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ROLA ZALEWU RZESZOWSKIEGO W ZRÓWNOWA¯ONYM
ROZWOJU MIASTA
Streszczenie. Rozwój przestrzenny miast, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem i planowaniem przestrzennym, powinien byæ realizowany wed³ug zasad zrównowa¿onego rozwoju. W takich przypadkach bardzo wa¿ne jest zachowanie zasobów przyrody znajduj¹cych siê na terenie miast w stanie
naturalnym. Celem publikacji by³o przedstawienie niektórych aspektów zwi¹zanych z powstawaniem miejskich terenów rekreacyjnych oraz koniecznoœci¹ ochrony ich przed dalsz¹ zabudow¹.

WSTÊP
Cz³owiek dostrzega znaczenie roœlin i zwierz¹t, przestrzeni, powietrza, czy wody
w otoczeniu tym wyraŸniej, im bardziej zaawansowane s¹ procesy degradacji. Uœwiadamia sobie jednoczeœnie, ¿e ¿adna technologia nie jest w stanie zast¹piæ naturalnych
komponentów œrodowiska w pe³nieniu funkcji biocenotycznych, niezbêdnych tak¿e
dla ¿ycia Homo sapiens. Jednym z elementów wdra¿ania zasady zrównowa¿onego
rozwoju jest waloryzacja zasobów œrodowiska [Koz³owski 2005; Giordano 2005, 2006;
¯ylicz 2007; Hammerstein 2008], która uœwiadamia, ¿e œrodowisko przyrodnicze nie
jest dobrem wolnym. Umo¿liwia te¿ poznanie granic u¿ytkowania zasobów sygnalizuj¹c mo¿liwoœci ich wyczerpania. Ponadto uwiarygodnia wskaŸniki rozwoju gospodarczego i wspomaga dzia³ania administracyjne s³u¿¹ce ochronie œrodowiska. Dokonywanie oceny sozo-ekonomicznej jest potwierdzeniem d¹¿enia do praktycznego wprowadzania zasad zrównowa¿onego rozwoju oraz prób¹ sprostania uwarunkowaniom prawnym wynikaj¹cym z obowi¹zku wyceny skutków oddzia³ywania planowanych inwestycji na œrodowisko przyrodnicze.
Wœród zasobów o wartoœci szczególnie docenianej, s¹ œródl¹dowe zasoby wodne.
Odgrywaj¹ one rolê nie tylko jako Ÿród³o coraz bardziej ograniczonej wody s³odkiej, ale
decyduj¹ tak¿e np. o mikroklimacie, efektach rolniczego gospodarowania, czy w sposób poœredni, o ró¿norodnoœci biologicznej wielu zbiorowoœci roœlin i zwierz¹t, dla
których stanowi¹ sk³adnik ekosystemu. Kontakt z takim bujnym ekosystemem daje
ludziom mo¿liwoœæ odpoczynku.
Na zachodzie Europy, od dawna obserwuje siê swoist¹ „opiekê” cz³owieka nad
ka¿dym niemal zbiornikiem wodnym, zw³aszcza na terenach zurbanizowanych, gdzie
zbiorniki „prowadzone s¹” w sposób natury. Buduje siê sztuczne zbiorniki wodne jako
elementy ³adu przestrzennego (fot. 1), co w Polsce stanowi nadal rzadkoœæ.
Janusz R. MROCZEK, Joanna KOSTECKA – Wydzia³ Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet
Rzeszowski.
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Fot. 1. Projekt „ARMADA” zrealizowany w centrum biznesowo-mieszkalnym w mieœcie Hertogenbosch w Holandii. Kompleks zaprojektowano w nastroju holenderskich kana³ów, z czêœci¹
balkonów nad sam¹ wod¹. Widoczny jest sztuczny zbiornik wodny (d³ugoœci ok. 300 m i g³êbokoœci
ok. 30 cm) z systemem koj¹co szumi¹cych fontann i przep³ywaj¹c¹ wod¹. Przyjazny dla ludzi
projekt przyci¹ga tak¿e odpoczywaj¹ce ptaki. (fot. J. Kostecka)

