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Wstęp
Trudno dociec dlaczego ta rzeka w górnym biegu nazywa się inaczej, niż
w dolnym. Jest to jeszcze jedna żuławska tajemnica. Dobry temat do snucia
domysłów i przypuszczeń. Wszak każdy element żuławskiego krajobrazu ma
swoje uzasadnienie.
Czy Święta w przeszłości była tylko dopływem Tugi? A może uchodziła bezpośrednio do Zalewu Wiślanego? Czy Tuga wypływała dawniej z okolic wsi
Tuja? Czy szesnastowieczne przywileje zakazujące budowy stałych mostów
na tej rzece wciąż obowiązują? Jak wyglądały zamki położone nad rzeką – w
Laskach i Nowym Dworze Gdańskim?
Tłumaczenie i objaśnianie – czytanie delty Wisły to zajęcie pasjonujące, wymagające szerokiej wiedzy: historycznej, geograficznej, przyrodniczej, językowej, hydrotechnicznej, rolniczej, kulturoznawczej i każdej innej – im ktoś
wszechstronniejszy i bardziej obyty w świecie, tym jest mu łatwiej i przyjemniej. Dobre zajęcie dla erudyty i konesera.

Książką o Tudze, w górnym biegu nazywanej Świętą – najbardziej żuławskiej
z rzek – chcemy zachęcić do poszerzenia wiedzy o tym wciąż nieznanym,
nawet przez jego mieszkańców, lądzie. Doping do spróbowania swoich sił w
odkrywaniu nowego, w skali dziejów Polski, regionu. Niech to będzie wodna wyprawa do terra incognita. Inne spojrzenie na rzekę od strony lądu i na
ląd od wody. Współczesne, świeże i niekonwencjonalne.
Projekt „Tuga – wspólna sprawa” nie miał za zadanie wyręczyć kogokolwiek
w jego odkrywaniu delty Wisły. Dla wielu przybywających na Żuławy lub
tu mieszkających od lat jest to osobiste przeżycie, wielowarstwowe doznanie, kameralna impresja z dala od zgiełku modniejszych turystycznie miejsc
– indywidualne spotkanie z żywym dziedzictwem kulturowym i naturalnym
rzeki i terenów nadrzecznych.
Grzegorz Gola

Krawczyk Paulina



Krystian Łukowski



Co możemy zrobić dla rzeki?
• Nie zasypuj brzegów szlaką, ziemią czy gruzem, aby powiększyć sobie
działkę - w niektórych miejscach zasypano już kilka metrów rzeki.
• Nie kompostuj roślinności z ogrodu nad brzegiem rzeki – powoduje to
zmniejszenie ilości tlenu w wodzie, prowadząc do powolnego obumierania i zabagnienia rzeki.
• Nie zanieczyszczaj rzeki śmieciami i ściekami.
• Nie niszcz urządzeń hydrotechnicznych – wały, zastawki regulują poziom
życiodajnej wody i jednocześnie bronią nas przed jej niszczycielskim żywiołem. Nie rozjeżdżaj wałów dla swojej przyjemności quadami, samochodami terenowymi, motorami crossowymi. Nie pal ognisk na wale – w tym
miejscu wypala się trawa czyniąc wał narażonym na rozmycie.
• Korzystaj z rzeki zgodnie z prawem - nie kłusuj, nie wycinaj drzew.
• Uszanuj rośliny szczególnie chronione – to one są świadectwem czystości
naszego środowiska i stanowią o atrakcyjności przyrodniczej regionu.

• Nie ustawiaj śmietników nad rzeką i pamiętaj o zamykaniu kontenerów
- wiatr zwiewa śmieci do rzeki.
• Reaguj na zaśmiecanie rzeki - informacje na temat możliwości powiadomienia odpowiednich służb znajdziesz na www.tuga.info.pl i na stronach
niniejszego przewodnika.
• Szanuj spokój ptaków szczególnie wiosną w okresie lęgowym – dzięki
Tudze gniazdują tu rzadkie gatunki ptaków jak remiz, jerzyk, piegża, łozówka, kopciuszek, grzywacz, modraszka.
• Bierz udział w sprzątaniu rzeki i festynach dla rzeki – dowiesz się, jakim
skarbem są nasze żuławskie rzeki; informacje o terminach znajdziesz na
www.tuga.info.pl.
• Zaprzyjaźnij się z rzeką uprawiając turystykę wodną, pieszą i rowerową.
• Przekaż tę książkę innym.

Piotr Zacharski



Michał Trociński



Tuga i olbrzym
Dawno temu w miejscu, gdzie dziś są Żuławy, morze tworzyło wcinającą
się w ląd zatokę. Z biegiem lat Wisła, która właśnie tu wpadała do morza,
naniosła muł, który przekształcił się w rozległe bagno. Wkrótce poczęły
wyłaniać się pojedyncze wysepki, na których osiedlali się ludzie. Na jednej
z takich wysp mieszkał stary książę z córką o imieniu Tuga. Była to piękna
dziewczyna, która kochała przyrodę. Każdego ranka brała ze sobą dzban
i biegła do źródła, by zaczerpnąć nim przejrzystej, krystalicznie czystej wody.
Przyglądała się drzewom, kwiatom i ptakom. Chodziła ścieżkami dzikich
zwierząt, odnajdywała ich kryjówki. Z przyjemnością piła źródlaną wodę.
W tym przedziwnym żuławskim lesie była szczęśliwa.
Nie wiedziała jednak, że od czasu do czasu, w ślad za nią podążał Haffo
– olbrzym, który mieszkał na sąsiedniej wyspie. Był to zły i rozpustny rozbójnik, króry budził postrach w całej okolicy i niestety upatrzył sobie Tugę na
przyszłą żonę. Książę często przestrzegał córkę przed porywczym sąsiadem.
Prosił, by nie odchodziła daleko sama. Jednak ona nie słuchała, bo w lesie
czuła się wolna i zamknięcia we dworze bała się jak ptak klatki. Pewnego
dnia, jak co rano, księżniczka udała się do źródła. Zaczerpnęła wody i postawiła dzban w trawie. Przycupnęła przy źródełku, by napić się najczystszej wody, gdy wtem usłyszała szelest i czyjeś kroki. Spojrzała w kierunku,
z którego dochodziły dźwięki i uśmiechnęła się. To sarna stała w zaroślach
i przyglądała się dziewczynie. Tuga wstała i wyciągnęła rękę.
– Nie bój się. Chodź do mnie – wyszeptała.
Zwierzę zaczęło skubać trawę. Dziewczyna powoli, krok za krokiem zbliżała
się do sarny. Nagle straszliwy śmiech wystraszył je obie. Sarna rzuciła się do
ucieczki, a Tuga zamarła z przerażenia. Z zarośli wyłonił się Haffo i ruszył
w kierunku księżniczki. Dziewczyna zaczęła cofać się, aż stanęła przy pozo
stawionym na trawie dzbanie.
– Nie masz dokąd uciekać, księżniczko! – zarechotał olbrzym.
– Podobasz mi się. Wiele razy widziałem, jak biegasz po lesie i przyglądasz
się zwierzętom, ale nie byłaś uważna, nie widziałaś, że i ciebie ktoś obserwuje. Będziesz moja. Zabiorę cię do swego domu i zostaniesz u mnie na
zawsze.
– Nigdy! – krzyknęła. Chwyciła dzban wypełniony po brzegi wodą i w ostatniej chwili umknęła rękom wielkoluda.
– I tak cię schwytam! – znów zaśmiał się Haffo i ruszył w pogoń.



Tymczasem księżniczka wybierała najbardziej kręte ścieżki, by tylko nie dosięgnął jej zły olbrzym. Biegła co tchu. Czasem czuła tuż za sobą obecność
oprawcy, słyszała jego ciężki krok i krótki oddech, lecz za każdym razem
udawało się jej jeszcze umknąć, skręcić w nową, jej tylko znaną ścieżkę.
Wtedy z jej dzbana ulewała się woda i kryształami kropel rozbijała się o ka
myki i liście, a spadając na ziemię, zaczynała płynąć.
Wkrótce dziewczyna dobiegła do brzegu wielkiej wody. Stanęła zrozpaczona. Nie zastanawiając się długo, widząc zbliżającego się Haffo, rzuciła się do
wody. Olbrzym w dzikiej złości, skoczył za nią i... utopił się.
Wszystko to widział młody rybak, który niedaleko rozstawiał sieci. Czym
prędzej podpłynął i wyłowił piękną Tugę.

Tam, gdzie biegła księżniczka i wylewała w szerokich zakrętach wodę
z dzbana, powstała niewielka rzeczka, która do dziś wije się pomiędzy Wisłą
a Nogatem. Nazywamy ją Tugą.
Legenda pochodzi z ok. XVII wieku. Została zamieszczona w książce Baśnie i Legendy Żuław i Mierzei Wiślanej autorstwa Marzeny Bernackiej-Basek
i Moniki Jastrzębskiej-Opitz.

Renata Rocławska
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Tuga i Święta – przewodnik dla wodniaków
Roślinność wodna

Szybkie zmiany poziomu wody

Salwinia pływająca – paproć wodna, pływające wyspy, szczególnie na odcinku od Marynów do Nowego Stawu.
Salwinia pływa po powierzchni i, o ile nie zostanie stłoczona przez wiatr,
powoduje jedynie spowolnienie jednostki. Największym problemem w poru-

Wpływając większym jachtem na Tugę należy pamiętać, szczególnie wiosną
i jesienią, (jeśli uda się przejść pod mostem (nie)zwodzonym w Tujsku), że
w ciągu nocy poziom wody (przy wiatrach północnych lub północnowschodnich) może podnieść się o ponad 50 i więcej centymetrów.

Oczko wodne – sposób na zarastanie rzeki przez salwinię

Niski stan wody na Tudze 19 listopada 2009 roku

szaniu się po wodzie z salwinią jest ograniczenie możliwości obserwacji tafli
(łatwo ukryją się gałęzie, worki foliowe, sznurki). Największy rozrost salwinii
(czym cieplej, tym salwinia szybciej się pojawia) następuje pod koniec lipca.

Sieci kłusownicze
Niebezpieczeństwo stanowią sieci ustawiane w poprzek rzeki. Najczęściej
pływaki górnej linki siatki są tuż pod wodą. Można je zauważyć dopiero
w ostatniej chwili. Należy zwracać uwagę na miejsca, w których po obu
brzegach jest wycięta roślinność wodna – miejsce początku i końca sieci.
Między Marynowami a Nowym Stawem można spotkać na wysokości metra nad poziomem wody przeciągnięty przez rzekę sznurek. Jest to miejsce
stawiania sieci. Sznurek spełnia rolę liny dla „promu” – pontonu, z którego
stawiane są siatki.

Mosty
W Tujsku i Nowym Dworze Gdańskim zwodzone (dawniej) mosty są w opłakanym stanie. Z przęseł wystają fragmenty śrub i płaskowników. Dalby również najeżone są śrubami i fragmentami odpadających kawałków drewna. Na
Szkarpawie, przy wejściu na Tugę oraz przy moście zwodzonym w Nowym
Dworze Gdańskim znajdują się łaty pomiarowe wysokości wody. Szczególnie przy niskich stanach należy uważać na wypłycenia pod mostami. Piasek

Woda powodziowa na Tudze 14 października 2009 roku
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pochodzący z posypywania dróg, zatopione po remontach mostów elementy
konstrukcyjne i odpady technologiczne są przyczyną powstawania przeszkód
podwodnych.

Kanału Wiślano-Zalewowego, który pełnił rolę transportową w zastępstwie
zamulonej wówczas Szkarpawy. Na starych widokówkach często uwieczniano pękatokadłubowe lomy z charakterystycznym bocznym mieczem niezbędnym przy wypływaniu na Zalew Wiślany. Barki z płodami rolnymi i materiałami budowlanymi pływały po rzece jeszcze w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku.

Przeszkody podwodne
W centrum Nowego Dworu Gdańskiego, naprzeciw przęsła mostu Stobbego
znajduje się 30-40 cm pod wodą (przy średnim stanie wody) betonowy fragment filaru mostu. Bezpieczna szerokość między pozostałym nad wodą przęsłem a podwodnym filarem to 4 metry. W związku z tym, że w wielu miejscach miasta do rzeki trafiają różne przedmioty (ławki, rowery, gruz) należy
zachować ostrożność przy dochodzeniu do brzegu. Przy niskim stanie wody
można natknąć się na kłody drewna częściowo unoszące się nad dnem.

Głębokości
Średnia głębokość rzeki przy normalnym stanie wody to ok. 1,5 metra. Dno
na całej długości rzeki jest mocno zamulone. Większe głębokości występują
na wysokości wsi Chełmek, Tujsk i Stobiec. Tam niektóre odcinki rzeki osiągają głębokość do 3 – 3,5 m. Dobrze przedstawiają się głębokości od Nowego Dworu do Nowego Stawu. Na tym odcinku rzeka została pogłębiona i jej
głębokość wynosi średnio 1,5 metra. W Nowym Stawie robi się płytko, do
1 metra głębokości.

Oznakowanie
Tuga i Święta nie mają statusu żeglownych dróg wodnych, dlatego nie ma tu
pełnego oznakowania. Siłami członków Klubu Nowodworskiego i firmy Foto
Opitz od ujścia do centrum Nowego Dworu Gdańskiego zostały odrestaurowane znaki kilometrowe. W stolicy Żuław zachowały się stare znaki zakazu
kotwiczenia. Część z nich postawiona została ze względu na przechodzące
pod dnem przewody telefoniczne. Nikt nie wie czy kable rzeczywiście wciąż
tam się znajdują? Lepiej jednak w obrębie tych znaków kotwicy nie rzucać.
Na całym odcinku rzeki dobrze natomiast są oznakowane linie wysokiego
napięcia.

Przewodnik po Tudze i Świętej
Najstarsza nazwa rzeki – Tuja – pojawiająca się w 1247 r. jest pochodzenia pruskiego. Tuga pochodzi od skrzyżowania tej nazwy z niemiecką Tiege
i pojawiła się pod koniec XIX wieku. W 1593 roku miasto Nowy Staw otrzymało przywilej wyłączności eksploatacji drogi wodnej Świętej i Tugi wraz
z prawem do usuwania wszelkich przeszkód wodnych w postaci jazów, młynów i stałych mostów. Już wtedy transportowano wodą (a zimą – lodem)
miejscowe produkty do Gdańska, Elbląga i Królewca. W roku 1865 uregulowano rzekę powyżej Nowego Dworu Gdańskiego, a w latach 1893–1896
pozostałe jej odcinki. W latach 1845–1920 dolny odcinek rzeki był częścią

Rzeka Święta na mapie z 1803 roku

12

Ruszając z Rybiny Szkarpawą, po kilometrze, na prawym brzegu znajduje
się ujście rzeki Tugi zapraszające wysokim mostem niczym bramą na cześć
wodniaków zapuszczających się w te strony. Tuż za mostem dawny kanał
służący do wodowania łodzi w nieistniejącej, funkcjonującej przed wojną
małej stoczni Emila Schmidta. Powstawały tu słynne lomy i barkasy. Po przepłynięciu szerokimi wodami Szkarpawy na Tudze mamy wrażenie bliskiego
obcowania z przyrodą. Międzywale porośnięte wierzbą, piękne grzybienie
i pałki wodne będą nam towarzyszyły do Tujska położonego na brzegu 22
kilometra rzeki. W tym miejscu rzeka niegdyś łączyła się z kanałem prowadzącym do samej wsi. Współcześnie możemy zatrzymać się na postój na
urokliwym półwyspie z łąką i laskiem olchowym. Ewentualne biwakowanie
należy ustalić z dzierżawcą terenu mieszkającym tuż za wałem. Stąd do centrum wsi mamy niecały kilometr
Rzeka Tuga na mapie z 1803 roku

Zanim wpłyniemy na Tugę warto poznać unikatowy węzeł wodny w Rybinie, gdzie Szkarpawa łączy się z Wisłą Królewiecką. Również w tym miejscu dochodzi do rzeki kanał pompowy rzeki Linawy przegrodzony jedną
z największym przepompowni w Europie. Wydajność turbin to 21 tys. litrów
wody na sekundę. Wiosną i latem turbiny pracują na okrągło, żeby zapewnić odpowiedni poziom wody Żuławom. W samym centrum Rybiny możemy
podziwiać wyjątkowy widok: dwa mosty zwodzone i jeden obrotowy kolei
wąskotorowej (zamknięty tylko podczas przejazdu pociągów).
Rybina. Wieś założona około 1600 roku. Ważny węzeł wodny z dwoma drogowymi mostami zwodzonymi i jednym kolejowym obrotowym. Przystanek kolei
wąskotorowej kursującej tu w sezonie letnim. Dobrze zaopatrzone sklepy spożywcze, punkt apteczny. Warto zwiedzić przepompownie utrzymującą odpowiedni poziom wody na depresyjnych polderze o powierzchni 22 tys. hektarów.

Flota Żeglugi Wiślanej na ujściu Tugi

Rybina z lotu ptaka

Okolice Tujska
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Tujsk. Wieś lokowana w 1349 roku, która oparła się socrealistycznej modzie
na „domy klocki” Możemy podziwiać tu ciekawą architekturę żuławską: od
domów typowo wiejskich typu holenderskiego do architektury z ambicjami miejskimi. Niektóre domy posiadają typowe secesyjne zdobienia ganków
i szczytów. Znajduje się tu kościół katolicki, sklepy, gimnazjum, przystanek
PKS i kolejki wąskotorowej.
Płynąc w górę rzeki natrafiamy na most zwodzony z ciekawą konstrukcją
podnoszenia ruchomego przęsła za pomocą lin. Niestety, most czeka na remont i dopiero wówczas otworzy się ponownie ruch większych jednostek na
rzece. Przez kilka kilometrów do następnego mostu w Żelichowie-Cyganku,
Tuga wije się między polami i obwałowaniami przez zarośnięte rozlewiska
i międzywala. Mimo uregulowania, rzeka ciągle robi wrażenie dzikiej, rządzonej przez przyrodę. Mijajamy rozlewiska powstałe po powodziach i po
przebudowach hydrotechnicznych. Tuż pod Żelichowem-Cygankiem, na
20 km, przy starej odnodze Tugi, kilometr na wschód od głównego szlaku,
koryta rzeki, można zwiedzać nieczynny akwedukt, który powstał w latach
50. W celu nawadniania wydartej w latach 40. Zalewowi Wiślanemu a następnie zmeliorowanej płytkiej zatoce, tzw. „Zakątkowi Stobieńskiemu”. Most
w Żelichowie-Cyganku powstał w latach 80. Zastąpił dawną przeprawę promową. Wcześniejsza konstrukcja, dar wojsk saperskich, została zastąpiona
nowszą otwartą dla ruchu na przełomie wieków. Przy moście na zachodnim
brzegu znajdują się zabytkowe umocnienie wyładunkowe. Naprzeciw rampy
stała kiedyś karczma „Mały Holender”. Tuż za mostem, możemy zacumować w cieniu 300-letnich buków i dębów, w miejscu, gdzie trwają prace nad
rekonstrukcją domu podcieniowego przeniesionego z miejscowości Jelonki
(więcej o rekonstrukcji na stronie www.opitz.pl) . Obok znajduje się średniowieczny kościół lokowany przez Krzyżaków w 1352 roku, dziś użytkowany
przez grekokatolików.

