POLITYKA I BIZNES PRZECIW OCHRONIE PRZYRODY (cd.)

Oliwa  Dolina Schwabego. Melioracja na terenie zniszczonego
lasu ³êgowego, podlegaj¹cego ochronie krajobrazowej. Powsta³ tam
parking dla goci lokalu gastronomicznego.

***
W marcu br. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pó³nocnej G. W. Bush zmieni³ decyzjê poprzedniej administracji
i odmówi³ uznania podpisanego przez B. Clintona uk³adu z
Kioto. Uk³ad ten zobowi¹zuje najwiêksze gospodarki wiata
do redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych do 2012 r. o 57% w porównaniu z rokiem 1990. Ów toksyczny Teksañczyk
stwierdzi³, ¿e: dzi najwa¿niejsze jest poprawienie sytuacji
Amerykanów. O d³ugofalowych reformach ekologicznych mo¿na
bêdzie pomyleæ póniej. S³aboci¹ takiego rozumowania jest
fakt, ¿e negatywne zmiany klimatu w skali globalnej  powsta³e
m.in. wskutek zwiêkszenia zawartoci CO2 w atmosferze**  z
towarzysz¹cymi anomaliami (permanentne powodzie i kolejne
susze, tornada i cyklony itd.), dotycz¹ tak¿e i samych
Amerykanów. Nawiasem mówi¹c  postêpuj¹ca globalizacja
wiatowej gospodarki bez utworzenia globalnej ochrony
rodowiska jest na dalszych etapach, po prostu, utopi¹. Równie¿
Polska, sojusznik USA, dot¹d nie ratyfikowa³a wspomnianego
uk³adu.
Analogiczny  megalomañsko-arogancki sposób mylenia
prezentuje te¿ czêæ mieszkañców Zakopanego i okolic,
domagaj¹c siê likwidacji Tatrzañskiego Parku Narodowego. 10
wrzenia br. minister rodowiska A. Tokarczuk odwo³a³ ze
stanowiska dyrektora Tatrzañskiego Parku Narodowego,
Wojciecha G¹siennicê-Byrcyna, powszechnie uwa¿anego za
niestrudzonego obroñcê tatrzañskiej przyrody. Wiêcej o tej
bulwersuj¹cej sprawie mo¿na znaleæ na stronach internetowych
Lubuskiego Klubu Przyrodników: http://www.lkp.org.pl/
sprawy/list_do_premiera.html. Obecnoæ tej wi¹tyni
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przyrody przeszkadza ponoæ w zorganizowaniu Zimowej
Olimpiady, nale¿y wiêc  zdaniem owych osób  odebraæ
Parkowi rangê obszaru chronionego i przynajmniej czêciowo
sprywatyzowaæ. Jak ³atwo mo¿na siê domyleæ, nie chodzi tu
bynajmniej o sport, tylko o nap³yw gotówki do prywatnych
kieszeni. Dla usprawiedliwienia swojej postawy, górale ci
wskazuj¹ na fakt powstania Parku w okresie stalinowskim (!!!).
Nie wiadomo, czy  s³ysz¹c takie brednie  nale¿y zap³akaæ,
czy te¿ wybuchn¹æ gromkim miechem. Po raz kolejny okaza³o
siê, ¿e biznes jest biznes!.
Dobrym, zas³uguj¹cym na uznanie posuniêciem rz¹du pana
prof. J. Buzka by³o powstrzymanie masowego importu do Polski
uszkodzonych pojazdów. Te pozornie sprawne samochody, po
remoncie dopuszczone do ruchu drogowego, dominuj¹ w
strukturze pojazdów uczestnicz¹cych w konfliktach
ruchowych. Rzeczoznawcy twierdz¹, ¿e prawie 90%
sprowadzonych pojazdów powypadkowych stanowi¹ faktyczne
wraki. Lecz coraz bardziej zatrwa¿aj¹ca statystyka tragedii
wypadkowych na polskich drogach oraz fakt
ponadnormatywnego zanieczyszczania rodowiska przez wiele
z tych zu¿ytych pojazdów nie s¹ ¿adnym argumentem dla w¹skiej
grupy motoryzacyjnego biznesu. Blokowanie dróg przez
importerów samochodowego z³omu nie powinno byæ z kolei
¿adnym argumentem dla decydentów, którzy, reprezentuj¹c
pañstwo, maj¹ obowi¹zek dba³oci o maksymalne
bezpieczeñstwo na drogach i skuteczn¹ ochronê rodowiska.
