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O konkursie

Konkurs „Drugie dno H2O...czyli woda w moim mieœcie” zosta³ 
zorganizowany, by zwróciæ uwagê mieszkañców miast na ekosystemy 
wodne zlokalizowane na terenach zurbanizowanych. Tematykê 
konkursu stanowi³y œródmiejskie ekosystemy wodne i wodo-zale¿ne, 
takie jak ma³e rzeki, jeziora, starorzecza, stawy, mokrad³a, w tym ³êgi 
i olsy. Przedmiotem konkursu by³o wykonanie reporta¿u z fotografiami, 
przedstawiaj¹cego stan miejskich ekosystemów wodnych, które, z racji 
swojej lokalizacji, poddane s¹ znacznie wiêkszej presji ni¿ wody 
znajduj¹ce siê w innym otoczeniu. Reporta¿e konkursowe powstawa³y 
w obrêbie trzech modu³ów tematycznych: woda w mieœcie 
(obrazuj¹cych stan ekosystemów wodnych jako wyniku presji miasta 
i cz³owieka), woda a przyroda (zwracaj¹ce uwagê na przyrodnicze 
funkcjê miejskich ekosystemów wodnych) oraz woda a cz³owiek 
(ukazuj¹ce ekosystemy wodne i ich znaczenie dla lokalnych 
spo³ecznoœci).W konkursie bra³y udzia³ zespo³y licz¹ce od 1 – 5 
uczestników pod opiek¹ nauczyciela w trzech kategoriach wiekowych: 
szko³a podstawowa (klasa IV – VI), gimnazjum, szko³a 
ponadgimnazjalna. Grupy uczestnicz¹ce w projekcie mia³y równie¿ za 
zadanie zaprezentowanie swojej pracy na forum szkolnym lub 
lokalnym.

Na konkurs nades³ano 466 reporta¿y ze szkó³ z ca³ej Polski. Jury konkursowe, w sk³ad 
którego weszli: Anna Sikora (koordynator konkursu), Agnieszka Wnuk (cz³onek ODE 
„�ród³a”), Agnieszka Bañkowska (specjalista do spraw ekosystemów wodnych), Jan 
Dany³ow (specjalista do spraw ochrony przyrody) oraz Artur Tabor (fotograf przyrody) 
wnikliwe ocenia³o zarówno czêœæ tekstow¹, jak i fotograficzn¹ reporta¿y, uwzglêdniaj¹c 
zgodnoœæ z tematyk¹ konkursu, wartoœæ merytoryczn¹, estetykê wykonania oraz 
atrakcyjnoœæ dla odbiorcy. Po burzliwych obradach jurorzy wy³onili zwyciêskie reporta¿e, 
których treœæ publikujemy w niniejszej broszurze. Wszystkie reporta¿e konkursowe mo¿na 
ogl¹daæ na stronie internetowej projektu h2o.zrodla.org.

 
Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom, a tak¿e 
pozosta³ym uczestnikom bior¹cym udzia³ w konkursie. 
Mamy nadziejê, ¿e konkurs „Drugie dno H2O…czyli 
woda w moim mieœcie” przyczyni³ siê do uwra¿liwienia 
uczestników i odbiorców konkursu na problematykê 
ochrony i degradacji miejskich ekosystemów 
wodnych, a tak¿e na ich znaczenie przyrodnicze 
i spo³eczne. Chcielibyœmy równie¿, by konkurs 
zaowocowa³ wœród uczestników proekologicznymi 
postawami w zakresie korzystania z wód i ich ochrony.

Organizatorzy
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Grand Prix

Zespó³ autorski: Agnieszka Materna, Ewa Dubiel, Micha³ Habrat 
pod opiek¹ p. Mariusza Œwierada

Placówka: Miejski Zespó³ Szkó³ Nr 2, Gimnazjum nr 5, ul. Wyspiañskiego 20, 38-404 Krosno 

Istnieje wiele ma³ych potoczków, które wplecione s¹ w historiê lokalnych spo³ecznoœci. 
Niestety ma³o kto zatrzymuje siê nad nimi, by poœwiêciæ im chwilê refleksji i zadumy. A przecie¿ 
to one wzbogacaj¹ rodzimy krajobraz, s¹ miejscem, gdzie rozwija siê wiele gatunków flory 
i fauny,a nad ich brzegami ludzie prze¿ywaj¹ najpiêkniejsze, beztroskie chwile swojego 
dzieciñstwa. To te ma³e potoki bywaj¹ miejscem dzieciêcych zabaw, to tu maluchy po raz 
pierwszy odkrywaj¹ œwiat: przygl¹daj¹ siê ¿abom, ma³ym rybom oraz wzrastaj¹cym z ka¿dym 
dniem roœlinom, dostrzegaj¹ zmiany, jakie zachodz¹ w ich najbli¿szym otoczeniu. Nie tylko dzieci 
spêdzaj¹ czas przy potoczkach, ale równie¿ m³odzie¿ i starsi, którzy na p³yn¹c¹ wodê czêsto 
patrz¹ z sentymentem. Czasem wspominaj¹ letnie dni, kiedy w potoku mo¿na by³o siê och³odziæ, 
a nawet pop³ywaæ. Zim¹, przy du¿ym mrozie, zamarzniêta tafla s³u¿y³a jako œlizgawka. Niekiedy 
te w¹skie, na pozór spokojne i niegroŸne strumyki potrafi¹ siê zamieniæ w niebezpieczny i groŸny 
¿ywio³. Po burzy, nurt jest szybszy, mo¿e mieæ ogromn¹ energiê i niszczycielsk¹ si³ê. Wówczas 
woda zalewa uprawy, podtapia domostwa, piwnice i gara¿e. Tak wiêc lokalne potoki zapisuj¹ siê 
w pamiêci mieszkañców bardzo ró¿nie. Jakkolwiek jednak by nie by³o, nie da siê zaprzeczyæ, 
¿e s¹ wa¿nym elementem ich historii i zas³uguj¹ na chwilê uwagi… 
Zajmiemy siê w³aœnie jednym z takich ma³ych potoczków. Nosi on nazwê Ma³ka (Fot. 1,3,4), 
p³ynie przez Turaszówkê – osiedle na peryferiach Krosna (w województwie podkarpackim). 
Potok jest niewielki, swoje Ÿród³a ma w Dobieszynie (wieœ w gminie Jedlicze, na po³udnie 
od Turaszówki), a ujœcie w okolicach Odrzykonia (wieœ s¹siaduj¹ca z osiedlem Turaszówka 
od pó³nocy). Ma³ka ma wiele dop³ywów, czêœæ z nich jest utworzona sztucznie i ma za zadanie 
odprowadzaæ wody opadowe. Ma³ka zosta³a sklasyfikowana jako „potok inny” i ma d³ugoœæ 2337 
metrów. 

Informacji o historii Ma³ki szukaliœmy w Internecie, w Urzêdzie Miasta, w bibliotekach 
i w oczyszczalni œcieków, ale wiêkszoœæ naszych pytañ nadal pozostawa³a bez odpowiedzi. 
Uznaliœmy, ¿e najlepszym Ÿród³em wiedzy o potoku p³yn¹cym przez Turaszówkê bêd¹ jej 
mieszkañcy. W s³oneczny sobotni ranek wyruszyliœmy ca³ym zespo³em, by z nimi porozmawiaæ. 

Nie uda³o nam siê uzyskaæ odpowiedzi na pytanie, od jak dawna potok istnieje. Wiemy 
jedynie, ¿e by³ ju¿ nanoszony na mapy z koñca XVIII wieku i jest to najstarszy œlad potoku, na jaki 
natrafiliœmy. 

Pewna starsza pani opowiedzia³a nam swoje wspomnienia zwi¹zane z potokiem: „Jak ja siê 
urodzi³am to rzeczka ju¿ by³a, a nawet du¿o wczeœniej. Ona siê zaczyna w Dobieszynie od takich 
malutkich strumyczków, które dawniej nazywali „rowki””. Ciekaw¹ historiê zwi¹zan¹ z etymologi¹ 
nazwy Ma³ka opowiedzieli nam pañstwo Jan i Maria Jaskó³kowie z Turaszówki: „Nazwa potoku 
pochodzi od ̄ ydówki o imieniu Ma³ka. Kobieta pewnego dnia posz³a nad potok, który by³ wtedy 
bardzo g³êboki i utopi³a siê w nim”. Oprócz nazwy Ma³ka funkcjonowa³a ponoæ tak¿e nazwa 
Matka, co zosta³o potwierdzone równie¿ przez pracowników Wydzia³u Geodezji i Kartografii 
UM Krosna. Oczywiœcie po opowieœci pana Jana i pani Marii przysz³o nam do g³owy, 
¿e wspomniana ¯ydówka musia³a mieæ dzieci i ¿e st¹d druga nazwa potoku, ale tê hipotezê 
szybko obali³ inny mieszkaniec Turaszówki, nauczyciel, polonista i przewodnik beskidzki. Jest 
on przekonany, ¿e nazwa Matka, to zwyk³a pomy³ka austriackiego kartografa, który „³” zapisa³ jak 
„t” (ponoæ podobnych pomy³ek z nazwami w³asnymi jest znacznie wiêcej). £atwo te¿ – jego 
zdaniem – wyjaœniæ nazwê Ma³ka, która po prostu oznacza³a „ma³y potok”. Wspó³czeœnie, przez 
niektórych mieszkañców, opisywany potok nazywany jest tak¿e Krzykop¹ lub zwyczajnie 
rzeczk¹. 

Najstarsze wspomnienia naszych rozmówców o Krzykopie siêgaj¹ lat piêædziesi¹tych 
ubieg³ego wieku. Potok wtedy s³u¿y³ ludziom g³ównie do pojenia byd³a, czasami korzystano 

„Ma³ka - potok historia”
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z niego przy nawadnianiu upraw, a nawet za¿ywano w nim k¹pieli. Ponadto, by³o to miejsce, 
gdzie dzieci spêdza³y sporo czasu na zabawach, figlach i psotach, przy brzegu budowa³y 
sza³asy, pali³y ogniska, bawi³y siê w Indian, a tak¿e p³ywa³y na krze. Niektóre relacje s¹ doœæ 
nietypowe: oto na przyk³ad pewnego dnia dwóch ch³opców wybra³o siê nad Ma³kê, w której 
p³ywa³o mnóstwo kijanek. Dzieci pomyœla³y, ¿e to s¹ ma³e wieloryby i na³apa³y ich do s³oika. 
Po powrocie do domu ch³opcy usma¿yli kijanki na patelni i jedli. Gdy przyszed³ tato jednego 
z nich, zapyta³ dzieci, co jedz¹, a te zadowolone powiedzia³y, ¿e ma³e wieloryby, które 
przyp³ynê³y do potoczku. W kuchni na patelni ojciec zobaczy³ okropn¹ brejê z kijanek, a w nocy 
czuwa³ nad dzieæmi, by siê upewniæ, czy im nie zaszkodzi³y ma³e wieloryby… A tak potok 
wspomina pan Jan Jaskó³ka: „Ma³ka by³a dawniej bardzo g³êboka, mo¿na by³o w niej p³ywaæ, 
by³o w niej du¿o ryb. Przy potoku ludzie poili byd³o, w pobli¿u pas³y siê g³ównie krowy i konie.” 
Z kolei pewna starsza kobieta opowiada³a nam: „Moje dzieci lubi³y tam sobie chodziæ i ³apaæ takie 
ma³e rybki. Ja im nie pozwala³am tam chodziæ, bo to niebezpiecznie, g³êboko tam, ale one i tak 
tam chodzi³y. Woda by³a w potoku dobra i czysta, a w pobli¿u czêsto pojono byd³o.” 

W latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych gwa³townie ros³o zanieczyszczanie 
i zaœmiecanie potoku. Turaszówka rozwija³a siê, przybywa³o domów, gospodarstw i ich 
gospodarzy. Nie by³o kanalizacji, a ros³a produkcja œcieków, które odprowadzano do pobliskich 
rowów i bezpoœrednio do Ma³ki. W okresie letnim, gdy woda niemal ca³kowicie wysycha³a, potok 
zamienia³ siê w cuchn¹cy ciek. Ludzie nie podpisywali umów ze spó³k¹ wywo¿¹c¹ odpady, wiêc 
wyrzucali je niedaleko rzeczki. Koryto zaczê³o zarastaæ, a dno by³o coraz bardziej zamulane. 
W okresie wiosennych roztopów oraz gwa³townych letnich i jesiennych ulew zagro¿enie 
powodziami i podtopieniami ros³o. Potok zalewa³ gospodarstwa, domy, drogi dojazdowe oraz 
uprawy rolne. Oto relacja pewnej kobiety: „Ma³ka stale wylewa³a, zalewa³a pola i tam nic nie by³o 
tylko ³¹ki przez to, ¿e ona tak ci¹gle wylewa³a. Jak potok wyla³, to s¹siadce woda przez boisko 
p³ynê³a”.

Wiek XXI przynosi lepsze czasy dla rzeczki. W osiedlu Turaszówka wykonano instalacje 
kanalizacyjne, które odprowadzaj¹ œcieki do oczyszczalni. Likwidacji ulegaj¹ przydomowe 
szamba i ich odp³ywy. Zanika te¿ dzia³alnoœæ rolnicza, która przestaje byæ op³acalna. Otoczenie 
potoku staje siê coraz bardziej "dzikie" i zapuszczone. To z kolei sprzyja rozwojowi rzecznej flory 
i fauny. W sk³ad roœlinnoœci nad potokiem wchodz¹ ró¿ne gatunki drzew (np. olcha czy wierzba), 
dziko rosn¹ce krzewy oraz rozmaite gatunki kwiatów, takich jak: zawilce, pierwiosnki oraz 
kaczeñce (Fot. 6) . W okolicy ¿yje wiele gatunków zwierz¹t, miêdzy innymi: ba¿anty, kuropatwy, 
lisy, sarny oraz jelenie. 

W ostatnich latach potok zosta³ oczyszczony i pog³êbiony, wykarczowano czêœæ zaroœli. 
W miejscach, gdzie potok zosta³ uregulowany, zjawisko powodzi i podtopieñ zosta³o 
zminimalizowane. W wodzie i w przybrze¿nych zaroœlach bytuj¹ dzikie kaczki, a w pobli¿u ujœcia 
Ma³ki do Wis³oka (Fot. 2) ¿yj¹ równie¿ bobry, o czym œwiadcz¹ charakterystyczne œlady zêbów 
na drzewach i pniach (Fot. 5). Dzieci ju¿ nie spêdzaj¹ nad Krzykop¹ zbyt wiele czasu. Zapewne 
wynika to ze zmiany stylu ¿ycia m³odych ludzi, którzy maj¹ inne zajêcia, jak choæby komputer czy 
telewizjê. 

Podczas naszej wycieczki po Turaszówce postanowiliœmy jeszcze sprawdziæ, jak obecnie 
wygl¹da stan wody w Ma³ce. W tym celu wybraliœmy siê na spacer wzd³u¿ pewnego odcinka 
potoku. Woda jest w zasadzie czysta, jednak na dnie jest du¿o mu³u i ³atwo j¹ zm¹ciæ. Obecnie 
w najg³êbszym miejscu, do jakiego dotarliœmy, potok mia³ jeden metr, a w najp³ytszym zaledwie 
dziesiêæ centymetrów. Podczas spaceru wykonaliœmy równie¿ kilka prostych badañ. 
Zmierzyliœmy pH wody, które wynosi oko³o oœmiu, czyli jest to woda o charakterze zasadowym. 
Za pomoc¹ prostych odczynników chemicznych zbadaliœmy równie¿ jej twardoœæ ogóln¹ oraz 
twardoœæ wêglanow¹ i okaza³o siê, ¿e w obu przypadkach woda z potoku jest œrednio twarda. 

Historia Ma³ki, Matki, Krzykopy czy po prostu rzeczki – jak mawiaj¹ Turoszowianie – jest 
równie¿ odzwierciedleniem historii pokoleñ, przemian spo³ecznych i kulturowych. Dbaj¹c 
o ten ekosystem wodny, mo¿emy zapisaæ siê w historii po to, aby kiedyœ myœlano o nas 
z szacunkiem...

Bibliografia: 
[1]pl.wikipedia.org/wiki/Boisko
1Boisko – nazwa ta pochodzi od ludowego okreœlenia p³askiej przestrzeni w œrodkowej czêœci stodo³y po³o¿onej miêdzy dwoma 
 s¹siekami, miejsca m³ocki zbo¿a, zwanego tak¿e bojewica, bojowisko, klepisko [1]
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I miejsce w kategorii: Szko³a Podstawowa

Zespó³ autorski: Jagoda Sergiel i Kamila Sobkowiak pod opiek¹ Doroty Bielawskiej
Placówka: Publiczna Szko³a Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyñskiego, 

      Aleja Wojska Polskiego 3-5, 58-150 Strzegom

Wybuch. Dr¿¹ szyby w oknach. Turyœci rozgl¹daj¹ siê podejrzliwie. Nadci¹ga burza? 
Trzêsienie ziemi? Tylko mieszkañcy nie zwracaj¹ zupe³nie uwagi na te odg³osy. Có¿, to po prostu 
kolejny odstrza³ w kamienio³omie.

Skarby miasta

Niby ma³e miasto, a jego bogactwa naturalne znane s¹ w ca³ej Polsce, a nawet w niektórych 
odleg³ych zak¹tkach œwiata, poniewa¿ budowle ze strzegomskiego granitu i bazaltu znajduj¹ siê 
w ró¿nych miejscach. Strzegom ze wszystkich stron otoczony jest kopalniami odkrywkowymi, 
czyli kamienio³omami. Z ich bogactw stworzono wiele wspania³ych budowli, takich jak Kolumna 
Zygmunta w Warszawie, czêœæ Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie, Rynek G³ówny w Krakowie 
oraz pomniki: na Westerplatte, w Majdanku, na Górze Œw. Anny, a nawet pomnik Ernesta 
Malinowskiego w Peru. 
   Granit w Strzegomiu powsta³ ok. 300 milionów lat temu, w okresie karbonu. Ska³a 
ta ma jasnoszary kolor z wyraŸnymi drobinami miki i kwarcu. Powsta³a w bardzo nietypowy 
sposób, a dok³adniej poprzez powolne zastygniêcie lawy. Natomiast bazalt to ska³a wulkaniczna 
innego typu. A jak on powsta³? Wiele lat temu w okolicy Góry Krzy¿owej – neku wulkanicznego, 
nast¹pi³o pêkniêcie skorupy ziemskiej i wylanie siê magmy, która bardzo szybko zastyg³a. 
Po wielu tysi¹cleciach ludzie docenili zalety bazaltu i w pobli¿u Góry Krzy¿owej powsta³ 
kamienio³om , który dzia³a³ do lat 80-tych XX wieku. PóŸniej Strzegom tak siê rozrós³, 
¿e „wch³on¹³” tereny kamienio³omu. Jak powiedzia³ pan Stanis³aw Sitarz, prezes Zarz¹du 
Zwi¹zku Pracodawców Bran¿y Kamieniarskiej: „Choæ mo¿na by³o robiæ to bez koñca, 
zaprzestano wydobycia ze wzglêdu na bliskoœæ miasta”.

Najs³ynniejszymi, ju¿ nieczynnymi wyrobiskami s¹ kamienio³omy „Barcz” i „Bazalt”. Obydwa 
zosta³y zalane wod¹, ale Barcz jest obecnie zasypywany. O jego losach mówi pan Sitarz: „Nawet 
by³ taki zamys³, by w nieczynnym kamienio³omie Barcz stworzyæ zbiornik paliw p³ynnych. 
Na szczêœcie odeszli od tego zamys³u i mamy czyste œrodowisko”.

Powrót króla – natura rz¹dzi!

Opustosza³y kamienio³om wygl¹da³ przygnêbiaj¹co (Fot. 7), jednak natura szybko wziê³a pod 
swoje panowanie imponuj¹c¹ rozleg³¹ dziurê. Najpierw zaczê³a siê tam gromadziæ woda. „Woda 
dostaje siê przez szczeliny – jest to woda gruntowa. Dostaje siê przez pêkniêcia, szczeliny, 
gromadzi siê. Jeœli jest ciep³o, trochê wyparowuje, ale zawsze jest, gdy¿ wyrobiska s¹ bardzo 
szczelne” – kontynuuje pan Stanis³aw Sitarz. Wyciekaj¹ca woda sp³ywa³a po œcianach 
kamienio³omu, po jego dnie, prosto do najni¿szego punktu. 