Wieś Żelichowo-Cyganek. Założona przez Krzyżaków ok. 1350 roku. Dawniej na wschodnim brzegu znajdowała się wieś Petershagen dziś nazywana
Żelichowo a na zachodnim Tiegenhagen po wojnie nazywana Cygankiem.
Dziś jest to jedna miejscowość – Żelichowo, chociaż wśród okolicznych mieszkańców i regionalistów pozostał sentyment do powojennej nazwy.
Średniowieczny kościół (obecnie cerkiew) pw. św. Mikołaja nosi liczne ślady
rozbudowy pożarów, działań wojennych i powodzi. Wewnątrz zachowało się
bogate wyposażenie z dziełami gdańskich malarzy. Świątynia obecnie użytkowany przez społeczność greckokatolicką. W cieniu kościoła zachowało się
kilkanaście nagrobków dawnego cmentarza przykościelnego. (więcej informacji na stronie www.cyganek.ndg.pl ).
Lapidarium – Cmentarz 11 wsi usytuowane jest na dawnym cmentarzu będącym pod opieką społeczności okolicznych wsi. Chowani tu byli głównie

Lapidarium – Cmentarz 11 wsi

mennonici. Na cmentarzu znajduje się kilka nagrobków w formie wysokich
steli oraz ponad 80 nagrobków wykonanych z kamieni polnych. Lapidarium
jest również miejscem ekspozycji nagrobków „niechcianych” pozyskanych
z różnych części Żuław. Eksponowana jest tu na przykład płyta nagrobna
z Gniazdowa należąca prawdopodobnie do holenderskiego sukiennika.
Dom podcieniowy z 1843 roku przeniesiony z miejscowości Jelonki został odrestaurowany zgodnie z dawną sztuką ciesielską. Miejsce spotkań i szkoleń
z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.
Więcej na www.opitz.pl.
Wieś posiadająca dawniej duże znaczenie gospodarcze, polityczne i religijne.
Przybywali tu osadnicy z całej Europy, najwięcej z Niemiec, a w XVI wieku mennonici z Niderlandów. Okupujące w XVIII wieku Cyganek wojska francuskie, ze
względu na bogactwo gospodarzy, nazywały to miejsce „doliną smalcu”.
W XVIII wieku było tu ważne centrum religijne mennonitów, polder odwadniany za pomocą sprawnego systemu melioracyjnego, pomp wiatrakowy a później

Żelichowo-Cyganek, w zakolu Tugi cerkiew, lapidarium i dom podcieniowy
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nie do istniejącego dawniej w tym miejscu tartaku. W centrum miasta kolejny
most zwodzony. Obok miejsce postojowe ze slipem dla łodzi (klucz w zakładzie
fotograficznym Foto-Opitz po drugiej stronie rzeki). Przy slipie miejsce z ławeczkami i tablicą informacyjną o bioróżnorodności rzeki (urządzenie miejsca zostało
wykonane przez salwinia Ekoklub w ramach projektu Tunel Tugi). W mieście
jest jeszcze kilka mostów stałych, wśród nich, tzw. „chiński” – z charakterystycznym daszkiem na środku oraz fragment mostu Stobbe – nazwanego tak na cześć
producenta słynnego machandla – wódki jałowcowej produkowanej w stolicy
Żuław do 1945 roku. W centrum miasta, tuż nad wodą, położone są restauracje
i puby kuszące dobrymi potrawami i szczególną atmosferą. Po minięciu boiska
szkolnego, napotykamy drewnianą kładkę a dalej betonowy most posiadający
dawniej „rozporek”. Dziś już tylko od strony wody widać ślad po szczelinie na
kominy parowców i maszty żaglowców.

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie-Cyganku
Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim

parowych, węzeł dróg wodnych oparty na sieci kanałów, śluzach między Zalewem Wiślanym, Wisłą, Szkarpawą i Linawą. Dziś znaczenie i sławę tego miejsca
może rozpoznać i docenić tylko wrażliwe oko konesera regionalisty.
Kierując się do Nowego Dworu Gdańskiego płyniemy między wysokimi obwałowaniami pielęgnowanymi od czasów krzyżackich, następnie przez pokolenia mennonitów, Prusaków, Niemców i nasze współczesne polskie służby
melioracyjne. Na tym fragmencie rzeki możemy przekonać się o obecności
sympatycznego wroga tej wielowiekowej pokoleniowej pracy. Na odcinku 3
kilometrów znajduje się kilka żeremi bobrów. W niektórych miejscach widać
obalone przez te duże gryzonie solidne wydawałoby się wierzb. Rzeka od
mostu w Żelichowie-Cyganku zazwyczaj od połowy lipca jest dość mocno
zarośnięta. Szlak żeglowny stanowi 2-3 metrowa rynna pośrodku nurtu.
Nowy Dwór Gdański wita nas mostem kolejki wąskotorowej. Mijamy kolejne
domy z ogródkami położone tuż nad rzeką. Na 15. kilometrze znajduje się płytkie rozlewisko, pozostałość po gromadzonym w tym miejsce spławianym drew-

Tuga przy Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim
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Nowy Dwór Gdański.
Miasto powiatowe liczące około 10 tysięcy mieszkańców. Osada założona została w XVI wieku przy zamku bankierskiej rodziny Loitzów. W 1881 otrzymała prawa miejskie. W mieście znajdują się stare drewniane i szachulcowe
domy z XVIII i XIX wieku.
Muzeum Żuławskie zostało otwarte 11 czerwca 1994 roku w pomieszczeniach starej szwajcarskiej mleczarni wybudowanej w 1902 roku. W 5 salach
muzealnych można podziwiać m.in.: wystawę poświęcona historii mennonitów; lapidarium uratowanych i pieczołowicie odrestaurowanych nagrobków
mennonickich; makietę przedstawiającą Tiegenhof – przedwojenny Nowy
Dwór Gdański; szczątki ostatniego w Polsce wiatraka odwadniającego oraz
zdjęcia, reprodukcje i wiele ciekawych eksponatów o charakterze historyczno-etnograficznym. W 2010 roku rozpoczęto przebudowę Muzeum na Żuławski Park Historyczny.
Fabryka wódek i likierów Stobbe. Założona w 1776 roku. Produkowano tu
słynną jałowcówkę Stobbes Machandel opakowywaną w butelki w kształcie
beczułek. Zachowała się część budynków dawnego browaru i gorzelni z roku
1880.
Most zwodzony w centrum miasta został wybudowany w roku 1936 na miejscu starszego, drewnianego.
Wieża ciśnień wybudowana w roku 1909 jest jedną z pierwszych budowli
o konstrukcji żelbetowej w Europie.
Neogotycki kościół został wybudowany w latach 1847–1851. Parafialny od
1909 roku. Ołtarz pochodzi z 1872 roku.
Kolej wąskotorowa czynna w okresie letnim oferuje przewozy pasażerów na
Mierzeję Wiślaną kursując między Nowym Dworem Gdańskim, Sztutowem,
Stegną i Mikoszewem.

Kościół Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim

Rzeka, już późną wiosną, pokrywa się najpiękniejszymi i bardzo licznymi
kwiatami wodnymi.
Zapuszczając się dalej w górę rzeki w stronę Nowego Stawu, tuż za mostem
z rozporkiem, musimy pokonać nieco mocniej zarośnięty kilometrowy odcinek koryta. Roślinność w tym miejscu jest wyjątkowo dorodna, być może ze
względu na bliskość ogródków działkowych. Trzcina ma tu przeszło 4 metry
wysokości a osoka aloesowata wygląda niczym meksykańska agawa. Dalej

Nowy Dwór Gdański skrzyżowanie rzeki z ul.Sikorskiego

Kolejka wąskotorowa
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przepływamy pod mostem drogowy na drodze krajowej nr 7 Gdańsk – Elbląg – Warszawa. Pod mostem znajduje się dobre miejsce do cumowania
(uwaga na kamieniste dno).
Przed mostem kolei wąskotorowej na zachodnim brzegu stacja pomp odwadniających. Za mostem rzeka zmienia nazwę na Świętą (przed 1945 rokiem Schwente –najprawdopodobniej tak ją nazywali już Prusowie). Być
może w tym miejscu znajdowały się wówczas blisko siebie dwie rzeki. Ich
połączenie skróciło komunikację z Nowego Stawu do Nowego Dworu Gdańskiego. W latach 90. rzeka od tego miejsca była pogłębiana.
Marynowy. Założona w 1321 roku jedna z większych żuławskich wsi. Gotycki
kościół z 1330 roku z cmentarzem gdzie pozostało między nowymi grobami kilka XIX-wiecznych nagrobków typu stela. Znajduje się tu kilka wyjątkowo pięknych domów podcieniowych wartych zachwytu nad kunsztem zastosowanych
zdobień. W środku wsi tzw. nawsie ze stawami.
Do Nowego Stawu średnia głębokość rzeki waha się między 1,5 a 2,0 metry.
Niemal cały czas płyniemy wzdłuż wysokich wałów. Przy moście w Marynowach znajduje się dogodna łączka do cumowania i wodowania, z dobrym
zjazdem przy moście od drogi Marynowy – Tuja. Do centrum wsi Marynowy
2 km a do Tui 3.5 km. Z mostu rozpościera się piękna panorama na okoliczne miejscowości.
Tuja. Wieś założona w XIV w. Znajduję się tu uroczy gotycki kościół, kilka
zabytkowych domów, sklep. Dobre miejsce do podziwiania żuławskiego krajobrazu z otwartą ekspozycją w kierunku Nowego Stawu, Lubieszewa i Marynów. W pobliskim zakładzie rolnym Orłowo (dawnej kolonii Tuja) ciekawy
dom podcieniowy.
Po drodze do Nowego Stawu spotykamy kilka zarośniętych zakoli. Przy stacji
pomp zna wale znajduje się rzeźba upamiętniająca współpracę gmin Nowy

Kościół pw. św. Anny w Marynowach

Dom podcieniowy w Tui

Staw i Nowy Dwór Gdański. Cztery kilometry od mostu w Marynowach położone jest tuż nad rzeką gospodarstwo agroturystyczne „Ranczo pod lipą”.
Tuż przed Nowym Stawem głębokości rzeki zmniejszają się nawet do 1 metra. Brzegi są mocno zarośnięte, w nurcie jest dużo pływających wysp z sitowia. Tuż po wpłynięciu do miasta, po prawej stronie, znajduje się dom
podcieniowy, a w nim sklep spożywczy. W centrum miasta płyniemy rzeką
mającą zaledwie kilka metrów szerokości. Systematyczne zasypywanie rzeki
różnego rodzaju odpadami zrobiło swoje. Rzeka przepływa tu wzdłuż ogródków działkowych i przydomowych, z których na brzeg wyrzucane są odpady kompostowe. Powoduje to zanieczyszczenie rzeki. Po wschodniej stronie
mijamy kompleks sportowy ze stadionem, boiskami do siatkówki plażowej
i boiskiem wielofunkcyjnym o sztucznej nawierzchni. W tym miejscu znajduje się bardzo dogodne miejsce do wodowania łodzi.
Przy moście drogowym (przed wojna był to most obrotowy) znajdował się
dawny port, również miejsce obracania barek, co łatwo poznać po
znacznie większej szerokości Świętej.
Pod mostem należy zwrócić uwagę
na betonowe fragmenty umocnień
– przy wysokim stanie nieprzezroczystej wody stanowią zagrożenie.
Za mostem drogowym, po ok. 200
metrach napotykamy mały piętrzący
stopień wodny, kiedyś ułatwiający
pobór wody technologicznej przez
nieczynną dziś cukrownię.
Na dalszych, górnych odcinkach,
rzeka przypomina szerszy rów i w
zasadzie nie nadaje się do wykorzystania żeglugowego.

Kościół gotycki w Tui
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo pod lipami”

Rzeka Święta w Nowym Stawie pod koniec żeglownego odcinka

Nowy Staw
Najstarsze miasto na Żuławach, założone w pierwszej połowie XIV wieku. Do
dziś zachowało zabytkowy średniowieczny układ urbanistyczny. Siedziba
samorządowych władz gminnych. Miejscowość zachowała charakter małego
miasteczka z urokliwym rynkiem otoczonym zabytkowymi kamienicami, na
którym znajdziemy renomowaną cukiernię, restaurację „Nowy Staw” z wyśmienitą domową kuchnią.
Kolegiata Żuławska pw. św. Mateusza. Największą na Żuławach świątynię
zaczęto budować w 2 połowie XIV wieku, a ukończono ją na początku XV w.
Podstawa Kolegiaty ma wymiary 24x58 m. Pośród skromnego wyposażenia
wyróżniają się dwa cenne dzieła sztuki: gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem, pochodząca z XV wieku oraz barokowy ołtarz z XVII wieku.
Zbór ewangelicki z wieżą zwaną, ze względu na swój kształt „ołówkiem” powstał w miejscu spalonego ratusza miejskiego w 1804 r. Obecnie trwają prace
renowacyjne mające na celu ratowanie zabytku oraz przystosowanie obiektu na
cele działalności kulturalnej. Zbór jest usytuowany p środku okazałego rynkuo
wymiarach 42x250 m ozdobionego współcześnie ławeczkami i fontannami.

Słodownia z 1905 roku o neogotyckiej stylizacji o wyglądzie niewielkiego
zamku, dziś już nieczynna.

Zator roślinności na Świętej

Rzeka Święta w okolicach nowostawskiego stadionu

Rynek w Nowym Stawie
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Wrota przeciwpowodziowe na kanale Jagielońskim
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Przesłanki i cele opracowania programu
„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”
Żuławy Wiślane są obszarem wyjątkowym na terenie Polski, zarówno ze
względu na warunki naturalne, jak i prowadzoną tu od kilkuset lat działalność
człowieka. Stanowią one unikatowy system przyrodniczo-techniczny, którego
funkcjonowanie zależne jest od utrzymywanego przez ludzi systemu urządzeń
hydrotechnicznych, chroniących przed zalaniem teren depresyjny lub położony
na wysokościach bliskich poziomowi wody w Wiśle i morzu. Historia konstruowania urządzeń przeciwpowodziowych w formie kanałów odwadniających
i wałów na Żuławach sięga działań prowadzonych od połowy XIII wieku przez
Zakon Krzyżacki, a do jej rozwoju technicznego przyczynili się zasiedlający te
tereny od połowy XVI wieku osadnicy olenderscy. Najwyższy poziom techniczny osłona przeciwpowodziowa uzyskała w XIX i pierwszej połowie XX wieku.
Wiosną 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie doprowadziły do celowego zniszczenia urządzeń przeciwpowodziowych: pompowni, wałów, linii
energetycznych, urządzeń nawadniających, w wyniku czego zalaniu uległy
poldery depresyjne i przydepresyjne Żuław o powierzchni około 1 200 km2.
Zniszczeniu uległ dorobek materialny mieszkańców tych terenów, zgromadzony w ciągu siedmiu wieków, a także wartościowe zasoby przyrodnicze
w postaci żyznych gleb – mad wytworzonych na namułach rzecznych.
Podstawowe zręby systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław odtworzono do 1949 roku, jednak wskutek polityki kolektywizacji prowadzonej
w okresie PRL oraz porzucenia tradycyjnego zarządzania gospodarką polderową, prowadzonego tu od stuleci przez związki wałowe, na rzecz upaństwowienia tego zarządzania, w okresie minionego półwiecza doszło do
zaniedbań w utrzymaniu infrastruktury przeciwpowodziowej. Procesy te spotęgowała transformacja ustrojowa ostatnich dwóch dekad, która w wyniku
niedofinansowania, m.in. działań przeciwpowodziowych, przyczyniła się do
stagnacji rozwoju społeczno-gospodarczego Żuław, przejawiającej się wysokim bezrobociem na terenach wiejskich i peryferyzacją obszaru w stosunku
do głównych ośrodków rozwoju gospodarczego kraju.
Dalsze, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju funkcjonowanie systemu przyrodniczo-technicznego Żuław, zarówno w aspekcie środowiskowym,
jak i społeczno-gospodarczym, jest bezpośrednio uzależnione od poprawnego działania urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. Nabiera ono szczegól-

