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O ratunek dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

ród artyku³ów o tematyce
ochron¹ (ochrona przyrody i lenych
przyrodniczej, mojego auupraw  to nie to samo). Szkody, wytorstwa, opublikowanych na ³arz¹dzane lokalnej przyrodzie w trakmach Pisma PG znalaz³y siê i
cie zabiegów gospodarczych, dostrzetakie, które wskazywa³y na niedogane s¹ nie tylko przez tzw. opozystateczny (wadliwy, ma³o skuteczcjê przyrod- nicz¹, do której mnie
ny) sposób ochrony przyrody rezaliczono. Wystarczy zapoznaæ siê z
gionu gdañskiego. Przyczyn tego
listem mieszkañca Trójmiasta, zazjawiska nale¿y upatrywaæ przede
mieszczonym w 1999 r. w padzierwszystkim w s³abym rozpoznaniu
nikowym numerze 30 Dni. Wspowalorów przyrodniczych wielu
mniane negatywne dzia³ania wynikaekosystemów, nadmiernej biuroj¹ w du¿ej mierze z nieznajomoci
Diabelski Kamieñ, pomnik przyrody nr 133,
kracji, braku odpowiedzialnoci, w
wartoci przyrodniczej naturalnego
Dolina Radoci
korupcji oraz w ró¿nych naciskach
rodowiska okolic Trójmiasta. Dlateo charakterze biznesowo-polityczgo na ³amach Pisma PG zamiecinym (znakomitym przyk³adem braku poszanowania rodowi- ³em szereg stosownych artyku³ów oraz przytoczy³em opinie na
ska, wynikaj¹cym z powy¿szych czynników, jest afera z Dolin¹ ten temat niezale¿nych fachowców i znawców wiata przyrody,
Radoci).
w szczególnoci prof. dr. hab. Wies³awa Fa³tynowicza  ekoloNad przyrod¹ Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ca³y ga, i Gerarda Lemoine  francuskiego oceanografa mieszkaj¹czas wisi widmo trywializacji (wulgaryzacji) jej zasobów i cego w Polsce.
powolnego, systematycznego wyniszczania. Powo³anie Parku
Otrzyma³em dwa artyku³y dotycz¹ce ochrony zasobów przyw 1979 r., jak widaæ, nie doprowadzi³o do zahamowania tych rodniczych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, które chcia³negatywnych zjawisk, tym bardziej po ostatniej reorganizacji bym zaprezentowaæ naszym czytelnikom. Ich autor, mgr AnZarz¹du Parków i rozwi¹zaniu nieformalnej pracowni dokumen- drzej Garbalewski, pracownik Zarz¹du TPK, od pewnego czatacji i ochrony przyrody, z któr¹ to pracowni¹ przez wiele lat su wspó³pracuje z naszym politechnicznym miesiêcznikiem.
wspó³pracowa³em. Równie¿ utworzenie w 1995 r. Lenego Przypuszczam, ¿e treæ wspomnianych artyku³ów zainteresuje
Kompleksu Promocyjnego Lasy Oliwsko-Dar¿lubskie nie czêæ czytelników Pisma, a mo¿e i zainspiruje do wêdrówek
zmieni³o zasadniczo sposobu gospodarowania na wymienionym po Parku.
terenie; nadal brak jest dzia³añ chroni¹cych zasoby przyrodniMarcin S. Wilga
cze, w szczególnoci gatunki rzadkie, unikatowe, pod cis³¹
Wydzia³ Mechaniczny

Rezerwaty przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

T

rójmiejski Park Krajobrazowy obejmuje powierzchniê oko
³o 200 km2 na obszarze wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego i jej strefy krawêdziowej. Obszar Parku cechuje siê wybitnym bogactwem form polodowcowej rzeby terenu, w tym szczególnie rozwiniêtym systemem dolin strefy
rozciêæ krawêdziowych wysoczyzny. Bogata rzeba terenu oraz
znaczne jego pokrycie lasami (w oko³o 90%) sprawiaj¹, ¿e presja cz³owieka na rodowisko przyrodnicze jest tu, jak dot¹d, na

Gruby D¹b, pomnik przyrody
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Buk  w postulowanym
rezerwacie w Dolinie Radoci

ogó³ wyranie mniejsza ni¿ na terenach s¹siednich. Urozmaicone warunki fizyczne rodowiska na obszarze Parku (ukszta³towanie terenu, ró¿ne rodzaje pod³o¿a, ró¿ne warunki wodne,
mikroklimaty) wytworzy³y rozmaitoæ siedlisk, sprzyjaj¹c¹ przetrwaniu rozmaitych biocenoz i zbiorowisk o cechach naturalnych oraz stanowisk gatunków maj¹cych niekiedy bardzo specyficzne wymagania ekologiczne.