Na koniec chcia³bym, abycie Pañstwo poddali siê chwili
refleksji, studiuj¹c poni¿ej zamieszczone wypowiedzi ludzi,
których mo¿na uznaæ za autorytety: moralne i w dziedzinie
ochrony przyrody  ochrony ¿ycia na Ziemi. Szkoda, ¿e ów
wa¿ki temat jest tak rzadko podejmowany. Proszê zauwa¿yæ,
jak dotychczasowa realizacja ochrony przyrody w wydaniu
gdañskim odbiega od poni¿szego przes³ania.
Piêkno tej ziemi sk³ania mnie do wo³ania o jej zachowanie
dla przysz³ych pokoleñ. Je¿eli mi³ujecie ojczyst¹ ziemiê, niech
to wo³anie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam siê w
szczególny sposób do tych, którym powierzona zosta³a
odpowiedzialnoæ za ten kraj i jego rozwój, aby nie zapominali
o obowi¹zku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem!
Niech kszta³tuj¹ nade wszystko postawy poszanowania dobra
wspólnego, praw natury i ¿ycia! Niech ich wspieraj¹
organizacje, które stawiaj¹ sobie za cel obronê dóbr
naturalnych!
(Papie¿ Jan Pawe³ II, 1999, Zamoæ).
Niszczenie przyrody, piêknego Daru Bo¿ego, jest
przekroczeniem Praw Boskich  jest, po prostu, grzechem.
(Prymas Polski, kardyna³ J. Glemp, wywiad w 1999 r. dla
TVP1 z okazji zasadzenia drzew w Alei 3. Tysi¹clecia).
Ochrona rodowiska, walka o zachowanie i nawet owocny
rozwój gin¹cych obecnie gatunków rolinnych i zwierzêcych,
podyktowana jest przede wszystkim zrozumieniem, ¿e niszczenie
przyrody i p³odów ewolucji to tworzenie pró¿ni, która w koñcu
i w przyspieszonym tempie musia³aby wyssaæ nas samych,
doprowadziæ do zag³ady i rozpylenia nas, naszego
spo³eczeñstwa, a z nim jego cywilizacji i kultury. £uk mo¿na
napinaæ jedynie do granic wytrzyma³oci jego materia³u,
rodowisko dostosowaæ do pewnego tylko stopnia, a potem jego
reakcja staje siê jednoznaczna i nieodwracalna.
(Olgierd Wo³czek  astronom).
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Trójmiejski Park Krajobrazowy sk³adowiskiem starych samochodów; ostatnio (X 2001) porzucono poloneza w Wê¿owej Dolinie

Nasza cywilizacja jest nie tylko zbyt krucha, lecz wrêcz
ludobójcza. Ka¿dy bowiem naród stoj¹cy na wy¿szym poziomie
technicznym rozdyma u siebie molocha przemys³u, który po¿era
wszystko to, co warunkuje byt cz³owieka. Po³yka glebê, lasy,
dzikie zwierzêta, zatruwa wody, powietrze  s³owem niszczy z
popiechem naturalne, biologiczne rodowisko, w którym
cz³owiek jedynie ¿yæ mo¿e. Jeli zginie flora i fauna, musi zgin¹æ
i cz³owiek.
(O. A. Czes³aw Klimuszko  bioenergoterapeuta).
Chroni¹c przyrodê  chronisz siebie
(Liga Ochrony Przyrody).
Trójmiasto potrzebuje Parku, Park potrzebuje ochrony
(S. Figlarowicz  gdañski artysta fotografik).
Powy¿sze przemylenia wymienionych osób oraz osoby
anonimowej z LOP, pragnê uzupe³niæ swoimi spostrze¿eniami:
Szanowanie przyrody, naszego wspólnego dobra, to równie¿
szanowanie innego cz³owieka  pozwolenie mu na lepsze,
pe³niejsze i godniejsze ¿ycie.
Ochrona przyrody jest swoistym papierkiem lakmusowym
wiarygodnoci obecnych przemian spo³ecznych i politycznych
(1998 r.).
