanie projektowe
Projekt przewidywał utworzenie układu 
tarasów z filtrami typu Neptun wykona-
nego ze ścian gabionowych, dzięki czemu 
zajęto minimalną przestrzeń i stworzono 
możliwość ochrony przed wiatrem trybuny 
dla odwiedzających. Obok tradycyjnej łąki 
do leżakowania wykonano kilka innych 
możliwości korzystania z przestrzeni dla 
różnych grup wiekowych i użytkowych m.
in. wielki plac zabaw dla małych dzieci, 
boiska i tereny rekreacyjne oraz bogata 
oferta gastronomiczna.

Kąpielisko w Zeven
koncepcja zagospodarowania
Baseny kąpielowe zostały na nowo 
uszczelnione warstwą folii z tworzy-
wa sztucznego i wyposażone w rynny 
przelewowe ze stali nierdzewnej. Brodzik 
został oddzielony od strefy dla pływają-
cych centralnie umieszczonym pomostem. 
Gdziekolwiek nie udałby się gość, odkryje 
dla siebie coś interesującego. W strefie dla 
niepływających oczekuje go kanał z silnym 
prądem wody, szeroka zjeżdżalnia i kilka 
miejsc do leżenia na wybijających źródłach. 
Wszystko to służy do rozluźniającego ma-
sażu pleców. Po przeciwnej stronie w stre-
fie dla pływających kuszą skały wykonane 
z tworzywa sztucznego, dające możliwość 
oddawania skoków do wody z wysokości 
1 i 3 m. Najmłodsi goście mają dla siebie 
wydzielony plac zabaw z wodą w formie 
wieloryba, położony bezpośrednio przy 
strefie ogródków lokali gastronomicznych. 
W sumie przygotowano dla gości ponad 
3500 m2 powierzchni wody. Różnorodne 
i atrakcyjne jest również samo otoczenie 
kompleksu zajmujące wielką powierzchnię. 
W kierunku granicy działki ukształtowano 

powierzchnię terenu w formie pofałdo-
wanego trawnika z podestami wypoczyn-
kowymi jako miejsca do kameralnego 
wypoczynku. Filtr Neptun w wersji taraso-
wej został zamontowany pod trybuną dla 
fanów siatkówki plażowej. Można tu także 
organizować większe imprezy na powie-
trzu o różnym charakterze, gdyż wszystkie 
podłączenia elektryczne i wodne są przy-
gotowane na znacznie większą liczbę gości.

Uzdatnianie wody
Uzdatnianie wody dla naturalnego kąpie-
liska Zeven rozpoczyna się już w stacji 
poboru wody głębinowej, zaopatrywanej 
dwoma studniami położonymi na terenie 
kompleksu. Woda przepływa tu przez 
stopień defosfatacji tak, żeby już na wstę-
pie ograniczyć w niej zawartość substancji 
odżywczych. Uzdatnianie wody kąpielowej 
odbywa się w dwóch niezależnych obiegach 
filtracyjnych. Filtr mokry znajduje się 
bezpośrednio przy basenie dla pływających 

i jest zaopatrywany wodą z rynien przele-
wowych ponad uchwytami dla pływających. 
Dzięki temu można było zaoszczędzić na ru-
rociągach. Ponadto filtr ten dzięki atrak-
cyjnym nasadzeniom stanowi szczególny 
element ozdobny przy wejściu. Wydajność 
urządzeń można dostosować do aktualnego 
obciążenia tak, że możliwe jest zastoso-
wanie trybu specjalnego działania w nocy 
i w okresach mniejszej frekwencji. Czysta 
woda pozwala zajrzeć w głębinę. Woda 
bez chloru, oczyszczona siłami natury – tak 
jest teraz w Zeven. Ze starego otwartego 
basenu miejskiego stworzono nowoczesne 
kąpielisko naturalne, które od 2008 roku 
cieszy i gości mieszkańców Zeven. Bardzo 
niewiele pozostało ze starego założenia m.
in. prostokątny basen pływacki z torami 
o długości 50 m, czy wysokie drzewa 
w strefie do leżenia. Zaczęło się od kon-
kursu na najlepszy projekt, w którym biura 
planistyczne zaprezentowały kilka koncep-
cji. W grudniu 2005 roku rada miasta Zeven 
zleciła wykonanie projektu nowego kąpieli-
ska naturalnego firmie Polyplan GmbH jako 
zwycięzcy konkursu.  
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