CHARAKTERYSTYKA ZALEWU RZESZOWSKIEGO
Rzeszów jest gospodarczym, kulturowym i naukowym centrum Podkarpacia. Choæ
nale¿y do bardzo zagêszczonych miast w Polsce, posiada stosunkowo dobrze zachowane wewnêtrzne tereny zielone [Kostecka, Mroczek, P¹czek 2006; Czerniakowski
2005], po³¹czone z systemem zewnêtrznych wysp i korytarzy ekologiterenycznych.
Czy jednak to samo powiedzieæ mo¿na o jego wewnêtrznym mikroklimacie, za który
odpowiedzialne s¹ miêdzy innymi przestrzenie pokryte wod¹? Poniewa¿ œrodowiska
miejskie s¹ uci¹¿liwymi dla cz³owieka „wyspami ciep³a” [Bogdanowski 1972], wszelkie zbiorniki wodne na ich terenie s¹ nie do przecenienia jako zasoby poprawiaj¹ce
mikroklimat, warunki pracy i wypoczynku.
Zalew Rzeszowski zbudowano w 1973 roku, jako zbiornik retencyjny (o walorach
rekreacyjnych) o powierzchni 68 ha, d³ugoœæ 4 km i pojemnoœæ 1,8 mln m3 wody.
Rzekê Wis³ok przegrodzono zapor¹ ziemn¹ z centralnie usytuowanym jazem ruchomym. G³ównym celem budowy by³o zaopatrzenie miasta w wodê do celów komunal-

51

In¿ynieria Ekologiczna Nr 20, 2008

nych i przemys³owych, ochrona przeciwpowodziowa oraz zapewnienie mieszkañcom
Rzeszowa terenów rekreacyjnych. Obecnie Zalew Rzeszowski bardzo zmieni³ siê, w
stosunku do pierwotnie wyznaczonej roli. Wskutek zamulania powierzchnia zmala³a
zbiornika zmala³a do 42 ha. Zamulony obszar (16 ha) sta³ siê wodno-zielon¹ enklaw¹ w
centrum miasta (fot. 2). Zadomowi³y siê tu liczne zwierzêta krêgowe i bezkrêgowe, w
tym rzadkie gatunki ptaków. Wed³ug Wnuka i Mazuru-Rylskiej [2005] zalew i jego
najbli¿sze okolice (w tym rezerwat Lisia Góra) stanowi¹ miejsca lêgowe i odpoczynku
ptaków w czasie sezonowych przelotów oraz stanowi¹ sta³y ekosystem dla 227 gatunków ptactwa [Kawa 2004]. Czêœæ ptaków znajduje tu miejsca bardziej niedostêpne
(gatunki mizantropijne, w tym objêty ochron¹ œcis³¹ b¹czek Ixobrychus minutus), a
czêœci gatunków synantropizuj¹cych siê nie przeszkadza ani obecnoœæ spaceruj¹cych
tu ludzi i g³oœnej fabryki (jak¹ jest Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego - WSK), ani
bliskoœæ osiedli mieszkaniowych, czy ruchliwej drogi. Przestrzeñ, któr¹ obecnie zajmuje zbiornik wodny, ma wiêc znaczenie jako cenny i ograniczony zasób œrodowiska
przyrodniczego (przyjaznego zarówno dla flory, fauny, jak i samego cz³owieka). Dlatego, mimo niewielkich rozmiarów, w roku 2003 obszar zalewu rekomendowano do
sieci obiektów „Natura 2000”.
a)

b)

Fot. 2. Widok na Zalew Rzeszowski (fot. G. P¹czka): a) z ogólnodostêpnej alejki spacerowej,
b) z miejsca z utrudnionym dostêpem (widoczny gatunek roœliny chronionej – kotewka orzech
wodny Trapa natans L.)