nego znaczenia w świetle prognozowanych globalnych i regionalnych zmian
klimatycznych, które mogą spowodować wzrost zagrożenia powodziowego
wywołany zwiększeniem częstotliwości występowania klimatycznych i hydrologicznych zjawisk ekstremalnych oraz podwyższaniem poziomu wód
Bałtyku. Wzrost tego zagrożenia wynika także z intensyfikacji presji urbanizacyjnej na tereny bezpośrednio sąsiadujące z Żuławami.
Unikatowe walory obszaru objętego Programem, do których należą:
• zasoby przyrodnicze, obejmujące w szczególności najbardziej wartościowe dla
rolnictwa gleby w Polsce (I i II klasa bonitacyjna), naturalną i sztuczną sieć
hydrograficzną wraz z reliktowym zbiornikiem jeziora Druzno oraz zespoły
siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskami wodnymi i od wód zależnymi, szczególnie położone w dolinie Wisły,
• zasoby kultury materialnej, na które składają się najcenniejsze w skali Europy i Polski zespoły i obiekty zabytkowe (w szczególności zamek krzyżacki w Malborku, Gdańsk w obrębie murów średniowiecznych i Twierdza Wisłoujście, kościoły średniowieczne Żuław, obiekty hydrotechniczne,
domy pomennonickie) oraz obiekty archeologiczne (Truso),
• bardzo wartościowy krajobraz kulturowy, o spolderyzowanym charakterze,
z wyjątkowym rozproszonym i zwartym budownictwem wiejskim, pozostałościami wiatraków i przepompowni oraz zadrzewieniami melioracyjnymi
pełniącymi funkcje klimatyczne i hydrologiczne, w powiązaniu z ćwierćmilionową populacją mieszkańców Żuław, intensywnym zagospodarowaniem
wielkoprzemysłowym obszarów położonych w rejonie Gdańska, Elbląga,
Tczewa i Kwidzyna oraz ważnymi korytarzami infrastruktury technicznej
(drogowej, kolejowej, rurociągowej, elektroenergetycznej), przebiegającymi w sąsiedztwie doliny Wisły oraz między Gdańskiem i Elblągiem, kreują
potrzebę ochrony tych zasobów i walorów, której bezwzględnym warunkiem jest prowadzenie sprawnej ochrony przeciwpowodziowej.
W świetle przedstawionych potrzeb należy uznać, że zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław stanowi jedną z centralnych – zwornikowych grup
działań, które powinny zostać zrealizowane na tym obszarze. Z jednej strony ich przeprowadzenie wymaga wdrożenia szerokiego kompleksu działań,
obejmującego między innymi:
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• poprawę istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej, poprzez
przebudowę, odbudowę i budowę urządzeń ochrony przed powodzią;
• poprawę rozpoznania zagrożeń powodziowych i przeciwdziałania im,
poprzez m.in. opracowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz
planów zarządzania ryzykiem powodzi,
• renaturyzację niektórych środowisk wodnych i od wody zależnych w celu
zwiększenia ich odporności na zagrożenie powodziowe,
• edukację społeczeństwa oraz informowanie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Żuław.
Z drugiej strony, prawidłowe wdrożenie wyżej wymienionych i innych grup
działań, pozwoli na:
• skuteczniejszą ochronę ćwierćmilionowej ludności Żuław przed zagrożeniem powodziowym, umożliwiającą pełniejszą realizację aspiracji społeczności lokalnych,
• ochronę zasobów i walorów przyrodniczych, w szczególności cennych dla
rolnictwa gleb oraz siedlisk ukształtowanych pod wpływem funkcjonowania systemów regulacji obiegu wody, jak i gatunków roślin oraz zwierząt,
towarzyszących siedliskom wodnym i od wód zależnym,
• lepszą ochronę i rewaloryzację materialnych obiektów dziedzictwa kulturowego, związanych zarówno z osadnictwem żuławskim, jak i z działaniami hydrotechnicznymi regulującymi obieg wód,
• utrzymanie unikatowego, harmonijnego krajobrazu kulturowego Żuław,
• ochronę, posiadającego wysoką wartość, majątku materialnego obiektów
przemysłowych i innych gałęzi gospodarki oraz infrastruktury technicznej
i osadniczej, przed zniszczeniem w wyniku wystąpienia powodzi,
• lepsze zastosowanie instrumentów planowania przestrzennego polegających na ograniczaniu zagospodarowania obszarów narażonych na powodzie oraz zagospodarowania przyczyniającego się do wzrostu zagrożenia
powodziowego,
• pełniejszą dywersyfikację kierunków rozwoju gospodarczego Żuław,
w szczególności rozwój form turystyki związanej z drogami wodnymi oraz
dziedzictwem kulturowym tego obszaru.
Z przedstawionego zakresu działań objętych Programem „Kompleksowego
Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław” oraz skutków wdrożenia
tego programu, wynika główny cel Programu, który można określić, jako:
Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej stymulujące
wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław. Realizacja tego
celu pozwoli na osiągniecie efektów w sferze społeczno-kulturowej, gospodarczej, a częściowo także ekologicznej.
Podstawę prawną Programu określa ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne, art. 90 ust. 1 pkt 7a, stanowiąca, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej programuje, planuje i nadzoruje realizację zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycje w go-

spodarce wodnej. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej udzielił
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pełnomocnictwa w zakresie opracowania niniejszego Programu.
Podstawowe Wspólnotowe akty prawne ustalające ramy dla realizacji Programu stanowią dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2000/60/WE
z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (zwana Ramową Dyrektywą Wodną, RDW)
oraz 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim (zwanej Dyrektywą Powodziową).
W świetle ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (art. 46) dla projektu Programu powinna
zostać przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Program podlega procedurze zatwierdzenia przez ministra właściwego do
spraw gospodarki wodnej (aktualnie Ministra Środowiska) na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, art. 89 ust. 4 pkt 4.
Ponieważ planuje się, że realizacji celów Programu będzie służyć m.in.
wykorzystanie środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, m.in.
z Funduszu Spójności, w trakcie przygotowania projektu Programu należy
uwzględnić krajowe i wspólnotowe przepisy dotyczące prowadzenia polityki
rozwoju przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Podstawowym krajowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Kierunek działań przewidziany w Programie wykazuje zgodność z ustaleniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Komisję
Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską 7 maja 2007 roku, a następnie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007
– 2013, przyjętym przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską 7 grudnia 2007 r. W zakresie zasad finansowania polityki rozwoju
ze środków Unii Europejskiej, konieczne jest uwzględnienie rozporządzeń
Rady (WE), dotyczących środków pochodzących m.in. z Funduszu Spójności
(1083/2006, 1084/2006, 1828/2006).
Realizacja Programu wymaga współdziałania wielu podmiotów, które będą
bezpośrednimi beneficjentami jego realizacji, przy czym należy podkreślić,
że beneficjentami pośrednimi Programu będzie zdecydowana większość
mieszkańców Żuław oraz osoby korzystające w różnorodny sposób z zasobów i walorów tego obszaru.
Powyższy tekst jest częścią Projektu Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu
2015)” opracowanego na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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Zwierzęta i rośliny Tugi
Roślinność wodna i brzegowa

fiają się prawdziwe okazy – szczupaki o wadze od 4 do 6 kg, trzykilogramowe leszcze, okonie do 35 cm. W 2007 roku po raz pierwszy zarybiono Tugę
sandaczem i węgorzem.
Z Tugą związanych jest szereg gatunków ptaków. Odcinek ujściowy Tugi
to miejsce żerowania kormorana czarnego. W jego towarzystwie często
można spotkać dużego ptaka brodzącego – czaplę siwą. Ptaki wędrowne
reprezentowane są najliczniej przez łyskę i kaczki – krzyżówkę i cyrankę. Ciekawym gatunkiem chronionym jest trzciniak, który zakład gniazda
w postaci koszyczków uwieszonych do trzcin tuz na lustrem wody. Nie tak
dawno, nad rzeką można było natknąć się na gniazda remiza zbudowane
w kształcie kulistej butelki uczepionej końca gałązki i zwisającej nad rzeką.
Stałymi mieszkańcami są łabędzie, których na Tudze jest kilka rodzin.
Najbardziej oryginalnym ssakiem, pospolicie występującym nad Tugą, jest
bóbr europejski. Jest to duży roślinożerny gryzoń – długość ciała dorosłych
osobników wynosi 70–100 cm. Aktywny jest nocą i o zmierzchu. Kopie nory
w wałach przeciwpowodziowych. W starorzeczach Tugi można spotkać również żeremia, czyli kopce z gałęzi i mułu, otoczone wodą. Wejście zawsze
znajduje się pod wodą.
Mniejsze ssaki, rzadziej występujące na rzece, to piżmak – nazywany też
szczurem piżmowym ziemno-wodny gryzoń żywiący się roślinnością oraz
nieduży przedstawiciel drapieżników – wydra europejska.

Brzegi Tugi są przeważnie otwarte. Niemniej jednak wzdłuż całego biegu
rzeki, a szczególnie w jej partiach dolnych, występują skupiska drzew i krzewów. Są to najczęściej wierzby, olchy, topole i wiklina, która występuje
w dużych skupiskach poniżej Nowego Dworu. Zdarzają się jednak również
pojedyncze okazy starych jesionów, lip i dębów.
Roślinność wodna jest dość zróżnicowana i występuje na brzegu rzeki bardzo nierównomiernie. Największe bogactwo roślin posiadają partie dolne
rzeki. Najwięcej jest trzciny, która na wielu odcinkach tworzy zwarte i niekiedy dość szerokie pasy. Inne rośliny nadwodne to pałka wodna (mało
znana jako roślina jadalna), tatarak, kaczeniec błotny, turzyca, rzadziej
– rdest ziemnowodny i krwawnica pospolita. Rośliny zanurzone są licznie reprezentowane przez pachnące grążele żółte i grzybienie. W średnim
biegu najwięcej jest moczarki kanadyjskiej i rdestnic, mniej rzęsy i rogatka. Jednak królową roślin Tugi jest chroniona salwinia pływająca zarastająca rzekę, od brzegu do brzegu, w okresie letnim.
Salwinia pływająca, inaczej paproć wodna, jest unikatowym przedstawicielem tego rodzaju w Polsce. Inne gatunki spotykane są jedynie w tropikach.
Podlega całkowitej ochronie. To niewielka roślina o dwojakich liściach: nawodnych – płaskich, eliptycznych oraz podwodnych – pociętych na nitkowate odcinki przypominające korzenie. Nie lubi wody zbyt twardej i miejsc
zacienionych. Jesienią zamiera. Zimuje na dnie rzeki w postaci tzw. sporokarpów, czyli przypominających małe bulwki części służących rozmnażaniu
typowym dla każdej paproci. W jednych sporokarpach znajdują się zarodniki
męskie, w innych żeńskie. W kolejnym roku, po rozpadnięciu się ścianek
sporokarpu, zarodniki wypływając na powierzchnię tworzą nowe rośliny.

Zwierzęta
W wodach Tugi występuje zespół gatunków ryb użytkowych właściwy typowi linowo-szczupakowemu. Partie dolne zbliżają się swoim charakterem do
typu leszczowego.
Najwięcej występuje tu szczupaka i lina, dalej płoć, okoń i wzdręga. Z innych gatunków trzeba wymienić węgorza i karasia. W rejonie przyujściowym poławia się znaczne ilości leszcza. Ponadto występuje krąp i karp.
Czasem trafi się minoga, a niekiedy nawet sandacz przybyły z wód Zalewu
Wiślanego. Połowy w rzece mają prawie wyłącznie charakter sportowy. Tra67

Bóbr europejski (Castor fiber)
W Polsce jest gatunkiem chronionym. Dawniej
przez wiele lat bobry traktowano jako szkodniki,
obecnie jest to gatunek pozytywnie wpływający na
renaturalizację krajobrazu, zwiększający retencję
wód oraz przyczyniający się do odtwarzania śródleśnych bagien z dużą ilością martwego drewna.
W tworzonych przez bobry zbiornikach wodnych pojawiają się rzadkie gatunki owadów wodnych. Działalność bobrów w znaczący sposób wpływa
na ekosystem. Budowane przez bobry tamy zalewają znaczne połacie terenu
i przyczyniają się do zmiany w ekosystemie zarówno flory, jak i fauny. Dawniej bobry ceniono ze względu na futro oraz mięso. Ze względu na ogon
pokryty łuską mięso bobrów jedzono także w czasie postu. Tak zwany „strój
bobrowy” – wydzielina dodatkowych gruczołów płciowych – ceniona była
ze względu na właściwości lecznicze. W Polsce, w średniowieczu bóbr był
obiektem szczególnej troski królów i książąt polskich. Na początku XI wieku
Bolesław Chrobry zabronił polowania na bobry w podległych mu terenach
łowieckich. Królowie utrzymywali na dworach straż bobrowniczą i dbali o
bobry, gdyż były one własnością królewską, ich eksploatacja monopolem,
a skóry miały wartość obiegową w handlu wymiennym.

Buduje gniazda na ziemi pod osłoną roślin a w wodzie na zwałach trzcin
lub na niskich gałężiach. Objęta jest ochroną gatunkową ścisłą. Na Tudze
można zauważyć coraz więcej stanowisk lęgowych tego ptaka. W obrębie
miasta kurka wodna ma już trzy ulubione lęgowiska.
Kormoran czarny (Phalacrocorax carbo)
Gnieździ się w koloniach (czasem w kolonii znajduje się ponad 1000 gniazd) na skalistych wysepkach
i brzegach morskich. Żyjąc nad wodami słodkimi
gniazduje na drzewach, bardzo rzadko w trzcinach.
W Polsce zakłada gniazda lęgowe w nizinnej części kraju. Samce są większe od samic, co pozwala
je rozróżniać przy braku dymorfizmu płciowego. Poszczególne podgatunki
można odróżnić po barwie szyi. Samica raz do roku składa 3-4 jaj (czasem
5-6). Objęty ochroną gatunkową częściową, z wyjątkiem osobników występujących na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane.
Łabędź niemy (Cygnus olor)
Zamieszkuje Eurazję od Łaby i Półwyspu Jutlandzkiego po Pacyfik. Zimuje w Europie, północnej
Afryce oraz środkowej i południowej Azji, został
też wprowadzony do Ameryki Północnej, Afryki
i Australii. Tak jak u kormorana, samce są większe od samic. Jest najcięższym ptakiem latającym.
W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając 5 do 9 jaj w kwietniu lub
maju. Pisklęta są zagniazdownikami, opiekują się nimi zarówno samiec jak
i samica. Charakterystyczną cechą tego gatunku jest czerwonopomarańczowy dziób oraz duża czarna narośl u jego nasady, większa u samca w okresie
godowym. Objęty jest ochroną gatunkową. Obecnie w Polsce gniazduje ponad 4000 par łabędzi niemych, najwięcej na Mazurach i Pomorzu, a w całej
Europie około 60 000 par.

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Jest nie tylko wolno żyjącym pospolitym ptakiem
łownym, ale nadaje się także do chowu fermowego.
Polską nazwę gatunkową „krzyżówka” ptak ten zawdzięcza przypominającej krzyż sylwetce swojego
ciała podczas lotu.
Kaczka krzyżówka jest u nas jednym z najważniejszych ptaków łownych, co skłania organizacje łowieckie do prowadzenia racjonalnej gospodarki i utrzymywania odpowiedniego stanu liczebnego tych
ptaków. Ograniczaniu wielkości populacji naturalnych przeciwdziała się poprzez wyznaczanie miejsc stałej, całorocznej ochrony, ustalając normowany
odstrzał i okres polowań, prowadząc ochronę lęgowisk, ochronę przed kłusownikami i zwierzętami drapieżnymi, a nawet dokarmianie zimą.

Łyska (Fulica atra)
Średniej wielkości ptak z rodziny chruścieli. Podgatunki łyski zamieszkują m.in. Jawę, Nową Gwineę,
Australię i Nową Zelandię. Nazwa gatunku pochodzi od białej blaszki na czole (u młodych jest ona
mniejsza i ciemniejsza). Zamieszkuje słodkie lub
słonawe zbiorniki zarośnięte trzciną lub sitowiem
z oczkami czystej wody. Jaja młodych wysiadywane są przez okres 22 dni
przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo zaraz po wykluciu,
a samodzielność uzyskują po około 8 tygodniach. Jest gatunkiem łownym od
dnia 15 sierpnia do 21 grudnia.

Kokoszka (kokoszka wodna, kurka wodna) (Gallinula chloropus)
Średniej wielkości ptak wodny z rodziny chruścieli. Lokalne odmiany występują na wielu kontynentach. Podgatunki występujące w Starym
i Nowym Świecie różnią się od siebie kształtem
blaszki na czole; amerykańskie mają prawie kwadratową, pozostałe – eliptyczną. Bytuje w zbiornikach wodnych cechujących się gęstą roślinnością nawodną i podwodną.
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Czapla siwa (Ardea cinerea)
Bardzo łatwa do odróżnienia ze względu na ubarwienie. W upierzeniu przeważa kolor szary. Głowa
i szyja białawe, nad okiem ciemny pas w przedłużeniu którego z tyłu głowy znajduje się czarny czub,
na szyi podłużne ciemne pasy. W locie szyja esowato
wygięta, co jest charakterystyczną cechą tego gatunku, ponieważ u bocianów w locie jest ona wyciągnięta poziomo. Głosy czapli
to ochrypłe „kworr”, „kraar”. Młode wydają skrzekliwe „kekekeke”, podobne
do kwiku prosiąt. W czasie polowania czaple nie odzywają się.
Badania ornitologów wykazały, że mitem jest fakt zjadania przez jedną czaplę 1 kg ryb dziennie. Przy okazji stwierdzono, że nie wszędzie i nie zawsze
żywi się ona głównie rybami. Okazało się, że na pożywienie czapli składają
się też przebywające karaś, okoń, ukleja, chrząszcze wodne i ich larwy.
Objęta jest częściową ochroną gatunkową, z wyjątkiem osobników występujących na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane.

Szczeżuja wielka (Anodonta cygnea)
Największy małż występujący w Polsce. Żyje w wodach
bieżących i stojących. Osiąga długość do 20 cm. Mięso
małż było kiedyś wykorzystywane gospodarczo do karmienia świń i drobiu. Szczeżuja jest gatunkiem ważnym
dla rozwoju zagrożonego wyginięciem w Polsce gatunku ryby różanki składającej ikrę do jamy skrzelowej
małża. Szczeżuja jest w ostatnich latach narażona na wyginięcie ze względu na
zatrucie wód. W Tudze, gdzie zaobserwowano kilka stanowisk, ten gatunek ma
się stosunkowo dobrze.
Szczeżuja pospolita (Anodonta anatina, syn. Anodonta piscinalis)
Gatunek w Polsce pospolity, notowany był na trzech
stanowiskach Odry środkowej, w Wiśle środkowej,
w Delcie (Wisła – Przekop), w Zalewie Wiślanym
oraz w Radomce i Pilicy. Osiąga długość do 10 cm.
Znakiem rozpoznawczym tego małża jest brzeg
zamka bez ząbków. Żywi się jednokomórkowcami wodnymi i detrytusem,
czyli drobną zawiesiną szczątków organicznych. Jest częściowo zagrzebana
w mule i porusza się przy pomocy organu zwanego „stopą”.

Pająk topik (Argyroneta Aquatica Weibchen)
Pająk tak jak wszystkie pajęczaki oddycha powietrzem
atmosferycznym. Ułatwia mu to umiejętność pokrywania odwłoka specjalną otoczką powietrzną, wyglądającą w wodzie jak kropla rtęci. Otoczka ta powstaje
przez wciągnięcie do wody banieczki powietrza. Aby
tego dokonać, pająk wciąga pajęczynę pod wodą, zagarniając nią bańkę powietrza, która przylepia się do odwłoka. Topik zsuwa potem banieczkę nogami
z odwłoka i uzupełnia nią zapas powietrza w podwodnym dzwonie, w którym
mieszka w cieplejszej porze roku. Uwaga jest to jedyny w Polsce pająk jadowity.
Jego bolesne ugryzienie, szczególnie u dzieci wymaga konsultacji lekarskich.

Nartnik duży (Gerris lacustris)
Jego nazwa wzięła się prawdopodobnie od nart,
ponieważ suwa się po powierzchni wody jak narty
na śniegu. Znane jest ok. 200 gatunków nartników.
Czasem błędnie nazwę nartnik przypisuje się poślizgowi lub plesicy. Oba gatunki ekologicznie są podobne i także pełzają po powierzchni wody. Nartniki żywią się owadami żyjącymi w wodzie. Jeśli chce się go dokładnie obejrzeć, należy zbliżać się ku
niemu pod słońce. W chwili, kiedy padnie na niego cień, natychmiast znika.
Wzięty do ręki boleśnie kąsa. W Polsce występuje ok. 60 gatunków.