Marcin S. Wilga
Wydzia³ Mechaniczny
(Autor nale¿y do Pomorskiego Ko³a Lubuskiego Klubu
Przyrodników i Stowarzyszenia Autorów Polskich)
PS. Niniejszy artyku³ (bibliografia liczy oko³o 100 pozycji) proszê potraktowaæ jako przyczynek do tocz¹cej siê dyskusji, tak¿e na ³amach Pisma
PG, jak walczyæ z wszechobecn¹ w kraju patologi¹  tym razem dotykaj¹c¹ sprawy ochrony natury. Pragnê go zadedykowaæ tym wszystkim osobom, których moralna postawa i dzia³alnoæ sprzyjaj¹ ochronie ojczystej
przyrody. Szczególne podziêkowania sk³adam Redakcji Pisma PG za
wspomaganie akcji informacyjno-interwencyjnych, zwi¹zanych z tematyk¹ przyrodnicz¹. S¹dzê, ¿e powy¿sza publikacja stanowiæ bêdzie tak¿e
odpowied na szereg pytañ dotycz¹cych afery w Dolinie Radoci, zadawa-

nych mi permanentnie przez osoby autentycznie interesuj¹ce siê ochron¹
gdañskiej przyrody.
** w ci¹gu ostatnich 50 lat powierzchnia tropikalnych puszcz zmala³a o po³owê!!!

Krótka historia afery w Dolinie Radoci
(Trójmiejski Park Krajobrazowy)
1993 r.  Filia Instytutu Rybactwa ródl¹dowego (IR) w
Olsztynie zawiesza dzia³alnoæ hodowlano-badawcz¹ w osadzie
Rybaki w Dolinie Radoci; osobom pragn¹cym kontynuowaæ
hodowlê ryb w stawach Instytutu, gdañskie w³adze odmawiaj¹
sprzeda¿y lub dzier¿awy terenu;
1995 r.  Dolina Radoci zostaje w³¹czona do Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego (TPK), dotychczas stanowi³a jego
otulinê; od 1975 r. jest objêta ochron¹ krajobrazow¹ ze strony
konserwatora zabytków;
Czerwiec-wrzesieñ 1996 r.  pierwsza wycinka drzew i
krzewów w pobli¿u zabudowañ (VI) oraz nielegalne poszerzenie
granic posesji kosztem Lasów Pañstwowych (IX); wg relacji
ówczesnych mieszkañców osady, dokona³ tego staraj¹cy siê o
kupno restaurator z Przejazdowa, de facto nieformalny ju¿
wówczas w³aciciel dawnego maj¹tku IR; o prowadzonych
pracach zostaj¹ poinformowane w³adze Stra¿y Ochrony
Przyrody i Zarz¹d Parków Krajobrazowych w Gdañsku;
Czerwiec-lipiec 1997 r.  po fikcyjnym przetargu, p³ac¹c 2,5
z³ zamiast 51 za 1m2 gruntu, nabywca dewastuje Dolinê (kolejna
wycinka drzew i krzewów, niszczenie chronionych prawem
rolin, bezprawna zmiana stosunków wodnych, podcinanie
dolinnego zbocza  powstanie osuwiska itp.); o prowadzonych
pracach zostaj¹ ponownie poinformowane w³adze Stra¿y
Ochrony Przyrody i Zarz¹d Parków Krajobrazowych w
Gdañsku;
Sierpieñ 1997 r.  specjalista z Zarz¹du Parków
Krajobrazowych, po lustracji zdewastowanego terenu
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powiadamia pisemnie wojewódzkiego konserwatora przyrody
o powsta³ych przyrodniczych stratach;
Padziernik 1997 r.  Tygodnik Trójmiasto z
dwumiesiêcznym opónieniem publikuje artyku³ o dewastacji;
Padziernik 1997 r.  w³aciciel kontynuuje prace mimo
otrzymania nakazu wstrzymania wszelkich robót;
Luty 1998 r.  wspomniany artyku³ publikuje Pismo PG,
nabywca grozi autorowi konsekwencjami;
Luty-kwiecieñ 1998 r.  sprawê dewastacji nag³ania Gazeta
Morska; odpowiedzialni za ochronê rodowiska urzêdnicy
szczebla gminnego i wojewódzkiego wzajemnie oskar¿aj¹ siebie
za powsta³e zaniedbania;
Kwiecieñ 1998 r.  w prasie ukazuje siê list pracownika
Zarz¹du Parków Krajobrazowych w Gdañsku (ZPK), piêtnuj¹cy
antyprzyrodnicz¹ postawê swojego dyrektora i woj.