Mo¿liwoœci rekreacyjnego wykorzystywania zalewu s¹, w porównaniu ze stanem
wyjœciowym w roku 1973, znacznie szersze. Wynikaj¹ nie tylko z jego dogodnej lokalizacji w obrêbie miasta, ale tak¿e z bezpoœredniego s¹siedztwa rezerwatu przyrodniczego „Lisia Góra” i usytuowania w jego obrêbie czêœci trasy œcie¿ki przyrodniczej im.
prof. W³adys³awa Szafera. Podnosi to wartoœæ przyrodnicz¹ i edukacyjn¹ obiektu.
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WIZJA ZALEWU RZESZOWSKIEGO W PRZYSZ£OŒCI
W³adze Rzeszowa robi¹ du¿o dla ekologicznego wizerunku miasta. Unowoczeœniono najwa¿niejsze arterie drogowe wewn¹trz i na obrze¿ach miasta, wzd³u¿ najwa¿niejszych ustawiono ekrany przeciwha³asowe, tabor autobusowy zasilany jest zmniejszaj¹cym obci¹¿enie powietrza gazem, funkcjonuj¹ coraz d³u¿sze œcie¿ki rowerowe (obecnie zajmuj¹ ju¿ 65 km i planuje siê zbudowanie dalszych 35 km). Du¿o uwagi poœwiêca
siê sprawom czystoœci i schludnoœci ulic. Wpisuje siê to w kilka podstawowych wskaŸników zrównowa¿onego rozwoju.
Istotnym zadaniem w tworzeniu zrównowa¿onej rzeszowskiej infrastruktury miejskiej s¹ dzia³ania w zakresie gospodarowania zrenaturyzowan¹ przestrzeni¹ wokó³
przep³ywaj¹cego przez miasto Wis³oka. Istniej¹ce spiêtrzenie na progu wodnym na
Wis³oku zostanie wykorzystane pro-œrodowiskowo; planuje siê tu monta¿ elektrowni
wodnej. W dba³oœci o ró¿norodnoœæ gatunków ryb zasiedlaj¹cych Wis³ok, a tak¿e ich
bezpieczne wêdrówki, na mosto-zaporze zostanie wykonana nowoczesna przep³awka, te wêdrówki w górê i w dó³ rzeki umo¿liwiaj¹ca. Wychodz¹c na przeciwko potrzebom bezpieczeñstwa mieszkañców (tak¿e wa¿nego z punktu widzenia ZR), planuje siê budowê podziemnego przejœcia pod nasypem drogowym. Umo¿liwi ono bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów, ale tak¿e mo¿na przypuszczaæ, ¿e w godzinach nocnych bêdzie skutecznie wykorzystywane przez zwierzêta (np. bobra czy
wydrê, obecne w tych okolicach).
Walory przyrodnicze obiektu wpisuj¹ siê, w wa¿ne dla zrównowa¿onego rozwoju,
promowanie zdrowego stylu ¿ycia i dzia³ania na rzecz wzrostu zainteresowania mieszkañców Rzeszowa aktywnymi formami rekreacji: bieganie, wêdkarstwo, jazda na rowerze lub rolkach.
Wyniki badañ ankietowych [Kostecka, Mroczek 2008], dotycz¹cych znajomoœci
i akceptacji funkcji spo³eczno-przyrodniczych Zalewu wskazuj¹, ¿e dla mieszkañców Rzeszowa ten obiekt jest wa¿ny, poniewa¿ realizuj¹ tu potrzebê kontaktu z natur¹ (44% ankietowanych) i mo¿liwoœæ odpoczynku podczas spaceru w zrenaturyzowanym wodno-zielonym kompleksie (22%). Badani udaj¹c siê nad Zalew pokonuj¹
dystans mieszcz¹cy siê przedziale od 300 m do 10 km. Dla prawie 20% ankietowanych wa¿n¹ okaza³a siê mo¿liwoœæ uprawiania tu czynnego sportu, z dala od ruchu
miejskiego.