Kiedy kamienio³om zosta³ ju¿ ca³kowicie zalany (Fot. 8), w³aœnie dziêki wodzie powoli zaczê³o 
rozbudzaæ siê w nim ¿ycie. Przyroda rozprzestrzeni³a swoj¹ „dzia³alnoœæ” tak¿e i tam. Wyros³y 
roœliny, poczynaj¹c od najmniejszego ŸdŸb³a trawy, poprzez kwiaty, a¿ do najwiêkszych drzew 
(Fot. 9,10,11,13). Równie¿ w wodzie roœliny puœci³y swoje korzenie. Zadomowi³y siê te¿ 
zwierzêta.

Ze wzglêdu na wietrzenie ska³ lawowych (bazaltów), ziemie wokó³ kamienio³omu obfituj¹ 
w ogromn¹ ró¿norodnoœæ roœlinn¹, o której opowiada pan £ukasz Lesiów – geograf. Wœród 
ciekawych, a rzadziej spotykanych roœlin, wymienia siê najczêœciej dereñ zwyczajny, bêd¹c¹ 
pod ochron¹ goryczkê rzêsist¹, bodziszek pierzasty, groszek bulwiasty, z³ocieñ 

„Dziura po Kolumnie Zygmunta”
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baldachogroniasty, jastrzêbiec ¿mijowaty, czy przyci¹gaj¹cy wzrok brunatno-czerwon¹ 
kolorystyk¹ kwiatów krwiœci¹g [3]

W wodzie wystêpuj¹ kolejne gatunki: tatarak zwyczajny, pa³ka szerokolistna, sit cz³onowaty, 
turzyce. W kamienio³omie wystêpuj¹ tak¿e roœliny zielne i trawiaste, takie jak: barszcz zwyczajny, 
gwiazdnica trawiasta, koniczyna polna, leniec pospolity, przetacznik bluszczykowy, bylica polna, 
mozga trzcinowata, perz w³aœciwy i wiele innych [3].

Gady, ssaki i robaki

Fauna tego obszaru nie jest tak obfita jak flora, jest g³ownie reprezentowana przez ssaki, 
m.in.: sarnê, dzika, lisa oraz licznie wystêpuj¹ce gryzonie. Z reprezentantów awifauny 
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: myszo³ów, jastrz¹b, ba¿ant, kuropatwa oraz liczne ptaki 
œpiewaj¹ce. Wœród nich znaleŸæ mo¿emy: sikory (czubatkê, bogatkê, modraszkê oraz sikorê 
ubog¹), kapturki, œwistunki leœne, pierwiosnki, kosy, œpiewaki, s³owiki (rdzawe i szare) oraz 
nale¿¹cego do rodziny dziêcio³ów – krêtog³owa, a tak¿e wiele innych [3]. Kamienio³om jest te¿ 
wspania³¹ ostoj¹ dla ptaków wodno-b³otnych – kaczek (Fot. 12).

Z w³asnych obserwacji wiemy, ¿e w kamienio³omie mo¿na spotkaæ tak¿e ró¿ne p³azy i gady, 
takie jak ropucha szara, rzekotka drzewna, traszka zwyczajna, salamandra plamista, padalec 
zwyczajny, jaszczurka ¿yworodna, ¿mija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny oraz ¿ó³w b³otny. 
W kamienio³omie ¿yje równie¿ wiele ryb. Szczególnie czêsto mo¿na dostrzec p³oæ, okonia, 
karpia, sandacza oraz szczupaka. 

Rekreacja czy muzeum?

    Nale¿y chroniæ zalane kamienio³omy, w których woda jest bardzo czysta. Ich zasoby mog³yby 
zostaæ wykorzystane jako zapasowe zbiorniki wody dla miast. Kamienio³om „Bazalt” mo¿na 
by zastosowaæ np. do celów przeciwpo¿arowych.
Jest on miejscem pe³nym uroku, gdzie dzia³alnoœæ cz³owieka i si³y przyrody przeplataj¹ siê 
w bardzo widoczny sposób. W ci¹gu kilkudziesiêciu lat powsta³ tam nowy, bogaty ekosystem. 
Teren, gdzie jeszcze nie tak dawno rozlega³ siê huk maszyn kamieniarskich, dziœ pe³en jest 
spacerowiczów ws³uchuj¹cych siê w œpiew ptaków. Czêsto pojawiaj¹ siê pomys³y, by ten nowy 
miejski akwen wykorzystaæ w wiêkszym stopniu. Nie jest to jednak takie proste – i mo¿e to lepiej 
dla mieszkaj¹cych tam organizmów…

 Jak podkreœla pan Stanis³aw Sitarz, rekreacja w akwenie jest bardzo niebezpieczna. Pod 
wod¹ mog¹ znajdowaæ siê czêœci jakichœ maszyn oraz ró¿ne inne „skarby”. Przy œcianach 
s¹ tak¿e kamienie i ska³y zakoñczone ostrymi krawêdziami. P³ywaæ w kamienio³omie mog¹ tyko 
wyspecjalizowane grupy nurków. Woda jest bardzo zimna i bardzo ³atwo mo¿na dostaæ skurczy. 
Mo¿na by³oby tam p³ywaæ pontonami lub ³odziami, ale zbiorniki s¹ zbyt ma³e i zaroœniête 
trzcinami. Zalane wyrobisko jest wspania³ym miejscem dla wêdkarzy ze wzglêdu 
na ró¿norodnoœæ ¿yj¹cych tam ryb. Szkoda tylko, ¿e wêdkarze i spacerowicze pozostawiaj¹ 
po sobie tyle œmieci…

Jaka przysz³oœæ czeka nasze „bazaltowe jeziorko”? „Znam osobê, która kupi³a obszar, gdzie 
by³ kiedyœ kamienio³om bazaltu i zamierza stworzyæ tam muzeum geologiczno-górnicze” – 
zdradza nam pan Stanis³aw Sitarz. Có¿, to chyba by³oby najlepsze wykorzystanie tego 
kamienio³omu. Mamy tylko nadziejê, ¿e plany tworzenia muzeum uwzglêdni¹ ochronê bogatego 
ekosystemu, który od lat wzbogaca krajobraz naszego miasta…

Bibliografia
[1] Eisenreich W., Handel A., Zimmer U. 2008: Przewodnik do rozpoznawania zwierz¹t i roœlin, Warszawa
[2] Stós M., Bezkorowajny A. 1984: Warunki wodne w granitach okolic Strzegomia, niepublikowana praca 
przygotowana przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie, Kraków
[3] Lesiów £. Geografia Strzegomia - www.bazylika.strzegom.pl/lukasz/index.html
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II miejsce w kategorii: Szko³a Podstawowa

Zespó³  autorski: Agnieszka Pitera, Weronika S¹czawa, Aleksandra Grabicka, 
Aleksandra P³onka, Izabela KuŸniar pod opiek¹ Anny Kochanek

Placówka: Szko³a Podstawowa nr 12 w Rzeszowie im. Juliana Przybosia, ul. Lwowska 17, 
     35-301 Rzeszów.

Jesteœmy na miejscu... 

W tym roku wiosna zaczê³a siê wyj¹tkowo póŸno. D³ugo utrzymywa³y siê ch³odne dni i ponura 
pogoda. Gdy zrobi³o siê ciep³ej, postanowi³yœmy wybraæ siê na krótk¹ wycieczkê, 
by zaobserwowaæ ¿ycie zwi¹zane z poblisk¹ rzek¹ Przyrw¹. Gdy by³yœmy na miejscu 
zauwa¿y³yœmy, ¿e jest to niewielka rzeczka, uwa¿ana czêsto nawet za potok. Dowiedzia³yœmy 
siê wczeœniej, ¿e nazwa tej rzeki uleg³a zmianie. Poprzednio bowiem ta niepozorna rzeka 
nazywa³a siê Przerwa. 

O rzece s³ów kilka...

Rzeka Przyrwa ma swoje Ÿród³o na terenie miejscowoœci Bzianka, a jej ujœcie do Wis³oka 
znajduje siê przy ul. Siemieñskiego (Fot. 14). Biegnie ona m.in. przez: osiedla Przybyszówka, 
Baranówka oraz Staromieœcie. Koryto rzeki jest uregulowane (Fot. 18). Przy ujœciu rzeki 
nastêpuje tzw. cofka, (czyli cofaj¹ca siê woda w stronê Ÿród³a). Œrednia g³êbokoœæ wody 
w Przyrwie wynosi od 0,20 do 1 metra. 

Wêdrujemy wzd³u¿ brzegu... 

Wêdrówkê rozpoczê³yœmy od obserwacji roœlinnoœci charakterystycznej dla tego terenu. 
Zauwa¿y³yœmy bardzo powszechnie wystêpuj¹ce turzyce, trawy. Wiemy z innych obserwacji, 
¿e s¹ to roœliny wystêpuj¹ce dos³ownie wszêdzie - maj¹ bowiem ma³e wymagania w stosunku 
do warunków œrodowiskowych. 

Nasz¹ uwagê przyci¹gnê³a urocza roœlinka zwana ziarnop³onem wiosennym (Fot. 20), 
nale¿¹cym do rodziny jaskrowatych. Szczególnie przyjemny jest widok drobniutkich, ¿ó³tych 
p³atków korony, rozwijaj¹cych siê w³aœnie teraz - wiosn¹. Gdy podesz³yœmy bli¿ej, 
zauwa¿y³yœmy skrêtolegle u³o¿one liœcie. Po wyliczeniu ustali³yœmy, ¿e ziarnop³on wiosenny 
ma ok. 10 p³atków korony. Ujrza³yœmy tak¿e, ¿e liœcie maj¹ kszta³t nerkowaty i s¹ lœni¹ce. 

Gdy tak wêdrowa³yœmy wzd³u¿ rzeki, poszukuj¹c innych gatunków roœlin, znalaz³yœmy 
skupisko kaczeñców - knieci b³otnych (Fot. 16). Te typowe dla terenów podmok³ych roœliny mia³y 
doœæ grub¹ ³odygê lekko wzniesion¹. Ich du¿e, nerkowate liœcie osadzone na d³ugich ogonkach, 
by³y b³yszcz¹ce. Ta roœlina posiada³a równie¿, jak i ziarnop³on wiosenny, skrêtolegle u³o¿one 
liœcie. Kaczeñce mia³y po 5 p³atków korony. Tu¿ obok zauwa¿y³yœmy jasnotê plamist¹, 
o fioletowych kwiatach i delikatnie ow³osionych liœciach. Dopiero co zaczê³a kwitn¹æ. Ta piêkna 
fioletowa roœlinka mia³a 4 p³atki korony (Fot. 15). Sz³yœmy dalej i coraz wiêcej pojawia³o siê roœlin 
przed naszymi oczami. By³ wœród nich równie¿ czosnek pospolity o doœæ d³ugich, zielonych 
liœciach. Zauwa¿y³yœmy te¿ przytuliê wonn¹, nale¿¹c¹ do rodziny marzanowatych. Jest 
to delikatna roœlinka, o wiotkiej ³odydze oraz szorstkich i czepliwych liœciach. Po pow¹chaniu jej 
oceni³yœmy, ¿e ma podobny zapach do siana. £odyga jej by³a 4-kanciasta. Z naszych obserwacji 
wynika³o, ¿e jej liœcie s¹ u³o¿one okó³kowo. 

Nasz¹ uwagê przyci¹gnê³a równie¿ ¿ó³ta roœlinka zwana podbia³em pospolitym, która 
posiada³a kwiatostan w postaci koszyczka. Wiemy, ¿e jest on stosowany jako materia³ leczniczy 
przeciwko ró¿nym chorobom. 

Pod¹¿aj¹c wytrwale wzd³u¿ potoku, znalaz³yœmy jeszcze wiele gatunków flory, m.in. 

„Przyrwa miêdzy nami, a zwierzêtami”
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niekwitn¹ce jeszcze o tej porze roku: marchew zwyczajn¹, ostro¿enie, osty oraz bodziszki 
i pokrzywy. Najbardziej jednak utkwi³a nam w g³owie roœlina o œmiesznej nazwie – bluszczyk 
kurdybanek. Barwa p³atków jego korony by³a niebieska. £odygê mia³ 4-kanciast¹, krótko 
ow³osion¹. 

Z roœlin zanurzonych w wodzie dostrzeg³yœmy tylko jedn¹ w górnym biegu rzeki, z której 
oznaczeniem mia³yœmy du¿y k³opot. Wydaje nam siê, ¿e by³ to jeden z gatunków rdestnicy. 

Nietrudno nam by³o równie¿ zauwa¿yæ dostojne drzewa: piêkne, polskie brzozy 
brodawkowate z widoczn¹ z daleka bia³¹ kor¹, olsze czarne, wierzby oraz czeremchê zwyczajn¹ 
o bia³ych, silnie pachn¹cych kwiatach. Drzewa te, kojarz¹ce siê z klimatem umiarkowanym 
i terenami podmok³ymi, by³y doœæ pokaŸnych rozmiarów. Gdy podesz³yœmy blisko do jednego 
z nich, zauwa¿y³yœmy budz¹ce siê do ¿ycia m³odziutkie liœcie. Wygl¹da³y one jak omszone 
zawini¹tka, powoli budz¹ce siê po œnie zimowym.
 
Mieszkañcy rzeki 

Nasza wizyta w tym miejscu - nad ma³¹ rzeczk¹, wi¹za³a siê tak¿e z poszukiwaniem zwierz¹t 
tam wystêpuj¹cych. Szybko zauwa¿y³yœmy urocz¹ kaczkê - krzy¿ówkê (Fot. 17). Okaza³o siê, 
¿e jest to samiec, gdy¿ na wiosnê ma ¿ó³ty dziób, a g³owê i szyjê metalicznego zielonego koloru, 
pierœ ma br¹zow¹, na szyi zaœ - bia³¹ przepaskê. Pozosta³e jego upierzenie by³o br¹zowo szare. 
Widzia³yœmy równie¿ samicê szarobr¹zow¹, nakrapian¹, z szarym dziobem 
o ¿ó³topomarañczowej otoczce. Ptaki te wcale siê nas nie ba³y i mog³yœmy podejœæ blisko, 
by im siê przyjrzeæ i zrobiæ zdjêcia. S¹ one bowiem przyzwyczajone do ludzi. W pobli¿u wody 
widzia³yœmy tak¿e œlimaki: winniczki o br¹zowej, skrêconej muszli oraz wstê¿yki (Fot. 19). 
Porusza³y siê powoli, pe³zaj¹c do przodu po przezroczystym œluzie. Niestety nie uda³o nam siê 
zaobserwowaæ pospolitych œlimaków wodnych - b³otniarki i zatoczka. 

Ponad wod¹ unosi³o siê wiele owadów, a w trawach mo¿na by³o dostrzec liczne paj¹ki. 
W wodzie prawdopodobnie bytowa³y równie¿ inne bezkrêgowce, którymi ¿ywi¹ siê kaczki. 

Id¹c dalej zauwa¿y³yœmy, ¿e w trawach ukrywa³y siê ¿aby trawne (Fot. 21). Wybieraj¹c siê 
na wycieczkê, spodziewa³yœmy siê widoku tych zwierz¹t. By³o ich tu sporo, o ró¿nym wieku 
i wielkoœci. Musia³yœmy jednak podejœæ, by przyjrzeæ siê im z bliska i okreœliæ, jaki to gatunek. 
Uda³o nam siê z³apaæ jedn¹ ¿abkê. Mia³a ona ok. 10 centymetrów d³ugoœci. Jej cia³o by³o œliskie, 
wyd³u¿one. Stara³yœmy siê dostrzec skrzek w wodzie, ale niestety go nie zauwa¿y³yœmy. 

Zaciekawi³o nas to, jakie gatunki zwierz¹t mieszkaj¹ w wodzie. Dobr¹ chwilê wpatrywa³yœmy 
siê w taflê wody, by zobaczyæ jej ¿yj¹tka. Nie uda³o nam siê niestety spostrzec ¿adnej ryby.

Informacje z pierwszej rêki...

 Poszerzaj¹c swoj¹ wiedzê na temat rzeczki Przyrwy rozmawia³yœmy z okolicznym 
wêdkarzem, mieszkaj¹cym nieopodal miejsca naszej wycieczki, który poinformowa³ nas 
o gatunkach ryb, jakie mo¿na tam spotkaæ. Wskaza³ na ukleje i kie³bie. S¹ to ryby odporne 
na zanieczyszczenia. Poinformowa³ nas tak¿e o tym, ¿e na tar³o do Przyrwy przyp³ywaj¹ klenie. 
Wspomina³ równie¿, ¿e w rzece ¿y³y kiedyœ raki i wiele ró¿nych gatunków ryb, które preferowa³y 
czystsz¹ wodê. Jednak susza, która wyst¹pi³a w 1998 roku spowodowa³a, ¿e wiele gatunków 
zwierz¹t wodnych tj. ryb, p³azów wyginê³a. Sytuacja zmieni³a siê wraz z poszerzeniem koryta 
rzeki. W ostatnim czasie coraz wiêcej zwierz¹t wodnych zaczyna osiedlaæ siê w tym 
ekosystemie i budowaæ swoje „domy”. 

I co dalej? 

D³ugo zastanawia³yœmy siê, dlaczego tak niewiele jest organizmów, które mo¿emy 
obserwowaæ w pobli¿u tego dop³ywu Wis³oka. Przecie¿ woda jest niezbêdnym sk³adnikiem ¿ycia 
wszystkich organizmów, w tym tak¿e nas. No tak! Ale o ten wa¿ny sk³adnik œrodowiska, a tak¿e 
o jego czystoœæ nale¿y zadbaæ. Tylko czysta woda daje mo¿liwoœæ ¿ycia w niej du¿ej iloœci roœlin 
i zwierz¹t. 

To niestety cz³owiek, jak dowiedzia³yœmy siê podczas rozmowy z mieszkañcami, jest 
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odpowiedzialny za nisk¹ bioró¿norodnoœæ rzeki. Dlaczego? Ustali³yœmy, ¿e wszelkie zbiorniki 
wodne wykorzystywane s¹ przez cz³owieka do jego celów, czêsto gospodarczych. Niew³aœciwe 
gospodarowanie zasobami tej rzeki, a w konsekwencji ka¿dego dop³ywu Wis³oka, dostarczanie 
do niego œcieków, a wraz z nimi zanieczyszczeñ sprawia, ¿e ubo¿eje œwiat roœlin i zwierz¹t. 
Trzeba wiêc dzia³añ cz³owieka, tego podstawowego truciciela, by odwróciæ sytuacjê i tak jak 
dawniej, móc cieszyæ siê wielk¹ ró¿norodnoœci¹ gatunków wodnych w ka¿dym zbiorniku. 

Wspólnie ustali³yœmy, ¿e potok Przyrwa jest domem dla niewielu zwierz¹t. Z pewnoœci¹ 
jednak stanowi du¿¹ wartoœæ przyrodnicz¹ w naszym mieœcie, o któr¹ powinni dbaæ wszyscy 
mieszkañcy. 

Pozostaje nadzieja, ¿e mo¿e, jeœli nasze obserwacje prowadzi³ybyœmy przez ca³y rok, 
to uda³oby siê nam dostrzec i rozpoznaæ o wiele wiêcej gatunków roœlin i zwierz¹t, które ¿yj¹ 
w Przyrwie i obok niej. 

Bibliografia:
[1] Szwedler I., Sobkowiak M. 1998:Spotkania z przyrod¹ – Roœliny. Mulico Oficyna Wydawnicza, 
Warszawa. 
[2] Eisenreich W., Handel A., Zimmer U. E. 2000: Przewodnik do rozpoznawania roœlin i zwierz¹t na 
wycieczce. Mulico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. 
[3] Mitchell D. (eds.) 2003: Ptaki Europy. Przewodnik obserwatora i wskazówki do identyfikacji. 
Wydawnictwo Elipsa
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III miejsce w kategorii: Szko³a Podstawowa

Zespó³  autorski: Klaudia Matuszewska, £ucja Banaszyñska, Marika Grzech, 
Krzysztof Krokos, Norbert Pa³uczyñski pod opiek¹ Barbary Grzeœkiewicz.

Placówka: Szko³a Podstawowa nr 88, ul. Swoboda 53, 60-389 Poznañ. 

Podró¿ w przesz³oœæ 
Oko³o 12 tysiêcy lat temu zakoñczy³o siê ostatnie zlodowacenie ba³tyckie, które swoim 

zasiêgiem obejmowa³o pojezierza, w tym obszar obecnego miasta Poznania. Pozosta³oœci¹ 
s¹ ró¿ne formy terenu, m.in. oczka wytopiskowe - ma³e, okr¹g³e, powsta³e z wód topniej¹cego 
lodowca i piaski sandrowe. 
Mija³y wieki, lata… Na planie Poznania i okolic z 1860 roku zaznaczona jest wieœ – folwark 
Marcelin, maj¹tek Edwardowo, £awica…[6]. Widnieje równie¿ kilka ró¿nej wielkoœci oczek 
wodnych pochodzenia polodowcowego znajduj¹cych siê w pasie pomiêdzy dzisiejszym 
Edwardowem a Górczynem. 