konserwatora przyrody; otrzymuje za to naganê;
Maj 1998 r.  wicemarsza³ek Senatu Donald Tusk organizuje
spotkanie w³adz w klubie Mestwin w celu dyskusji o dalszych
losach Doliny, po kilku miesi¹cach wycofuje siê z grona
obroñców;
Maj-czerwiec 1998 r.  sprawa dewastacji Doliny Radoci
trafia do prokuratury, policja prowadzi dochodzenie;
Sierpieñ 1998 r.  prokuratura stawia zarzut w³acicielowi,
sprawcy dewastacji przyrody;
Listopad 1998 r.  postêpowanie przeciw dewastatorowi
zostaje umorzone na podstawie pisma Zarz¹du Parków
Krajobrazowych (drugiego, tzw. korzystnego dla sprawcy,
opracowanego przy udziale zatrudnionego przez w³aciciela
osady pracownika ZPK) oraz oceny bieg³ego, które nie
stwierdzaj¹ powa¿nych zniszczeñ w ekosystemie Doliny;
przeciwnego zdania s¹: ekolog  profesor Uniwersytetu
Gdañskiego  i grono niezale¿nych przyrodników, a wród nich
tak¿e autorzy przyrodniczego przewodnika po owej Dolinie;
Grudzieñ 1998 r.  grupa niezale¿nych przyrodników,
reprezentuj¹cych gdañskie uczelnie wy¿sze (AMG, UG i PG),
wysy³a list otwarty do wojewody, protestuj¹c przeciw
wymówieniu pracy specjalicie z ZPK, jednemu z czo³owych
obroñców Doliny;
Styczeñ 1999 r.  Gazeta Morska publikuje artyku³ pt.
Dlaczego przegralimy Dolinê Radoci?; przedstawia w nim
m.in. fatalne funkcjonowanie s³u¿b ochrony przyrody oraz
autokratyczny i z³y sposób rz¹dzenia wojewódzkiego
konserwatora przyrody, Jacka Rolbieckiego;
Styczeñ 1999 r.  gdañskie organizacje pozarz¹dowe w licie
opublikowanym na ³amach prasy krytykuj¹ decydentów za brak
dzia³añ w obronie przyrody w Dolinie Radoci oraz za ich
politykê kadrow¹, skierowan¹ w osoby zaanga¿owane w obronê
tej Doliny; milczy Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub
Ekologiczny wysy³a odrêbne pismo, mniej radykalne i
zawieraj¹ce ogólniki;
1999 r.  zostaje rozwi¹zany Zarz¹d Parków Krajobrazowych
w Gdañsku, w jego miejsce powstaj¹ trzy niezale¿ne instytucje:
Trójmiejski, Kaszubski i Wdzydzki Park Krajobrazowy;
powo³anie nowego dyrektora TPK;
1999 r.  media przestaj¹ siê interesowaæ dalszymi losami
przyrody Doliny Radoci  sprawa zostaje wyciszona; w³aciciel
kontynuuje dewastacjê, prowadz¹c nielegalne i niefachowe
prace hydrotechniczne;
1999 r.  Stowarzyszenie Wrzeszczañskie Komitety
Obywatelskie sk³ada doniesienie o pope³nionym przestêpstwie
(samowola budowlana), oliwska policja wznawia ledztwo;
Luty 2000 r.  odwo³ana zostaje rozprawa s¹dowa w sprawie
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samowoli budowlanej w Dolinie Radoci;
Czerwiec 2000 r.  wyrzucony z pracy (ZPK) przyrodnik,
zatrudniony z oczywistych wzglêdów w sektorze
nieprzyrodniczym, broni z wyró¿nieniem w krakowskiej
Akademii Rolniczej pracê doktorsk¹, która ma siê ukazaæ
wkrótce jako publikacja;
Listopad 2000 r.  w Gdañsku powstaje niezale¿na
organizacja: Gdañskie Ko³o Lubuskiego Klubu Przyrodników
(zostaje przekszta³cone niebawem w ko³o pomorskie); w jej
sk³ad wchodz¹ m.in. szykanowani przez w³adze obroñcy Doliny
Radoci;
Czerwiec 2001  umiera nabywca osady Rybaki.
Marcin S. Wilga
Wydzia³ Mechaniczny
(fot. autora)

Thames Barrier
Zesz³ej nocy by³ najwiêkszy przyp³yw jaki pamiêta Anglia, który mia³ miejsce na tej rzece, kiedy to zalany zosta³ Whitehall.