ródlene torfowisko 
powierzchniowy pomnik przyrody

Pomnikowy buk
Kalwaria Wejherowska
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W¹wóz Huzarów  postulowany od 1988 r. rezerwat przyrody

Rezerwat Lewice, torfowisko wysokie, rejon Wejherowa

W celu zapewnienia ochrony niektórym najwartociowszym
przyrodniczo fragmentom obszaru TPK, utworzono w latach
1983-1999 siedem rezerwatów przyrody, które ³¹cznie objê³y
0,85% powierzchni Parku. W stosunku do iloci i wielkoci innych aktualnie znanych w Parku terenów cennych przyrodniczo jest to bardzo ma³o. Dlatego te¿ czynione s¹ starania o utworzenie jeszcze kilku rezerwatów przyrody, w tym dwóch o powierzchniach przekraczaj¹cych ³¹czn¹ powierzchniê obecnych
7 rezerwatów.
Pe³niejsze poznanie przyrody TPK, do czego nieustannie
nale¿y d¹¿yæ, pozwoli stworzyæ w przysz³oci bardziej odpowiadaj¹c¹ rzeczywistym potrzebom sieæ rezerwatów i innych
obiektów chronionych. Ci¹gle jeszcze dokonywane s¹ na terenie Parku cenne odkrycia przyrodnicze, zw³aszcza dotycz¹ce
stanowisk rzadkich gatunków. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e pojawi¹
siê jeszcze zupe³nie nowe propozycje rezerwatów przyrody w
TPK.
Wszystkie dot¹d utworzone na terenie TPK rezerwaty przyrody maj¹ przypisan¹ tzw. ochronê czêciow¹, która polega na
tym, ¿e ochrona przyrody jest w nich prowadzona w sposób

czynny, na podstawie zaleceñ zawartych w specjalnie dla nich
opracowanych planach ochrony. Jednym z czêstszych zaleceñ
w tych rezerwatach jest czynna przebudowa niektórych drzewostanów, odbiegaj¹cych od naturalnego charakteru z przyczyn
dawniej prowadzonej na tych terenach gospodarki lenej. W
takich przypadkach chodzi zwykle o usuniêcie z rezerwatu czêci drzew obcych geograficznie lub posadzonych na niew³aciwym dla nich siedlisku, a wprowadzenie oraz protegowanie
gatunków naturalnych dla danego terenu. Osi¹gniêcie zbli¿onej do naturalnej struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanu jest jednym z najwa¿niejszych kroków na drodze unaturalnienia zniekszta³conego rodowiska lenego.
W przeciwieñstwie do ochrony czêciowej, której zasady
ma³o znajduj¹ przeciwników, ochrona cis³a, polegaj¹ca na ca³kowitym powstrzymaniu siê cz³owieka przed ingerowaniem w
rodowisko przyrodnicze obszaru chronionego, ci¹gle jeszcze
spotyka siê z nieufnym podejciem i rzadko jest stosowana. W
TPK tylko rezerwat przyrody Lewice posiada wyznaczon¹ 1/
4 czêæ swojej powierzchni (torfowisko) objêt¹ ochron¹ cis³¹.

O potrzebie ochrony potoków w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
przed odprowadzaniem do nich wód opadowych z obszarów zabudowanych
Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK), obejmuj¹cy znaczn¹
czêci¹ swego obszaru strefê krawêdziow¹ wysoczyzny morenowej, wyró¿nia siê du¿¹ iloci¹ niewielkich cieków sta³ych i
okresowych, p³yn¹cych dolinami w lenym krajobrazie o wyj¹tkowo bogatej polodowcowej rzebie terenu.
Tylko najwiêksze potoki bior¹ pocz¹tek na obszarze wysoczyzny poza parkiem; inne maj¹ ród³a w strefie krawêdziowej. Wodê otrzymuj¹ potoki bezporednio z opadów i sp³ywu
powierzchniowego im towarzysz¹cego oraz  w g³ównej mierze  z zasilania wodami gruntowymi z licznych wysiêków.
Zasadnicza czêæ wody potoków pochodzi z obszaru zlewni w
obrêbie TPK, poroniêtego w ponad 90% lasem, co w naturalny sposób zapewnia im du¿¹ czystoæ, zw³aszcza ¿e wiêkszoæ
wody dostaje siê do potoków po przefiltrowaniu w warstwach
wodononych.
Dominuj¹cy sposób zasilania potoków w wodê (z wysiêków)
oraz po³o¿enie potoków na znacznej czêci przebiegu w cienistych dolinach stymuluj¹ utrzymywanie siê w nich wzglêdnie
niskiej i sta³ej temperatury wody, co  w po³¹czeniu z czêsto
wartkim nurtem  nadaje im cechy potoków górskich. O tym,
¿e nie jest to wy³¹cznie subiektywne wra¿enie, wiadczy zachowanie siê w wielu z nich przedstawicieli górskiej flory i fauny.
PISMO PG