Czas p³ynie… Najmniejsze oczka wodne powoli zarastaj¹, pozostawiaj¹c po sobie tylko 
tereny bagienne. Najwiêkszy staw o powierzchni ok. 1,5 hektarów pe³ni ca³y czas wa¿n¹ rolê 
w zmieniaj¹cym siê wokó³ ekosystemie. Jest miejscem bytowania po¿ytecznych owadów 
drapie¿nych oraz „zapylaczy” roœlin. To tak¿e korytarz ekologiczny umo¿liwiaj¹cy migracjê 
gatunkom flory i fauny. Wokó³ rozci¹gaj¹ siê mokrad³a i nieu¿ytki. 

Zaraz po II wojnie jedn¹ z inwestycji miasta jest skanalizowanie zabudowanego ju¿ terenu 
Edwardowa i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Jako 
miejsce zrzutu wód wykorzystano pobliski du¿y staw. W latach 50-tych nieu¿ytki na Marcelinie 
zostaj¹ zmienione w las komunalny miasta Poznania – Las Marceliñski. Najwiêkszy staw istnieje 
nadal, tylko w trochê mniejszych wymiarach. Pe³ni teraz rolê oczka œródleœnego, do którego 
schodz¹ siê zwierzêta, w szuwarach gniazduj¹ ptaki. Jest bardzo wa¿nym elementem 
rozwijaj¹cego siê ekosystemu leœnego. Nadal sp³ywaj¹ do niego wody opadowe z pobliskiego 
terenu, skierowane rêk¹ cz³owieka. 

W miêdzyczasie sukcesywnie rozbudowuje siê miasto, powstaj¹ w pobli¿u ogródki dzia³kowe, 
osiedla mieszkaniowe, ulice i inne obiekty. Lasek Marceliñski zaczyna byæ coraz bardziej 
docenianym miejscem rekreacji dla mieszkañców Poznania. Spacerowicze odkrywaj¹ wodê, 
w której co bardziej odwa¿ni p³ywaj¹, inni k¹pi¹ psy, s¹ tak¿e oczywiœcie cz³onkowie ko³a 
wêdkarskiego ³owi¹cy „taaakie” ryby [8]. 

Ludzi nie interesuje, dlaczego w stawie jest ci¹gle tak du¿o wody, najwa¿niejsze, ¿e jest! 
Oczko wodne i pobliska polanka staj¹ siê doskona³ym miejscem odpoczynku. Nikt nie jest 
œwiadomy powoli zbli¿aj¹cej siê katastrofy ekologicznej… 

TeraŸniejszoœæ 
Zim¹ 2009/2010 stawu nie by³o widaæ pod grub¹ warstw¹ lodu i œniegu (Fot. 22). Wokó³ 

panowa³a cisza, niezak³ócana g³osami ptaków wodnych i spacerowiczów. Wyj¹tkowo gruba 
pokrywa œnie¿na uniemo¿liwia³a nawet jazdê na ³y¿wach, pomimo tego, ¿e staw zamarz³ do dna. 

Staw znajduje siê na skraju lasu komunalnego miasta Poznania – Lasu Marceliñskiego, 
w jego pó³nocnej czêœci. Pozostaje obecnie w administracji Zarz¹du Zieleni Miejskiej. Przylega 
bezpoœrednio do ul. Leœnych Skrzatów, a od ul. Strzegomskiej dzieli go pas zadrzewieñ 
o szerokoœci 20 - 25 metrów. Lasek ze wzglêdu na udzia³ terenów leœnych stanowi g³ówny 
zachodni klin nawiewny w otoczeniu miasta. 

Zgodnie z definicj¹
 Staw wodny to stosunkowo p³ytki zbiornik wodny, zaroœniêty, zazwyczaj mniejszy od jeziora, 
nieposiadaj¹cy strefy g³êbinowej. Dostêp œwiat³a do dna pozwala roœlinnoœci zakorzenionej 
na rozwój na ca³ej jego powierzchni. W zwi¹zku z tym zasób tlenu jest w stawie zazwyczaj 

„Historia prawdziwa Stawu Marceliñskiego”
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wysoki. Temperatura wody zale¿na jest od otoczenia. Latem woda ogrzewa siê a¿ do dna, 
a zim¹ prêdko oziêbia. Podobnie du¿e wahania temperatury wystêpuj¹ w dzieñ i w nocy. 
Warunki œrodowiskowe w stawie s¹ podobne do tych, jakie panuj¹ w strefie przybrze¿nej jeziora 
[4]. 

Niezast¹piony dla natury i ludzi 
Stawek jest cenn¹ ostoj¹ ró¿nych grup zwierz¹t, zw³aszcza wodnych: bezkrêgowców, p³azów, 
gadów i ptaków. Spe³nia bardzo wa¿n¹ rolê w utrzymaniu ró¿norodnoœci biologicznej lasu. Woda 
w stawie kszta³tuje swoisty mikroklimat. Staw pe³ni tak¿e wa¿n¹ rolê biocenotyczn¹ 
i œrodowiskotwórcz¹. Jest wodopojem dla ssaków i ptaków leœnych, a tak¿e miejscem 
gniazdowania krzy¿ówek czy ³abêdzi. Wêdkarze twierdz¹, ¿e w stawie ¿yj¹ p³ocie, karasie i liny. 
Ma³a iloœæ wody i zamarzanie jej zim¹ do samego dna uniemo¿liwia jednak rozwój rybom. 
Zwiêksza to natomiast sukces rozrodczy p³azów i co roku wiosn¹ pojawiaj¹ siê tu kijanki, chocia¿ 
ostatnio jest ich coraz mniej. Wystêpuj¹ tutaj te¿ wielkie pijawki koñskie, a przy odrobinie 
szczêœcia mo¿na zobaczyæ p³ywaka ¿ó³tobrze¿ka [9]. 
Staw jest wspania³ym miejscem wypoczynku dla rowerzystów w ka¿dym wieku. Tym bardziej, 
¿e przez lasek przebiega transwielkopolska (odcinek pó³nocny) i poznañska turystyczna trasa 
rowerowa (szlak ³¹cznikowy Pierœcienia Rowerowego Dooko³a Poznania) [7]. 
Staw i okolice to doskona³e miejsce na przeprowadzanie edukacyjnych zajêæ terenowych dla 
szkó³ wszystkich typów. Uczniowie przychodz¹ tu na lekcje przyrody. Nic nie zast¹pi przecie¿ 
bezpoœredniego kontaktu z natur¹! M³odzi przyrodnicy w tym miejscu poznaj¹ florê i faunê, ucz¹ 
siê przyjaznego obcowania ze œrodowiskiem, poznaj¹ jego problemy. Czasem pomagaj¹…! 
Przyk³adem jest akcja Sprz¹tania Œwiata, w której brali udzia³ uczniowie z naszej szko³y. 

Trochê wiedzy naukowej i nie tylko… 
Cennym Ÿród³em szczegó³owych informacji o stawie s¹ pracownicy Zarz¹du Zieleni Miejskiej. 

Okaza³o siê, ze nasz „bohater” ma powa¿ny problem… Ale zacznijmy od pocz¹tku. „Ten staw by³ 
tu od zawsze….” - to s³owa zastêpcy dyrektora ZZM ds. lasów Pana Jaros³awa Nowaka, który 
d³ugo i bardzo ciekawie opowiada³ nam o Lasku Marceliñskim i jego zasobach. WypowiedŸ 
uzupe³nia³ pasjonat lasu, pracownik ZZM, pan Zbigniew Chudzik [2]. 

Zgodnie z ustaleniami ZZM Staw Marceliñski ma powierzchniê 0,9 hektarów. Jest doœæ p³ytki 
(w granicach 0,5 – 1,0 metra), wyraŸnie zamulony. W dnie ma obni¿ony poziom wody o oko³o 0,3 
– 0,4 metrów i ods³oniêty pas brzegów o szerokoœci 1 - 5 metra (najwiêkszy od strony wschodniej 
i po³udniowej, czyli od Lasku Marceliñskiego). 

Z opisu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych wynika, ¿e Staw Marceliñski 
znajduje siê przede wszystkim w strefie wystêpowania osadów gliniastych spodziewanych 
na g³êbokoœci 3-8 metrów, o mi¹¿szoœci z regu³y przekraczaj¹cej 5,5 metra. Gliny piaszczyste 
utrudniaj¹ kontakt hydrauliczny stawu z g³êbiej zalegaj¹cym miêdzyglinowym poziomem 
wodonoœnym, który nie zasila Stawu Marceliñskiego [1]. 

Analiza warunków hydrologicznych zlewni stawu wykaza³a, ¿e zbyt ma³e sp³ywy nie 
gwarantuj¹ dostatecznej iloœci wody do nape³niania i utrzymania wody w stawie i nie wyrównuj¹ 
ubytków wody przez parowanie. Na nape³nienie i utrzymanie wody w stawie mo¿na liczyæ 
jedynie w latach o opadach du¿o wiêkszych od œrednich. 

Fakt zasilania stawu wy³¹cznie wodami opadowymi jest lokalnym problemem. Znajdujemy siê 
w œrodkowej czêœci Wielkopolski okreœlanej jako „sucha wyspa”. S¹ to obszary o najmniejszej 
w naszym kraju rocznej sumie opadów - poni¿ej 500 milimetrów. Spowodowane jest to ich 
po³o¿eniem w cieniu opadowym, wywo³anym przez pasma wysokich wzgórz morenowych 
Pojezierza Pomorskiego. Najwiêcej opadów przypada w okresie letnim, zim¹ natomiast 
przybieraj¹ g³ównie postaæ œniegu. Wed³ug danych Zak³adu Klimatologii Instytutu Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielloñskiego, w Poznaniu w 1982 roku pad³ rekord 
najni¿szej rocznej sumy opadów, która wynios³a 275 milimetrów! [5].  
Tendencja do niskiego poziomu wód w Wielkopolsce by³a, niestety, tak¿e widoczna w stawie 
Marceliñskim. 

Brak naturalnego dop³ywu wód podziemnych z sandru junikowskiego, brak rowów 
dop³ywowych, zbyt ma³y sp³yw wód przyczyni³ siê do sta³ego obni¿ania lustra wody stawu! 
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Dwa rozwi¹zania 
Wróæmy teraz do problemu naszego oczka leœnego… Wiele lat temu wody stawu 

o powierzchni ok. 1 hektara zasilane by³y wodami ze zlewni znajduj¹cej siê na terenie dawnych 
magazynów nale¿¹cych do Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, bazy transportowej, 
osiedla Edwardowo i dróg utwardzonych. Wody opadowe wyp³ukiwa³y du¿o ropopochodnych 
substancji, które trafia³y do nieprzeczuwaj¹cego katastrofy ekologicznej oczka wodnego. Na tafli 
stawu w pewnym momencie zosta³ zauwa¿ony tzw. „film”. Wêdkarze stwierdzili, ¿e ¿ycie 
w wodzie zamiera! Kiedy zaczê³o do niego trafiaæ za du¿o „chemii” sp³yw po prostu odciêto. 
Na skutki nie trzeba by³o d³ugo czekaæ – po paru latach brzeg stawu cofn¹³ siê a¿ ok. 5 - 6 
metrów, a zwierciad³o wody opad³o o 0,5 metra! (Fot. 23).

Obni¿anie siê lustra wody zaczê³o wzbudzaæ niepokój okolicznych mieszkañców. Los 
marniej¹cego z roku na rok stawu niepokoi³ równie¿ cz³onków Stowarzyszenia Przyjació³ 
Osiedla £awica, którzy wysy³ali alarmuj¹ce listy do wiceprezydenta Poznania oraz gospodarza 
lasów komunalnych Poznania – Zarz¹du Zieleni Miejskiej. 

Jedyna oaza wodna w lesie mog³aby znikn¹æ?! Ten scenariusz by³ nie do przyjêcia! 
Pracownicy ZZM wymyœlili „powtórkê z historii' zwi¹zan¹ z doprowadzaniem wody, tyle, 
¿e w lepszym wydaniu… Widz¹c zachodz¹ce niekorzystne zmiany poziomu wody w stawie, 
ZZM ju¿ w 2006 roku zleci³ ekspertyzê hydrogeologiczn¹. Jej wyniki jasno wykaza³y, ze g³êboki 
zaledwie na metr staw mo¿e byæ zasilany tylko przez wody opadowe i roztopowe. Jego dno jest 
szczelne, nie ma ¿adnych dop³ywów naturalnych. 

W ekspertyzie czytamy: „Warunkiem zachowania Stawu Marceliñskiego jako oczka wodnego 
w krajobrazie leœnym jest sztuczne jego zasilanie.” Trzeba wiêc by³o na powrót umo¿liwiæ dop³yw 
wody z pobliskiej powierzchni utwardzonej. W 2007 roku powsta³a nowa koncepcja zasilania 
stawu wodami opadowymi z osiedla Edwardowo, a rok póŸniej dokumentacja projektowa 
odbudowy sztucznego zasilania. 

Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 2009 roku udro¿niono kana³ deszczowy i zamontowano 
specjaln¹ „kierownicê" - mechanizm, który kieruje wodê w stronê zbiornika oraz umo¿liwia 
regulacjê iloœci dop³ywaj¹cej wody. Teraz wody opadowe sp³ywaj¹ grawitacyjnie z powierzchni 
niewielkiej zlewni (9,5 hektara) wprost do stawu. Uwzglêdniono oczywiœcie poprzednie problemy 
z zanieczyszczeniami! W mechanizmie zamontowano dwa separatory: jeden zatrzymuje 
wiêksze œmieci, a drugi pozwala filtrowaæ wodê i zatrzymuje oleje. Przed zim¹ ca³e urz¹dzenie 
bêdzie dok³adnie oczyszczone. Za now¹ komor¹ brzegi rowu z pocz¹tku s¹ utwardzone, dalej 
rów jest pog³êbiony i dochodzi do stawu (Fot. 24,25). Koszt ca³ego przedsiêwziêcia wyniós³ 250 
tysiêcy z³otych. 

Efekty inwestycji ZZM widaæ! Ju¿ póŸn¹ jesieni¹ ubieg³ego roku do jednego z leœników 
przyszed³ wêdkarz, ¿eby powiedzieæ, ¿e zaznaczy³ sobie kiedyœ poziom wody na kamieniu 
i teraz zobaczy³, ¿e jest wy¿szy ju¿ o kilkanaœcie centymetrów. 

Równie¿ teraz, po stopieniu œniegów i po wiosennych deszczach, nawet „na oko” mo¿na 
zauwa¿yæ podnoszenie siê lustra wody (Fot. 26). 

Wizja lokalna 
Jad¹c ulic¹ Strzegomsk¹ w kierunku Osiedla Bajkowego, docieramy do skrzy¿owania z ulic¹ 

Jana Brzechwy i Leœnych Skrzatów. Jesteœmy teraz pomiêdzy obszarem zlewni a Laskiem 
Marceliñskim. Z niewielkiego parkingu schodzimy nad stawek, znajduj¹cy siê tu¿ za drzewami. 
Przyjrzyjmy siê teraz, jak wygl¹daj¹ elementy krajobrazu najwa¿niejsze dla przysz³oœci stawu. 

Najbardziej groŸnym dla stawu elementem zlewni s¹ teraz ulice, w zwi¹zku z du¿ym 
natê¿eniem ruchu samochodowego. W celu wyeliminowania zanieczyszczeñ z przebiegaj¹cej 
przy stawie drodze wkrótce bêdzie usypany wa³ nad pog³êbionym rowem. 

Jak widaæ, Zarz¹d Zieleni Miejskiej roztacza nad stawem szczególn¹ opiekê!

Hydro-detektywi w akcji 
Pan Jaros³aw Nowak przekonywa³ nas, ¿e woda w stawie jest czysta. Postanowiliœmy 

to sprawdziæ sami! W¹tpliwoœci budzi w nas wp³yw miejskiego powietrza na jakoœæ opadów, 
obecnoœæ ludzi nad wod¹ oraz zanieczyszczenia sp³ywaj¹ce z obszaru zlewni. Ponadto 
jesteœmy bardzo ciekawi, jak ta wyj¹tkowa zima wp³ynê³a na ¿ycie w wodzie, która zamarz³a do 
samego dna. Wyposa¿eni w aparat fotograficzny, przewodniki do oznaczania roœlin i zwierz¹t 
wodnych i inne ró¿ne rzeczy do badania wody udajemy siê do lasku nad staw. Jesteœmy teraz 
„hydro-detektywami”! 
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Na miejscu od razu widaæ efekt inwestycji ZZM – poziom wody znacznie siê podniós³! 
Bez problemu rozpoznajemy roœlinnoœæ szuwarow¹ porastaj¹c¹ brzeg stawu: trzcina, pa³ka 

oraz sitowie. Na wodzie unosi siê rzêsa drobna, widaæ m³ode liœcie w³osienicznika wodnego. 
W czêœci zachodniej zbiornika widaæ ko¿uchy glonów [10]. 

Po stawie p³ywa para krzy¿ówek. Zauwa¿amy ¿aby, b³otniarki i zatoczki, po powierzchni wody 
œlizgaj¹ siê nartniki. S¹ te¿ ryby – najprawdopodobniej liny. Tu¿ przy brzegu widoczne s¹ 
sprawnie poruszaj¹ce siê pijawki [9]. Jedna z nich silnie przyssa³a siê do naszego wiaderka i 
trudno by³o siê jej pozbyæ! W próbce wody zauwa¿amy drobne, ruszaj¹ce siê zwierz¹tka, 
z których rozpoznaniem mamy pewne problemy. Najwa¿niejsze jednak, ¿e woda ¿yje! 

Obecnoœæ tych wszystkich przedstawicieli flory i fauny ju¿ œwiadczy o tym, ¿e woda w stawie 
jest dobrej jakoœci. Sprawdzimy to dok³adniej. 
Jakoœæ wody charakteryzuj¹ w³aœciwoœci fizyczne, czyli barwa, mêtnoœæ i zapach oraz 
w³aœciwoœci chemiczne - g³ównie twardoœæ wody. 

Wyposa¿eni w proste wskaŸniki do okreœlania jakoœci wody przeprowadzamy badania (Fot. 
27), oto wyniki obserwacji wody ze stawu: barwa - lekko zielonkawo-¿ó³ta, mêtnoœæ – 
przejrzysta, zapach – brak, zanieczyszczenia - po przefiltrowaniu na s¹czku pozosta³y nieliczne 
drobiny organiczne, pH - 7 – odczyn obojêtny, azotany – brak, twardoœæ wody - 12 dh, 
(sprawdzamy tak¿e sposobem mechanicznym przez mycie r¹k - myd³o siê pieni i ³atwo sp³ukuje 
- podobnie jak w wodzie z kranu) – woda jest œrednio twarda. 

Czyli woda obecnie jest dobrej jakoœci! Jednak jest dopiero wiosna… Temperatury powietrza 
s¹ jeszcze niskie, co ma du¿y wp³yw na rozwój flory i fauny w wodzie oraz przebieg innych 
procesów, m.in. rozk³adu materii organicznej, której jest tu bardzo du¿o. Pamiêtajmy, ¿e pod 
wod¹ znalaz³a siê du¿a czêœæ przybrze¿nego terenu poroœniêtego traw¹ i innymi roœlinami. 
Do wody wpada tak¿e du¿o opadaj¹cych z drzew liœci. 

Z mocnym postanowieniem kontynuacji naszego „œledztwa”, koñczymy wycieczkê nad Staw 
Marceliñski.

 Przysz³oœæ 
Jest rok 2050. Lustro stawu podnios³o siê o 0,7 metra. Woda jest czysta! Pojawi³y siê nowe 

gatunki roœlin i zwierz¹t wodnych charakterystycznych dla wód dobrej jakoœci. Stan ekosystemu 
jest zadawalaj¹cy. Wokó³ bujnie rozrasta siê las. Nad staw przyje¿d¿aj¹ wycieczki, ¿eby 
podziwiaæ efekty starañ o utrzymanie tej jedynej oazy wodnej w Lasku Marceliñskim. 
Wyj¹tkowoœæ tutejszej przyrody przyci¹ga mieszkañców ca³ego Poznania. Jest po prostu 
piêknie! 
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Placówka: Gimnazjum Powiatowe w Zespole Szkó³ nr 1 im. ks. Cz. Lissowskiego w Rypinie, 
     ul. Koœciuszki 51, 87-500 Rypin.