¹ to s³owa napisane przez Pepysa w jego pamiêtniku 7 grud
nia 1663 r.; ju¿ w jego czasach groba powodzi na Tamizie
mia³a swoj¹ d³uga historiê. Pierwszy zapis powodzi spowodowanej przez przyp³yw dostaj¹cy siê poprzez wody Tamizy do
Londynu mia³ miejsce w 1236 r, kiedy to dosz³a ona do Pa³acu
Westminsterskiego i ludzie wios³owali siedz¹c w ³odziach w
rodku Hallu. Ostatni raz centrum Londynu zosta³o zalane w
1928 roku, kiedy utopi³o siê 14 osób, a w 1953 r. ¿ywio³owa
powód spowodowa³a mieræ 300 osób, zalewaj¹c ni¿ej po³o¿one czêci miasta. Gdyby fala powodziowa dotar³a do centrum miasta  liczba ofiar by³aby przera¿aj¹co wysoka.
W ci¹gu ostatniego tysi¹clecia powodzie w Londynie zdarza³y
siê coraz czêciej. Dlaczego?
Istnieje sta³y wzrost poziomu przyp³ywów, spowodowany
po³¹czeniem siê kilku czynników, m.in. podwy¿szonymi
rednimi poziomami morza, zwiêkszaj¹c¹ siê gwa³townoci¹ i
amplitud¹ przyp³ywów. Ogromne masy wody kieruj¹ce siê na
Wyspy Brytyjskie wdzieraj¹ siê do Tamizy, nanosz¹c warstwy
mu³u na dno rzeki. W wyniku takich przyp³ywów dno rzeki w
centralnym Londynie podnosi siê o oko³o 60 cm w ci¹gu 100
lat. Takie gwa³towne przyp³ywy, stanowi¹ce szczególne
zagro¿enie dla miasta, pojawiaj¹ siê w specyficznych warunkach
meteorologicznych. Kiedy front niskiego cinienia przesuwa siê
na wschód przez Atlantyk w kierunku Wysp Brytyjskich, morze
wznosi siê powy¿ej normalnego poziomu, tworz¹c w ten sposób
garb przesuwaj¹cy siê na wschód razem z ni¿em. Je¿eli ni¿
ten przechodzi przez pó³noc Szkocji, skrêcaj¹c w prawo w
kierunku po³udniowym na Morze Pó³nocne, powstaje niezwykle
niebezpieczna sytuacja. Kiedy spiêtrzone masy wody,
nap³ywaj¹ce z g³êbokiego oceanu, docieraj¹ do wzglêdnie
p³ytkiej czêci po³udniowej Morza Pó³nocnego, powstaje
ogromna fala. Wysokoæ takiej fali mo¿e zostaæ nastêpnie
zwielokrotniona przez dzia³anie silnych pó³nocnych wiatrów.
Inne, jednak znacznie mniej krytyczne zagro¿enie powstaje
w sytuacji, gdy ni¿ przesuwa siê na wschód, w górê Kana³u
Angielskiego. Ten rodzaj fali nie jest ju¿ tak grony, jak fala
pochodz¹ca z pó³nocy Szkocji.
Je¿eli ogromna spiêtrzona fala, zbiegaj¹ca siê z wysokim
przyp³ywem syzygijnym (przyp³yw syzygijny pojawia siê dwa
razy w miesi¹cu) dosiêgnie w¹skiego gard³a w Straits of Dover

S

PISMO PG

Zapora na Tamizie w Greenwich (fot. autorki)

i wpadnie do ujcia Tamizy, zazwyczaj jej wynikiem jest
niebezpieczna powód w tej czêci Tamizy, do której takie
przyp³ywy docieraj¹. Nieprzyjazna tendencja podnoszenia siê
poziomu wód stale zwiêksza ryzyko powstania gronej powodzi.
Wspó³czenie taka powód w Londynie mog³aby
spowodowaæ sparali¿owanie centralnej czêci miasta: zalanie
linii metra, zanieczyszczenie wody pitnej oraz uszkodzenie
systemu kanalizacyjnego, zniszczenie sieci zasilania pr¹dem i
gazem, awariê systemu ³¹cznoci telefonicznej, znaczne
zniszczenia tysiêcy domów mieszkalnych, sklepów, fabryk i
innych budynków. Ponowne przywrócenie normalnego ¿ycia w
miecie trwa³oby miesi¹cami.
Koszty usuniêcia skutków takiej powodzi by³yby ogromne,
na pewno wiêksze ni¿ 10 000 milionów funtów, nie licz¹c
ludzkiego cierpienia oraz prawdopodobnej utraty ¿ycia setek
mieszkañców Londynu i jego przedmieæ.