Pijawka (Hirudinea)
Warty zauważenia jest fakt, że przyssawki pijawki nie
służą do wysysania krwi. Do ssania używają one silnie umięśnionej gardzieli i przełyku. Przyssawki ciała
(każda wyposażona w 80 do 90 malutkich ostrzy)
służą pijawkom wyłącznie do wbicia się pod skórę ofiary lub przytwierdzenia
się do podłoża. Pijawki były kiedyś bezpiecznym „narzędziem” do puszczania
krwi. Obecnie medycyna naturalna wraca do tej metody w niektórych schorzeniach (hirudoterapia). Jest to jednak metoda obarczona ryzykiem, ze względu na możliwość przenoszenia przez pijawkę chorób (np. tężca) i pasożytów.
W medycynie konwencjonalnej również stosuje się pijawki w schorzeniach
układu krążenia, obrzękach limfatycznych i nie niesie to ryzyka żadnego zakażenia, ponieważ pijawki te hodowane są w sterylnych warunkach. W Polsce
występuje 29 z ogólnej liczby ok. 500 gatunków pijawek.

Chruścik (Trichoptera)
Najstarsze skamieniałości chruścików pochodzą
z okresu permu. Pojawił się na Ziemi jeszcze przed
motylami. Wcześniej ich nazwę zapisywano jako
„chróściki”, regionalnie nazywane są także kłódkami
(od kłoda, mała kłódka), klajdukami, obszywkami.
Nazwę łacińską – Trichoptera, czyli włoskoskrzydłe – zawdzięczają obecnym na
skrzydłach postaci dorosłych (imagines) licznym włoskom, czym odróżniają się
od blisko z nimi spokrewnionych motyli. W cyklu życiowym chruścika występuje jajo, kilka stadiów larwalnych, poczwarka i owad doskonały – imago. Larwy
chruścików budują różnorodne konstrukcje: norki, sieci łowne, domki, przeno69

Węgorz europejski (Anguilla anguilla)
Najchętniej wybiera miejsca ciepłe i obficie porośnięte, o dnie mulistym, aczkolwiek spotyka się
go także w wartkich rzekach o dnie kamienistym,
zwłaszcza jeśli znajduje tam podmyte brzegi, korzenie drzew i inne kryjówki. Jest zawziętym prześladowcą raków podczas linienia. Węgorze są cenionymi rybami konsumpcyjnymi. Spływ węgorzy podejmujących wędrówkę rozrodczą zaczyna się wiosną
i trwa do jesieni. Dostają się do Morza Sargassowego i tam na głębokości
400-1000 metrów odbywają tarło. Osobniki dorosłe po tarle giną. Największy
węgorz złowiony dotąd w Polsce ważył 6,43 kg (w Anglii 5,5 kg).

śne domki. Larwy chruścików są wykorzystywane w biomonitoringu wód zmierzającego do oceny stanu ekosystemu. Postacie dorosłe żyją w środowisku lądowym. Niektóre gatunki trzymają się blisko zbiorników wodnych, inne czasowo
znacznie się oddalają. Imago żyje od kilku dni do kilku miesięcy (w zależności
od gatunku). 11 grudnia obchodzony jest Dzień Chruścika.
Lin (Tinca tinta)
Inne nazwy: pszenicznik, oczeretniak oraz kaliniak.
Żyje w niezbyt głębokich, mulistych i obficie porośniętych wodach rzek i jezior oraz w wodach słonawych, np. w zalewach Morza Bałtyckiego. Występuje w całej Europie prócz Islandii, północnej Szkocji, Skandynawii, Dalmacji,
Grecji, Krymu. Hodowany w gospodarstwach stawowych. W Polsce wymiar
ochronny dla lina wynosi 25 cm. Przeciętnie osiąga 20-30 cm, a maksymalnie
nawet 60 cm. Prowadzi samotny tryb życia, jest ostrożny i bardzo płochliwy. Zimę spędza w pewnego rodzaju śpiączce zagrzebany w mule. Żywi się
małymi zwierzętami dennymi i roślinami, a także ich częściowo przegniłymi
częściami. Jego wymagania co do jakości wody są niewielkie, dlatego jest
popularną rybą hodowlaną o delikatnym i bardzo smacznym mięsie. W stawach parkowych i akwariach trzymana jest barwna odmiana – „złoty lin”.

Minog rzeczny (Lampetra fluviatilis)
Występuje na większości europejskich wybrzeży.
W okresie tarła wpływa z morza do rzek. Pozbywa
się lęku przed światłem, dzięki czemu może przebywać nawet w najpłytszych wodach. Minogi trą się tylko kilka sekund, przy czym ilość złożonych jaj wynosi od 10000 do 25000. Po
tarle osobniki dorosłe giną. Minog rzeczny ma duże znaczenie gospodarcze w
rejonie Bałtyku. Jest tam odławiany w dużych ilościach, podczas migracji i jest
w niektórych obszarach uważany za wielki przysmak. W Europie minog rzeczny jest gatunkiem zagrożonym. W Polsce jest pod ścisłą ochroną.

Szczupak pospolity (Esox lucius)
Wśród szczupaków częstym zjawiskiem jest kanibalizm. Mięso szczupaka jest wysoko cenione,
szczególnie w Europie środkowej i południowej.
W ostatnich latach liczebność szczupaka w polskich wodach wyraźnie się
zmniejszyła. Wędkarzy podczas połowu szczupaka obowiązują okresy i wymiary ochronne zgodnie z regulaminem PZW. Jeżeli chodzi o wędkarstwo
sportowe coraz częściej zaleca się metodę zwracania wolności wszystkim
albo prawie wszystkim złowionym rybom – „catch and release” – czyli „złów
i wypuść”. W ten sposób, dostarczając sobie wędkarskich przeżyć, jednocześnie chroni się populację danego gatunku. Rekord Polski 24,10 kg.

Ciernik (Gasterosteus aculeatus)
Zamieszkuje zbiorniki wodne o wodzie stojącej,
a także zakola rzek, gdzie prąd rzeki jest znikomy.
Bywa hodowany w akwariach ze względu na zmianę
kolorystyki samczyków w okresie godowym. W okresie tarła samiec buduje gniazdo na ikrę. Cierniki polują w nocy i wyszukują zdobycz po jej ruchach. Do polowania potrzebują
jednak pewnej ilości światła, dlatego wyruszają na poszukiwanie pożywienia
tylko, kiedy księżyc jest w pełni. Długość ciała – rzadko więcej niż 10 cm,
najczęściej 5-8.

Płoć, płotka (Rutilus rutilus)
Inne dawne nazwy płoci to: wandrówka, srebrzatka,
ramiennica. Występuje w całej Europie z wyjątkiem
Półwyspu Iberyjskiego, zlewiska Adriatyku, Grecji
oraz północnej Skandynawii, na wschodzie sięga
daleko w głąb Azji. Występuje we wszystkich wodach słodkich w Polsce
(w rzekach i w jeziorach, z wyjątkiem górskich), także w wodach przybrzeżnych Bałtyku. Ryby płochliwe i bardzo ostrożne. Żyją do 15-18 lat. W warunkach naturalnych często krzyżują się z leszczem, krąpiem, wzdręgą, kleniem
i ukleją.

Karaś (Carassius carassius)
Występuje w rzekach całej Polski i zbiornikach
wodnych, z wyjątkiem szybko płynących potoków
i zbiorników górskich. Ryba wytrzymująca silne
zanieczyszczenia wody oraz wysokie deficyty tlenu. Okres zimowy spędza zagrzebana w mule, zapadając w swoistą śpiączkę zimową. Odżywiają się skorupiakami, larwami
owadów, mięczakami. Osiągają długość do 50 cm i wagę do 5 kg. Dzięki
silnemu wygrzebieceniu wysokość karasia dwa razy mieści się w jego dłu70

gości. Mimo smacznego mięsa jest traktowany przez rybaków jako chwast
rybny ze względu na małe rozmiary. Występuje również podgatunek karaś
srebrzysty (Carassius auratus gibelio), który oprócz barwy różni się większą
grubością i mniejszym wybrzuszeniem. Inne nazwy karasia to japończyk,
japoniec, bąk.

• rzęsa garbata (Lemna gibba)
Występuje w strefie klimatu umiarkowanego na całym niemal świecie z wyjątkiem Australii i Ameryki Południowej.
• wolffia bezkorzeniowa (Wolffia arrhiza)
Jest bardzo rzadka, jeden z ok. 9 gatunków rodzaju wolffia. Jest to najmniejsza roślina okrytozalążkowa występująca w Polsce. Warto dodać, że najmniejszą rośliną kwiatową na Ziemi jest Wolffia angusta z Australii, która
osiąga zaledwie 0,6 mm długości i 0,33 mm szerokości. Występuje poza tym
niemal w całej Europie, w Azji, Afryce i Australii. Niektóre stanowiska objęte
są ochroną prawną (np. w okolicach Derczewa w rezerwacie przyrody Jezioro Jasne w nadleśnictwie Myślibórz]).

Pałka wodna szerokolistna (Typha latifolia)
W niektórych rejonach kraju pałki nazywane są baziami lub sitowiem. Wszystkie części pałki są jadalne. Młode soczyste pędy
(a jeszcze lepiej ich białe lub jasnozielone nasady) nadają się
do spożycia – gotuje się je jak szparagi lub w zupie. Można je
też jeść na surowo, szczególnie wiosną. Ich zdatną do jedzenia
część rozpoznaje się bardzo łatwo – należy odrzucić to, czego
nie można przełamać w palcach. Tak obrane pędy najlepiej smakują ugotowane w lekko osolonej wodzie.

Salwinia pływająca (Salvinia natans)
Paproć wodna, jedyny przedstawiciel tego rodzaju i rodziny salwiniowatych rosnący w Polsce. Salwinia pływająca jest
w Polsce rośliną chronioną. Umieszczona na Czerwonej liście
roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków narażonych
na wymarcie (kategoria zagrożenia V). Na Tudze znalazła wyjątkowo dogodne warunki rozwoju. Przy ciepłym lecie pojawia
się już na początku lipca a na przełomie sierpnia i września pokrywa całą
powierzchnię rzeki odcinając dostęp światła innym roślinom. Obumierając
pod koniec października jej zarodniki układają się na dnie w oczekiwaniu
na kolejne lato.

Pałka wodna wąskolistna (Typha angustifolia)
Różni się od pałki szerokolistnej kwiatostanem. U pałki szerokolistnej kwiatostan męski znajduje się nad żeńskim tworząc w sumie jedną całość. U pałki
wąskolistnej między kwiatostanami męskim a żeńskim znajduje się 3-5 centymetrowa przerwa. Kwiatostany pałek pojawiają się w czerwcu i początkowo
są zielone.
Rzęsa (Lemna)
Odgrywa ważną rolę jako wartościowe źródło pożywienia dla
dzikiego ptactwa i zwierząt hodowlanych – zawiera dużo białka i niewiele włókien. W naszym kraju występuje 5 gatunków
należących do 3 rodzajów z rodziny rzęsowatych. Gatunki łatwo jest rozróżnić po wielkości i kształcie członów, oraz po
ilości korzeni. Najczęściej spotykane są:
• rzęsa drobna (Lemna minor)
Jest jedną z najmniejszych na świecie roślin naczyniowych. Występuje na
wszystkich kontynentach (z wyjątkiem Antarktydy). Roślina dobrze znosząca
zanieczyszczenia ściekami komunalnymi.
• rzęsa trójrowkowa (Lemna trisulca)
W Polsce jest rośliną pospolitą, występującą w toni wodnej, głównie pod
powierzchnią. Nie znosi całkowitego wysychania; pod tym względem jest
najwrażliwszą z rzęs.
• spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza)
Występuje dość powszechnie w śródlądowych zbiornikach wodnych Polski
nizinnej. Roślina jest bardzo podobna do rzęsy drobnej, jednak znacznie od
niej większa.

Trzcina pospolita (Phragmites communis)
Ta pożyteczna trawa używana jest do wyrobu palm wielkanocnych. Jej łodygi służą do wyrobu różnego rodzaju mat i plecionek oraz do budowy bardzo trwałych (i bardzo drogich)
pokryć dachowych zwanych strzechą. Jest też używana do barwienia wełny na zielono. Osiąga do około 4 m wysokości. Rośnie głównie na terenach podmokłych i w przybrzeżnej strefie
zbiorników wodnych. Występuje na wszystkich kontynentach.

Grążel żółty (Nuphar lutea)
Czasem nazywa się je też nenufarami. Znajdują się pod ścisłą
ochroną. Grążel żółty jest naprawdę dużą rośliną, spotkano kiedyś okaz, którego kłącze miało długość kilku metrów i przypominało anakondę. Grążele są roślinami trującymi. Liście grążela
żółtego od lilii wodnych różnią się kształtem – są owalne i przypominają elipsę. Roślina lecznicza stosowana w homeopatii.
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Grzybień biały (Nymphaea alba)
Potoczna nazwa to lilia wodna. Znajduje się pod całkowitą
ochroną. Działa ogólnie uspakajająco, nasennie oraz hamuje
pobudzenie seksualne. Kłączy używano do pielęgnacji włosów.
Z kwiatów produkowano wodę kwiatową.
Niektóre źródła podają, że kłącza są pożywne ze względu na
skrobię i jadalne po przegotowaniu. Inne źródła ostrzegają przed substancjami toksycznymi, dodając, że prawdopodobnie jadalne są nasiona...

Szalej jadowity (Cicuta virosa)
Pachnie pietruszką i ma słodkawy smak. Jest rośliną trującą.
Zawiera bardzo silnie toksyczny wielonienasycony alkohol
– cykutoksynę; już spożycie około 5 g kłącza powoduje zgon.
Objawy zatrucia – ślinotok, pieczenie w jamie ustnej, wymioty,
często wielokrotne drgawki – występują niekiedy w kilkanaście
minut po spożyciu. Nosi wiele zwyczajowych nazw: blekot,
bzducha wodna, cykuta, cykuta jadowita, pietruszyca wodna, szaleniec, szaleń, wsza wodna.
Tradycja literacka głosi, że wskutek otrucia cykutą zmarł między innymi Sokrates. Opisy egzekucji świadczą jednak, że został on najprawdopodobniej
otruty szczwołem plamistym (Conium maculatum), w starożytności również
określanym łacińskim mianem cicuta.

Jeżogłówka gałęziasta (Sparganium erectum)
Spotkamy ją na brzegach rzek, jezior, stawów, glinianek, rowów i kanałów.
Kwitnie od czerwca do sierpnia. Jeżogłówka gałęziasta jest
w pełni mrozoodporna. W sztucznych oczkach wodnych nie
przysparza żadnych problemów. Jest gatunkiem dość ekspansywnym i wymaga dzielenia co 2-3 lata.

Kosaciec żółty (Iris pseudacorus)
Kolejny rodzimy, w pełni mrozoodporny, gatunek. Rośnie dziko w Europie, zachodniej Azji oraz północno-zachodniej Afryce. Można go znaleźć w środowisku naturalnym na brzegach
stawów i na podmokłych łąkach. Kosaćce kwitną na przełomie
maja i czerwca.
W czasie wojny palone nasiona kosaćca używane były jako
substytut kawy. Zawarty w nich kwas kawowy daje podobny do kawy smak
i aromat. Kosaciec jest rośliną trującą i spożywanie innych niż nasiona części
rośliny jest niebezpieczne.

Tatarak zwyczajny (Acorus calamus)
Roślina ta pochodzi z Azji, a do Polski została zawleczona przez
Tatarów (stąd nazwa). Jest w pełni mrozoodporna.
Tatarak łatwo odróżnić od innych roślin po bardzo intensywnym zapachu. W książkach zapach ten jest porównywany do
aromatu cytryny lub cynamonu. Tatarzy za pomocą tataraku
umieli oczyszczać wodę na potrzeby spożywcze. Jego kłącza
mają zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i do wyrobu likierów.
Żucie suszonych kłączy o niezwykle gorzkim smaku poprawia apetyt
i pomaga w rzuceniu palenia. Odwar z kłączy ma działanie bakteriobójcze.
Jest stosowany w leczeniu łupieżu i zapaleń skóry.

Żabiściek pływający (Hydrocharis Morsus-Ranae)
Nazwę swą zawdzięcza temu, że bywa chętnie „odwiedzany”
przez żaby, które z apetytem zjadają napotkane na tej roślinie
ślimaki i inne drobne zwierzątka.
Roślina kwitnie od maja do sierpnia. Jest bardzo pospolitym
gatunkiem na terenie Polski, szczególnie na nizinach, obecnie
jednak rzadszym niż kiedyś ze względu na prace melioracyjne.
Szeroko rozprzestrzeniona także w całej Europie i na terenach Syberii. Występuje przy spokojnych brzegach jezior, w rowach, torfowiskach. Pobiera
pokarm za pomocą luźno pływających korzeni.

Szczaw lancetowaty (Rumem Hydrolapathum)
Surowcem zielarskim jest korzeń rośliny. Surowiec wykazuje
działanie przeciwbiegunkowe, ściągające, antyseptyczne, bakteriostatyczne i przeciwanemiczne. W homeopatii stosuje się go w
nieżytach górnych dróg oddechowych. W lecznictwie ludowym
wywar z korzeni i sałatę z liści stosuje się przeciw biegunkom,
a nawet czerwonce i zapaleniu jelita grubego, a także przy anemii. Odwar
z nasion w postaci kompresów bywa stosowany przy ropniach i trudno gojących się ranach. Na Białorusi wywar z korzenia szczawiu poleca się przy
chorobach nerek oraz przy kontuzjach. Z korzenia można otrzymać żółty
barwnik.

Żabieniec babka wodna (Alisma Plantago-Aquatica)
Jest byliną nadwodną dochodząca do 1 m wysokości. Kwitnie
od czerwca do jesieni. Jest rośliną rozpowszechnioną na terenie całego kraju. Spotykany najczęściej w płytkich jeziorach
i stawach. Porasta brzegi wód, rowy, wody wolno płynące, także stojące. Korzeń żabieńca zawiera olejek eteryczny, rutynę,
gorycz i żywicę. Ciekawostką przyrodniczą jest fakt, że posiada
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Manna mielec (Glyceria maxima)
Czasem używa się także nazw: manna wodna, manna duża
i manna wielka. W porównaniu z trzciną pospolitą ma jaśniejszy kolor, jest niższa, ma grubsze i sztywniejsze źdźbła, często czerwono zabarwione. Ma duże właściwości oczyszczające
wodę. Z tego względu nadaje się do obsadzania strumieni i filtrów roślinnych. W większych stawach można ją z powodzeniem stosować do stabilizowania podłoża przy brzegach. Jej drobne nasionka są jadalne.

on silne właściwości trujące i jest niebezpieczny dla zwierząt domowych:
bydła i owiec.
Strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia)
Nazwa jej pochodzi od kształtu liści nadwodnych. Jej ojczyzną
jest Ameryka, skąd rozpowszechniła się na prawie całą kulę
ziemską. W Polsce występuje dość pospolicie na nizinach, zarówno przy brzegach wód płynących, jak i stojących, w których
twarde dno jest pokryte warstwą mułu. Części zielone obumierają na zimę.

Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum)
Rogatek silnie natlenia wodę, zapewnia ochronę dla narybku
i drobnych zwierząt wodnych, dlatego jest stosowany do nasadzeń w oczkach wodnych. W łodygach składają jaja małe
ważki z rodzaju Coenargion. Służy za pokarm rakom. W przeciwieństwie do wielu innych gatunków, żadna część rogatka
nigdy nie wyrasta ponad poziom wody (nie posiada korzenia).
Nawet kwiaty pojawiają się, rozwijają się i są zapylane pod wodą, co jest
dość niezwykłe. Często tworzy warstwę roślin zanurzonych w zbiornikach
z roślinami o liściach pływających.

Osoka aloesowata (Stratiotes aloides)
Jej liście przypominają aloes zanurzony w wodzie. Niewielkie
białe kwiaty kwitną od maja do sierpnia. Rośnie w starorzeczach silnie zarośniętych i wypłyconych o dnie z grubą warstwą organiczną.

Mięta (Mentha)
Z liści m.in. mięty pieprzowej pozyskiwany jest olejek miętowy zawierający mentol, wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym, farmaceutycznym, spożywczym (m.in. do wyrobu
słodyczy i ciast) i tytoniowym. Liście mięty zielonej używane
są chętnie bezpośrednio jako przyprawa, a także stosowane są jako dodatek aromatyzujący do gumy do żucia. Mięcie
przypisywane są właściwości magiczne. Jej napary mają odpędzać złe myśli, a zawiązana na supełki w jedwabiu i włożona do łóżka ma zapewnić
wierność małżeńską.
• W mitologii greckiej nazwa rodzaju Mentha pochodzi od imienia nimfy Mintho (Mente, Menthe), zamieszkującej podziemia i będącej kochanką Hadesa.
Ten chcąc ją uchronić przed zazdrością i prześladowaniami Persefony (żony)
zamienił nimfę w roślinę „miętę”.
• Rośliny z rodzaju mięta były używane już w starożytnych Chinach i Egipcie. Egipcjanie oprócz właściwości leczniczych wykorzystywali miętę przy
balsamowaniu zwłok.
• Starożytny przyrodnik Pliniusz zalecał napar z mięty jako łagodzący
migrenę, skutecznie przeciwdziałający łagodnym niedyspozycjom układu
pokarmowego (m.in. przy zaburzeniach trawienia, skurczach żołądka,
kolce jelitowej, braku łaknienia, chorobach wątroby i dróg żółciowych).
Zapach mięty orzeźwia, ma właściwości rozkurczowe a także dezynfekujące.

Rdestnica (Potamogeton )
W polskich wodach śródlądowych spotykamy aż 21 gatunków
tych roślin. Roślina występuje w wodach stojących, jeziorach,
stawach i rowach. Wśród rdestnic chętnie przebywa szczupak,
natrafimy tu także na lina, karasia, płoć, wzdręgę.
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Michał Stachyra
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Ile warta jest Tuga?
Czy można zmierzyć wartość rzeki? Czy małż jest droższy od wodnego
ślimaka? Takie pytania wydawały by się absurdalne jeszcze kilkanaście lat
temu. Od 1997r. rozpoczęła się na świecie era ekonomii ekologicznej lub
jak kto woli ekologii ekonomicznej. Przełomem był artykuł opublikowany
w najbardziej prestiżowym czasopiśmie naukowym NATURE, przygotowany przez zespół kilkunastu autorów, pod redakcją Roberta Costanzy.
Artykuł przedstawiał wycenę wartości światowego ekosystemu – ekonomiczne wyliczenie nie tylko ile warte są lasy, bagna, łąki czy inne formacje biologiczne, ale również ile warte są chmury, prądy morskie, czy
poszczególne grupy gatunków zwierząt i roślin. Od tego czasu nowa ekonomia rozwija się szybko, dopracowała się naukowo zweryfikowanych
metod, własnych specjalistycznych czasopism i setek artykułów naukowych i ekspertyz.
Założenia nowej ekonomii mówią o tym, że przekonanie o tzw. „wolnych
dobrach” (woda, powietrze, ziemia, etc.) należy do przeszłości. Człowiek
wykorzystuje lub zmienia środowisko wokół siebie, a to oznacza, że powstaje wartość lub następuje jej utrata. Typowym przekładem tego rozumowania
jest pytanie „ile są warte owady błonkoskrzydłe w powiecie nowodworskim
?” Odpowiedź brzmi – ich wartość ekonomiczna to wartość dochodu z roślin użytkowych (m. in. drzew owocowych), które mogą dawać plon tylko
dlatego, że są zapylane przez te owady. Gdybyśmy zabili DDT wszystkie
błonkoskrzydłe z obszaru powiatu – produkcja owoców spadłaby do zera
– i straty sadowników byłyby wskaźnikiem utraconej usługi świadczonej
przez owady.
Żeby odpowiedzieć na pytanie „ ile warta jest Tuga ?” trzeba najpierw określić jaką rolę pełni ona dla mieszkańców regionu i dla przyrody Żuław. Od
setek lat Tuga jest zmienioną przez człowieka, kiedyś intensywnie użytkowaną, drogą wodną. Jako droga wodna w rolniczym, utworzonym przez
człowieka krajobrazie ma swój charakter i nie ma sensu ani potrzeby go
zmieniać. Tuga to nie Rospuda, i dla jej zdrowia nie jest wymagana renaturalizacja (przywrócenie pierwotnego biegu rzeki, z meandrami, płyciznami,
terenami zalewowymi, itp.).
Dlatego próbujemy tu wyliczyć wartość rzeki Tugi według dwóch systemów wyceny – tzw. wyceny socjo- ekonomicznej (czyli wartości
przyrodniczych dóbr i usług dla człowieka) oraz wyceny biologicznej
(czyli naturalnej wartości przyrodniczej, bez względu na znaczenie użyt-

kowe dla człowieka). Jedną z najważniejszych metod badania wartości socjo- ekonomicznej jest metoda CVM (Contingent Valuation Metod)
polegająca na ankietowaniu mieszkańców z pytaniami w rodzaju „jakie
kwoty są skłonni zadeklarować, aby nad rzeką były uporządkowane
trasy spacerowe?”. Jeżeli na pytanie „czy jesteś skłonny zapłacić jednorazowo 100zł za to, by w Tudze można się było bezpiecznie kąpać
latem ?”, 2500 ankietowanych odpowie TAK, można ocenić, że czysty
i uporządkowany odcinek rzeki jest potencjalnie wart 250.000 zł. Wycenę socjo- ekonomiczną wykonuje się dla określonych obszarów, podsumowując wartości – często bezpośrednio wyrażone w kwotach pieniędzy na odcinek czasu (np. XXX złotych / rok). Przykładowe pozycje
wyceny socjo- ekonomicznej zawiera Tabela 1, gdzie uwzględniono „dobra” czyli wymierne fizycznie wartości rzeki (np. woda, ryby) i „usługi”
czyli procesy naturalne lub zjawiska, które pozwalają na powstawanie
wartości ekonomicznych (np. przestrzeń dla rekreacji).
Warto też wspomnieć, że pewne działania (lub zaniedbania) mogą mieć
nieproporcjonalnie duże skutki dla utrzymania wartości rzeki. Wyrzucenie
śmieci na brzeg rzeki, może mieć niewielkie znaczenie dla zwierząt i roślin ją zamieszkujących (wysypiska są ulubionym miejscem wielu gatunków), ale wizerunek rzeki ulegnie długotrwałemu zniszczeniu. Turyści,
decydenci, politycy, nie będą prowadzili kontrolnych badań nad jakością
wód Tugi, ale zapamiętają worki plastikowe i żużel na brzegu, utrwalając
„czarny PR” tego miejsca. Wszyscy ekonomiści wiedzą jak cennym towarem jest marka, wizerunek produktu, który oferuje się klientom. Budowanie marki trwa długo, często dużo kosztuje, a zniszczyć ją można bardzo
łatwo.
Poważne wyliczenie wartości Tugi, wymaga przeprowadzenia badań ankietowych i analiz ekonomicznych. W tym artykule przedstawiamy tylko wstęp
– propozycję jak takie badania można przeprowadzić. Chcemy zasygnalizować jaką wartość dla mieszkańców regionu ma ich rzeka – każdy może spróbować wyliczyć samodzielnie część tej wartości.
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Tabela. 1. Wycena socjo- ekonomiczna dwóch odcinków rzeki - wobec braku prawdziwych danych, wstawiono spodziewaną skalę poszczególnych zjawisk.

Metoda wyceny

Odcinek pomiędzy
mostami w mieście

Rejon Cyganka

Woda

Ilość m3 wody pobieranych z rzeki dla gospodarstw
domowych, ogrodnictwa i przemysłu

dużo

minimalnie

Ryby

Całkowity koszt wędkowania nad Tugą
(sprzęt, podróże, licencje, etc.)

dużo

średnio

średnio

średnio

dużo

minimalnie

Dobra

Usługi

Metoda wyceny

Rekreacja i wypoczynek

Całkowity koszt wyjazdów i wycieczek na Tugę
(dojazd, wyżywienie, rozrywka, etc.)

Sport

Całkowity koszt imprez sportowych na rzece

Turystyka

Całkowity koszt wyjazdów i wycieczek na Tugę
(dojazd, wyżywienie, rozrywka etc.)

minimalnie

średnio

Samooczyszczanie rzeki,
odbiór wód zrzutowych

Cena oczyszczenia m3 wody w oczyszczalni

minimalnie

dużo

Retencja – deszcze ulewne
i powodzie

Oszczędzony koszt usuwania szkód powodziowych

średnio

dużo

Wartość krajobrazu

Jaka jest średnia cena nieruchomości nad rzeką,
w porównaniu do miejsca oddalonego od Tugi

minimalnie

dużo

Regulacja lokalnego
mikroklimatu

Zyski z tytułu unikania przemarzania gruntu,
utrzymania wilgoci w obszarze nad rzeką

minimalnie

dużo

Wycena biologicznej wartości rzeki opiera się na wycenie zamieszkujących
ją gatunków, a następnie wycenie poszczególnych miejsc – fragmentów rzeki. Wartość danego fragmentu rzeki jest sumą wartości występujących w nim
gatunków i wartości samego badanego obszaru. Wycena polega na ułożeniu
serii pytań (tzw. assessment questions). Inne pytania określają wartość gatunku, inne wartość środowiska (obszaru). Tabela 2 podaje przykład waloryzacji
dwóch gatunków, ślimaka i małża, znanych z Tugi. Małż (szczeżuja) osiągnął

wyższą wartość niż ślimak, głównie dlatego, że rośnie powoli, jest bardziej
wrażliwy na zanieczyszczenia i pełni ważną rolę w samooczyszczeniu rzeki
(filtracja). Nie oznacza, to, że ślimaka możemy wyrzucić lub zlekceważyć
– wycena mówi nam tylko, że jeżeli kiedyś przyjdzie do wyliczenia strat jakie ktoś spowodował, np. zatruwając rzekę mazutem, to więcej powinien
zapłacić za zniszczenie rejonu gdzie występowały małże, niż miejsca ze ślimakami.
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Tabela. 2. Przykładowa wycena wartości biologicznej dwóch gatunków bezkręgowców z Tugi. (Punkty 1 lub 0, za odpowiedzi TAK lub NIE ).
Pytania do sporządzenia wyceny

Małż szczeżuja (Anodonta cygnea)

Ślimak zatoczek (Planorbis planorbis)

Czy gatunek jest chroniony?

NIE

NIE

Czy gatunek jest rzadki?

TAK

NIE

Czy gatunek jest wrażliwy na zanieczyszczenia, zmiany środowiska?

TAK

NIE

Czy gatunek rośnie powoli i późno dojrzewa do rozrodu?

TAK

TAK

Czy gatunek tworzy siedlisko dla innych roślin lub zwierząt?

NIE

NIE

Czy miejscowa populacja jest izolowana od sąsiedniej populacji?

TAK

NIE

Czy gatunek jest ważny jako pokarm dla innych miejscowych zwierząt?

TAK

TAK

Czy gatunek odgrywa rolę filtratora?

Tak

NIE

Suma punktów

6 pkt

2 pkt

Do wykonania waloryzacji biologicznej rzeki potrzeba danych do mapy rzeki, na którą nanosi się występowanie poszczególnych gatunków, oraz charakterystykę siedlisk. Następnie na poszczególne odcinki nakłada się informację o wartości występujących tam gatunków (Tabela 2) i ocenę wartości obszaru (Tabela
3). W naszym przykładzie z Tabeli 3, rejon Cyganka osiągnął wyższą ocenę wartości biologicznej, ze względu na charakterystykę obszaru i występowanie wielu wysoko cenionych gatunków – w porównaniu z obszarem pomiędzy mostami w mieście.
Tabela. 3. Przykładowa wycena wartości biologicznej fragmentu rzeki (obszar, bez gatunków).
Tuga w mieście
(odcinek pomiędzy mostami)

Tuga za miastem – odcinek
w okolicy Cyganka

Ile różnych siedlisk występuje na tym obszarze ?

4

12

Jak silnie zmieniony jest ten obszar? (1 – silnie, 2 – średnio, 3 – niewiele, 4 – naturalny)

1

2

Czy ten obszar jest wyjątkowy dla rzeki ? (typowy – 1, częsty – 2, wyjątkowy – 3)

1

3

Czy ten obszar objęty jest jakąś formą ochrony? (Tak 1, nie-0)

0

1

Jaki procent fauny rzeki występuje na badanym odcinku
(1 – mniej niż 10%, 2-11 – do 50%, 3 – powyżej 50%)

2

3

8 pkt

21 pkt

Pytania do sporządzenia wyceny

Suma punktów

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
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Wyróżnienie – „Rzeka jak malowana” – Piotr Zacharski
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Stan czystości rzeki
– ankieta
Systematyczne badania czystości rzeki wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku wskazują na tendencję do poprawy jakości wody. Nie zmieniają się natomiast strefy zanieczyszczenia. Tuga
od ujścia do Nowego Dworu Gdańskiego ma II i III klasę czystości. Natomiast od stolicy Żuław do Nowego Stawu woda jest mocno zanieczyszczona
(IV klasa czystości). Największy wpływ na zanieczyszczenia mają nielegalne

ujścia kanalizacyjne z budynków prywatnych, stosy kompostowanych nad
brzegami rzeki roślin, pochodzące z pól środki ochrony roślin, gnojowica
odprowadzane bezpośrednio z niektórych gospodarstw rolnych położonych
tuż nad wodą. Zanieczyszczeniu sprzyja usytuowanie śmietników w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Generalnie, że na czystość rzeki ma zanieczyszczenie całego regionu. Żuławy posiadają system wodny z gęstą siecią rowów

79

i kanałów, do których podczas deszczu spływają i przesiąkają zanieczyszczenia z całej okolicy.
Najnowsze testy czystości rzeki, wykonane podczas badania bioróżnorodności Tugi wskazują na dobry stan jej wód pod wzglądem zanieczyszczenia
biologicznego.

pracownicy administracji publicznej – 8%,
stanowisko kierownicze – 6%,
uczniowie – 12%,
studenci – 6%,
nauczyciele – 8%.

Należy mieć nadzieję, że wiedza o otaczającym nas środowisku naturalnym
będzie coraz większa, a wraz z nią zwiększy się determinacja we wprowadzaniu zmian naszych nawyków, przyzwyczajeń i powszednich działań.
Pewną nadzieję na poprawę ekologii Żuława budzi przeprowadzona wśród
mieszkańców regionu ankieta, z której wynika poparcie dla działań ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.

Miejsca zamieszkania
55% ankietowanych pochodziło z miast, w tym z Nowego Dworu Gdańskiego 41%, z Nowego Stawu 12%, z Elbląga 2%.
37% ankietowanych mieszkało na wsi, z tego najwięcej osób pochodziło
ze wsi Tujsk 27%. Pozostałe 10% stanowili respondenci pochodzący ze wsi
Chełmek 2%, Stobiec 2%, Laski 2%, Miłoradz 2%.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych
podczas festynów „Dni dla rzeki”
w ramach projektu Tuga – wspólna sprawa

Na pytania w ankiecie respondenci odpowiedzieli następująco:
1. Czy Pan/Pani brała udział w akcjach „sprzątania świata” organizowanych w regionie?
Większość badanych 54% przyznała, iż nie brała udziału w akcjach sprzątania organizowanych w regionie. Pozostali – duża grupa – (46%) brała udział
w akcjach tego rodzaju.

Dane respondentów
W przeprowadzonych badaniach ankietowych udział wzięło 52% mężczyzn
i 48% kobiet w różnym wieku.
Największą grupę wśród badanych tworzyły osoby w przedziale wiekowym powyżej 50 roku życia (25%) i w przedziale wiekowym od 25
do 36 lat (25%).
Liczną grupę stanowiła młodzież w wieku 14 do 16 lat (22%), od 17 do 19 lat
i od 20 do 25 lat (po 14%).
Nie zabrakło również dorosłych w wieku od 37 do 50 roku życia stanowiących 20% badanych.

2. Czy według Pana/Pani potrzebna jest lokalna organizacja ekologiczna promująca dbanie o środowisko?
Wszyscy ankietowani w 100% (co zdarza się niezmiernie rzadko), opowiedzieli się zdecydowanie za koniecznością stworzenia i funkcjonowania lokalnej organizacji ekologicznej promującej dbanie o środowisko.
3. Jak ocenia Pan/Pani obecny stan czystości rzeki Tugi?
Duża część badanych określiła obecny stan rzeki jako zły (33%), średni
– 25%, bardzo zły-– 20%, dobry – 18%. Znamienne, że jedynie 2% uważa
obecny stan czystości naszej rzeki jako bardzo dobry.

Wykształcenie i zawód
Dane zawarte w ankiecie pozwoliły na scharakteryzowanie osób objętych
badaniem ze względu na posiadane wykształcenie i zajmowane stanowisko
pracy.
31% ankietowanych podało informację, że posiada wyższe wykształcenie,
wykształcenie podstawowe i zawodowe – po 22%, średnie – 16%, policealne – 8%.

4. Jak Pan/Pani sadzi, czy na terenie Nowego Dworu Gdańskiego i okolic są nielegalne dopływy ścieków do rzeki Tugi?
Większość osób (87%) jest przekonanych o istnieniu nielegalnych dopływów
ścieków do rzeki. Nikt z badanych nie był przeciwnego zdania.