Polska jest krajem, którego zasoby wodne s¹ bardzo skromne. Nie doœæ, ¿e nie mamy 
zbyt du¿o wody to nie jest ona w najlepszym stanie. Dostêp do czystej wody przesta³ byæ ju¿ 
taki oczywisty. ¯eby uporaæ siê z tym problemem, musimy zacz¹æ traktowaæ wodê jako 
dobro wspólne. W Rypinie, mieœcie w którym mieszkamy, jedyn¹ rzek¹ jest cicha 
i niepozorna Rypienica. Nie bêdziemy ukrywaæ, ¿e potrzebuje natychmiastowej pomocy. 
Nam, jako m³odym ekologom, le¿y na sercu los tej rzeki, dlatego nasz reporta¿ poœwiêcony 
bêdzie w³aœnie jej. Chcemy pokazaæ, ¿e nie tylko my, ale równie¿ wiele przedsiêbiorstw 
dzia³aj¹cych w obrêbie miasta, zanieczyszcza nasz "skarb". 

O ma³ej rzeczce... 

Rypienica jest lewobrze¿nym dop³ywem Drwêcy. Bierze swój pocz¹tek na wysokoœci 131 
m n.p.m. na obszarze sandrowym w okolicach wsi Stêpowo. Ca³kowita d³ugoœæ rzeki wynosi 
34,4 kilometry. Na pierwszych 4 kilometrach swojego biegu jest ona rowem o szerokoœci 
ok. 0,6 - 0,8 metra zbieraj¹cym wody p³yn¹ce przez tereny zabagnione i torfowe. 
W œrodkowym swym biegu mija miasto Rypin (Fot. 28,29). W tym odcinku jej piaszczyste 
koryto ma szerokoœæ 3,5 - 4,5 metra. To w³aœnie tu doprowadzani s¹ najgorsi z³oczyñcy - 
œcieki. Dalej pod¹¿a w kierunku pó³nocnym przez miejscowoœci: Strzygi, Osiek, Kominy, 
Gorczenicê, gdzie wiêkszoœæ terenu, przez któr¹ przep³ywa Rypienica, to u¿ytki rolne (Fot. 
30). Na odcinku ujœciowym nastêpuje rozdzielenie koryta rzeki i uchodzi ona dwoma 
odga³êzieniami do rzeki Drwêcy, która jest dop³ywem Wis³y, na wysokoœci 65 m n.p.m. 
Na trasie rzeki Rypienicy nie znajduj¹ siê ¿adne jeziora, jedynie niewielkie zbiorniki 
powsta³e w wyniku podpiêtrzeñ dla licznych niegdyœ m³ynów na rzece. Natomiast doœæ 
liczne s¹ jeziora w zlewni rzeki. WskaŸnik jeziornoœci wynosi ok. 0.9 %.
 
(Œ)ciek i jego stan 

Na pierwszy rzut oka Rypienica jest bardzo zdegradowana i zanieczyszczona. Zgodnie 
z obowi¹zuj¹cym, wyj¹tkowo rygorystycznym, systemem klasyfikacji jakoœci wód, jaki 
obowi¹zuje w Polsce, nasz "skarb" plasuje siê zaraz pod podium, tj. poza klas¹. Jak uda³o 
siê nam ustaliæ, wskaŸnikami, które zadecydowa³y o takiej klasyfikacji (szczególnie 
na stanowisku poni¿ej Rypina) by³y: BZT5, ChZT-Cr, azot amonowy, fosforany, fosfor ogólny 
i zbyt ma³a zawartoœæ tlenu [1]. Przekroczy³y one wielokrotnie dopuszczalne stê¿enia. 

Kto winny? 

Zlewnia rzeki Rypienicy to obszar 327,7 km2. Na ca³ym obszarze zlewni wystêpuje szereg 
zanieczyszczeñ. S¹ to Ÿród³a bezpoœrednie i poœrednie, które wp³ywaj¹ na stopieñ 
zanieczyszczenia rzeki. Zlewnia rzeki to przede wszystkim obszar rolniczy, tak wiêc bardzo 
wa¿nym Ÿród³em zanieczyszczeñ s¹ sp³ywy z pól uprawnych, czego dowodem jest wysokie 
stê¿enie fosforanów, które s¹ sk³adnikiem nawozów sztucznych stosowanych przez rolników.

„Na ratunek Rypienicy!”
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 G³ówny sprawca... 

G³ównym Ÿród³em zanieczyszczeñ rzeki Rypienicy jest nasze miasto Rypin, które 
zamieszkuje ok. 18 tysiêcy mieszkañców. Znajduj¹ siê tu liczne zak³ady przemys³owe. 
Do najwiêkszych zaliczamy m.in. "ROTR" Spó³dzielniê Mleczarsk¹ (Fot. 31), 
Przedsiêbiorstwo Produkcji Akcesoriów Meblowych "DAMIX" oraz Firmê "GASPOL". 
W Rypinie wybudowano w 1994 roku nowoczesn¹ oczyszczalniê mechaniczno-
biologiczn¹, do której odprowadzanych jest ok. 40 % wszystkich œcieków powstaj¹cych 
w mieœcie. Pozosta³e œcieki bez oczyszczenia trafiaj¹ bezpoœrednio do rzeki czterema 
wylotami. Jak dowiedzieliœmy siê, na przyk³ad jeden z nich, znajduj¹cy siê przy ulicy 

3Koœciuszki, posiada przep³yw 41,6 m /d nieoczyszczonych œcieków, przede wszystkim 
bytowo – gospodarczych. Œcieki pochodz¹ce z przemys³owej dzielnicy Rypina, m.in. 
z Przedsiêbiorstwa "DAMIX" i Masarni na ul. Dojazdowej, uchodz¹ wylotem przy 

3ul. Pi³sudskiego. Kierowane s¹ tu w iloœci a¿ 245,8 m /d. Innymi Ÿród³ami zanieczyszczeñ, 
które rzeka przyjmuje wzd³u¿ swego biegu s¹: Spó³dzielnia Mleczarska "ROTR" w Rypinie 

3 3(618 m /d), "GASPOL" S.A. w Starorypinie, który produkuje œcieki w iloœci 6 m /d, osiedlowa 
3Oczyszczalnia Œcieków w Starorypinie - 10,53 m  œcieków/d, oczyszczalnia Œcieków 

3 3w W¹piesku - 23,83 m  œcieków/d oraz oczyszczalnia Œcieków w Osieku - 45 m  œcieków/d 
[1,2].
 
I co teraz? 

Nie mo¿emy siê pogodziæ, ¿e a¿ 60% œcieków pochodz¹cych z naszej miejscowoœci nie 
jest oczyszczana i tak po prostu wpada do tej biednej Rypienicy. Niew¹tpliwie trzeba coœ 
z tym zrobiæ. Jak wynika z sondy przeprowadzonej w naszym gimnazjum co 4 osoba 
œwiadomie wrzuca do rzeki œmieci, np. papierki po lodach, puszki po napojach czy 
opakowania po chipsach (Fot. 32). W tym celu przeprowadziliœmy w naszej szkole akcjê 
"Na ratunek Rypienicy". Na gazetkach szkolnych pojawi³y siê plakaty, a z wieloma 
"zaœmiecaczami" odbywaliœmy d³ugie rozmowy. Spora czêœæ uczniów przyzna³a, ¿e teraz 
3 razy pomyœli zanim zaœmieci Rypienicê. G³êboko w to wierzymy. 

Bibliografia:
[1] informacje ustne pracowników wydzia³u Ochrony Œrodowiska, Urzêdu Miasta Rypin
[2] informacje ustne pracowników Spó³dzielni Mleczarskiej "ROTR" w Rypinie
[3] film „Niebieska planeta - bez wody nie ma ¿ycia 2007, multimedialny pakiet edukacyjny dla szkó³ 
gimnazjalnych „Ekologia w gimnazjum”.
[4] film „(Bez)Cenne krople - woda w Polsce" 2007, multimedialny pakiet edukacyjny dla szkó³ 
gimnazjalnych „Ekologia w gimnazjum”.
[5] film „Odzyskiwanie wody" 2007, multimedialny pakiet edukacyjny dla szkó³ gimnazjalnych 
"Ekologia w gimnazjum".
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„Ma³ka - potok historia”
(fot. M. Habrat)

1. Potok Ma³ka

2. Ujœcie potoku Ma³ka do Wis³oka

3. Potok Ma³ka

4. Potok Ma³ka

5. Œlady dzia³alnoœci bobrów w pobli¿u 
ujœcia Ma³ki do Wis³oka

6. Kaczeñce nad Ma³k¹ 



„Dziura po Kolumnie Zygmunta”
(fot. J. Sergiel i K. Sobkowiak)

7. Zanim powstanie jezioro... 

9. Nawet na skalnych zboczach zbiornika 
pojawi³y siê niezwyciê¿one roœliny...

10. Przy samym brzegu dostrzec mo¿na 
skupiska ziarnop³onu wiosennego 

11. Tak¿e pod wod¹, wœród ska³ kwitnie ¿ycie...

12. Wœród zaroœli przemykaj¹ pospolite kaczki -  krzy¿ówki

13. W przejrzystej wodzie przegl¹daj¹ 
siê radosne, ¿ó³te kwiaty jastrzêbca 
kosmaczka

8. O przesz³oœci tego miejsca przypominaj¹ ju¿ tylko strome, kamienne œciany... 



„Przyrwa miêdzy nami, a zwierzêtami”
(fot. A.Pitera, W.S¹czawa, A.Grabicka, A.P³onka, I.KuŸniar)

14. Przyrwa wpadaj¹ca do rzeki Wis³ok – obok ulicy Siemiñskiego w Rzeszowie

16. Knieæ b³otna 

17. Para krzy¿ówek 

19. Œlimaki 

20. Ziarnop³on wiosenny 

15. Jasnota plamista

18. Przyrwa – okolice ulicy Œwidrówka 
w Rzeszowie 

21. ¯aba trawna 



„Historia prawdziwa Stawu Marceliñskiego”
(fot. K. Krokos, B. Grzeœkiewicz)

22. Staw zim¹ 2010 roku 

24. Odtworzony i pog³êbiony rów 
odprowadzaj¹cy wodê opadow¹ ze 
zlewni do stawu 

23. Porównanie poziomu lustra wody pomiêdzy paŸdziernikiem 2005 roku (zdj. lewe) 
oraz marcem 2010 roku (zdi. prawe) 

25. Ujœcie rowu do stawu

27. Badania jakoœci wody wykonywane przez uczniów 

26. Porównanie podniesienia siê poziomu wody pomiêdzy 19 marcem 2010 roku 
(zdj. lewe), a 13 kwietnia 2010 roku (zdj. prawe)



„Na ratunek Rypienicy!” - (fot. M. Gontarek)

28. Rypienica na ulicy Spokojnej w Rypinie 

30. Rypienica le¿y przede wszystkim nad 
obszarami pól uprawnych i ³¹k.

31. “ROTR” jest najwiêkszym przedsiêbiorstwem w Rypinie, który równie¿ przyczynia 
siê do stanu naszej rzeki

29. Rypienica na ulicy Sportowej w Rypinie. Jest to najczystszy odcinek rzeki 
w naszym mieœcie. Widaæ dno ;)

32. Rypienica widziana z mostu przy 
ul. Koœciuszki w Rypinie. To w³aœnie 
tu trafiaj¹ nieszczêsne puszki i papiery 
naszych szkolnych kolegów



„Gdzie siê podzia³ Staw Bia³ogoñski?”
(fot. P.Mizera, P.Pokora, S.Skupieñ, T.ŒledŸ, B.Szyd³o)

33. Malownicze zakola Bobrzy

35. Bobrza z ma³ym starorzeczem 

36. Tama utworzona przez bobry

37. Ujœcie Sufragañca do Bobrzy (widok z dwóch stron)

38. Pozosta³oœci grobli

34. Delikatny nurt 

40. Œmieci znajduj¹ce siê w wyschniêtej 
niecce

39. Wyschniêta niecka 



„Ba³tyk – niewykorzystany potencja³”
(fot. E.Borowska, K.Józefowska, A.Mela, M.Stacewicz, K.Wachowicz)

41. Park Lisiniec 

43. Olcha czarna 

17. Para krzy¿ówek 

46. Brzeg “Ba³tyku”

47. Przesmyk pomiêdzy “Ba³tykiem” i “Adriatykiem”, gdzie w okresie letnim 
wydzielone jest k¹pielisko.

42. Fragmenty lasu w pobli¿u “Ba³tyku” 

44. Kwiatostan mêski wierzby  

48. Czy komukolwiek przysz³oby na myœl, ¿e tu¿ obok tego piêknego widoku znajduj¹ 
siê zardzewia³e pozosta³oœci po dawnym placu zabaw?

45. W tym miejscu wykonywa³yœmy 
badania jakoœci wody  



„Kropla tajemnicy w nieznanym akwenie” - (fot. J.B¹k i E.Brzozowska)

53. Zaczepione w dnie przetaczniki bobrowniczki 

54. Ruch wody w stawowym jeziorku

50. Widok na stawowe jeziorko 

51. Widok na stawowe jeziorko 

55. Zachód s³oñca nad stawowym 
jeziorkiem  

49. Widok na stawowe jeziorko 

52. Wschód s³oñca nad stawowym
jeziorkiem 

56. £abêdŸ na œrodku jeziora 57. Koniec dnia nad stawowym jeziorem 



„£aŸnik - Cicha woda brzegi rwie”
(fot. W.Breczko, P.Wojecki)

62. Bluszcz pospolity 

60. ¯aba trawna 

61. Zawilec gajowy 

59. Knieæ b³otna 

62. Œlimak winniczek i wstê¿yk gajowy 

64. Potok w ci¹gu dnia 



„(Nie)skazitelna woda w Skierniewicach”
(fot. M. Wójcik)

65. Pa³ac arcybiskupów gnieŸnieñskich 
w parku miejskim 

67. Krzy¿ówka na rzece Skierniewce 

69. Butelka w rzece 

72. Rzeka Rawka w Skierniewicach 

73. Stary m³yn na rzece Rawce 

66. Rzeka Skierniewka w parku 
miejskim 

70. Wêdkarz ³owi¹cy ryby 
nad Skierniewk¹  

68. Zaœmiecona Skierniewka 71. Rzeka i jej otoczenie 



II miejsce w kategorii: Gimnazjum

Zespó³ autorski: Pawe³ Mizera, Patryk Pokora, Stanis³aw Skupieñ, Tomasz ŒledŸ, 
   Bart³omiej Szyd³o pod opiek¹ Katarzyny Pióro

Placówka: Gimnazjum nr 27, przy M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym w Kielcach, 
    ul. Dobromyœl 44, 25-820 Kielce. 

Nasze pierwsze spotkanie ze Stawem Bia³ogoñskim zaczê³o siê dosyæ prozaicznie. Nie 
jesteœmy mieszkañcami Kielc. ZnaleŸliœmy siê w tym mieœcie z ró¿nych powodów i na 
pewno nie z w³asnej woli. Tak zadecydowa³ s¹d. Trudno, sta³o siê… Ale do rzeczy. Pani 
ucz¹ca nas biologii zg³osi³a nasz¹ placówkê do konkursu „Zielony patrol”. Chcia³a pokazaæ 
nam piêkno najbli¿szej okolicy. Poza tym jak sama twierdzi, jej celem by³o to, aby jej 
rodzinne miasto kojarzy³o siê nam z czymœ przyjemnym, a nie tylko z przymusowym 
przebywaniem w M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym. Wybra³a 15 cz³onków patrolu, 
a organizatorzy, czyli Urz¹d Miasta Kielce, przydzielili nam do opieki teren, który s¹siaduje 
czêœciowo z nasz¹ placówk¹. No i zaczê³o siê. Zamiast siedzieæ w budynku i narzekaæ 
na swój los, chodzimy na rajdy, wycieczki po okolicy, a przede wszystkim w „nasz teren”. 
Obserwujemy przyrodê i zmiany w niej zachodz¹ce, w zale¿noœci od pory roku. I tu musimy 
wspomnieæ, ¿e „nasz” przydzielony obszar jest miejscem magicznym. To dolina Bobrzy (Fot. 
33,34,35,36). Rzeka ta jest prawym, najd³u¿szym dop³ywem Czarnej Nidy o d³ugoœci 48,9 
kilometrów i powierzchni dorzecza 379 km². Dno rzeki jest piaszczyste, piaszczysto-
kamieniste oraz kamieniste, a brzegi niezbyt wysokie. Rzeka posiada liczne zakola, 
w których wytworzy³y siê starorzecza. Stan czystoœci rzeki od lat ulega poprawie, jednak 
wci¹¿ jest niezadowalaj¹cy.

Jej lewobrze¿nymi dop³ywami, przep³ywaj¹cymi przez teren Kielc s¹ Silnica 
i Sufraganiec, które maj¹ charakter rzek podgórskich. Pierwsza z nich wyp³ywa 
z po³udniowych stoków Pasma Mas³owskiego, na wysokoœci 360 m n.p.m., przep³ywa 
z pó³nocy na po³udnie przez œrodek miasta i uchodzi do Bobrzy na terenie osiedla Bia³ogon, 
czyli w³aœnie na naszym terenie. Podobnie Sufraganiec, który wyp³ywa ze stoku Góry 
Krzemionki na wysokoœci 350 m n.p.m., a uchodzi do Bobrzy w tym samym rejonie 
(Fot. 37)[1]. 

Wzd³u¿ rzek Bobrzy, Sufragañca oraz w górnym odcinku Silnicy wystêpuj¹ zbiorowiska 
o charakterze zaroœlowym z udzia³em wierzb w¹skolistnych i szerokolistnych oraz olszy 
czarnej i topoli bia³ej, wzbogaconych gatunkami zielnymi i bylinami nadwodnymi – kielisznik 
zaroœlowy, chmiel zwyczajny, mozga trzcinowata, karbieniec pospolity i inne. Wzd³u¿ 
brzegów cieków i zbiorników wodnych spotykane s¹ p³aty roœlinnoœci szuwarowo-bagiennej 
z charakterystyczn¹ trzcin¹ pospolit¹, nadwodnej z charakterystycznym wczepem 
trójlistkowym, w toni wodnej wystêpuj¹ gatunki wchodz¹ce w sk³ad fitocenoz z klas 
Lemnetea, Potametea, Litorelletea, Utricularietea intermedio-minoris. W pó³nocno-
zachodnim odcinku Bobrzy notowane s¹ p³aty roœlinnoœci z gatunkami torfowiskowymi [2]. 
Jeœli chodzi o faunê to dolina Bobrzy i Sufragañca jest miejscem bytowania a¿ 11 gatunków 
p³azów. Nale¿y podkreœliæ, i¿ znalaz³y tu odpowiednie warunki ¿ycia gatunki zagro¿one 
(traszka grzebieniasta, kumak nizinny i ropucha zielona). Panuj¹ce warunki ekologiczne 
zapewniaj¹ odpowiednie siedliska równie¿ dla gadów. Odnotowano tu 5 gatunków 
o zró¿nicowanych wymaganiach œrodowiskowych. Najliczniej wystêpuj¹cym i najszerzej 
rozprzestrzenionym gatunkiem jest zaskroniec zwyczajny oraz jaszczurka zwinka. 
Siedliska te stanowi¹ cenne miejsce bytowania i lêgów 117 gatunków ptaków (89 gatunków 
lêgowych), w tym 12 objêtych ochron¹. Wystêpuje tu wiele gatunków ssaków, w tym gatunki 

„Gdzie siê podzia³ Staw Bia³ogoñski?”
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chronione: kret, ryjówka aksamitna i malutka, karczownik ziemnowodny [3]. Miejscowi 
wêdkarze twierdz¹ ¿e, wystêpuj¹ tu p³ocie, œwinki, okonie i szczupaki. 

W czasie penetrowania naszego terenu natrafiliœmy na miejsce, gdzie rzeka Silnica 
wpada do Bobrzy. Do po³owy lat 90 – tych XX wieku istnia³ tu tzw. Staw Bia³ogoñski. Powsta³ 
na pocz¹tku XIX wieku. Zosta³ utworzony dla potrzeb energetycznych Huty Aleksandra 
(obecnie Kielecka Fabryka Pomp), jednej z pierwszych inwestycji gospodarczych Królestwa 
Polskiego. Jeszcze kilkanaœcie lat temu kielczanie bardzo licznie wybierali siê 
na odpoczynek nad „zalew bia³ogoñski”. 

Niestety to, co zbudowano w czasach Staszica zniknê³o, kiedy w 1993 roku nadmiar wody 
na skutek zaniedbania regulacji stawów, spowodowa³ przerwanie grobli. Okoliczni 
mieszkañcy, pamiêtaj¹cy te czasy i znaj¹cy doskonale t¹ okolicê, wskazali nam dok³adnie 
to miejsce, czyli zachodni¹ stronê wa³u (Fot. 38). W wyniku tej nag³ej „powodzi” zmieni³a siê 
linia brzegowa i przemieœci³y siê koryta Silnicy i Bobrzy. 