Obecnie nad bezpieczeñstwem mieszkañców Londynu czuwa
Environment Agency (Agencja Ochrony rodowiska). Zadaniem
Agencji jest utrzymanie oraz konserwacja wszystkich systemów
zabezpieczeñ przeciwpowodziowych, a wiêc sze- regu stawide³
oraz innych zabezpieczeñ, a przede wszystkim zapory na
Tamizie Thames Barrier, Barking Barrier oraz stawide³ na
wejciu do starych Royal Docks.
Dotychczas tradycyjnym rozwi¹zaniem zabezpieczeñ
przeciwpowodziowych by³o podniesienie poziomu i
wzmocnienie wa³ów, murów i nabrze¿y rzeki. W nastêpstwie
realizacji zaleceñ Thames Flood Act (Ustawa o Powodzi na
Tamizie) z 1879 r. wykonano umocnienia nabrze¿y, a po
powodzi z 1928 r. dokonano kolejnych wzmocnieñ wa³ów i
murów, które zosta³y podniesione w latach 1930-1935.
Podnoszenie nadbrze¿nych wa³ów i murów ma wiele zalet:
s¹ one trwa³e i ³atwe w konserwacji, a ich zawalenie siê na skutek
b³êdu cz³owieka jest ma³o prawdopodobne. Z drugiej strony
budowanie coraz wy¿szych wa³ów i murów doprowadziæ mo¿e
do ca³kowitego zas³oniêcia Londyñczykom widoków na rzekê
i zeszpeciæ piêkno nabrze¿y Tamizy, bêd¹cych ogromn¹ atrakcj¹
dla 27 tys. turystów, ka¿dego roku odwiedzaj¹cych Londyn.
Wszechstronna strategia zabezpieczeñ przeciwpowodziowych wykroczy³a poza rozbudowê i podnoszenie nabrze¿y
rzeki  postanowiono wybudowaæ na rzece podnoszon¹ zaporê
przeciwpowodziow¹. Lata poszukiwañ doprowadzi³y do
opracowania unikatowego i mia³ego rozwi¹zania, którego
rozmach odbi³ siê szerokim echem na ca³ym wiecie. Polega
ono na skonstruowaniu zapory, sk³adaj¹cej siê z kilku niezale¿nie
podnosz¹cych siê z dna wody zapór, któr¹ umieszczono na
Tamizie w Woolwich Reach, parê kilometrów poni¿ej znanej
miejscowoci Greenwich. Takie rozwi¹zanie w po³¹czeniu z
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podniesieniem wa³ów w miejscach, gdzie bêdzie to uznane za
niezbêdne, stworzy wymagane zabezpieczenie przeciwpowodziowe, jednoczenie niewp³ywaj¹ce na istotne zak³ócenie
¿eglugi na rzece.
Decyzja o budowie tej wspania³ej zapory zapad³a w roku
1972.
W dó³ rzeki podniesiono wysokoæ wa³ów o nastêpne 2 m na
odcinku o d³ugoci 32 km. W miejscu dop³ywu do Tamizy rzeki
Barking Creek wybudowano Barking Barrier, czyli zaporê
zawieszon¹ na dwóch filarach (patrz fotografia), co umo¿liwia
w tym miejscu normaln¹ ¿eglugê. W razie niebezpieczeñstwa
spuszczana jest ona w dó³, nie dopuszczaj¹c nagromadzonej
masy wody.
Zapora na Tamizie zosta³a w ten sposób skonstruowana, ¿e
w ¿aden sposób nie bêdzie utrudniaæ normalnej ¿eglugi po rzece.
Ca³kowita jej rozpiêtoæ od brzegu do brzegu wynosi 520 m.
Sk³ada siê ona z 10 ogromnych, oddzielnie poruszaj¹cych siê
stawide³ ustawionych w ten sposób, ¿e koniec jednego styka siê
z pocz¹tkiem drugiego. Ka¿de stawid³o opuszcza siê lub podnosi
ruchem obrotowym. Wsparte s¹ one na koñcach na dwóch
betonowych filarach, w których znajduje siê równie¿ ca³a
maszyneria uruchamiaj¹ca i kontroluj¹ca ruch stawide³.
Fundamenty tych filarów s¹ g³êboko wpuszczone w g³¹b dna
rzeki. Na przyk³ad filar centralny, o wysokoci 50 m licz¹c od
dna rzeki do jego szczytu, szerokoci 11 m, d³ugoci 65 m i
wchodz¹cy 15 m w g³¹b dna, wspiera siê na fundamencie
zag³êbionym a¿ 24 m w dnie rzeki. Oczywicie w tym miejscu
dno Tamizy musia³o byæ odpowiednio wzmocnione.