Najliczniejszą grupę badanych stanowili przedstawiciele zawodów nieujętych
w formularzu ankietowym.
Osoby będące na emeryturze, rolnicy, gospodynie domowe stanowiły 41%
uczestniczących w ankiecie.
Pozostałe profesje były reprezentowane w następujący sposób:
pracownicy różnych firm, zakładów – 12%,

Na pytanie: Jeżeli tak, to ile?
8% podało, że istnieje do 5 dopływów, 22% zaznaczyło, że może to być od 6
do 10 dopływów, a 54% (większość badanych) powyżej 10.
Tylko 12% respondentów przyznało, że nic nie wie na ten temat.
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5. Czym wg Pana/Pani jest salwinia?
Większość (54%) odpowiedziało prawidłowo – zna tę roślinę wodną. Natomiast 39% odpowiada, iż nie wie nic na temat salwinii. 4% odpowiadających
kojarzy ją z grzybem, następne 4% z rybą.

10. Kto według Pani/Pana zarządza rzeką Tugą?
56% osób uznało, że zarządzającym jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 29% wybrało Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 8% uważa, że chodzi o Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 4% podało jako zarządcę Urząd Miejski
w Nowym Dworze Gdański. 2 % uważa, że naszą rzeką zarządza Pomorski
Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

6. Czy Pan/Pani wzięłaby udział w lokalnym konkursie na najbardziej
zadbany balkon, ogród, nabrzeże?
43% deklaruje chęć wzięcia udziału w takim konkursie w przyszłości. Dużą
grupę (39%) stanowi również liczba osób, których nie interesuje udział
w tego typu imprezach. Przeważnie są to mieszkańcy miast. Może to wynikać z braku czasu bądź możliwości uprawiania ogrodu, itp. Natomiast 16%
potrafiła odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie.
7. Jakie Pana/Pani zdaniem korzyści może przynieść utrzymanie czystej, zagospodarowanej, rzeki Tugi?
Ankietowani dostrzegli wiele korzyści wynikających z utrzymania zadbanej
rzeki.
83% ankietowanych uważa, że utrzymanie czystej rzeki Tugi zwiększy ogólną
atrakcyjność turystyczną miasta i regionu. 89% postawiło na rozwój turystyki
wodnej. 50% uważa, że poprawią się warunki wędkarskie. Dla 45% badanych czysta rzeka daje większe możliwości zwiedzania i dostępu do zabytków położonych nad wodą. 12% stwierdziło, że czyste wody zwiększą liczbę
mieszkańców w regionie. Jedna osoba w podała, że korzyścią z utrzymania
czystości rzeki jest zdrowie ludzi.
8. Czy Pan/Pani wzięłaby czynny udział w pracach w organizacji zajmującej się ekologią w regionie?
Z odpowiedzi na to pytanie tchnie optymizmem – 72% badanych wyraziło
chęć do czynnego udziału w pracach organizacji ekologicznych w regionie.
Tylko 6% było przeciw i odmówiło swojego zaangażowania. Co piąty odpowiadający nie był pewny swojej decyzji.
9. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani przeznaczyć w ciągu roku pieniądze na utrzymanie czystości rzeki Tugi?
Respondenci odpowiadając na to pytanie prezentują pozytywną postawę
wskazując, iż nie jest im obojętny los naszej rzeki. Aż 60% zadeklarowało
gotowość do wspomagania finansowego utrzymania czystości w rzece Tuga.
8% odmówiło wsparcia tej inicjatywy. Pozostali wstrzymali się od głosu. 14%
zadeklarowało kwotę do 5 złotych, 22% wpłaciłoby od 6 do 10 złotych a 18%
wyraziło chęć wpłaty w wysokości od 10 do 50 złotych.
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Żuławska żegluga śródlądowa
– zapomniane dziedzictwo
W opracowaniu skupię się na zaprezentowaniu początków, rozwoju i upadku żeglugi żuławskiej – towarowej i pasażerskiej. Do minimum ograniczę
informacje o dziejach regionu oraz charakterystykę obszaru, gdyż są to fakty,
jeśli nie powszechnie znane, to łatwo dostępne w literaturze przedmiotu,
odwołam się do nich jedynie w celu naszkicowania ogólnego tła dla dziejów
żuławskiej żeglugi. Ograniczone rozmiary prezentacji sprawiają, że pominę
żeglugę na Kanale Elbląskim, którego zaledwie mała część znajduje się na
Żuławach i rzadko poruszać będę kwestię żeglugi na Zalewie Wiślanym, zaliczającej się raczej do żeglugi przybrzeżnej i morskiej niż śródlądowej. Moim
zdaniem, w rozwoju żeglugi żuławskiej zauważyć można sześć etapów, które przedstawię poniżej.

Żegluga na Żuławach ściśle związana była z rozwojem osadnictwa, którego początki sięgają tu co prawda lat 2 500-1 700 p.n.e., ale trwały charakter osiągnęło ono znacznie później i było ściśle związane z narastaniem
delty Wisły.
Żuławy nie stanowiły wówczas jednolitego obszaru osadniczego, a raczej
„dynamiczne pogranicze”, na którym ścierały się wpływy słowiańskie, pruskie i krzyżackie. Wpływy te widać również w ówczesnym szkutnictwie
i żegludze.
Pierwsze źródła pisane, informujące o osadnictwie nadwodnym i żegludze
Słowian pochodzą z VI w. Najstarszymi środkami ich transportu wodnego
były czółna, zwane popularnie dłubankami, drążone z jednego pnia drzewa
oraz tratwy. W miarę wzrostu potrzeb transportowych, dłubanki były modyfikowane; między VII a IX w. zaczęto przybijać do ich burt klepki i w ten

sposób powstała łódź klepkowa. W X w. jednostki te, dotąd wiosłowe, otrzymały maszt i żagiel.
Dłubanki budowali i używali również Prusowie, z którymi wiąże się najstarszy znany okres dziejów szkutnictwa na prawym brzegu ujścia Wisły. Na
pruskich cmentarzach odkrywano np. pochówki z I-III w. w dłubankach służących jako trumny. Z końca VIII w. pochodzi z kolei informacja o istnieniu
Truso - portowo-handlowego ośrodka Prusów położonego nad Zalewem Wiślanym. Odkryto tam ślady łodzi o burtach spajanych nitami żelaznymi, co
jest wyraźnym nawiązaniem do szkutnictwa skandynawskiego. Ruch handlowy kierował się do Truso nie tylko ze Skandynawii, ale również Nogatem,
który wraz ze Szkarpawą stanowił wówczas główne ramię ujściowe Wisły .
Między X a XIII w. dochodzi do intensyfikacji osadnictwa na Żuławach. Na
ich obrzeżach lokowane są duże ośrodki: Gdańsk, potem Elbląg i Tczew10.
U ujścia rzeki Świętej do ówczesnego Zalewu Wiślanego powstaje ważny
ośrodek portowo-osadniczy: Nowy Staw11. Wraz z rozszerzaniem się osadnictwa, zagospodarowaniem Żuław i kształtowaniem się (choć nie równoczesnym) w delcie Wisły dwóch organizmów państwowych – państwa polskiego i państwa zakonnego, następuje intensyfikacja transportu wodnego. Na
XI-XII w. przypada szczyt rozwoju szkutnictwa słowiańskiego, a na koniec
w XIII w. – szkutnictwa Elbląga, założonego przez Zakon Krzyżacki w 1237
roku. Potwierdzenie tej tezy przynoszą trzy rodzaje źródeł:
1) źródła pisane, które mówią o istnieniu na początku XIII w. żeglugi od
ujścia Wisły w górę rzeki (dokument księcia Świętopełka z lat 1220-1227)
oraz informujące o żegludze na rzece Elbląg przy okazji zapisu o założeniu miasta (kronika Piotra z Duisburga)12.
2) źródła archeologiczne: wraki płaskodennych, kilkunastometrowych statków słowiańskich z X-XI w. odkryte w Gdańsku i wrak statku wykonane-

		 G
 . Gola, M. Opitz, Tiegenhof – Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Gdański 2001, s. 11; M. Sperski, Szlaki wodne delty Wisły, Warszawa 1981, s. 12; J. Szukalski, Żuławy Wiślane, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975, s. 76.
		 W. Długokęcki, Osadnictwo na Żuławach w XIII i początkach XIV w., Malbork 1992, s. 189;
S. Mielczarski, W. Odyniec, Zarys dziejów regionu, w: Żuławy Wiślane, praca zbiorowa pod
red. Bolesława Augustowskiego, Gdańsk 1976, s. 77.
		 J. Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, Prace Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku, tom X, Gdańsk 1995, s. 31.
		 Ibidem, s. 30.

		 S. Gierszewski, Wisła w dziejach Polski, Gdańsk 1982, s. 17; J. Litwin, op.cit., s. 32-34.
		 J. Litwin, Szkutnictwo Zalewu Wiślanego, Sztutowo 2002, s. 5.
		 S. Mielczarski, W. Odyniec, op.cit., s. 77-78; J. Szukalski, op.cit., s. 77.
		 J. Litwin, Szkutnictwo Zalewu Wiślanego, op.cit., s. 5-6.
		 M. Rybczyński, Drogi wodne na Pomorzu, Toruń 1935, s. 2.
10		 M. Sperski, op.cit., s. 13.
11		 J. Szukalski, op.cit., s. 77.
12		 R. Domżał, Porty i żegluga na dolnej Wiśle w XIII-XV wieku, praca doktorska napisana pod
kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Długokęckiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny, Zakład Historii Średniowiecza, Gdańsk 2007 (maszynopis), s. 33; J. Powierski,
Początek walk Krzyżaków o panowanie nad Zalewem Wiślanym i założenie Elbląga, Nautologia, nr 3 / 1993, s. 2-22.
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go w stoczni elbląskiej pod koniec XIII w., odkryty w Kobylej Kępie koło
Sztutowa13.
3) źródła ikonograficzne: z końca XII w. pochodzi najstarsze przedstawienie
łodzi słowiańskiej, ukazane na drzwiach katedry gnieźnieńskiej w scenach
z życia św. Wojciecha14.

II. O
 kres krzyżacki – rozkwit żeglugi miejscowej,
zachodnie wpływy w szkutnictwie i początek
handlu dalekomorskiego
Na początku XIV w. Żuławy weszły w skład państwa zakonnego. Zakładane
tu wsie były duże i zamożne, o nowoczesnym samorządzie. Sprowadzano
do nich niemieckich i holenderskich osadników, pozyskiwano nowe obszary
dla osadnictwa. W 1343 r. prawa miejskie nadano Nowemu Stawowi, który
stał się w następnych latach ważnym ośrodkiem handlowym Żuław15.
Po przeniesieniu stolicy Zakonu do Malborka, Żuławy stały się zapleczem
rolniczym dla miasta16. Zakon miał tu swój port drzewny, do którego statki
do przewozu drewna, tzw. holzschiffe dowoziły je Wisłą i Nogatem m.in.
z okolic Międzyłęża i z lasu Mątowskiego17. Po zbudowaniu spichrzy nad
Nogatem do Malborka przywożono drogą wodną, m.in. z Elbląga, zboże.
Transportowano je specjalnymi dużymi statkami zbożowymi: szkutami, nassute i dubasami. Węgiel drzewny, ważny dla funkcjonowania zamku i miasta, był często przywożony statkami zwanymi koleschiffe z dworu w Szkarpawie. Statkami określanymi jako kalkschiffe przewożono również wapno
i inne materiały18. Wykorzystywano też szereg jednostek pomocniczych,
z których największe były leichterschiffe – lichtany, używane do przeładowywania towarów z większych statków19.
Funkcję magazynów zbożowych dla stolicy pełniły folwarki krzyżackie leżące wzdłuż Wisły i Nogatu. W wielu z nich, np. w Bemowie nad Starym Nogatem istniały małe przystanie, w których przeładowywano nie tylko zboże,
ale i siano transportowane do Malborka płaskodennymi statkami podobnymi
do promów, zwanymi hayprahm20.
Rozwój żeglugi spławowej na Żuławach w czasach krzyżackich potwierdzają
źródła archeologiczne. Wraki lub relikty statków z tego okresu odkryto pod

Warsztat szkutniczy Emila Schmidta położony wzdłuż Szkarpawy z kanałem do wodowania
na Tudze

Przystań przy cukrowni (obecnie ul. Bałtycka) w Nowym Dworze Gdańskim

13		 R . Domżał, op.cit., s. 193; J. Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, op.cit., s. 35-36;
Idem, Szkutnictwo Zalewu Wiślanego, op.cit., s. 9; W. Ossowski, M. Krąpiec, Niektóre zagadnienia szkutnictwa późnośredniowiecznego na przykładzie wraka z Kobylej Kępy, Przegląd
Archeologiczny, Vol. 49, 2001, s. 86-88, 92, 99.
14		 J. Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, op.cit., s. 36.
15		 G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 12; M. Sperski, op.cit., s. 14; J. Szukalski, op.cit., s. 78.
16		 M. Sperski, op.cit., s. 14.
17		 R. Domżał, op.cit., s. 75-76, 181.
18		 Ibidem, s. 77-78, 174-176, 180, 181-183,192.
19		 Ibidem, s. 183-184.
20		 Ibidem, s. 54, 181.
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Zieloną Bramą w Gdańsku, w okolicach Elbląga, w starym korycie Nogatu
oraz – na przełomie XVIII i XIX w. - w Nowym Dworze Gdańskim21.
Miały one podobne cechy konstrukcyjne: płaskie dno, wrzecionowaty kadłub, od 22 do 24 m długości i od 3,12 m do 4,4 m szerokości22. Były to
prawdopodobnie burdynki, o których informacje pojawiają się dla schyłku
XIII w. wraz z przybyciem osadników z zachodniej Europy. W Gdańsku i Elblągu budowali oni statki dostosowane do lokalnych potrzeb delty Wisły, ale
według wzorów z Zachodu23. W XV w. przewożono burdynkami małe ilości towaru, np. śledzie między Elblągiem, Malborkiem, a nawet Gdańskiem
i Kownem24.
Organizatorem spławu był przede wszystkim zakon krzyżacki i kupcy miejscy25. Statki należące do Zakonu były wynajmowane jednemu lub kilku przewoźnikom na określony czas26. Przeważająca większość statków śródlądowych należała jednak do szyprów wiślanych, którzy wraz z załogą i statkami
byli wynajmowani i opłacani przez Zakon lub kupców, do których należały
towary27. Często zdarzało się, że pomiędzy szyprami a kupcami wybuchały spory. Kupcom zależało bowiem przede wszystkim na bezpieczeństwie
towaru, a szyprom – na jak największym zysku; dlatego ładowali na statki
więcej towaru niż było to dozwolone i bezpieczne28.
W państwie krzyżackim zaczęło również rosnąć znaczenie handlu zamorskiego. W oparciu o rozległe rolnicze zaplecze oraz pośrednictwo handlowe rozwinęły się miasta portowe Gdańsk i Elbląg29. Podstawowym towarem
tego wczesnośredniowiecznego handlu była sprowadzana z zagranicy sól,
a w okresie późniejszym – eksportowane zboże pochodzące przede wszystkim z terenów nad dolną Wisłą30.

Przeładunek towarów z mleczarni szwajcara Leonarda Kriega w Nowym Dworze Gdańskim

III. W państwie polskim - rozkwit żuławskiej
gospodarki i żeglugi, holenderskie wpływy
w szkutnictwie, rozkwit i upadek spławu
wiślanego

Przystań przy cukrowni (obecnie ul. Bałtycka) w Nowym Dworze Gdańskim

Po II pokoju toruńskim w 1466 r. Żuławy znalazły się w granicach Rzeczpospolitej, która stała się głównym dostawcą towarów leśnych i rolnych do
Europy zachodniej. Jej porty – Gdańsk i Elbląg – dzięki pośrednictwu han-

21		 Ibidem, s. 197-198, W. Ossowski, M. Krąpiec, op.cit., s. 96, 99-100.
22		 R. Domżał, op.cit., 196-200; W. Ossowski, B. Kościński, Wrak średniowiecznego statku spod
Zielonej Bramy w Gdańsku, Pomerania Antiqua, tom XIX, s. 164, 169-170.
23		 R. Domżał, op.cit., s. 205; W. Ossowski, B. Kościński, Wrak średniowiecznego statku spod
Zielonej Bramy w Gdańsku, op.cit., s. 170-171.
24		 R. Domżał, op.cit., s. 171-174.
25		 Ibidem, s. 149, 150, 152; S. Gierszewski, op.cit., s. 15.
26		 R. Domżał, op.cit., s. 149.
27		 Ibidem, s. 152, 155.
28		 Ibidem, s. 150.
29		 W. Ossowski, M. Krąpiec, op.cit., s. 98.
30		 S. Gierszewski, op.cit., s. 13; W. Ossowski, M. Krąpiec, op.cit., s. 98.
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dlowemu zapoczątkowanemu już w okresie krzyżackim – rozkwitły31. W XVI
i XVII w. płynęło do nich rzekami tysiące statków, by potem z zamorskimi
towarami powrócić do swych przystani; do połowy XVI w. w spławie tym
uczestniczyły przede wszystkim regiony położone nad dolnym i środkowym
biegiem Wisły32.
Żyzne gleby i rozległe łąki Żuław sprzyjały rozwojowi rolnictwa i hodowli,
a nadrzeczne położenie i bliskość portów – rozwojowi żeglugi, handlu i eksportu. W efekcie, w końcu XV w. Żuławy weszły w nowy okres rozwoju.
Złoty wiek przeżywał Nowy Staw, w czym dużą rolę odegrała rzeka Święta,
główna wówczas arteria transportu produktów pochodzących z Żuław. Do
rozkwitu gospodarczego Żuław przyczynili się holenderscy osadnicy, którzy
przybywali tu od połowy XVI w. i specjalizowali się w osuszaniu gruntów
oraz gospodarce rolno-hodowlanej33.
Żuławscy wytwórcy mieli większy udział w obrocie towarowym niż wytwórcy z innych dzielnic Polski. Ich produkty docierały na rynki Gdańska i Elbląga, a także eksportowane były na Zachód. W eksporcie tym najważniejszym
towarem była pszenica. W głąb Polski wywożono z Żuław mięso i ryby łowione głównie w deltach Szkarpawy i Nogatu34.
Żuławianie transportowali zboże do Gdańska i Elbląga własnymi statkami.
Dominowały wśród nich mniejsze galary, zwane często łyżwami i lichtugami.
Kupowali je od wracających z Gdańska flisaków i podwyższali burty za pomocą kilku klepek35.
Żegluga odbywała się nie tylko na kupionych od flisaków jednostkach.
Holenderscy osadnicy wprowadzili do żeglugi żuławskiej typ statku zwany
szkutą żuławską, używaną do końca XIX w.36. Była ona podobna (lub nawet
tożsama) do budowanych od końca XVII w. w Elblągu małych jednostek
towarowych – tzw. szmak, o ładowności od 50 do 80 łasztów, które były
przejawem wpływów holenderskich w elbląskim szkutnictwie37. Szmaki miały płaskie dno i małe zanurzenie, dlatego zaopatrzono je w płetwy mieczowe, mające zapobiegać dryfowi38.
Kształty i konstrukcje dużych wiślanych statków spławowych z XVI-XVIII w.
wynikały nie tylko z potrzeb transportowych, ale również z warunków żeglugowych, którym musiały sprostać. Miały więc płaskie dna i rozchylone
burty. Były to zarówno wiosłowe jednostki tratwo-kształtne: komięgi, galary,

Na Zalewie Wiślanym

Śluza między Tugą i Kanałem Wiślano-Zalewowym w Nowym Dworze Gdańskim
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G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 13; M. Sperski, op.cit., s. 14; J. Szukalski, op.cit., s. 78.
S. Gierszewski, op.cit., s. 66; J. Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, op.cit., s. 37.
M. Sperski, op.cit., s. 14; J. Szukalski, op.cit., s. 78-80, 93-94.
G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 20-21; S. Mielczarski, W. Odyniec, op.cit., s. 94; M. Sperski,
op.cit., s. 14.
S. Gierszewski, op.cit., s. 73, 104; S. Mielczarski, W. Odyniec, op.cit., s. 94; B. Ślaski, Spław
i spławnicy na Wiśle, Warszawa 1916, s. 9.
J. Szukalski, op.cit., s. 79.
J. Litwin, Szkutnictwo Zalewu Wiślanego, op.cit., s. 15, 16; Idem, Szkutnictwo i żegluga w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 1992, s. 371, 374.
J. Litwin, Szkutnictwo i żegluga w Polsce przedrozbiorowej, op.cit., s. 371.

byki, jak i wiosłowo-żaglowe statki o wrzecionowatych kształtach: szkutynajpopularniejsze statki spławowe, dubasy, łyżwy, kozy39.
Żegluga Żuławian nie obywała się bez przeszkód. Zwalczał ją cech przewoźników elbląskich, w XVI-XVII w. broniący swych członków przed konkurencją40. Z kolei rada miejska Gdańska od 1630 r. zakazywała Żuławianom handlu z innymi miastami; nielegalny obrót zbożem był jednak zbyt opłacalny,
by zakazy te były skuteczne41.
Kolejne wojny, przemarsze i postoje wojsk, które spadały na Żuławy od lat
20. XVII w. znacznie zubożyły gospodarkę i ograniczyły żeglugę42. W drugiej połowie XVIII w., w efekcie niekorzystnej dla polskiego handlu polityki
celnej Prus, zmniejszył się ruch na Wiśle, a Gdańsk utracił rolę głównego
eksportera towarów z polskiego zaplecza. Nastąpiła za to intensyfikacja życia
gospodarczego Elbląga, wyrażająca się wzrostem obrotów towarowych oraz
napływem do portu elbląskiego wszelkiego typu statków43.