Przez d³ugie lata nie by³o komu zaj¹æ siê napraw¹ i staw szybko zarós³. To, co po nim 
zosta³o, sprowadza siê tylko do mokrad³a i niecki (Fot. 39), w której zbieraj¹ siê rzeczy 
przyniesione z nurtem rzeki. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzisiaj to jedno wielkie œmietnisko 
(Fot. 40). Jest to jednak teren, który nadal stanowi miejsce badañ zarówno fauny, jak i flory, 
zw³aszcza miejscowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Urzêdu Miasta oraz 
Towarzystwa Badañ Ochrony Przyrody. I co z tego wynika? Oto czego siê dowiedzieliœmy.

Na terenie by³ego Stawu Bia³ogoñskiego prowadzono badania w sezonach 
wegetacyjnych 2003 - 2004 roku i stwierdzono, ¿e zachowa³o siê wiele gatunków niegdyœ 
rosn¹cych wzd³u¿ brzegów, w p³ytkich wodach przybrze¿nych zalewu oraz w postaci banku 
nasion tkwi¹cego w mokrym lub silnie wilgotnym pod³o¿u – dawnym dnie tego obiektu [2]. 
Rozleg³y teren czêœciowo przekszta³conej doliny posiada du¿e walory geobotaniczne. 
Charakteryzuje siê zró¿nicowaniem siedlisk roœlinnoœci (torfowiskowa, ³¹kowa, szuwarowa, 
bagienna, wodna, zaroœlowa), gdzie spotyka siê wiele gatunków prawnie chronionych 
i rzadkich. W mokradle, które jest pozosta³oœci¹ stawu bia³ogoñskiego, wykszta³caj¹ siê 
p³aty roœlinnoœci wodnej i bagiennej, a zw³aszcza malowniczy i piêkny zespó³ „lilii wodnej” 
z obecnoœci¹ rzadkich gatunków rdestnic, wyw³ócznika, gr¹¿ela ¿ó³tego i grzybienia 
bia³ego. Nale¿y tu stwierdziæ, ¿e obszar zlikwidowanego Stawu Bia³ogoñskiego posiada³ 
kiedyœ najlepiej zachowane zbiorowiska wodne i bagienne w Górach Œwiêtokrzyskich [3]. 

Wiele osób i instytucji chcia³o naprawy tego stanu, a nawet sk³ada³o deklaracje. 
Mieszkañcy Bia³ogonu, z którymi mieliœmy mo¿liwoœæ porozmawiaæ, twierdz¹, ¿e temat 
rekultywacji „stawu” powraca co jakiœ czas, niczym bumerang. Przeprowadzono nawet 
badania dna osuszonego zbiornika, po³o¿onego w bliskim s¹siedztwie ujêæ wody pitnej dla 
Kielc. Wykaza³y one, ¿e jest nafaszerowany metalami ciê¿kimi. Po d³ugich dyskusjach, jak 
je utylizowaæ, nie zrobiono nic. W miêdzyczasie pojawia³y siê mniej lub bardziej 
fantastyczne wizje zagospodarowania tego miejsca, bo przecie¿ by³ to kiedyœ kawa³ek wody 
idealnej do odpoczynku. Od lat, poza sprawdzaniem czy toksyczne odpady nie przedostaj¹ 
siê w g³¹b ziemi zatruwaj¹c pok³ady wodonoœne, nic siê nie dzia³o [4]. 

Jak podaje lokalna prasa, ju¿ w 2005 roku Urz¹d Miasta szuka³ partnera, który zaj¹³by siê 
oczyszczeniem terenu i budow¹ nowego akwenu. Robert Urbañski, kierownik referatu 
ochrony œrodowiska UM twierdzi³, ¿e miasto Kielce nie jest w stanie zrobiæ tego 
samodzielnie, poniewa¿ to bardzo kosztowne i skomplikowane technologicznie zadanie. 
Wyjaœnia³, ¿e chodzi przede wszystkim o oczyszczenie terenu naszpikowanego metalami 
ciê¿kimi z pohutniczej ha³dy. „Dopiero po oczyszczeniu setek ton ziemi mo¿na mówiæ 
o budowie nowego zbiornika. Ale w Polsce nikt chyba nie robi³ tego na tak¹ skalê, dlatego 
szukamy partnera w Danii, z którym ju¿ wspó³pracowaliœmy przy podobnych zadaniach” - 
t³umaczy³ Urbañski. Rozes³ano zapytania do instytucji zajmuj¹cych siê ochron¹ œrodowiska 
oraz pozyskiwaniem pieniêdzy na ten cel. To kolejny problem, bo uregulowanie gospodarki 
wodnej dla ca³ego Bia³ogonu kosztowa³oby oko³o 460 milionów z³, a na zbiornik musia³aby 
pójœæ znaczna czêœæ tych œrodków. 

30



„Na razie trudno mówiæ o jakichkolwiek terminach zwi¹zanych z planowan¹ inwestycj¹. 
Na szczêœcie mamy czas, bo badania pokazuj¹, ¿e poziom ska¿eñ w tej okolicy nie pog³êbia 
siê. Ale odbudowa zbiornika, choæby w pobli¿u tego starego, mo¿e rozwi¹zaæ wiele 
k³opotów, np. z podtopieniami” - podkreœla³ Urbañski [5]. 

Tak by³o piêæ lat temu. Natomiast w ubieg³ym roku na polu walki, z rekultywacj¹ Stawu 
Bia³ogoñskiego, stan¹³ Uniwersytet im. J. Kochanowskiego. Wed³ug doniesieñ prasowych 
z maja i czerwca 2009 roku, pomys³ z wybraniem zanieczyszczonych metalami ciê¿kimi 
osadów z dna jest z³y, poniewa¿ grozi³oby to ska¿eniem ujêæ wody pitnej dla Kielc. 
„Ze wzglêdu na fakt, ¿e osady Stawu Bia³ogoñskiego znajduj¹ siê w niewielkiej odleg³oœci 
od studni g³êbinowych, z których czerpana jest woda na potrzeby Kielc, konieczne jest 
usuniêcie zagro¿enia poprzez zneutralizowanie lub eliminacje substancji toksycznych 
(w tym metali ciê¿kich) i przywrócenie okolicy Stawu Bia³ogoñskiego funkcji turystyczno-
rekreacyjnych” – twierdzi prof. Anna Œwiercz z Zak³adu Ochrony Œrodowiska. Wraz z prof. 
Wies³awem Kac¹ z Zak³adu Mikrobiologii, prof. Piotrem S³omkiewiczem i prof. Zygfrydem 
Witkiewiczem z Zak³adu Chemii pisz¹ grant, który ma na to pozwoliæ. Prof. S³omkiewicz 
opatentowa³ metodê neutralizacji takich osadów i w Bia³ogonie móg³by j¹ przetestowaæ. 
Jednak wizja wybierania osadów z dna stawu przerazi³a specjalistów. W Kieleckich 
Wodoci¹gach i Pañstwowym Instytucie Geologicznym ostrzegaj¹, ¿e ich ruszenie mo¿e 
doprowadziæ do uaktywnienia siê szkodliwych substancji, a to grozi ska¿eniem wód pitnych. 
„Nie bêdziemy tak ryzykowaæ” - uspokaja prof. Œwiercz. „Chcemy jednak doprowadziæ 
do rekultywacji tego terenu, by mieszkañcy mogli z niego korzystaæ. W³adze miasta musz¹ 
okreœliæ, czy ma to byæ teren zielony, czy te¿ wype³niony wod¹. Mo¿e tu powstaæ zbiornik 
o powierzchni 1.5 hektarów. Naszym zadaniem bêdzie realizacja tego przedsiêwziêcia. 
Chêæ wspó³pracy, nad tak¹ koncepcj¹, wyrazi³y zarówno wodoci¹gi, jak i Pañstwowy 
Instytut Geologiczny, a tak¿e zak³ady w Trzuskawicy, których wapno wykorzystywane jest 
w procesie oczyszczania osadów. Realizacja grantu, jeœli otrzymamy na niego pieni¹dze, 
a mowa o kilku milionach z³otych, potrwa kilka lat” [6].

Mamy nadziejê, ¿e tym razem obietnice zostan¹ spe³nione. A to atrakcyjne miejsce 
bêdzie znowu za kilka lat s³u¿yæ mieszkañcom Kielc. 
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III miejsce w kategorii: Gimnazjum

Zespó³ autorski: Emilia Borowska, Klaudia Józefowska, Aleksandra Mela, Marta Stacewicz, 
Kamila Wachowicz pod opiek¹ Ewy Skwary

Placówka: Gimnazjum nr 18 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Orkana 95/109, 
    42-229 Czêstochowa. 

W Czêstochowie, w Parku „Lisiniec” (Fot. 41), znajduj¹ siê trzy zbiorniki: „Pacyfik”, 
„Ba³tyk” i „Adriatyk”. G³ówn¹ ulic¹ dojazdow¹ jest ul. Œw. Jadwigi, natomiast bezpoœrednio 
do akwenów prowadzi ul. ks. Augustyna Kordeckiego.
Park wypoczynkowy stanowi kompleks rekreacyjny o powierzchni oko³o 40 hektarów, w tym 
ponad 15 hektarów zajmuj¹ obszary wodne. Ca³y teren otoczony jest zieleni¹.
Warto nadmieniæ, ¿e pomys³y zwi¹zane z jego zagospodarowaniem pojawi³y siê ju¿ w latach 
siedemdziesi¹tych. Gdy oddano go do u¿ytku, znajdowa³y siê tam: ogródek jordanowski, 
wypo¿yczalnie sprzêtu p³ywaj¹cego oraz zaplecze gastronomiczne.
Uda³o nam siê spotkaæ z kierownikiem obiektu, panem Andrzejem Mro¿kiem, z którym 
rozmawia³yœmy zarówno o historii powstania zbiorników, jak i o planach na przysz³oœæ. 
„Musicie wiedzieæ, ¿e swego czasu wydobywano tutaj glinê, w wyniku czego powsta³y trzy 
do³y. Prowadzone prace wydobywcze spowodowa³y dotarcie do Ÿróde³ wodnych, które 
w krótkim czasie wype³ni³y zbiorniki. Tak szybko, ¿e na ich dnach spoczywaj¹ nadal 
zardzewia³e szcz¹tki maszyn”

Zapytany o utworzenie Parku „Lisiniec” i jego pocz¹tkowe funkcjonowanie, nasz 
rozmówca odpowiada: „Zosta³ on udostêpniony w 1979 roku, w celu zapewnienia 
mieszkañcom Czêstochowy miejsca do wypoczynku i rekreacji. Chciano, by przychodzi³y 
tu ca³e rodziny; wydzielono bezpieczn¹ czêœæ do k¹pieli, zatrudniono ratowników. Mo¿na 
powiedzieæ, ¿e wszystko sz³o dobrze, gdy kierownictwo nad obiektem sprawowa³ MOSiR. 
Nastêpnie, k¹pielisko wraz z przystaj¹cym do niego terenem zosta³o oddane w rêce w³adz 
miasta. Brak pomys³ów na rozwój i modernizacjê spowodowa³ stopniowe popadanie 
w ruinê. Niewielka restauracja, niegdyœ zaopatruj¹ca wypoczywaj¹cych w Parku w napoje 
i przek¹ski, przesta³a dzia³aæ. Opustosza³e budynki przyci¹gnê³y zbieraczy z³omu, 
stopniowo ulega³y dewastacji. No có¿, tak siê czasem zdarza.”

Pan Andrzej krêci ze smutkiem g³ow¹. My same nie mog³yœmy zrozumieæ, jakim cudem 
z têtni¹cego ¿yciem obiektu zosta³o „to”. Mamy tu na myœli choæby zardzewia³e metalowe 
rurki, bêd¹ce niegdyœ placem zabaw dla dzieci, a tak¿e rozpadaj¹ce siê budynki i dzikie 
wysypiska œmieci na obrze¿ach. „Ale to wszystko mia³o siê zmieniæ. Na lepsze!” – wyjaœnia 
rozmówca – „W 1999 roku pojawi³ siê inwestor z Niemiec, chc¹cy stworzyæ tutaj park wodny. 
Planowano zagospodarowanie wszystkich trzech zbiorników, nie chciano ich usuwaæ. Jego 
firma otrzyma³a od miasta tereny w dzier¿awê, obiecuj¹c powa¿n¹ inwestycjê. Zak³adano 
wysokie zyski zwi¹zane z funkcjonowaniem takiej atrakcji.”

Zapyta³yœmy oczywiœcie, dlaczego projekt nie zosta³ zrealizowany. Jakby na to nie 
patrzeæ, rozmawiaj¹c o „Ba³tyku”, stoj¹c trzy metry od niego, nie zauwa¿y³yœmy choæby 
zje¿d¿alni, nie wspominaj¹c w ogóle o parku wodnym. „Gdy nie wiadomo o co chodzi, 
to chodzi o pieni¹dze. Spó³ka przesta³a p³aciæ czynsz. Skoro zabrak³o ich na comiesiêczne 
wp³aty, nie mog³o wystarczyæ na tak du¿¹ inwestycjê. Jak to siê mówi, projekt umar³ œmierci¹ 
naturaln¹.”

Jest nam przykro. Jako mieszkanki Czêstochowy ze smutkiem patrzymy na takie miejsca 
– zapomniane, o niepewnej przysz³oœci. „Od kiedy MOSiR znów zarz¹dza terenem Parku 
Lisinieckiego, na bie¿¹co prowadzimy tutaj ró¿norodne prace. W okresie letnim 
zatrudniamy ratowników, którzy czuwaj¹ nad bezpieczeñstwem k¹pi¹cych siê 
w wydzielonej czêœci „Ba³tyku”. Codziennie wywozimy œmieci, które mieszkañcy miasta 
i okolic wyrzucaj¹ na obszary zieleni w okolicy zbiorników wodnych i nie tylko. To bardzo 
niewdziêczna praca. Wiecie jak to wygl¹da? Pracownicy ka¿dego dnia wywo¿¹ st¹d 

„Ba³tyk – niewykorzystany potencja³”
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kilkanaœcie worów z odpadami, które ktoœ wyrzuci³. Dla niektórych to swego rodzaju 
darmowe wysypisko. Kiedy taka osoba zobaczy, ¿e to, co pozostawi³a dzieñ wczeœniej, 
zosta³o posprz¹tane, nastêpnym razem znowu coœ tu przywiezie. To takie b³êdne ko³o. Oni 
wyrzucaj¹, my sprz¹tamy, znowu œmiec¹, kolejny raz sprz¹tamy. Przecie¿ nie mo¿emy tego 
tak po prostu zostawiæ, nie ruszaæ. Zale¿y nam na tym terenie, dbamy o Park, a ludzie bez 
jakichkolwiek wyrzutów go niszcz¹. To zupe³nie tak, jakbym wyj¹³ worek z domowymi 
odpadami i wrzuci³ tym osobom na ich w³asne podwórko, do domu.” 

By³yœmy, wci¹¿ jesteœmy zszokowane. Wprawdzie zdajemy sobie sprawê z obecnego 
wygl¹du obiektu, ale s³uchaj¹c wypowiedzi naszego rozmówcy, jesteœmy g³êboko 
poruszone. Jak mo¿na tak niszczyæ przyrodê? Nasza nauczycielka, która by³a obecna 
podczas ca³ego wywiadu, równie¿ przeciera oczy ze zdumienia. „Jakim prawem mo¿na 
rozprawiaæ o jakichkolwiek zmianach, skoro spo³eczeñstwo ma taki stosunek 
do otaczaj¹cego œwiata?!” – stwierdza pani Ewa. Có¿, chcia³ybyœmy obiecaæ, ¿e coœ 
zmienimy. Jednak jak zd¹¿y³yœmy siê przekonaæ, nie jest to wcale ³atwe. Mo¿emy natomiast 
daæ s³owo, ¿e spróbujemy coœ zrobiæ. Mo¿liwe, ¿e bêdzie trudno, ale nie poddamy siê. 
Przecie¿ na tym w³aœnie polega œwiadomoœæ ekologiczna, na dbaniu o œrodowisko i uczeniu 
tego innych.

Dowiedzia³yœmy siê dodatkowo, ¿e w najg³êbszym z trzech zbiorników odbywaj¹ siê 
æwiczenia dla nurków. To dla nich istny plac zabaw pod wod¹. Poza tym, kierownictwo 
obiektu wspó³pracuje z ko³em wêdkarskim, którego cz³onkowie codziennie ³owi¹ tutaj ryby.
Pan Andrzej podsumowuje nasz¹ rozmowê z uœmiechem: „To wy jesteœcie nadziej¹. Mo¿e 
któraœ z was zostanie w przysz³oœci prezydentem miasta i przypomni sobie, a tak¿e innym 
o naszym Parku. A w innym wypadku, jeœli wasze kariery potocz¹ siê inaczej, nie 
zapominajcie o mieœcie, w którym ¿yjecie. Niektóre z was zapewne kiedyœ siê 
przeprowadz¹, mo¿e nawet do innego kraju, ale to nie przeszkadza w zmienianiu na lepsze 
Czêstochowy, w której siê wychowa³yœcie. Pamiêtajcie, ¿e o przyrodê dbacie przez ca³e 
¿ycie.”

My równie¿ siê uœmiechamy. Nie mog³yœmy sobie wyobraziæ lepszego zakoñczenia tego 
spotkania. Dowiedzia³yœmy siê wiele na temat utworzenia i zawi³ych dziejów Parku 
Wypoczynkowego „Lisiniec”, a tak¿e trzech akwenów. 

Najwiêksz¹ atrakcj¹ Parku s¹ trzy zbiorniki wodne, powsta³e w latach 40-tych. W swojej 
pracy postanowi³yœmy skupiæ siê g³ównie na badaniu jednego z nich (Fot. 45), choæ nie 
pominiemy tak¿e pozosta³ych oraz ich otoczenia.

„Ba³tyk” to zbiornik poeksploatacyjny, który jest ciekawym i bogatym siedliskiem 
najró¿niejszych ptaków. Najczêœciej spotykanym gatunkiem na terenie ca³ego Parku 
Lisinieckiego jest kwiczo³. Zwróci³yœmy na niego uwagê, g³ównie dziêki rzucaj¹cemu siê 
w oczy trójbarwnemu upierzeniu. Charakterystyczny, skrzecz¹cy g³os towarzyszy³ nam 
podczas ca³ego pobytu nad brzegiem akwenu. Jedna z nas dostrzeg³a tak¿e dwa 
grzywacze. Ich niebieskopopielate cia³ka z bia³ymi plamkami z boku szyi, bardzo nam siê 
spodoba³y. Wystêpuj¹ one w szczególnoœci na zadrzewieniach niedaleko „Pacyfiku”. 
Od samego pocz¹tku marzy³yœmy o spotkaniu z ba¿antem. To kolejny mieszkaniec Parku, 
choæ tylko nielicznym uda³o siê go tutaj zobaczyæ. Nam niestety nie. Wœród traw 
napotka³yœmy na ¿eruj¹ce szpaki. Z opowieœci napotkanych rybaków wynika, ¿e woko³o 
„Ba³tyku” ka¿dego dnia mo¿na spotkaæ ich dziesi¹tki. Wydawa³oby siê, ¿e wróble s¹ 
wszêdzie; w ka¿dym parku, na ulicy. Jednak w okolicy trzech zbiorników trudno jest 
napotkaæ na choæby jednego. Pan Andrzej opowiedzia³ nam o dziêciole œrednim 
i mucho³ówce szarej, a tak¿e s³owiku rdzawym, który przylatuje tutaj w kwietniu, ale nie 
spostrzeg³yœmy jego obecnoœci. Trudno go zauwa¿yæ – jest nieco wiêkszy od wróbla 
i prowadzi skryty tryb ¿ycia. Mo¿e kiedyœ pobawimy siê w detektywów i go poszukamy…

Innymi zwierzêtami wystêpuj¹cymi na terenie zbiornika s¹ ssaki z rzêdu owado¿ernych. 
Nauczycielka przekaza³a nam zdobyte wczeœniej informacje, wspominaj¹c o obecnoœci 
je¿a wschodniego, ryjówki i kreta.

Dodatkowo dowiedzia³yœmy siê, ¿e rozleg³a przestrzeñ Parku „Lisiniec” jest bogata 
w gatunki p³azów, m.in. mo¿na tu spotkaæ ropuchê szar¹, ¿abê trawn¹, wodn¹ czy 
jeziorkow¹. Niestety nie spotka³yœmy ¿adnej z nich. Mo¿e ca³us zmieni³by je w stado 
ksi¹¿¹t?
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Jednym z najpopularniejszych gatunków kaczek prowadz¹cych ¿ycie w akwenie jest 
krzy¿ówka, gdzie na „Adriatyku” wystêpuje ich oko³o 10 par. Dwa okazy pokaza³y siê nam 
na chwilkê, jednak odlecia³y zanim zd¹¿y³yœmy zrobiæ im zdjêcie. 