Potok Strzy¿a w postulowanym od 1980 r. rezerwacie przyrody

Specyficzne warunki rodowiska w strefie krawêdziowej
wysoczyzny umo¿liwi³y utrzymanie siê w potokach i ich otoczeniu reliktowych populacji niektórych gatunków rolin i zwierz¹t (a nawet ca³ych zbiorowisk rolinnych, np. szuwaru manny
gajowej w Dolinie Ewy)  pomimo du¿ych zmian klimatycznych w okresie polodowcowym. Populacje te s¹ ¿ywym wia-
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Potok Oliwski, Dolina Radoci

Meandruj¹cy Potok Oliwski przy M³yñskiej Drodze

dectwem zwi¹zanych z minionymi klimatami dawnych zasiêgów wystêpowania gatunków; niektóre od dawna s¹ odizolowane genetycznie od aktualnie zasadniczego zasiêgu gatunku.
W zwi¹zku z niedostatkiem badañ przyrodniczych dotycz¹cych potoków w TPK znajomoæ ich flory i fauny opiera siê na
nielicznych oderwanych obserwacjach. Pozwoli³y one zasygnalizowaæ wystêpowanie w niektórych potokach gatunków o du¿ej wra¿liwoci na zanieczyszczenia i zmiany temperatury wody,
jak np. glonu Hildenbrandia rivularis czy wyp³awka alpejskiego. W Potoku Oliwskim stwierdzono rzadko notowane w Polsce borealne gatunki ochotkowatych.
Niestety, od kilkunastu lat nastêpuje przyspieszona degradacja przyrodnicza potoków w TPK, g³ównie za spraw¹ odprowadzania do nich wód opadowych z obszarów zabudowanych.
Najbardziej widoczne skutki tych dzia³añ to rozmywanie
brzegów potoków i erozyjne pog³êbianie dna (powoduj¹ce obni¿enie lustra wody gruntowej w przylegaj¹cych ³êgach), nasilone wyp³ukiwanie z potoków naturalnej materii organicznej
(ga³êzi, lici, osadów humusowych), wa¿nej dla ¿yj¹cych tu
organizmów, a tak¿e zanieczyszczenie wody i zamiecenie koryt potoków.
Z antropogenicznych czynników szczególnie grona dla ¿ycia biologicznego w potokach jest zmiana parametrów fizykochemicznych wody. Nawet najlepiej oczyszczone cieki nie
gwarantuj¹ zachowania w potoku w stanie niezmienionym naturalnych warunków abiotycznych i biotycznych, co z regu³y
prowadziæ musi do zaniku najbardziej wra¿liwych gatunków.
Efektem jest tzw. wulgaryzacja flory i fauny oraz zniszczenie

interesuj¹cych z naukowego i ochroniarskiego punktu widzenia biocenoz.
Jedynym skutecznym rozwi¹zaniem przedstawionego problemu jest stworzenie osobnej sieci hydrograficznej dla wód
opadowych pochodz¹cych z obszarów zabudowanych (kolektory, rowy, zbiorniki retencyjne), maj¹cej po³¹czenie z naturaln¹ sieci¹ hydrograficzn¹ dopiero poni¿ej obszaru parku krajobrazowego. Odseparowanie potoków w TPK od wody opadowej z obszarów zabudowanych nie powinno odcinaæ zasilania
ich w wodê z niezabudowanych obszarów zlewni. W jednostkowych wyj¹tkowych przypadkach wzglêdy ekonomiczne mog¹
usprawiedliwiæ zgodê na odprowadzenie cieków opadowych
do potoku w parku, ale tylko w dolnym odcinku jego przebiegu
przez ów park, je¿eli ju¿ wczeniej utraci³ on wartoæ przyrodnicz¹.
Niekiedy wysuwana jest teza, ¿e woda z dachów budynków
jest na tyle czysta, ¿e mo¿na j¹ odprowadzaæ do potoków w
TPK. W praktyce woda ta jeszcze na obszarach zabudowanych
jest ³¹czona z wod¹ pochodz¹c¹ z jezdni, chodników i placów,
co tê tezê czyni bezprzedmiotow¹. Dla wody z dachów najlepszym rozwi¹zaniem jest rozs¹czanie jej w gruncie na miejscu,
zamiast kanalizowania.
Narastaj¹ce tempo zabudowy obszarów na skraju wysoczyzny po zachodniej stronie parku sprawia, ¿e najbli¿sze lata oka¿¹
siê decyduj¹ce, czy uda siê uratowaæ unikatowe wartoci przyrodnicze potoków w TPK.
Andrzej Garbalewski
Zarz¹d TPK
(fot. M.S. Wilga)

Zanieczyszczony zbiornik
zlokalizowany przy M³yñskiej Drodze, Dolina Radoci

Nielegalna rozbudowa grobli na Potoku Oliwskim,
Rybaki w Dolinie Radoci
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