Budowê zapory rozpoczêto pod koniec 1974 r. 
uruchomiono j¹ w 1982, a po raz pierwszy zosta³a podniesiona
w 1983 r., chroni¹c Londyn przed powodzi¹. Oficjalne otwarcie
zapory przez Jej Wysokoæ Królow¹ El¿bietê nast¹pi³o 8 maja
1984 r.
Trzy stawid³a na pó³nocnym i jedno na po³udniowym brzegu
rzeki s¹ na sta³e podniesione, a w razie alarmu opuszcza siê je;
pozosta³ych szeæ spoczywa na dnie rzeki i w razie alarmu s¹
podnoszone. Cztery rodkowe stawid³a maj¹ d³ugoæ po 61 m,
a dwa skrajne  po 31,5 m. Ka¿de z nich wraz z przeciwciê¿arem
wa¿y oko³o 3 700 ton i mo¿e wytrzymaæ napór wody wiêkszy
ni¿ 9 000 ton.
Zamkniêcie zapory powoduje odciêcie górnego biegu rzeki
od morza. W okresach, w których nie wystêpuje zagro¿enie,
stawid³a spoczywaj¹ w specjalnych betonowych, pó³kolistych
zag³êbieniach wykonanych w dnie rzeki w ten sposób, ¿e
poziomo le¿¹ce stawid³o znajduje siê na poziomie dna, w ¿aden
sposób nie utrudniaj¹c ¿eglugi pomiêdzy filarami.
W momencie og³oszenia zagro¿enia niebezpiecznym
przyp³ywem, poruszane maszynami hydraulicznymi, le¿¹ce na
dnie stawid³a wysuwaj¹ siê obrotowo do góry o 90° od pozycji
spoczynkowej na dnie, tworz¹c stalow¹ cianê oporow¹ przeciw
zbli¿aj¹cemu siê przyp³ywowi. Dalszy obrót stawid³a o nastêpne
90° ustawia je w pozycji górnej, wykorzystywanej do celów
konserwacyjnych. Dwa skrajne stawid³a, które w pozycji
spoczynkowej podniesione s¹ do góry, s¹ wtedy opuszczane.
Ca³kowite zamkniêcie zapory trwa tylko 30 minut.
Za³ogê zapory stanowi 50 pracowników. Warunki, które
uznaje siê za stanowi¹ce zagro¿enie niebezpiecznym
przyp³ywem, mo¿na okreliæ ju¿ na 36 godzin przez
wyst¹pieniem takiego przyp³ywu. Decyzjê o zamkniêciu zapory
podejmuje dy¿urny kontroler na podstawie przewidywanej
wysokoci przyp³ywu, okrelanej przez specjalne s³u¿by
ostrzegaj¹ce o wysokich przyp³ywach sztormowych, oraz
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symulacji wykonywanych na specjalistycznym komputerze,
znajduj¹cym siê wewn¹trz zabudowy samej zapory. S³u¿by
ostrzegawcze stale monitoruj¹ przyp³ywy na wschodnim
wybrze¿u wysp brytyjskich. Ich ostrze¿enia o wysokich
przyp³ywach wydawane s¹ na podstawie informacji
uzyskiwanych z l¹dowych stacji meteorologicznych oraz ze
stacji na Morzu Pó³nocnym. Otrzymuj¹ one równie¿ odczyty
poziomu przyp³ywów z tak daleko po³o¿onych miejsc, jak
Stornway na wyspach Western Isles oraz Wick w pó³nocnej
Szkocji.
Zamkniêcie zapory ma zazwyczaj miejsce od jednej do
czterech godzin po odp³ywie, na trzy do czterech godzin przed
dotarciem do zapory fali wysokiego przyp³ywu. Przed
zamkniêciem zapory informacjê o tym fakcie otrzymuje Zarz¹d
Portu w Londynie, odpowiedzialny za stan ¿eglugi na Tamizie.
Zarz¹d Portu z kolei przekazuje ostrze¿enia ¿egluj¹cym na rzece
jednostkom drog¹ radiow¹ oraz poprzez rozmieszczone w górê
i w dó³ rzeki od zapory wietlne tablice sygnalizacyjne.
Niezale¿nie od tego, na samej zaporze pojawiaj¹ siê równie¿
informacje ostrzegawcze.