Napotkany nad brzegiem „Ba³tyku” wêdkarz wspomina³ o ró¿nych gatunkach ryb 
wystêpuj¹cych w wodach zbiornika. Najpowszechniejsze s¹ karp oraz lin, mniej licznie 
wystêpuj¹ natomiast karasie i sieje. 

Obszar Parku Lisinieckiego jest miejscowo pokryty lasami mieszanymi (Fot. 42, 43,44), 
w których przewa¿aj¹ drzewa liœciaste. Spoœród g³ównych gatunków rozpozna³yœmy brzozê 
brodawkowat¹, która w³aœnie zaczê³a kwitn¹æ, a tak¿e lipê szerokolistn¹, leszczynê 
pospolit¹ i sosnê zwyczajn¹. Jednak najwiêksz¹ czêœæ terenu zajmuj¹ ³¹ki, mieni¹ce siê 
obecnie ró¿nymi odcieniami zieleni [1]. 

Podczas naszej wizyty po toni wodnej zbiornika unosi³y siê swobodnie pêdy jaskra 
kr¹¿kolistnego, przypominaj¹cego koper. Zobaczy³yœmy tak¿e rdestnicê kêdzierzaw¹, 
miejscami bardzo gêsto pokrywaj¹c¹ jego powierzchniê. Na badanej przez nas strefie nie 
mog³o zabrakn¹æ gatunków chronionych. Jednym z nich jest kuku³ka szerokolistna, 
wystêpuj¹ca na torfowiskach oraz terenach podmok³ych. Rozpozna³yœmy j¹ po wyd-
³u¿onych, lancetowatych liœciach, na ich wierzchu wystêpuj¹ nieregularne, ciemne plamki. 
Kiedy podziwia³yœmy roœlinê, by³o niestety jeszcze za wczeœnie na jej piêkne fioletowe 
kwiaty [2,3].

Dna wszystkich trzech akwenów na terenie Parku „Lisiniec” pokryte s¹ glin¹. Pan Mro¿ek 
powiedzia³ nam, ¿e woda w „Ba³tyku” jest I klasy czystoœci. W kolejnych doœwiadczeniach 
stara³yœmy siê potwierdziæ jego s³owa.

Zaczê³yœmy od okreœlenia warunków pogodowych, które równie¿ mia³y wp³yw 
na wykonywane przez nas testy. Dzieñ by³ s³oneczny, wia³ delikatny wiatr. Temperatura 
powietrza o godzinie 14.00 wynosi³a 13 stopni Celsjusza. Na pierwszy rzut oka poziom wody 
by³ normalny, nie zauwa¿y³yœmy podwy¿szenia. Na powierzchni nie by³o plam oleju ani 
innych zanieczyszczeñ. Po pierwsze, zbada³yœmy wartoœæ pH cieczy w zbiorniku. 
Zanurzy³yœmy papierek wskaŸnikowy w ró¿nych miejscach, by nastêpnie odczytaæ wyniki 
pomiaru. Wyniós³ on 7, co oznacza odczyn obojêtny. Nastêpnie chcia³yœmy zmierzyæ 
temperaturê wody. Wiemy, ¿e g³ównym czynnikiem ogrzewaj¹cym wodê jest œwiat³o 
s³oneczne, a tak¿e dzia³alnoœæ cz³owieka, polegaj¹ca na wprowadzaniu do niej 
ró¿norodnych zanieczyszczeñ (np. wody poch³odnicze). Wraz z wzrostem wartoœci 
temperatury wzrasta szybkoœæ przebiegu fotosyntezy, a wiêc i zapotrzebowania na tlen. 
Do jej zbadania pos³u¿y³ nam termometr rtêciowy. Po dwóch minutach trzymania go pod 
wod¹ zapisa³yœmy uzyskany wynik. Powtórzy³yœmy badanie w kilku ró¿nych miejscach, 
by sprawdziæ, czy wystêpuj¹ znacz¹ce ró¿nice. Po porównaniu wszystkich odczytów 
ustali³yœmy, ¿e temperatura akwenu wynosi 12 stopni Celsjusza. Kolejnym krokiem by³o 
zbadanie mêtnoœci cieczy, jej przejrzystoœci. Zapamiêta³yœmy z lekcji biologii, ¿e jest ona 
spowodowana obecnoœci¹ zawieszonych w niej cia³ sta³ych, takich jak mu³ czy plankton. 
U¿y³yœmy kr¹¿ka pomiarowego Secchiego, który nale¿a³o zanurzyæ w zbiorniku do czasu, 
gdy przestanie on byæ widoczny. Czarno-bia³y dysk znikn¹³ nam z oczu na g³êbokoœci nieco 
ponad 50 cm. Jest to wynik bardzo dobry, œwiadcz¹cy o w³aœciwoœciach sprzyjaj¹cych 
rozwojowi organizmów wodnych. Po raz kolejny, korzystaj¹c z odpowiednich papierków, 
zanurzaj¹c je w wodzie, wykona³yœmy test na jej twardoœæ. Trzy z czterech pól 
wskaŸnikowych zabarwi³o siê na ró¿owo, potwierdzaj¹c tym samym, wysoki poziom 
twardoœci. Sk¹d mo¿e to wynikaæ? O twardoœci wody decyduje iloœæ zwi¹zków wapnia 
i magnezu. Mo¿liwe, ¿e ma to zwi¹zek z po³o¿eniem zbiornika. Znajduje siê on na terenie 
Wy¿yny Krakowsko - Czêstochowskiej obfitej w z³o¿a kamienia wapiennego. Prêdkoœæ 
zmierzonego przez nas ruchu wody wynosi³a 0,01 cm/s. Nape³ni³yœmy zlewkê ciecz¹ 
ze zbiornika, by sprawdziæ, czy ma ona zapach. Ka¿da z nas obw¹cha³a naczynie, jednak 
mimo usilnych chêci nic nie poczu³yœmy. To dobry znak!. Przy okazji, zaznaczy³yœmy 
na karcie dokumentacyjnej, ¿e nie ma ona barwy. U¿ywaj¹c sitka, zanurzaj¹c je w „Ba³tyku”, 
szuka³yœmy drobnych organizmów. Po d³u¿szym czasie zaczê³yœmy siê martwiæ, ¿e po³owa 
kwietnia to zbyt wczeœnie, by na coœ trafiæ. W³aœnie wtedy, kiedy traci³yœmy nadziejê, 
natrafi³yœmy na niewielki okaz, z pocz¹tku niezauwa¿alny wœród drobnych kamyczków. 
Obejrza³yœmy go dok³adnie pod lup¹, analizowa³yœmy jego ka¿dy fragment, by nastêpnie 
porównaæ stworzonko z rysunkami w atlasie. Z pomoc¹ nauczycielki rozpozna³yœmy larwê 
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widelnicy, której obecnoœæ œwiadczy o czystoœci wody. Pod koniec pobytu nad brzegiem 
zidentyfikowa³yœmy tak¿e nartnika. Ostatnim testem, jaki wykona³yœmy, by³o wykrycie iloœci 
azotanów znajduj¹cych siê w akwenie. Zdziwi³yœmy siê, gdy odczyta³yœmy z tabeli, ¿e 500 
mg azotanów, jakie uzyska³yœmy podczas badania, jest wartoœci¹ najwy¿sz¹. Nie 
œwiadczy³o to o niczym dobrym, m.in. o mo¿liwoœci wyczerpania zasobów tlenu 
i niekorzystnym wp³ywie na faunê i florê. Po chwili zastanowienia uda³o nam siê znaleŸæ 
odpowiednie wyt³umaczenie tak wysokiego wyniku. Po powierzchni zbiornika p³ywaj¹ 
kaczki, czasem nawet ³abêdzie, a ich odchody trafiaj¹ bezpoœrednio do wody, a wraz z nimi 
du¿a iloœæ azotu. Poza tym, azot jest uwalniany tak¿e podczas rozk³adu obumar³ych roœlin 
i zwierz¹t.

Podsumowuj¹c wszystkie badania, jakie dokona³yœmy, by wykazaæ, ¿e woda w „Ba³tyku” 
rzeczywiœcie jest bardzo czysta (wed³ug niektórych jedna z czystszych w województwie 
œl¹skim), przyznajemy z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e pan Andrzej nie myli³ siê. Pos³uguj¹c siê 
tabelami, porównuj¹c z nimi wyniki naszych testów, potwierdzamy: czêstochowski akwen 
jest czysty. Dostaje od nas czwórkê z plusem, choæ kwalifikuje siê chyba nawet na pi¹tkê 
z ma³ym minusem.

Nauczycielka zada³a nam pytanie na koniec, by dowiedzieæ siê, sk¹d, naszym zdaniem, 
bierze siê ta czystoœæ. Po pierwsze, do ¿adnego z trzech obiektów w Parku Lisinieckim nie 
s¹ odprowadzane œcieki, a w pobli¿u nie ma zlokalizowanego ani jednego zak³adu 
przemys³owego. Liczy siê równie¿ fakt, ¿e zbiorniki w sposób naturalny nape³nione zosta³y 
wod¹.

Badaj¹c czystoœæ zbiornika, zwróci³yœmy tak¿e uwagê na jego dno. Jest ono piaszczyste, 
pokryte roœlinnoœci¹ wodn¹. Podczas wype³niania kolejnej karty dokumentacyjnej 
przyjrza³yœmy siê brzegom akwenu, orzekaj¹c bez zastanowienia, ¿e s¹ one stabilne, lekko 
zerodowane. Dodatkow¹ informacj¹ jest fakt, i¿ ka¿dy z nich jest podmyty, przeciêtnie 
pochy³y (Fot. 46).

Na dzieñ dzisiejszy, badany przez nas zbiornik pe³ni funkcjê rekreacyjno-wypoczynkow¹. 
W sezonie letnim, od 15 maja do 15 wrzeœnia, mo¿na korzystaæ z k¹pieliska, wydzielonego 
w przesmyku miêdzy „Ba³tykiem” i „Adriatykiem”, pod okiem ratowników WOPR (Fot. 47). 
Mieszkañcy miasta maj¹ mo¿liwoœæ pla¿owania oraz aktywnego wypoczynku w scenerii 
zieleni i akwenów wodnych, z czego chêtnie korzystaj¹ tak¿e wêdkarze. „Czêsto ³owiê tutaj 
ryby” – wyjaœnia pan Henryk, spotkany przez nas wêdkarz. „Zarzucamy przynêty na p³ocie 
i wêgorze, poniewa¿ trafiæ siê mog¹ naprawdê du¿e okazy. Warto zaczekaæ na branie 
szczupaka, chocia¿ wymaga to nie lada cierpliwoœci.” Nasz rozmówca jest cz³onkiem 
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, który to w poprzednich latach zajmowa³ siê zarybianiem 
akwenu. 

Dodatkowo, ka¿dego roku w Parku „Lisiniec” odbywaj¹ siê obchody Miêdzynarodowego 
Dnia Ziemi. Uczniowie szkó³ wkraczaj¹ na jego teren i zaopatrzeni w worki na œmieci 
i rêkawice, zbieraj¹ œmieci z brzegów akwenów oraz otaczaj¹cej je zieleni. 

To miejsce naprawdê ma potencja³ (Fot. 48). Jest po³o¿one wystarczaj¹co daleko 
od centrum miasta, aby unikn¹æ ulicznego zgie³ku, ale i wystarczaj¹co blisko, aby ka¿dy 
mieszkaniec Czêstochowy, a nawet okolic, móg³ tam ³atwo dotrzeæ. Kolejnym plusem jest 
ogromna, niezagospodarowana dot¹d powierzchnia. Niestety, ¿adne prace, które mia³yby 
korzystnie wp³yn¹æ na atrakcyjnoœæ obiektu, nie zosta³y przeprowadzone. Do odwiedzenia 
Parku „Lisiniec” zachêciæ powinny tak¿e wystêpuj¹ce na jego terenie, trzy zbiorniki wodne.
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[2] Rostafiñski J., Seidl O. 1979: Przewodnik do oznaczania roœlin. PWRiL, Warszawa.
[3] Podbielkowski Z. 1959:Roœliny torfowisk. Atlas. Pañstwowe Zak³ady Wydawnictw Szkolnych, 
Warszawa. 

35



I miejsce w kategorii: Szko³a Ponadgimnazjalna 

Zespó³  autorski: Jessica B¹k, Eliza Brzozowska pod opiek¹ Izabeli Kisiel
Placówka: V Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Kanclerza Jana Zamoyskiego, 

     ul. Czapiñskiego 8, 41-300 D¹browa Górnicza.

„Na tym œwiecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody”- s³owa rumuñskiego 
pisarza Emila Ciorana, ¿yj¹cego w XX wieku idealnie oddaj¹ stan moich uczuæ, które 
wywo³a³y obserwacje i badania ekosystemów wodnych, do których sk³oni³ mnie i moj¹ 
kole¿ankê konkurs „DRUGIE DNO H2O...czyli woda w moim mieœcie”. By stawiæ czo³o 
zadaniu konkursowemu, czyli zbadaniu zale¿noœci miêdzy wod¹ a przyrod¹ w naszym 
mieœcie, wybra³yœmy siê na przeja¿d¿kê rowerow¹, wyposa¿one w sprzêt fotograficzny. 
Nasza trasa obejmowa³a obszar miasta Sosnowiec, miejscowoœci na prawach powiatu 
i gminy w województwie œl¹skim. 

W Sosnowcu znajduje siê wiele akwenów: rzek (m. in. rzeka Brynica, Bia³a Przemsza, 
Czarna Przemsza), jezior naturalnych i sztucznych (Balaton, Leœna, Stawiki), stawów oraz 
terenów podmok³ych. Jednak pragnê³yœmy przedstawiæ wyj¹tkowe, nietuzinkowe miejsce. 
Mija³yœmy kolejno dzielnice naszej miejscowoœci, z charakterystycznymi dla nich akwenami, 
zaczynaj¹c od centrum miasta - Œródmieœcia, dalej Œrodula, Zagórze, Klimontów, Por¹bka, 
Kazimierz Górniczy, powoli zbli¿a³yœmy siê do obrze¿y naszego miasta, mijaj¹c Ostrowy 
Górnicze i doje¿d¿aj¹c do dzielnicy Maczki i Kolonii Cieœle, bêd¹cej czêœci¹ tej ostatniej 
wymienionej dzielnicy Sosnowca. 
Przypadkowo natknê³yœmy siê na dró¿kê, któr¹ mo¿na by³o przejechaæ jedynie za pomoc¹ 
rowerów lub iœæ na piechotê. Przejazd pojazdami czteroko³owymi by³ niemo¿liwy.

Albert Einstein napisa³:
„Wpatrz siê g³êboko, g³êboko w przyrodê, a wtedy wszystko zrozumiesz”.

Postanowi³yœmy wczuæ siê w rolê detektywów i zbadaæ nieznany teren. Id¹c przed siebie, 
nasz¹ uwagê zwraca³y dorodne brzozy, gêsto poroœniête liœæmi, wysokie sosny oraz 
rozci¹gaj¹ce siê woko³o ³¹ki poroœniête trawami. Im g³êbiej zapuszcza³yœmy siê w ten 
nieznany teren i oddala³yœmy siê od drogi g³ównej, czu³yœmy silniejszy powiew wiatru, który 
powodowa³ szum wszelkiej roœlinnoœci. Powietrze wydawa³o nam siê wilgotniejsze. Nagle 
obie stanê³yœmy i zaniemówi³yœmy - odkry³yœmy pewien zbiornik wodny - stawowe jezioro, 
o powierzchni ok. 2 hektarów, otoczone mokrad³ami oraz nale¿¹cymi do nich olszynami. 
G³ównymi gatunkami drzew, jakie mia³yœmy okazjê spotkaæ w lesie olchowym by³y olsza 
czarna, œwierk, brzoza omszona, jesion wynios³y i sosna zwyczajna (Fot. 58).

W tym momencie nie mia³yœmy w¹tpliwoœci, ¿e ten ekosystem wodny bêdzie 
przedmiotem naszych badañ (Fot. 49,50,51). To miejsce urzek³o nas swym piêknem, 
naturalnoœci¹, bogactwem flory i fauny, a w szczególnoœci tym, ¿e kryje tajemnicê swego 
istnienia przed ogó³em ludnoœci i tak naprawdê jest niezbadanym zbiornikiem wodnym, 
który mo¿emy bli¿ej poznaæ i ukazaæ jego specyfikê. 

Poszukuj¹c informacji na temat owego obszaru wodnego, nie znalaz³yœmy ¿adnych 
konkretnych danych - ekosystem nie mia³ swojej nazwy, nie zosta³o udokumentowane jego 
istnienie. Jedyn¹ pewn¹ informacj¹ by³y wspó³rzêdne zbiornika wodnego: 50º16' N i 19º 16' 
E, które uda³o nam siê ustaliæ wykorzystuj¹c internetowe zdjêcia satelitarne. Postawi³yœmy 
sobie za cel zrelacjonowanie naszych osobistych wra¿eñ i odczuæ oraz zbadanie jego 
przyrodniczych funkcji.

Nasza praca trwa³a oko³o trzech tygodni, pocz¹wszy od ostatniego tygodnia marca, 
a skoñczywszy w po³owie kwietnia. Wykorzystywa³yœmy ka¿d¹ chwilê, by oddaæ 
rzeczywisty obraz tajemniczego stawowego jeziora o nieznanej nazwie.

„Kropla tajemnicy w nieznanym akwenie”
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„Œrodowisko przyrody ma swoje zasadnicze rytmy, którym cz³owiek te¿ podlega.
Jest to rytm dnia i nocy - wysi³ku ¿ycia i odpoczynku, ale te¿ jasnoœci i ciemnoœci (...)”- Antoni 
Kêpiñski

Godzina 5:38 - wspólnie wybra³yœmy siê na wschód s³oñca nad nasze stawowe jezioro, 
wszystko budzi siê do ¿ycia, nad widnokrêgiem wy³ania siê s³oñce, rozœwietlaj¹ce 
granatowe niebo, uœpione po trwaj¹cej blisko dziesiêæ godzin nocy (Fot. 52). Z prawej i lewej 
strony, w g³êbi lasu s³ychaæ budz¹ce siê ptaki, które radoœnie zawiadamiaj¹ o nastaniu 
nowego, wiosennego dnia. Stopniowo wraz ze zwiêkszaj¹c¹ siê wysokoœci¹ s³oñca nad 
horyzontem, jego promienie odbijaj¹ siê od lustra szafirowej wody. Nad koronami drzew 
dostrzegamy lec¹ce krzy¿ówki, które znalaz³szy dogodne siedlisko, szukaj¹ po¿ywienia. 
Pracowite mrówki buduj¹ mrowisko... Podchodz¹c do brzegu, obserwujemy nieustanne 
przemieszczanie siê z k¹ta w k¹t nartnika, któremu nikt ani nic nie dorówna ruchliwoœci. 
Relaksuj¹cy spokój na ³onie natury, odg³osy mieszkañców stawowego jeziora - to wizualne 
i dŸwiêkowe obrazy, które zapamiêta³yœmy po tej wczesnoporannej wyprawie.

Godzina 14:10 - s³oñce od rana nie schodzi z horyzontu, ma jeszcze niespe³na po³owê 
drogi do pokonania. Swoim blaskiem oœwietla pa³ki w¹skolistne oraz gêst¹ trzcinê pospolit¹ 
powoduj¹c, ¿e woda w jej otoczeniu przybiera z³oto – ¿ó³to - pomarañczow¹ barwê. Za nimi 
widaæ ró¿norodn¹ gamê barw zieleni, któr¹ prezentuj¹ wysokie œwierki, konkuruj¹c 
z piêknymi brzozami o charakterystycznych bia³ych pniach i ga³êziach.

Korzystaj¹c z tak cennych darów natury, szukamy kolejnych skarbów przyrody - 
na brzegu obserwujemy „k¹pi¹ce siê w wodzie”, delikatnie zaczepione w dno wodne 
przetaczniki bobrowniczki - jedne z typowych roœlin strefy p³ytkiej (Fot. 53). 

Nagle nasze dalsze poszukiwania charakterystycznych cech dla tego zbiornika wodnego 
przerwa³a niespodziewana sytuacja - z odleg³oœci ok. 700 metrów dostrzeg³yœmy, ¿e oprócz 
nas, na terenie stawowego jeziorka przebywa inny cz³owiek, którego do tej pory nie 
mia³yœmy okazji wczeœniej zobaczyæ. „Kim jest ten cz³owiek? Czy bywa³ nad naszym 
zbiornikiem ju¿ wczeœniej? Jakie ma zamiary? Co tutaj robi?” - drêczy³y nas te pytania. 
Obawia³yœmy siê spotkania z nieznajomym, jednak w imiê nauki postanowi³yœmy z nim 
porozmawiaæ i zadaæ temu cz³owiekowi nurtuj¹ce nas pytania. Kto wie, mo¿e udzieli nam 
informacji, których chcia³ybyœmy siê dowiedzieæ o tym ekosystemie wodnym.