Barki wpływające pod most Stobbego w Nowym Dworze Gdańskim

IV. W państwie pruskim i niemieckim – zmiany
w tradycyjnym szkutnictwie i narodziny żeglugi
parowej

w pobliżu Nowego Dworu49. W latach 1895-97 przewożono kanałem 200 tys.
ton towarów rocznie50.
Do drugiej wojny światowej transport płodów rolnych i produktów przemysłu przetwórczego korzystał nadal z jednostek drewnianych o napędzie
żaglowym. W XIX w. zniknęły dawne statki spławowe. Ustąpiły miejsca
berlinkom, odrakom oraz zwykłym barkom – podobnym do berlinek, ale
prostszym i bezpokładowym, krypom i całemu szeregowi innych małych
jednostek (kozy, baty, koguciki). Były one mniejsze, lecz bardziej ładowne
od dawnych jednostek51.
Warto w tym miejscu wspomnieć o barkach, zwanych w końcu XIX w. kurakami - od niemieckiego kurkhan - lub batami pruskimi. Były to jednostki z Zalewu Kurońskiego, pływające również po dolnej Wiśle, w okolicach
Gdańska52. Kuraki przypominały używane w żegludze żuławskiej tzw. nowodworskie lomy z charakterystycznymi mieczami bocznymi, które od lat 70
XIX w. obsługiwały młyn i cukrownię w Nowym Dworze Gdańskim, zlokalizowane nad Tugą53.
Prawdziwą rewolucją w transporcie śródlądowym było wejście do eksploatacji statków parowych. Na żuławskich drogach wodnych zagościły one
na dobre od lat 40. XIX w. Od 1845 r. parowce odbywały rejsy towarowo-pasażerskie między Gdańskiem, a Warszawą. Pływały tu m.in. holowniki
warszawskiego armatora – utworzonej w 1848 r. Spółki Żeglugi Parowej na
Rzekach Spławnych Królestwa hr. Andrzeja Zamoyskiego. Przewoziły towary
tranzytem przez Prusy do Gdańska oraz Wisłą, Nogatem i Zalewem Wiśla-

W wyniku rozbiorów Żuławy weszły w skład państwa pruskiego. Gminy żuławskie zachowały część dotychczasowej autonomii. W okresie blokowania
przez Prusy Gdańska Żuławianie masowo eksportowali zboże do Elbląga44.
Pomimo emigracji do Rosji dużej liczby mennonitów, w I połowie XIX w.
rolnictwo zaboru pruskiego rozwijało się45. W II połowie XIX w. powstały
nowe technologie związane m.in. z uprawą buraka cukrowego i rzepaku
oraz przemysł przetwórczy46. Budowano tu cukrownie, gorzelnie, olejarnie47.
Mimo rozwoju na Żuławach dróg lądowych i kolei – zwłaszcza wąskotorowej
– ważnymi arteriami komunikacyjnymi pozostały szlaki wodne. W związku
z rozwojem przemysłu przetwórczego przewożono nimi: węgiel, koks, maszyny, rudy metali, cukier buraczany, zboże, materiały budowlane, drewno48.
Transport śródlądowy obsługiwał m.in. zakłady przemysłu przetwórczego
w Nowym Dworze Gdańskim. Miasto (od 1880 r.) rozwinęło się także dzięki
wybudowaniu w latach 1845-50 kanału Wisła-Zalew, łączącego się z Tugą
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nym do Królewca. Towary przewożono w ładowniach statków lub na barkach i krypach przez nie holowanych54.
W odróżnieniu od rozwiniętego transportu towarowego, parowa żegluga pasażerska - wobec dobrze rozwiniętej komunikacji kolejowej – rozwijała się
mniej dynamicznie. Statki były jednak najczęściej wielofunkcyjne – towarowo-pasażerskie. Gdańscy armatorzy operujący w XIX w. na wodach delty
Wisły to: spółka A. Gibsona i J. Klawitera, która od 1841 r. dwoma drewnianymi bocznokołowcami woziła ludzi na krótkie rejsy spacerowe po Wiśle,
przedsiębiorstwo Johannesa Ick, firma Carla i Ludwiga Habermann, wchłonięta w 1896 r. przez potentata armatorskiego Weichsel-Danziger Dampfschiffahrt und Seebad A.G. - powstałą w 1880 r. w rejonie Martwej Wisły. Spółka
ta istniała – pod skróconą nazwą – do 1945 r. W 1900 r. wszyscy ci armatorzy
mieli wspólnie około 65 rzecznych i przybrzeżnych statków parowych55.

W ruchu wewnętrznym Wolnego Miasta Gdańska, większość towarów transportowana była do Gdańska63. Przywożono tu jednak ponad dwukrotnie
mniej towarów niż przed wojną, a wywożono – ponad trzykrotnie mniej64.
Przywożono do Gdańska zboże, m.in. z Nowego Dworu Gdańskiego65.
Żeglugę towarową prowadzono, poza tradycyjnymi barkami, krypami, galarami i łodziami, również parowcami. Specjalizowała się w niej Gdańska
Spółdzielnia Transportowa66.
Ożywioną komunikację pasażerską na żuławskich drogach wodnych, m.in.
w oparciu o 88 przystani, utrzymywali wymienieni wcześniej gdańscy armatorzy. Ich statki pływały po porcie gdańskim, Zalewie Wiślanym oraz w delcie Wisły. Flotę żuławskich parowców tworzyły ponadto m.in.: „Elizabeth”,
„Augusta”, i „Brunhilde”. „Augusta” pływała na trasie Gdańsk-Graniczna
(Grenzdorf) i obsługiwała ruch pasażerski między Nowym Dworem Gdańskim a Krynicą Morską i Elblągiem. Portem macierzystym „Brunhilde” był
Nowy Dwór Gdański. Tu mieszkali jej armatorzy – bracia Zimmermann. Pływała po Tudze, Szkarpawie i Wiśle. Kilka razy w tygodniu kursowała z Nowego Dworu Gdańskiego do Gdańska wożąc ludzi i towary (klub). W czasie
wakacji i wolnych dni razem z „Elizabeth” zmieniały się w statki wycieczkowe i pływały do Krynicy Morskiej67. W delcie żeglugę pasażerską utrzymywali również armatorzy z Elbląga i Królewca a także z centralnej Polski,
np. „Vistula”, która w 1934 r. utworzyła linię wycieczkową z Warszawy przez
Tczew do Gdyni68.

V. Dwudziestolecie międzywojenne – zróżnicowana
struktura transportów towarowych i rozkwit
żeglugi pasażerskiej
Po zakończeniu I wojny światowej Żuławy Gdańskie i Wielkie weszły w skład
Wolnego Miasta Gdańska, a Żuławy Elbląskie – w skład Prus Wschodnich56.
Sytuacja ta spowodowała, że na żeglugę na rzekach żuławskich w dwudziestoleciu międzywojennym składał się: transport polski, tranzyt niemiecki,
ruch wewnętrzny Wolnego Miasta Gdańska i ruch towarowy między Wolnym
Miastem Gdańskiem a Prusami Wschodnimi57.
Ważny był transport między Polską a Gdańskiem. Przywóz do Gdańska był
dwa razy większy niż wywóz. Z Polski wieziono cukier, zboże, mąkę i drewno, a z Gdańska: towary kolonialne, ryby, tłuszcze, bawełnę58. Transport tych
towarów odbywał się często statkami towarowo-pasażerskimi. Pierwszą stałą
linię pasażersko-towarową z Torunia do Gdańska, w latach 1927-1934 prowadziła firma Żegluga Parowa na Wiśle Ludwika Szymańskiego59. Pływały tu
również jednostki Polskiej Żeglugi Rzecznej „Vistula”, założonej w 1927 r.60.
Tranzyt niemiecki do Prus Wschodnich przechodził kanałem Bydgoskim, Wisłą, Nogatem, Szkarpawą oraz kanałem Wisła-Zalew61. Miał szczególne znaczenie dla ruchu towarowego Elbląga; obejmował 70 % przywozu i prawie
100 % wywozu z tego miasta62.

VI. P
 RL – początkowy rozwój i stopniowy zmierzch
żeglugi śródlądowej
W czasie działań wojennych duża część infrastruktury żeglugowej Żuław
– statki, porty, drogi wodne – została zniszczona, a same Żuławy – zalane.
W związku z tym żegluga na terenie włączonych do państwa polskiego Żuław odradzała się stopniowo. W 1948 r. upaństwowiono tabor armatorów
prywatnych i spółdzielczych. Rok wcześniej uruchomiono przewóz towarów
barkami na trasie Elbląg-Gdańsk; do 1951 r. przewożono tędy jednak nie
więcej niż 20 tys. ton towarów rocznie69.
Było to efektem niedoceniania transportu wodnego przez kierownictwa
utworzonych na Żuławach PGR-ów, zakładów przemysłowych i władze tere63		
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nowe. W miarę postępu zagospodarowania Żuław następował wzrost przewozów wodnych do poziomu 115-116 tys. ton w 1958 r. Wśród przewożonych towarów dominowały: płody rolne, materiały budowlane, surowce
i wyroby przemysłowe70.
Z powodu braku odpowiedniego taboru (100 tonowych barek żuławek),
zdewastowania dużej części portów i przystani oraz tego, że żuławskie drogi wodne nie stanowiły jednolitego systemu żeglugowego (również z resztą
kraju), przewozy rosły w wolnym tempie71.
Od lat 60. następowały duże zmiany w przewozach towarowych. Małe i stare
holowniki zastąpiono barkami motorowymi i pchaczami. Pchacze wymagały lepszych warunków żeglugowych niż holowniki, mogły więc być użytkowane tylko na części żuławskich dróg wodnych. Skierowano je głównie
do transportu piasku i żwiru na potrzeby zagłębi budowlanych. W efekcie
zanikły przewozy różnorodnych ładunków z miejscowości żuławskich i postępowała dekapitalizacja nabrzeży i portów72. W końcu lat 70. z transportu
wodnego korzystało w zasadzie tylko budownictwo. Przewozy rosły, lecz
malały długości tras73. Regularne przewozy towarowe odbywały się na trasach: Elbląg-Malbork, Biała Góra– Malbork, Biała Góra–Elbląg, Piekło-Elbląg74. Należy jednak pamiętać, że choć ilość przewożonych wodą towarów
rosła, to żegluga śródlądowa zaspokajała wówczas, podobnie jak teraz, tylko
około 1% ogólnych potrzeb transportowych75.
Inaczej niż przewóz towarów, żegluga pasażerska w pierwszych powojennych latach cieszyła się powodzeniem, ze względu m.in. na brak transportu autobusowego. Odbywała się w regularnych rejsach i pełniła ważną rolę
komunikacyjną. W 1946 r. uruchomiono regularną linię pasażerską na trasie
Gdańsk-Elbląg76. W 1956 r. tabor pasażerski, którego armatorem była Żegluga Gdańska, składał się z 11 statków, wśród których przynajmniej kilka pamiętało początki XX w. i przed wojną pływało po szlakach wodnych Żuław
pod banderami armatorów z Wolnego Miasta Gdańska, np. „Stefan Okrzeja”,
ex „Sirene”77.
W latach 50. zmieniła się funkcja żeglugi pasażerskiej – z komunikacyjnej
na turystyczną. Przejawem tego była m.in. popularność organizowanych
od 1950 r. rejsów wczasowych: trwały 8 dni, obejmowały trasę Warsza-

wa-Gdańsk-Warszawa i zwiedzanie nadwiślańskich miast. Jako pływające
„domy wczasowe” służyły zbudowane przed wojną bocznokołowce: „Bałtyk”
i „Świerczewski”78.
Na przełomie lat 50. i 60. dłuższe przewozy pasażerskie w rejonie dolnej
Wiśle zaczęły zanikać. W „Skróconym rozkładzie jazdy statków żeglugi
śródlądowej i przybrzeżnej” z 1959 r. wspomniano jedynie o nieregularnej
żegludze na trasie Gdańsk-Sztutowo i Gdańsk-Elbląg79. Składały się na nią
rejsy dla zorganizowanych grup wycieczkowych80. W 1979 r. na żuławskich
czarterach przewieziono 20 tys. ludzi81. Do końca lat 60. czartery obsługiwały stare bocznokołowce „Bałtyk” i „Traugutt”82. W latach 60. regularne dłuższe linie były jednak likwidowane. Stare statki kabinowe oddano na złom
a nowych nie budowano83. Wprowadzone do eksploatacji SP-150 były stosunkowo małe, nie miały kabin, mogły więc być wykorzystywane tylko do
kilkugodzinnych, dziennych rejsów. Pływano nimi na liniach Gdańsk-Elbląg,
Elbląg-Malbork-Tczew, Gdańsk – Tczew oraz na rejsy spacerowe w okolicach Gdańska i Elbląga84. W 1980 r. Żegluga Gdańska przewiozła na tych
trasach niespełna 350 tys. pasażerów85.
Żuławska żegluga śródlądowa ma ponad tysiącletnią tradycję. W jej rozwoju
uczestniczyli przedstawiciele różnych narodowości. Na jej rozmiary wpływało powiązanie rolniczego zaplecza z ośrodkami miejskimi oraz włączenie
Żuław do jednego organizmu państwowego. Jej znaczenie malało w miarę rozwoju środków i dróg transportu lądowego. Proces ten pogłębiał brak
dbałości o szlaki wodne, dekapitalizacja portów oraz brak odpowiedniego
taboru. Istotną rolę odegrały tu też chyba inne czynniki związane z ogólną sytuacją regionu po 1945 r. W dużym stopniu zaprzepaszczono wówczas
dorobek cywilizacyjny Żuław, którego ważną częścią była również żegluga
śródlądowa.
Jadwiga Klim
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Salwinia Ekoklub
Salwinia Ekoklub jest nieformalną grupą działającą w ramach Stowarzyszenia
Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski.
Misja Salwinia Ekoklubu brzmi następująco:
Jesteśmy niezależną grupą działającą na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców delty Wisły poprzez dialog społeczny, edukację ekologiczną, mądre i nowoczesne wykorzystanie istniejących zasobów, upowszechnianie
dobrych praktyk promocji rozwoju i zarządzania chroniącego dziedzictwo
naturalne regionu.
Logo i nazwa grupy nawiązuje do licznie występującego na rzece Tudze,
królowej rzek żuławskich, chronionego gatunku paproci wodnej – salwinii
pływającej.

Salwinia Ekoklub jest organizacją kształtującą lokalną opinię społeczną
w zakresie sensownego i logicznego zagospodarowywania przestrzeni wokół nas. W swojej działalności stara się, stosując metody łagodnej perswazji,
w taki sposób dotrzeć do umysłów i emocji władz i mieszkańców Żuław,
aby w swym postępowaniu pamiętali o własnej, osobistej odpowiedzialności
za kształtowanie krajobrazu Żuław. Salwinia Ekoklub nie forsuje za wszelką cenę swoich opinii, nie sięga po środki ekstremalne, nie stosuje metod
i narzędzi często stosowanych przez organizacje ekologiczne dla skutecznego powstrzymania dewastacji środowiska naturalnego.
Salwinia Ekoklub realizuje swoje zamierzenia przede wszystkim metodą projektową. Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia to: „Salve Sal-

Happening uliczny
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winia. Ochrona stanowiska salwinii pływającej na rzece Tudze poprzez
zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Żuław” (zrealizowany w 2007 roku), „Tunel Tugi. Lokalny kompleksowy program na rzecz
zwiększenia świadomości znaczenia ochrony korytarza ekologicznego
rzeki Tugi” (2008 r.),
„Tuga - wspólna sprawa” (2009 r.), „Bioblitz na Tudze. Zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki. Wyzwanie dla Europy – jak zachować bioróżnorodność?” (2009 r.). W 2010 roku będzie realizowany projekt „Związki
Wałowe wracają”. Działania zawarte w tym projekcie okazały swoją olbrzymią aktualność w kontekście wystąpienia powodzi na Żuławach w październiku 2009 r. Kontynuowane są systematyczne sprzątania rzeki Tugi.
Podejmowane są, w odpowiedzi na sygnały od mieszkańców, interwencje
ekologiczne. W 2009 roku, w wyniku oddolnej inicjatywy, władze wykonały inwentaryzację dendrologiczną Nowego Dworu Gdańskiego, która jest
pierwszym krokiem do ustanowienia prawidłowych zasad gospodarki zielenią miejską.
Wizytówką Salwinia Ekoklubu w przestrzeni wirtualnej jest strona www.tuga.
info.pl, gdzie można znaleźć aktualne informacje o wydarzeniach, zamierzeniach i realizacjach grupy.
Siłą trwania i fundamentem funkcjonowania Salwinia Ekoklubu są regularne
cotygodniowe spotkania. Podczas nich odbywa się dyskusja nt. bieżących
wydarzeń i spraw, monitorowany jest postęp kolejnych działań projekto-

Sprzątanie rzeki

Rejs do Nowego Stawu odrestaurowaną łodzią „Strażnik Wodny
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wych, nowe i świeże pomysły są przerabiane na projekty, a następnie, tam,
gdzie to możliwe, dopisywane są do nich wnioski o dotacje. Standardowym
punktem programu prawie każdego zebrania są burze mózgów dotyczące
rozwiązania problemów, zarówno tych, swoją skalą obejmujących cały region, nasze otoczenie, Żuławy, jak i tych, bieżących, dotyczących zagadnień
projektowych.
Salwinia Ekoklub liczy kilkunastu członków. Ich przekrój wiekowy i zawodowy jest bardzo zróżnicowany. Atmosfera spotkań przyciąga wciąż nowe
osoby pragnące sprawdzić siebie w pracy metodą projektową, podnieść jakość i zasoby swojej wiedzy i umiejętności, czy też po prostu fajnie spędzić
swój wolny czas. Dzięki konsekwencji w działaniu i wysokim standardom
przedsięwzięć Salwinia Ekoklub zyskuje wciąż nowych sojuszników i partnerów, także spoza delty Wisły.
Salwinia Ekoklub otwarty jest na współpracę z różnymi organizacjami, instytucjami i osobami. Jest gotów zaangażować się w każdy konkretny, dobrze
uzasadniony projekt.