Na zakoñczenie ciekawostka finansowa: koszt ca³ej budowy
wyniós³ 535 milionów funtów (ponad 3 miliardy nowych
polskich z³otych!), a roczny koszt eksploatacji waha siê w
okolicach 5,5 miliona funtów.
Janina Poæwiardowska
Zespó³ ds. Informacji i Promocj
(Ilustracje z folderu wydanego przez Environment Agency)i
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Zatrzymalimy siê w s³oweñskiej bazie nurkowej Adriatic
Diving Line, umiejscowionej na wyspie Ist. Aby tam dotrzeæ,
trzeba skorzystaæ z us³ug promu. Z Zadaru na wyspê Ist p³ynie
siê oko³o 2 godzin. Ist jest niewielk¹ wysp¹, któr¹ zamieszkuje
oko³o 200 osób. Jest to urocze i spokojne miejsce o wyj¹tkowych
walorach turystycznych.
Wyjazd mia³ charakter naukowo-badawczy. Program
wyprawy zosta³ opracowany przez studentów Politechniki
Gdañskiej. Uwzglêdniono w nim badania w³asne oraz prace na
rzecz gospodarki morskiej. Zapoznalimy siê ze specyfik¹
nurkowañ w wodach o bogato rozwiniêtej florze i faunie oraz
poznalimy techniki fotografii podwodnej, trudne do
opanowania w Polsce ze wzglêdu na ma³¹ przejrzystoæ wody.
W programie wyjazdu przewidziana by³a seria wyk³adów
prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników bazy
nurkowej Adriatic Diving Line. Wys³uchalimy szeregu
wyk³adów przeprowadzonych przez pracowników bazy na temat
flory i fauny zamieszkuj¹cej pó³nocne wody Adriatyku oraz
sposobów ochrony ich przed niszcz¹c¹ dzia³alnoci¹ cz³owieka.
Poza bogat¹ dokumentacj¹ fotograficzn¹ nakrêcilimy materia³
filmowy. Zebrane materia³y zamierzamy przedstawiæ na Forum
Kó³ Naukowych Politechniki Gdañskiej 2002.
Wyjazd odby³ siê dziêki przychylnoci i pomocy pani
prorektor ds. kszta³cenia dr. hab. in¿. Alicji Konczakowskiej,
prof. nadzw. PG, dziekanów Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej  prof.
dr. hab. in¿. Ryszarda Krystka i dr. hab. in¿. W³adys³awa Koca,
dziekanów Wydzia³u Budownictwa Wodnego i In¿ynierii
rodowiska  prof. dr. hab. in¿. Bohdana Zadrogi i dr. hab. in¿.
Bernarda Quanta.
Niesamowicie czysta woda, piêkne ukszta³towanie dna
morskiego i bogate ¿ycie podwodne powoduj¹, ¿e dla
p³etwonurków miejsce to jest szczególnie interesuj¹ce.
Jedno jest pewne: warto tu wróciæ, bo zosta³o du¿o do
zobaczenia.
Aleksandra Drabata, Przemys³aw Nawrocki, Leszek Legat
Studenci Wydzia³u Budownictwa Wodnego i In¿ynierii
rodowiska

Naukowe Ko³o Badañ
Podwodnych w Chorwacji...

urkowanie jest nasza pasj¹. Powiêcamy temu ka¿d¹ wol
n¹ chwilê. Postanowilimy zorganizowaæ wyprawê nurkow¹. Nasze polskie wody s¹ zimne (i mamy je na co dzieñ), wiêc
zdecydowalimy siê na akwen znacznie cieplejszy. Wybralimy
Chorwacjê.
Cudowne krajobrazy Dalmacji, zabytkowe miasta i piêkna
pogoda zachêcaj¹ do odwiedzenia: Dubrownika, Splitu,
Szibenika oraz innych miast po³o¿onych wzd³u¿ unikatowego
wybrze¿a. Warto odwiedziæ równie¿ Park Narodowy Plitvickie
Jeziora i Park Narodowy Krka.
Chorwacja jest jednym z miejsc najczêciej odwiedzanych
przez p³etwonurków. Ka¿dy, kto tu by³ choæ raz i nurkowa³,
potwierdzi, ¿e miejsca do nurkowania s¹ bardzo ciekawe i
ró¿norodne. Wspania³e, czyste i ciep³e wody, bogate ¿ycie
podwodne Morza Adriatyckiego s¹ niew¹tpliw¹ pokus¹.
Widocznoæ pod wod¹ dochodzi do 30 m.
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