Id¹c w stronê mê¿czyzny œredniego wzrostu, maj¹cego ok. 45 lat, zauwa¿y³yœmy, 
¿e trzyma w rêkê zarzucon¹ na haczyk w wodzie wêdkê. Ku naszemu zdziwieniu nie by³ 
zaskoczony naszym widokiem. Z uœmiechem na twarzy oœwiadczy³ nam, ¿e ju¿ widzia³ nas 
kilka dni temu. By³ ciekawy, co nas tu sprowadza. Opowiedzia³yœmy mu nasz¹ historiê 
i prosi³yœmy o pomoc - maj¹c cich¹ nadziejê, ¿e ten sympatyczny mê¿czyzna rozwieje 
nasze w¹tpliwoœci. Jak siê dowiedzia³yœmy, jest on cz³onkiem miejskiej Ligii Ochrony 
Przyrody, zatem tematy przyrodnicze nie by³y mu obce. Skrupulatnie notowa³yœmy jego 
wypowiedzi: „Znam ten zbiornik wodny od oko³o 10 lat i zaliczy³bym go oczywiœcie 
do zbiorników stoj¹cych. Na pocz¹tku obejmowa³ ma³¹ powierzchniê, bowiem znalaz³ siê 
w naturalnym obni¿eniu terenu i by³ zasilany wod¹ gruntow¹, opadow¹ i roztopow¹. 
Jednak¿e w przeci¹gu kilku lat zwiêkszy³ siê na skutek utrudnionego odp³ywu wód 
gruntowych. Ma ma³¹ g³êbokoœæ - w najg³êbszych miejscach osi¹ga od jednego do trzech 
metrów, a jego dno ca³kowicie jest poroœniête roœlinnoœci¹ wodn¹. Wokó³ jest otoczone 
przez las olchowy w miejscach, gdzie woda stagnuje. Porastaj¹ go drzewa, których korzenie 
znajduj¹ siê w wodzie oraz roœliny bagienne. Ten zbiornik nie ma swojej prawnie 
ustanowionej nazwy, ale moi przyjaciele z LOP-u oraz pobliscy mieszkañcy nazywaj¹ 
to stawowe jezioro tak, jak ich miejsce zamieszkania - Kolonia Cieœle. Jest ono 
zlokalizowane w miejscu doœæ odizolowanym od g³ównej trasy przejazdowej, dlatego oprócz 
nas i mieszkañców nikt o nim nie wie i dziêki temu panuj¹ tu warunki bez nadmiernej 
ingerencji cz³owieka”.
Te jak¿e konkretne i zwarte informacje pos³u¿y³y nam jako podstawê do dalszych badañ...

Godzina 18.25 - s³oñce zachodzi, niebo przybiera barwy od ró¿owej, przez niebiesk¹, 
do ciemnego granatu (Fot. 55). To idealna pora dla zwierz¹t, które dobrze czuj¹ siê w ciszy 
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i spokoju. Na œrodku naszego stawowego jeziora zauroczy³ nas widok ³abêdzia - 
delikatnego, subtelnego, bezbronnego w swoich ruchach na wodzie (Fot. 56). 
Prawdopodobnie ten ekosystem wodny jest tak zwanym korytarzem ekologicznym, czyli 
szlakiem komunikacyjnym, migracyjnym dla ró¿nych gatunków roœlin i zwierz¹t. Byæ mo¿e 
miejscem wyjœciowym, do którego zmierza ³abêdŸ jest sztuczne jezioro Balaton, oddalone 
oko³o 3 kilometry od naszego zbiornika. Nasze stawowe jezioro mo¿e byæ równie¿ miejscem 
odpoczynku zwierz¹t, a tak¿e terenem, gdzie mog¹ znaleŸæ po¿ywienie.

Godzina 20.30 - wêdrówka s³oñca po widnokrêgu skoñczy³a siê – jego miejsce zajmuje 
Ksiê¿yc, który koñcz¹c III kwadrê, zbli¿a siê wielkimi krokami do pe³ni (Fot. 57). Tafla wody 
jest prawie nieruchoma, ksiê¿yc oœwietla swym blaskiem tereny Kolonii Cieœle. Spokój, 
cisza - w dali mo¿na us³yszeæ cichutkie odg³osy koników polnych, brzêczenie komarów... 

Na tym etapie nasza wêdrówka œladami ¿ycia tego zbiornika wody stoj¹cej siê koñczy. 
Podsumowuj¹c nasz¹ pracê, uœwiadomi³yœmy sobie, jak wa¿ne funkcje przyrodnicze oraz 
spo³eczne pe³ni to stawowe jezioro, zwane Koloni¹ Cieœle. Wp³ywa nie tylko na zmianê 
mikroklimatu, redukuj¹c wahania temperatury dobowej oraz poprzez roœlinnoœæ wodn¹ 
porastaj¹c¹ brzegi si³ê i szybkoœæ wiatru. Pe³ni wa¿n¹ rolê w naturalnym retencjonowaniu 
wody - magazynuje j¹ w okresie wezbrañ, spowalniaj¹c docieranie wody do gleby i jej 
odp³yw, ale równie¿ oddaje wodê w jej przyrodniczy obieg, podczas okresów deficytu. 
Z pewnoœci¹ zwiêksza ró¿norodnoœæ biologiczn¹ poprzez mikrosiedliska bêd¹ce miejscem 
wystêpowania ró¿norodnych grup organizmów: planktonu (w szczególnoœci bakterii, 
glonów i bezkrêgowców zamieszkuj¹cych toñ wodn¹), bentosu (œlimaków, pijawek), 
nektonu (przedstawicielami s¹ obserwowane przez nas ptaki wodne, m.in. ³abêdzie, 
krzy¿ówki, czaple; ryby - okonie, p³ocie, sandacze, ukleje; p³azy - ¿aba trawna, ¿aba 
jeziorkowa), neustonu, czyli granicy miêdzy wod¹ a atmosfer¹ (nartniki, larwy komarów) [1]. 
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ten jak¿e ró¿norodny ekosystem wodny wzbogaca krajobraz 
i atrakcyjnoœæ terenu - o¿ywia monotonny, zurbanizowany krajobraz miejski. Jest miejscem 
rekreacji dla miejscowej ludnoœci, wêdkarzy oraz osób szukaj¹cych spokoju, obszaru, gdzie 
mo¿na obcowaæ z przyrod¹, zapominaj¹c o szarej rzeczywistoœci [1]. 

Zdajemy sobie sprawê, ¿e ten ekosystem jest nara¿ony na degradacjê cz³owieka. Jego 
piêkno mo¿e zniszczyæ zbyt du¿a emisja spalin samochodowych, kwaœne deszcze, 
eutrofizacja... Te realne problemy chcemy unicestwiæ i wk³adaj¹c du¿y wysi³ek w ochronê 
naszego stawowego jeziora z olszynami pragniemy wzi¹æ na siebie to jak¿e odpowiedzialne 
zadanie.

Pokocha³yœmy to miejsce za jego naturalnoœæ oraz funkcjonowanie w harmonii i zgodzie 
z natur¹. Obieca³yœmy sobie, ¿e wrócimy do tego miejsca i podejmiemy dalsze szczegó³owe 
badania odkrywcze. Czujemy wewnêtrzn¹ potrzebê opiekowania siê tym ekosystemem 
wodnym, który zmieni³ nasz punkt widzenia na oddzia³ywanie wody na przyrodê.

Woda nie tylko jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zwi¹zków chemicznych na 
Ziemi - to œrodowisko ¿ycia wielu organizmów. Wierzcie lub nie, ale ten ekosystem istnieje 
naprawdê, nie jest fikcj¹. Byæ mo¿e uda nam siê ustanowiæ prawnie jego nazwê i udostêpniæ 
informacje o nim dla ogó³u obywateli. Niezmiernie wa¿ne jest dla nas promowanie takich 
naturalnych ekosystemów, które pokazuj¹, ¿e œwiat ci¹gle ma swoje tajemnice, a miasto 
rozwijaj¹cego siê handlu i przemys³u mo¿e kryæ naturalne twory przyrody.

Bibliografia:
[1] Bañkowska A., Sikora A. 2010: Kompendium wiedzy – ekosystemy wodne. Dostêpne na stronie 
h2o.zrodla.org/materialy 
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II miejsce w kategorii: Szko³a Ponadgimnazjalna 

Zespó³  autorski: Wioleta Breczko, Patryk Wojecki 
pod opiek¹ Katarzyny Tymochowicz-Janek. 

Placówka: Zespó³ Szkó³ Ponagimnazjalnych im. Emilii Plater, ul. Francuska 6, 
    59-900 Zgorzelec

Najtrudniej zacz¹æ … 

S³oñce wschodzi nad horyzont, œwiat budzi siê do ¿ycia. Równie¿ przyroda… Za lasami, 
za górami, p³ynie potok £aŸnik przez ma³¹ miejscowoœæ Pieñsk (powiat zgorzelecki, Dolny 
Œl¹sk). Jego Ÿród³o znajduje siê w Przesieczanach. Pod³o¿e w tym potoku stanowi¹ ma³e 
ska³y, g³azy, kamienie przemieszane ze ¿wirem, lub piasek z mu³em. Przep³ywu wody 
w potoku nie nale¿y do najszybszych. Uchodzi do jednej z najwiêkszych rzek w Polsce - 
Nysy £u¿yckiej. Przep³ywa przez okoliczne lasy m.in Puszczê Zgorzeleck¹, która jest 
miejscem wystêpowania unikalnych gatunków roœlin, gadów oraz ptaków. Jego linia 
brzegowa jest miejscem spacerów okolicznych mieszkañców. Pewnego dnia, my jako 
dwójka uczniów zainspirowana konkursem postanowi³a zbadaæ potok i dowiedzieæ siê 
czegoœ wiêcej. Znaliœmy siê od lat, jak stare konie. To my … Wioleta i Patryk. Nie mieliœmy 
³atwo, potok nie by³ zbadany przez ¿adne instytucje, które zajmuj¹ siê tego typu sprawami. 
Niewiele wiedzieliœmy o tym potoku. Mo¿e kry³ tajemnicê? Na poszukiwanie 
przygotowywaliœmy siê dniami i nocami, a konkretnie to za³atwiliœmy wszystko w dniu 
wyprawy. 

Chemicy … 

Spotkaliœmy siê pewnej popo³udniowej soboty, aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat 
w³aœciwoœci chemicznych potoku. A oto wynik naszych badañ: fosforany (PO4) - 0,5 mg/l 

(ppm), azotany (NO3) - 10 mg/l (ppm), amon (NH4) - 0,1 mg/l (ppm) azotyny (NO2) ≤ 0,02 
mg/l (ppm), pH - 6, mêtnoœæ – lekko mêtna oraz zapach – lekko ziemisty. 

Wykorzystuj¹c swój talent chemiczny, który zapewne posiadamy, wywnioskowaliœmy, 
¿e potok jest lepszej jakoœci ni¿ siê spodziewaliœmy. Byliœmy usatysfakcjonowani! 
Na terenie zgorzeleckim rzadko spotyka siê obiekty wodne, które nie by³yby 
zanieczyszczone. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak wa¿ny, nie tylko dla zwierz¹t, ale 
i dla nas samych, jest stan tych ekosystemów. Z naszego doœwiadczenia wynika, ¿e woda 
zawarta w potoku ma odczyn kwasowy (pH 6). A wy znacie czystoœæ swoich rzek lub 
potoków? Warto zasiêgn¹æ informacji na ten temat. Pytajcie! Kto pyta nie b³¹dzi. Woda 
s³odka to œrodowisko, w którym mo¿emy znaleŸæ du¿¹ iloœæ organizmów – 
od jednokomórkowych po te z³o¿one z milionów komórek. Jak mo¿na rozbudziæ w sobie 
pasjê badawcz¹? 

Swoje pierwsze obserwacje mo¿na skierowaæ na okoliczne rzeki, potoki czy stawy 
w miejscu zamieszkania. To stamt¹d weŸcie wodê i zbadajcie j¹ pod k¹tem biologicznym 
i chemicznym, a póŸniej kto wie? Mo¿e stanie siê to tak wielk¹ pasj¹, ¿e zapragniecie zostaæ 
naukowcami? 

Indiana Jones… 

Spragnieni podró¿y od razu wyruszyliœmy poszukuj¹c niesamowitych wra¿eñ 

„£aŸnik - Cicha woda brzegi rwie”
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i przyk³adów do naszego konkursowego tematu. Piêæ minut drogi minê³y jak jedna sekunda. 
Nawet siê nie obejrzeliœmy kiedy dotarliœmy na miejsce. Co zobaczyliœmy? Naszym oczom 
ukaza³ siê niesamowity widok. Przyroda têtni³a ¿yciem. £aŸnik przyci¹ga wiele zwierz¹t 
o ka¿dej porze roku. Stanowi dla nich ostojê podczas wêdrówki i poszukiwania po¿ywienia. 
Znajduje siê tu wiele gatunków roœlin, które swoim zapachem wabi¹ owady takie jak: 
trzmiele, pszczo³y i motyle. Zaczêliœmy iœæ wzd³u¿ potoku. Pierwsze co dostrzegliœmy 
to du¿e kêpy ¿ó³tych kaczeñców, zwanych inaczej knieci¹ b³otn¹, nale¿¹cych do rodziny 
jaskrowatych (Fot. 59). Roœlina ta lubi rosn¹æ na terenach podmok³ych i bagnistych ³¹kach. 
Nic w tym dziwnego, ¿e upodoba³a sobie tereny tu¿ przy potoku. Kwiaty te s¹ na tyle 
popularne, ¿e œpiewa³ o nich zespó³ Bayer Full w utworze „Polskie Kwiaty”. Kosztowa³o nas 
to wiele wysi³ku! Musieliœmy przeskoczyæ na bagnist¹ wysepkê, a niezidentyfikowana gleba, 
z której mieliœmy siê wybiæ do skoku, okaza³a siê bagnem. Wpadliœmy jak œliwka w kompot. 
Nasze piêkne i czyste buty przesta³y ju¿ takie byæ. Niezra¿eni t¹ przygod¹ poszliœmy dalej. 
Po drodze zobaczyliœmy olbrzymie drzewo. 

Nagle coœ poruszy³o siê w trawie. Przygl¹daliœmy siê miejscu, z którego po chwili 
wyskoczy³a … ¿aba. Potoki i rzeki s¹ miejscem, wystêpowania ¿aby trawnej (Fot. 60). Tutaj 
przygotowuje siê do sk³adania skrzeku, ale ¿eby to nast¹pi³o musz¹ zostaæ spe³nione 
odpowiednie warunki. Jest to miêdzy innymi dostêp do wody i ma³a g³êbokoœæ zbiornika. Ju¿ 
wczesn¹ wiosn¹, tu¿ po zakoñczeniu zimowej hibernacji zostaj¹ z³o¿one jaja. Staj¹ siê one 
pokarmem dla ryb i ptaków. Id¹c, ci¹gle wypatrywaliœmy czegoœ ciekawego, gdy nagle coœ 
mignê³o nam przed oczami - to jaszczurka zwinka. Zwierzê to ¿yje g³ównie w trawach 
niskich, gdzie wystêpuj¹ kamienie b¹dŸ malutkie polanki, gdzie mo¿e siê wylegiwaæ 
na s³oñcu. Po drodze natknêliœmy siê jeszcze na piêknie kwitn¹ce zawilce gajowe o bia³ych 
p³atkach (Fot. 61). Jego piêkny wygl¹d zwabi³ ju¿ niejednego, jego spo¿ycie nie nale¿y 
do najprzyjemniejszych. Uwaga! Jest to kwiat truj¹cy, wiêc nie polecamy nikomu zupy 
z zawilców gajowych. Chyba, ¿e na w³asne ryzyko. Kwiat ten uwa¿any jest za jeden 
z symboli przedwioœnia. Chodz¹ równie¿ pog³oski, choæ niepotwierdzone, ¿e w tej okolicy 
równie¿ przebywaj¹ wydry europejskie. S¹ to ssaki, które ¿yj¹ w wodach i ¿ywi¹ siê rybami. 
Czêsto podczas spacerów mo¿na zauwa¿yæ przy wodzie pijawki. ¯yj¹ one najczêœciej 
w wodach s³odkich, stoj¹cych, b¹dŸ wolnop³yn¹cych. Najedzonej pijawki nie nale¿y siê 
obawiaæ, poniewa¿, raz wypita do syta krew wystarczy jej na kilka miesiêcy. Kiedy uszliœmy 
pareset metrów coœ zaszeleœci³o na drzewie, spojrzeliœmy w jego stronê, gdy nagle wylecia³ 
z nich ptak – to dziêcio³ œredni. Najczêœciej wystêpuje w pobli¿u polan, porêb i na terenach 
zalewowych. Poza tym widzieliœmy jeszcze takie ptaki jak: bogatki, wróble, kowaliki, 
œpiewaki i krzy¿ówki. ZnaleŸliœmy siê na terenie, na którym ros³o wiêcej drzew. Oplata³ 
je bluszcz pospolitym (Fot. 62). Jest to wiecznie zielone pn¹cze. Roœnie na glebach 
próchniczych, najczêœciej w miejscach wilgotnych i zacienionych. By³o tam piêknie! Szkoda, 
¿e na niektórych odcinkach potoku le¿a³y plastikowe butelki, kartony po napojach lub inne 
nieprzydatne rzeczy wyrzucone przez cz³owieka. Wiedzieliœmy, ¿e du¿o w tym zakresie 
we dwójkê nie zrobimy, ale postanowiliœmy trochê posprz¹taæ, pozbieraliœmy te wszystkie 
wiadra, siatki foliowe, a przy okazji do koñca przemoczyliœmy nasze buty. Wp³yw cz³owieka 
na œrodowisko przyrodnicze jest zauwa¿alny, niestety, wszêdzie. Czy nie warto zadzia³aæ 
w tej sprawie? Oczywiœcie, ¿e tak. Razem mo¿emy zdzia³aæ wiêcej! Wystarcz¹ tylko dobre 
chêci i motywacja do ciê¿kiej pracy. 

Zapachy … 

Podczas mêcz¹cego sprz¹tania poczuliœmy piêkn¹ woñ. Powiew œwie¿oœci sk³oni³ nas 
do poszukiwania tajemniczego zapachu. Jak myœlicie, co to mog³o byæ? Nie uwierzycie. 
Zapach miêty! Pierwszy problem, który nas dotkn¹³? Jak wygl¹da miêta? Po chwili 
poszukiwañ znaleŸliœmy to czego szukaliœmy. Jak podaj¹ nasze atlasy przyrodnicze jest 
to miêta nadwodna, która roœnie dziko zazwyczaj w pobli¿u zbiorników wodnych, w rowach 
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itp. Charakteryzuj¹ j¹ ma³e listki i piêkny, silny zapach, który przyci¹ga wiele osób.
Podczas swojej wyprawy spotkaliœmy tak¿e grupkê œlimaków, sk³adaj¹ca siê z winniczka 

i kilku wstê¿yków gajowych (Fot. 63). Wiedzieliœmy, ¿e jako jedyni mieszkañcy tego terenu 
nie uciekn¹ nam z przed obiektywu. Stworzonka te zamieszkuj¹ obszary o du¿ej 
wilgotnoœci: lasy, parki oraz ogródki. ¯ywi¹ siê œwie¿ymi liœæmi roœlin, st¹d czêsto uwa¿ane 
s¹ za szkodniki. Tu¿ obok znaleŸliœmy gromadê fioletowo barwnych fio³ków pachn¹cych 
niesamowicie s³odko. S¹ to roœliny z rodziny fio³kowatych. Rosn¹ w miejscach, gdzie gleba 
jest dostatecznie nas³oneczniona i wilgotna. Podczas wyprawy spotkaliœmy równie¿ 
warzywnicê, która jest znana wszystkim z widzenia, ale nazywana jest przez ludzi na wiele 
sposobów. Pamiêtamy jak w przedszkolu nazywaliœmy j¹ „doktorkiem”. Pluskwiak ten 
ma czarn¹ g³owê i tarczê, której kolor zmienia siê z wiekiem - pocz¹tkowo jest ¿ó³ta, póŸniej 
ciemnieje w pomarañcz i czerwieñ. Na tarczy widoczny jest równie¿ czarny rysunek - 6 
czarnych plamek na przedpleczu, czarna plama u nasady i ma³a plamka przy koñcu. Brzegi 
potoku pokryte s¹ wieloma gatunkami traw, miêdzy innymi: mietlic¹, wiechlin¹ zwyczajn¹ 
czy trzcin¹ pospolit¹. Rosn¹ tam tak¿e pa³ki wodne i sitowie. Znajdziemy równie¿ wid³aki. 