Konferencja o pielęgnacji zieleni w Nowym Dworze Gdańskim

Zapraszamy do współpracy!
Członkowie Salwinia Ekoklubu

Otwarcie użytku ekologicznego przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

Obserwacje przyrodnicze podczas tzw. „wyprawy bobrowej”

Proekologiczne hasła uczniów liceum ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim na barce
ze śmieciami

93

Joanna Brzezińska
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Projekt „Tuga – wspólna sprawa”
„Tuga – wspólna sprawa” to lokalny program na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Żuław. Projekt jest kolejnym etapem
działań zmierzających do zwiększenia odpowiedzialności za rzekę Tugę
(w górnym biegu noszącą nazwę Święta), przez ludzi mieszkających nad jej
brzegami. W ramy projektu wpisana jest naturalna konsekwencja obywatel-

skich inicjatyw, do których zaliczyć można sprzątanie rzeki i jej brzegów
organizowanych cyklicznie od 2006 roku, oraz projekty: „Salve Salwinia”,
„Tunel Tuga”, „Tuga BioBlitz” oraz „Związki Wałowe wracają”, które przeprowadzone były przez Salwinia Ekoklub i instytucje partnerskie w latach
2007– 2009.

Spotkanie organizacyjne „BioBlitza na Tudze” w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie

BioBlitz na Tudze – prezentacja badań bioróżnorodności rzeki

Wybory „Miss księżniczki Tugi”

Warsztat oznaczania roślin w Miłoradzu
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Zrealizowane przedsięwzięcia stworzyły dobrą bazę do kolejnych etapów
ochrony Tugi i uświadomiły wszystkim, że stanowi ona całość – degradacja
jej fragmentu ma negatywny wpływ na cały ekosystem rzeki.
Projekt „Tuga – wspólna sprawa” rozszerzył dotychczasowe działania edukacyjne na całą rzekę – od źródeł do ujścia, oraz stworzył system trwałych
działań monitorujących dzięki przejęciu opieki nad rzeką przez liderów
i przedstawicieli lokalnych nadrzecznych społeczności przeszkolonych podczas projektu.
Koordynatorzy terenowi, wolontariusze i członkowie Ekoklubu Salwinia zorganizowali w czterech miejscowościach nad rzeką – w Miłoradzu, w Nowym Stawie, w Nowym Dworze Gdańskim i Tujsku – imprezy plenerowe
pt. „Dzień dla rzeki”, w ramach których odbyły się m.in. sprzątanie rzeki,
wystawy edukacyjne, nauka oznaczania roślin i zwierząt, badanie czystości

Początek festynu „Dzień dla rzeki” na rynku w Nowym Stawie

Plener malarski w Nowym Stawie

Sprzątanie rzeki Świętej w Nowym Stawie

Wizyta studyjna w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego

Sprzątania rzeki Tugi w Nowym Dworze Gdańskim
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wody, rejsy edukacyjne, plener malarski i fotograficzny. Wśród mieszkańców
zostały przeprowadzone badania ankietowe. Atrakcją festynu była możliwość
zwiedzenia zabytkowej jednostki patrolowo-holowniczej strażnika wodnego,
gdzie można było wysłuchać opowieści o pracy strażnika. Po zakończeniu
festynu wszyscy jego uczestnicy spotykali się na ognisku integracyjnym.
Jednym z kluczowych elementów projektu było seminarium „Tuga – wspólna
sprawa” dotyczące ochrony przyrodniczej rzeki, nadrzecznego dziedzictwa
kulturowego oraz problemów ochrony przeciwpowodziowej. W trakcie zaprezentowane doświadczenia partnerów projektu: Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (badania bioróżnorodności wód powierzchniowych) oraz Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa z Kwidzyna (projekt „Strażnicy
Wisły”). Został przedstawiony raport z przeprowadzonych „Dni dla rzeki”.
Zainicjowana została działalność Rady Rzeki, której zadaniem będzie monito-

Pierwsze śmieci zebrane podczas festynu w Nowym Dworze Gdańskim

Ognisko integracyjne podczas festynu w Nowym Dworze Gdańskim

Festyn Dzień dla rzeki w Nowym Dworze Gdańskim

Szkolenie ratownicze dla liderów projektu

Rejsy edukacyjne w Tujsku
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rowanie stanu i kierunków zagospodarowania rzeki oraz cykliczne spotkania
zainteresowanych stanem rzeki instytucji i osób.
Niniejsza publikacja, kompendium wiedzy ekologicznej o Tudze, jest trwałym narzędziem edukacyjnym, oddanym do dyspozycji szkół, bibliotek, zainteresowanych instytucji i organizacji.
Projekt „Tuga – wspólna sprawa” jest realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski w partnerstwie
z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna.
Projekt „Tuga – wspólna sprawa” został współfinansowany przez Program
Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i firmę „Tom” Serwis Reklam.
Plener malarski w Tujsku

Wystawa edukacyjna w Tujsku

Zawody w rzucie kołem ratunkowym podczas festynu „Dzień dla rzeki” w Tujsku

Wręczenie nagród w konkursie rzutu kołem ratunkowym w Tujsku

Seminarium dotyczące problemów rzeki Tugi
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Tuga Bioblitz w stolicy Żuław
Nowy Dwór Gdański, 10-tysięczne miasto położone w samym centrum Żuław, to miejsce, gdzie ilość różnych gatunków roślin i zwierząt zidentyfikowanych podczas badania bioróżnorodności na rzece Tudze okazała się zaskakująco wielka. Ekolodzy, botanicy, zoolodzy, ornitolodzy zaproszeni na
Tuga Bioblitz rozpoznali w ciągu zaledwie kilku godzin bardzo deszczowego poranka łącznie 457 gatunków, w tym wiele podlegających ścisłej ochronie. Tym samym potwierdzono, że świat zwierząt i roślin na Żuławach jest,
wbrew powszechniej opinii, bardzo ciekawy i bogaty.
Pojęcie Bioblitz opisane zostało po raz pierwszy na podstawie danych, raportów i sprawozdań zebranych podczas 24-godzinnej ekspedycji Bioblitz
w Parku Kenilworth i Narodowym Parku Ogrodów Wodnych u brzegu rzeki
Anacostia w sercu urbanistycznej dziczy Waszyngtonu (31 maja – 1 czerwca
1996). Nazwa i koncepcja Bioblitzu nie jest zarejestrowana, nie jest zastrzeżona prawami autorskimi, nie stanowi źródła zysku, nie jest nacechowana
politycznie. Jest po prostu ideą, która może być adaptowana, modyfikowana
i używana do własnych celów przez jakąkolwiek grupę.

Bioblitz w Nowym Dworze Gdańskim konkurował z odbytym 29 maja,
w Sopocie. Grupy badawcze pracowały na obszarze miasta, wzdłuż brzegów
i na łodziach pływających po Tudze.
Pracowały następujące zespoły badawcze: badania nietoperzy i małych ssaków – dr Mateusz Ciechanowski z Uniwersytetu Gdańskiego; badanie roślin
– dr Michał Buliński i zespół pod kierunkiem dr Renaty Afranowicz z Uniwersytetu Gdańskiego; badanie zwierząt bezkręgowych – zespół pod kierunkiem dr Michała Grabowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego; badanie ptaków
– Ewelina Kurach oraz Magdalena Wybraniec z Grupy Badawczej Ptaków
Wodnych Kuling.
Kulminacja wyników badań nastąpiła w miasteczku bioblitzowym położonym na skwerze na rogu ulic Morskiej i Gdańskiej. Działało tutaj terenowe
laboratorium z wyposażeniem do prezentacji audiowizualnych na ekranach
bezpośrednio z mikroskopów i kamer laboratoryjnych. Publiczność mogła
podglądać i podziwiać pracę naukowców i fotografów dokumentujących
okazy.
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Kolejno odbyły się następujące prezentacje:
11.00 prezentacja ptaków zaobserwowanych przez ornitologów nad Tugą;
12.00 p rezentacja ciekawszych okazów roślinności z Tugi przez zespół botaników;
13.00 p rezentacja fauny odnalezionej lub zaobserwowanej przez zespół zoologów;
14.00 podsumowanie zawodów, podanie wyników Bioblitza;

Irlandia). Wyniki obserwacji zostały zawarte w specjalnym raporcie. Przy okazji
został przeprowadzony podstawowy test na czystość biologiczną wody w rzece.
Impreza była obserwowana przez przedstawiciela miasta partnerskiego Nowego Dworu Gdańskiego – Hennef (Niemcy) – Leszka Paszkieta. Przekazanie doświadczenia przez obserwatorów i zdobyte przez organizatorów Tuga
Bioblitz będzie wykorzystane dalej w Polsce a ponadto w czerwcu 2010
w Niemczech i w Polsce. W czerwcu 2010 planowana jest wizyta studyjna
w Hennef w ramach Tygodnia Europejskiego. Wezmą w niej udział organizatorzy Tuga Bioblitz zapoznając się ze sposobami ochrony przyrody oraz
organizacją edukacji ekologicznej w mieście Hennef.
Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Nowodworski i działający w jego
ramach Salwinia Ekoklub, a nad częścią naukową czuwał profesor Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii PAN z Sopotu. Wsparcie finansowe
udzielone zostało przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów
Transgranicznych i Międzyregionalnych a także przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Wyniki badań zostały udostępnione na stronie www.tuga.info.pl i Instytutu
Oceanologii PAN, oraz na łamach Rocznika Żuławskiego 2009.
W maju 2010 roku planujemy kolejne badanie bioróżnorodności rzeki poza
miastem.

Szczegółowe wyniki poszukiwań gatunków roślin i zwierząt są zawarte
w raportach wykonanych przez poszczególne zespoły badawcze.
Oprócz prezentacji grup naukowców odbyły się również wydarzenia towarzyszące: – prezentacja „Jak powstaje delta” dr Jarosława Biegowskiego
z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku; – prezentacja produkcji
papieru czerpanego i badania czystości chemicznej wody w Tudze zespołu
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej z Gdańska pod kierunkiem Joanny Lepczak-Michalskiej.
Ponadto, charakter happeningu miała wystawa śmieci wyłowionych z Tugi
podczas ostatniego społecznego sprzątania rzeki.
Dla najmłodszych osób odwiedzających miasteczko bioblitzowe przygotowano możliwość uczestniczenia w plenerze malarskim oraz pokaz Miss Księżniczek Tugi – prezentację przebrań i ubiorów inspirowanych przyrodą żuławską w wykonaniu dzieci przedszkolnych pod kierunkiem Katarzyny Sarnik.
Oceny imprezy pod kątem porównania z podobnymi wydarzeniami w Europie
Zachodniej dokonała dr Róisín Nash (Ecological Consultancy Services Limited,

100

Jak sprzątać rzekę?
Tuga jest jednym z powodów, dla których warto mieszkać w Nowym Dworze Gdańskim. Żeby dookoła było piękniej, od pięciu lat, kilka razy w roku,
udaje się zjednoczyć mieszkańców pod hasłem „Śmieci mniej – Tudze lżej”
(hasło wymyślone przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej). Od 2004 do 2009 roku odbyło się 15 sprzątań, w których łącznie
wzięło udział ok. 400 osób. Zebraliśmy w ich trakcie ponad 85 m3 śmieci.

Sprzątania rzeki wsparli finansowo i rzeczowo:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, Restauracja Nova, Restauracja Joker, Państwowa
Straż Pożarna, Foto Opitz, Grupa Lotos, Hurtownia Chemiczna „Anna”, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W sprzątaniach rzeki brały udział i pomagały następujące instytucje i firmy:
Salwinia Ekoklub przy Klubie Nowodworskim, Foto Opitz, Zespół Szkół nr 1
w Nowym Dworze Gdańskim, Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, Gimnazjum w Kmiecinie, Towarzystwo Kulturalne „IWA”, Sekcja Żeglarska ŻOK, załoga łodzi „Libia”, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, lokalna redakcja
Dziennika Bałtyckiego, Polski Związek Wędkarski, Stowarzyszenie Miłośników Nowego Stawu, osoby prywatne.

Zasady bezpieczeństwa
Podczas sprzątania rzeki przez grupy poruszające się na brzegach.
1. Przed rozpoczęciem sprzątania opiekunowie instruują uczestników o zasadach bezpieczeństwa, tj. ostrożności przy podchodzeniu do wody, nie
dotykanie nieznanych, substancji czy urządzeń, przekazywania informacji
o takich obiektach opiekunom.
2. Opiekunowie przeprowadzają wywiad o umiejętności pływania wśród
uczestników oraz sprawdzają przygotowanie do sprzątania: rękawiczki,
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odpowiedni ubiór. Nie przyjmujemy do uczestnictwa w akcji osób pod
wpływem alkoholu.
3. Opiekunowie ustawiają się w grupie na początku i na końcu rzędu uczestników.
	W przypadku jednego opiekuna uczestnicy idą z przodu. Najbliżej wody
pozwalamy sprzątać starszym, doświadczonym i umiejącym pływać.
4. Zabieramy ze sobą środki ratunkowe. Rzutkę ratowniczą i apteczkę posiada opiekun idący na końcu grupy.
5. Materiały i substancje nieznane lub rozkładające się zwierzęta nie są zbierane, a jedynie ograniczamy się do oznaczenia miejsca, w których się one
znajdują i przekazujemy informację do odpowiednich służby.
6. W miejscach niebezpiecznych np. stromy wał, grząski teren nie podejmujemy sprzątania.
7. Należy uważać na rośliny o długich, cienkich liściach np. trzcina, tatarak,
jeżogłówka, które mogą z łatwością przeciąć skórę. O wszelkich skaleczeniach należy natychmiast informować opiekunów grup. Skaleczenie musi
być natychmiast przemyte środkami dezynfekującymi (np. woda utleniona). Nawet najmniejsze skaleczenie wyklucza dalszy udział w zbieraniu
śmieci.
8. Nie należy przechodzić na teren prywatny bez zgody właściciela oraz
przez ogrodzenia wysunięte w stronę wody.
9. Nie sprzątamy w miejscach lęgowych ptaków (szczególnie wiosną).

Organizacja sprzątania rzeki Tugi
Uwagi wstępne
Należy pamiętać o tym, że nasze akcje sprzątania rzeki mają charakter edukacyjny, krajoznawczy i integracyjny. Naszymi akcjami dajemy przykład pozytywnych postaw wobec regionu. W sprzątaniu biorą udział dobrowolnie
wolontariusze i ich bezpieczeństwo jest nadrzędną zasadą.
Uczestników rekrutujemy wśród członków Salwinii Ekoklubu, Klubu Nowodworskiego oraz informujemy szkoły, instytucje, stowarzyszenia, mieszkańców za pośrednictwem plakatów i ogłoszeń prasowych.
Sprawy formalne
1. O akcji sprzątania rzeki należy powiadomić właściciela akwenu i terenów
przybrzeżnych. W przypadku Nowego Dworu Gdańskiego jest to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urząd Miejski, Starostwo
Powiatowe.
2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy powiadomić Jednostkę Państwowej Straży Pożarnej (najlepiej poprosić o oddelegowanie łodzi z ratownikami).
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3. Należy zadbać o ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz organizatorów od odpowiedzialności cywilnej.

Uczestnikami sprzątania są osoby, umiejące pływać z doświadczeniem wodniackim, biorące wcześniej udział w podobnych akcjach. Przynajmniej jedna
osoba musi posiadać telefon komórkowy. Warto sortować śmiecie. W Nowym Dworze Gdańskim ze względu na brak segregacji śmieci ograniczamy
się do oddzielenia butelek zwrotnych i puszek aluminiowych, które są dostarczane do punktu skupu. Butelki plastykowe jeśli nie posiadają płynów
w środku są pozbawiane korków (celem zmniejszenia objętości). Pełne worki ze śmieciami układane są na brzegu i razem z workami grup brzegowych
zbierane w drodze powrotnej ze sprzątania. W zależności od ilości śmieci
(wiosną jest najwięcej) zamawiamy kontener.

Organizacja sprzątania rzeki na brzegach
Przy sprzątaniu brzegów rzeki uczestników dzielimy na grupy. Maksymalnie
7-10 osobowe, minimum z jednym opiekunem. Podział terenów do sprzątania zazwyczaj przebiega na prawym i lewym brzegu oraz w górę i w dół rzeki- czyli tworzone są cztery grupy zaczynające w centrum terenu przewidzianego do sprzątania. Sprzątający na brzegach wyposażeni są w rękawiczki,
worki na śmieci, apteczkę i rzutkę ratowniczą, którą posiada opiekun idący
na końcu grupy. Zapełnione worki zostawia się w widocznych miejscach
nad brzegiem, które są zbierane przez uczestników na łodziach.
Organizacja sprzątania rzeki na wodzie
Do sprzątania używamy jednostek niezatapialnych (z podwójnym dnem).
Wyposażenie łodzi to: kaszorki, worki na śmiecie, rękawiczki, pasy ratunkowe na każdego członka załogi, apteczka. Dodatkowe zabezpieczenie na
wodzie zapewnia łódź patrolowa Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku
jeśli takiej łodzi brakuje powinien nad całą akcją czuwać ratownik z uprawnieniami.
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