Oczywiœcie, jak to nad wod¹, lata³o wiele komarów i k¹saj¹cych komarzyc. Ci¹g³e 
odganianie po chwili sk³oni³o nas do ucieczki przed grup¹ tych owadów. Jeszcze kilka lat 
temu w potoku p³ywa³y szczupaki pospolite, ale od jakiegoœ czasu ju¿ nie wystêpuj¹. 
Nie wiadomo co mia³o wp³yw na ich znikniêcie. Mo¿e wp³yw cz³owieka i pestycydów 
u¿ywanych w rolnictwie? Pytañ jest wiele, ale brak jakichkolwiek wyjaœnieñ.

Zakoñczenie… 

Na tym zakoñczyliœmy nasz¹ odkrywcz¹ przygodê. Z aparatem pe³nym zdjêæ 
i uœmiechem na twarzy powróciliœmy do domu, aby przelaæ to wszystko co widzieliœmy 
na papier, tzn. na edytor tekstowy komputera. 

Na pocz¹tku napisaliœmy, ¿e chcieliœmy odkryæ jak¹œ tajemnicê, któr¹ kryje ten potok. 
I rzeczywiœcie odnaleŸliœmy, tym skarbem jest fakt, ¿e natknêliœmy siê na piêkne miejsca, 
o których nie wiedzieliœmy, ¿e s¹ tak blisko nas, w naszym mieœcie (Fot. 64). 
I nie przesadzamy! Zawsze poruszaliœmy siê na ma³ym odcinku tego potoku. Teraz 
poszliœmy dalej. To wszystko co ujrzeliœmy zachwyci³o nas. Na przyk³ad to, ¿e wiosn¹ 
na brzegu wœród traw roœnie tak wiele zawilców i kaczeñców. ¯ó³to – bia³o - zielona ³¹ka, 
gdzieniegdzie przerwana fioletowym odcieniem fio³ków. 

Cieszymy siê, ¿e ruszyliœmy w podró¿ wzd³u¿ £aŸnika wœród jego piêknej zieleni traw. 
Doszliœmy do wniosku, ¿e nie musimy mieszkaæ w wielkim mieœcie, ani obok parku 
krajobrazowego, czy narodowego, ¿eby mieæ obok siebie tak wyj¹tkowe miejsca, do których 
mo¿na wyjœæ na spacer. Wy tak¿e, drodzy czytelnicy, na pewno obok swojej miejscowoœci 
znajdziecie niezwyk³e, piêkne - doliny rzeczne, brzegi potoków itd. Wystarczy tylko wyjœæ 
i poszukaæ! Prosimy Was tylko, ¿ebyœcie dbali o te miejsca i nie wyrzucali œmieci. Przez takie 
zachowanie te miejsca niszczej¹, a zwierzêta, roœliny znikaj¹. Chyba warto? Czasem nie 
wyrzuciæ butelki do wody, bo za daleko do kosza, ale za to cieszyæ siê widokiem 
rozkwitaj¹cych kwiatów, siedz¹cych na drzewach ró¿nobarwnych ptaków, widzieæ w wodzie 
p³yn¹ce ryby. Warto zadbaæ o ca³y ekosystem na który nieodwo³alnie mamy wp³yw. Przyroda 
stworzy³a nas. Niszcz¹c ekosystem przyrodniczy niszczymy samych siebie. 
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III miejsce w kategorii: Szko³a Ponadgimnazjalna 

Zespó³  autorski: Monika Wójcie, Bartosz Kapka pod opiek¹ Agnieszki Ka³uckiej 
Placówka: Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Prusa, Skierniewice 

Czy zalety przewa¿aj¹ nad wadami?

Woda w Skierniewicach pe³ni wiele ró¿nych funkcji. Dla ludzi g³ównym jej zastosowaniem 
jest wykorzystywanie do zaspokajania codziennych potrzeb, jednak¿e dla miasta oznacza 
zupe³nie co innego. Przygotowuj¹c reporta¿ napotkaliœmy zarówno pozytywne, jak 
i negatywne aspekty jej istnienia, do których w du¿ej mierze przyczyniaj¹ siê ludzie. 
To g³ównie od nas zale¿y stan wód, ich póŸniejsze funkcje i zastosowania a tak¿e wp³yw 
na œrodowisko czy nawet krajobraz. Wa¿nym elementem wp³ywaj¹cym na naturalne 
zbiorniki wodne s¹ równie¿ zanieczyszczenia produkowane przez fabryki i zak³ady 
przemys³owe. Niew¹tpliwie wymagaj¹ one zainteresowania ze strony w³adz miasta, a nawet 
ka¿dego z nas, aby unikn¹æ tragicznych skutków. Szkodz¹c zbiornikom wodnym w naszym 
mieœcie wyrz¹dzamy krzywdê sami sobie. 

Rzeka Skierniewka w górnym biegu – £upia, o d³ugoœci 61,2 kilometrów przep³ywa przez 
miejscowoœci takie jak m.in. Je¿ów, Janis³awice, Skierniewice, Mokra Prawa, Be³chów, 
Bobrowniki i Arkadia. Najbardziej znanym dla mieszkañców miasta miejscem przep³ywu 
Skierniewki jest park miejski, w centrum Skierniewic (Fot. 66). Rzeka znajduje siê w piêknym 
otoczeniu pa³acu arcybiskupów gnieŸnieñskich (wybudowanego w 1619 roku) (Fot. 65), 
klasycystycznej bramy parkowej (budowanej od 1779 do 1780 roku) a tak¿e Willi 
"Aleksandria", nazywanej te¿ pa³acykiem "Sabadiany" z 1841 roku. Rzeka ta jest wa¿nym 
elementem rekreacji i rozrywki w mieœcie. Ludzie chêtnie udaj¹ siê tu na spacery i wycieczki 
rowerowe, szukaj¹c ucieczki od codziennych obowi¹zków. Nauczyciele ze szkó³ 
i przedszkoli, a tak¿e rodzice lub dziadkowie zabieraj¹ nad rzekê dzieci, aby mia³y 
mo¿liwoœæ obejrzeæ naturê z bliska, poznaæ ró¿ne gatunki roœlin czy chocia¿by dokarmiæ 
kaczki (Fot. 67). Niestety mo¿na zauwa¿yæ, ¿e czêstotliwoœæ pobytu cz³owieka w tamtych 
rejonach ma negatywny wp³yw na stan wód. Niewiele jest miejsc, gdzie woda jest czysta. 
Pod¹¿aj¹c z biegiem rzeki napotkamy ogromne skupiska œmieci: butelek, kartonów, puszek, 
torebek foliowych itp. (Fot. 68, 69). Dlatego te¿ niespotykanym widokiem jest k¹pi¹cy siê 
w parkowej czêœci Skierniewki cz³owiek. Trudno jest nam zrozumieæ jak mo¿na dopuszczaæ 
siê takich czynów. W³adze miasta powinny zadbaæ o to, by ¿adna z osób wrzucaj¹cych 
do wody jakiekolwiek œmieci, czy nawet zu¿yte sprzêty nie uniknê³a kary. Istniej¹ jednak 
ludzie, którzy bezinteresownie chc¹ siê przyczyniæ do zmiany stanu œrodowiska, 
np. spotkany przez nas mê¿czyzna staraj¹cy siê usun¹æ z rzeki przynajmniej czêœæ 
odpadów. Niektórzy natomiast nie s¹ œwiadomi faktu, ¿e zasoby wody wraz ze wzrostem 
zanieczyszczeñ ulegaj¹ zmniejszeniu. Rzekê mo¿na chroniæ te¿ poprzez zmniejszenie 
dop³ywu ska¿onych œcieków. Jej zaburzenie wywo³uj¹ tak¿e chemikalia zawarte w œrodkach 
czystoœci, wykorzystywanych, przez nierozwa¿nych ludzi, do mycia samochodów w pobli¿u 
zbiorników wodnych. 

Wiêcej zalet Skierniewki napotykamy w innej czêœci miasta - w okolicach osiedla Zadêbie. 
Wytworzony tam sztuczny zbiornik wodny – skierniewicki Zalew, ³¹czy siê z dalszym nurtem 
rzeki. Podmok³y teren i bagniste otoczenie wp³ywa korzystnie na rozwój flory i fauny. 
Ogromnym zaskoczeniem by³o dla nas, gdy podczas rozmowy z przechodz¹cym entuzjast¹ 
przyrody, dowiedzieliœmy siê o wystêpowaniu w tym miejscu ¿ó³wi. Zaobserwowaliœmy je, 
gdy wygrzewa³y siê przy brzegu w promieniach s³oñca. Mnóstwo by³o tam tak¿e ró¿nych 

„(Nie)skazitelna woda w Skierniewicach”
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owadów, pajêczaków i skorupiaków. Miejsce to przyci¹ga równie¿ zwolenników 
rybo³ówstwa, poniewa¿, jak powiedzieli, uwielbiaj¹ podziwiaæ tamtejsze widoki (Fot. 70). Nie 
da siê ukryæ, ¿e na nas tak¿e krajobraz wywar³ pozytywne wra¿enie, o wiele lepsze ni¿ 
skierniewicki park. Du¿o wiêcej by³o tam naturalnoœci (Fot. 71). Przyroda nienaruszona 
przez cz³owieka, mnóstwo krzewów i kwiatów, których brak by³o jedynie w miejscach 
wydeptanych w¹skich œcie¿ek. Nie znajdziemy tam te¿ tak du¿ej iloœci œmieci, poniewa¿ jest 
to miejsce na obrze¿ach miasta i nie cieszy siê tak du¿¹ popularnoœci¹ jak dostêpny dla 
wiêkszoœci mieszkañców centrum miasta park. Jest to ewidentny dowód na to, ¿e to ludzie 
wyrz¹dzaj¹ najwiêksz¹ szkodê miejskim ekosystemom, tak¿e pod wzglêdem estetycznym.

Kolejn¹ rzek¹ przep³ywaj¹c¹ przez Skierniewice jest Rawka (Fot. 72). Ma ona d³ugoœæ 97 
kilometry, jej dorzecze zajmuje 1192 km2, a uchodzi do rzeki Bzury miêdzy £owiczem 
a Sochaczewem. Jej dop³ywami s¹: Korabiewka, Bia³ka, Chojnatka, Rylka i Krzemionka. 
Do najwa¿niejszych miejscowoœci, przez które przep³ywa rzeka nale¿¹: Rawa Mazowiecka, 
dzielnica miasta Skierniewice – Rawka i Bolimów. Ta œredniej wielkoœci, silnie meandruj¹ca 
rzeka nizinna, zachowana jest w stanie naturalnym. Zdobi ona tak¿e miêdzy innymi 
Bolimowski Park Krajobrazowy. Ingerencja cz³owieka w regulacjê koryta rzeki jest znikoma, 
ogranicza siê jedynie do wybetonowania niewielkich fragmentów na terenach znacz¹cych 
miast. Ogromn¹ atrakcjê stanowi dla ludzi mo¿liwoœæ uczestnictwa w sp³ywach kajakowych 
w doœæ trudnych i wymagaj¹cych odwagi warunkach. Otoczenie Rawki charakteryzuje siê 
silnym rozwojem dzikiej i bujnej roœlinnoœci. Miejsce do ¿ycia znajduje tutaj wiele gatunków 
ryb, chocia¿by: p³oæ, okoñ, kleñ, szczupak, miêtus, leszcz, ukleja, brzana, g³owacz 
bia³op³etwy, strzebla potokowa. Dwa ostatnie gatunki nale¿¹ do chronionych, gdy¿ 
s¹ bardzo rzadkie. Oprócz ryb, w Rawce mo¿emy napotkaæ: bezkrêgowce, liczne ptactwo, 
a nawet raki, czy te¿ bobry. Podczas wyprawy nad Rawkê na naszej drodze napotkaliœmy 
du¿e, przewrócone w wyniku ingerencji bobrów drzewo. Mimo, ¿e pojedyncze œmieci le¿a³y 
gdzieniegdzie w bliskich okolicach rzeki, to ogólne wra¿enie jest o wiele bardziej korzystne 
ni¿ w wypadku wczeœniej wymienionych zbiorników. Woda jest tam o wiele czystsza, nie 
posiada przykrego zapachu, a otoczenie jest bardziej przyjazne. Dlatego te¿, du¿o czêœciej 
spotykanym widokiem s¹ ludzie korzystaj¹cy z uroków natury. Przeszkod¹ dla nich 
s¹ jedynie strome brzegi i urwiska, którymi charakteryzuje siê Rawka. O jej naturalnoœci 
œwiadcz¹ tak¿e starorzecza, podmyte brzegi, liczne wyspy, a tak¿e zmienna g³êbokoœæ. 
Kolejn¹ atrakcj¹ dla turystów jest stary, nieczynny, drewniany m³yn (Fot. 73). Doskonale 
kszta³tuje on klimat i krajobraz otoczenia. Wœród osób odwiedzaj¹cych rzekê znaleŸæ 
mo¿na wielu wêdkarzy, a tak¿e artystów poszukuj¹cych tam inspiracji (np. fotografów). 
Ze wzglêdu na fakt, i¿ rzeka na wielu odcinkach podlega ochronie, nie jest ona tak 
zanieczyszczona jak inne i nie wymaga tak du¿ej „opieki”, jak np. Skierniewka, ze strony 
mieszkañców. Naszym zdaniem ochrona œrodowiskowa przyczyni³a siê do spadku iloœci 
zanieczyszczeñ i zachowania naturalnoœci zbiornika. Taki zabieg powinien byæ 
praktykowany tak¿e w innych ekosystemach. Ludzie, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e wody 
te s¹ chronione, maj¹ do nich wiêkszy szacunek.

Rowy melioracyjne s¹ co prawda sztucznie wytworzone przez cz³owieka, jednak 
doprowadzaj¹ wody do tych naturalnych. Powoduje to czêsto pogorszenie stanu wód, 
poniewa¿ wraz z wod¹ do rowów dostaj¹ siê najró¿niejsze niebezpieczne substancje. 
Do zanieczyszczeñ wody nale¿¹ miêdzy innymi substancje takie jak: detergenty, barwniki, 
fenole, substancje powierzchniowo czynne, aminy aromatyczne, jony metali ciê¿kich 
(o³owiu, miedzi, rtêci, kadmu, arsenu itd.) oraz radioizotopy, a tak¿e bakterie Escherichia 
coli. Ró¿ne rodzaje przemys³u, takie jak np. przemys³ wydobywczy, odprowadzaj¹ do wód 
gruntowych du¿e iloœci negatywnych elementów wp³ywaj¹cych na póŸniejsze 
zanieczyszczenie naturalnych ekosystemów wodnych. W ten sam sposób 
zanieczyszczane s¹ tak¿e przez rolnictwo, a dok³adniej poprzez stosowanie sztucznych 
nawozów. Aby zmniejszyæ iloœæ szkodliwych substancji w œciekach nale¿y wykorzystywaæ 
technologie z racjonalnym stosowaniem pestycydów, zastêpowaæ pestycydy toksyczne 
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mniej toksycznymi i ³atwiej rozk³adalnymi oraz nie odprowadzaæ bezpoœrednio 
do zbiorników podgrzanych wód.

Porównuj¹c poszczególne ekosystemy wodne na terenie Skierniewic, mo¿emy dojœæ do 
wniosku, ¿e spe³niaj¹ one w mieœcie bardzo wa¿n¹ rolê, pe³ni¹ wiele funkcji, s¹ Ÿród³em 
zarówno rozrywki dla cz³owieka, jak i Ÿród³em ¿ycia dla wielu gatunków roœlin i zwierz¹t. 
Na ekosystemy te sk³ada siê nie tylko woda, ale i ca³e jej otoczenie, które wymaga 
zainteresowania. Zamiast próbowaæ ratowaæ zbiorniki, gdy s¹ ju¿ w stanie krytycznym, 
powinniœmy zapobiegaæ dopuszczeniu ich do takiej postaci. Musimy wobec tego pamiêtaæ, 
¿e to od nas w du¿ej mierze zale¿y to, co bêdzie wokó³ nas za kilka lat, poniewa¿ poziom 
zanieczyszczeñ wzrasta w zawrotnym tempie. Naszym zdaniem, miejskie zbiorniki wodne 
wymagaj¹ ratowania i ochrony. Nie mo¿emy bezmyœlnie wyrzucaæ œmieci, czy wlewaæ 
zanieczyszczeñ. Mamy nadziejê, ¿e wkrótce dokonaj¹ siê w naszym mieœcie zmiany 
na lepsze, poniewa¿ zadbane rzeki, obfita roœlinnoœæ i nienaruszona struktura naturalna 
mo¿e byæ niew¹tpliwie jego najwiêksz¹ ozdob¹. 
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Oœrodek Dzia³añ Ekologicznych "�ród³a" od 15 lat zajmuje siê szeroko rozumian¹ 
edukacj¹ ekologiczn¹, przyrodnicz¹ i obywatelsk¹. Nasz¹ misj¹ jest sta³e zwiêkszanie 
stopnia œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa poprzez aktywn¹ edukacjê ekologiczn¹, 
realizowan¹ g³ównie poprzez warsztaty dla m³odzie¿y, szkolenia, wyjazdy terenowe, 
projekty informacyjne.

Nasze dzia³ania koncentruj¹ siê wokó³ tematyki ma³ej ekologii, ochrony humanitarnej 
zwierz¹t, edukacji przyrodniczej. W zasiêgu zainteresowañ znajduj¹ siê treœci z zakresu 
edukacji regionalnej, obywatelskiej, jak i prozdrowotnej. Pracujemy g³ównie w oparciu 
o autorskie programy, które na bie¿¹co s¹ aktualizowane i dopasowywane do sytuacji, 
zapotrzebowania jak i obowi¹zuj¹cej podstawy programowej. Opracowujemy w³asne 
materia³y dydaktyczne w postaci gier, zabaw oraz kart pracy.

Nasza oferta obejmuje ponad szeœædziesi¹t tytu³ów warsztatów dla dzieci i m³odzie¿y 
realizowanych zarówno w naszym oœrodku w £odzi przy ul. Zielonej 27, w szko³ach w £odzi, 
Warszawie i Krakowie oraz w terenie. Organizujemy tak¿e "Bardzo Zielone Szko³y" dla szkó³ 
z ca³ej Polski - s¹ to 5-dniowe wycieczki z intensywnym programem edukacji ekologicznej 
i przyrodniczej prowadzone przez doœwiadczonych trenerów w 7 miejscach kraju.

�ród³a s¹ cz³onkiem – za³o¿ycielem Zwi¹zku Stowarzyszeñ Polska Zielona Sieæ. Nasze 
stowarzyszenie posiada status Organizacji Po¿ytku Publicznego, mo¿na nam przekazaæ 
swój 1% podatku. 

Wiêcej informacji na naszej stronie internetowej www.zrodla.org.
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Konkurs „Drugie dno H2O...czyli woda w moim 
mieœcie” zosta³ zorganizowany, by zwróciæ uwagê 
mieszkañców miast na ekosystemy wodne 
zlokalizowane na terenach zurbanizowanych. 
Tematykê konkursu stanowi³y œródmiejskie 
ekosystemy wodne i wodo-zale¿ne, takie jak ma³e 
rzeki, jeziora, starorzecza, stawy, mokrad³a, w tym 
³êgi i olsy. Przedmiotem konkursu by³o wykonanie 
reporta¿u z fotografiami, przedstawiaj¹cego stan 
miejskich ekosystemów wodnych. Reporta¿e 
konkursowe powstawa³y w obrêbie trzech modu³ów 
tematycznych: woda w mieœcie (obrazuj¹cych stan 
ekosystemów wodnych jako wyniku presji miasta 
i cz³owieka), woda a przyroda (zwracaj¹ce uwagê 
na przyrodnicze funkcjê miejskich ekosystemów wodnych) oraz woda a cz³owiek 
(ukazuj¹ce ekosystemy wodne i ich znaczenie dla lokalnych spo³ecznoœci). W konkursie 
bra³y udzia³ zespo³y licz¹ce od 1 – 5 uczestników pod opiek¹ nauczyciela w trzech 
kategoriach wiekowych: szko³a podstawowa (klasa IV – VI), gimnazjum, szko³a 
ponadgimnazjalna. Grupy uczestnicz¹ce w projekcie mia³y równie¿ za zadanie 
zaprezentowanie swojej pracy na forum szkolnym lub lokalnym. 

Konkurs zosta³ objêty honorowym patronatem:

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Œrodowiska
G³ównego Konserwatora Przyrody

Dofinansowano ze œrodków 
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