Za obecnie najwa¿niejsz¹ funkcjê zalewu badani uznali funkcjê rekreacyjn¹, przeciwpowodziow¹ i u¿ytkow¹ (odpowiednio 34, 30 i 27% badanych). Niewielu (4%)
zdawa³o sobie jednak sprawê z funkcji przyrodniczych zalewu, choæ w pytaniu poprzednim potrzeba kontaktu z natur¹ i rekreacja by³y najliczniejsze ze wskazywanych
powodów i funkcji.
Wynika z tego wniosek o koniecznoœci dalszej edukacji mieszkañców Rzeszowa w
zakresie podstawowych za³o¿eñ zrównowa¿onego rozwoju (w p³aszczyŸnie przyrodniczej, spo³ecznej i ekonomicznej), do czego doskonale pomocnym obiektem jest w³aœnie obszar zalewu.
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Jak wykaza³y badania Kosteckiej [2007] wiedza Rzeszowian na temat tej wa¿nej
koncepcji jest niska. Optymizmem napawa jednak, ¿e analiza odpowiedzi uzyskanych
dziêki wspomnianym badaniom ankietowym [Kostecka, Mroczek 2008] (metod¹ deklarowanych preferencji), pozwoli³a stwierdziæ, ¿e na kluczowe pytanie, dotycz¹ce
chêci zap³aty pewnej sumy pieniêdzy na utrzymanie dotychczasowych funkcji przyrodniczych i spo³eczno-rekreacyjnych Zalewu Rzeszowskiego, a¿ 75% respondentów
udzieli³o odpowiedzi pozytywnej. Daje to nadziejê na powstawanie wa¿nego aspektu
œwiadomoœci spo³ecznej, ¿e godzenie procesów rozwoju gospodarczego z zachowaniem zasobów wody i zieleni musi byæ g³êboko przemyœlane i przyjmowaæ rozwi¹zania
na wzór doœwiadczeñ krajów skutecznie realizuj¹cych zrównowa¿ony rozwój. To pojêcie coraz wyraŸniej daje siê rozpoznawaæ w praktyce w wielu miejscach na zachodzie Europy, a podró¿uj¹cy Polacy potrafi¹ doceniæ przyjazne cz³owiekowi rozwi¹zania
urbanistów.
Mieszkañcy Rzeszowa doceniaj¹ i wykorzystuj¹ wielostronne atuty „zielono-wodnej enklawy” w œrodku swojego miasta. Zgodnie chcieliby tak¿e czêœæ pieniêdzy ze
swoich podatków przeznaczyæ na ochronê wspomnianych terenów. Ocena ta powinna byæ znana w³adzom miasta i wziêta pod uwagê przez planuj¹cych jego dalszy
rozwój (tab.1).
Rzeszów, jak inne miasta bêdzie rozwija³ siê dalej. Wa¿ne by jego zasobami przyrodniczymi gospodarowano rozwa¿nie [Koz³owski 2006]. W pogoni za korzyœciami
gospodarczymi, Rzeszów nie mo¿e utraciæ, równie cennych funkcji spo³eczno-przyrodniczych, które tak ³atwo obecnie jest zwi¹zaæ z istniej¹cym zbiornikiem na Wis³oku. Dobre rozwi¹zania w tym zakresie umo¿liwi¹ tak¿e wykorzystanie zalewu jako
elementu promocji miasta w ramach programu: „Rzeszów - miasto in plus” a w
przysz³oœci mog¹ zadecydowaæ o udziale Rzeszowa w Unijnej wymianie dobrych
praktyk.

PODSUMOWANIE
Rozwój przestrzenny miast, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem i planowaniem przestrzennym, powinien byæ realizowany wg zasad zrównowa¿onego rozwoju. Rozwój
Rzeszowa nale¿y wiêc tak¿e planowaæ tak, aby nie ograniczaæ ci¹gle zachowanych w
obrêbie miasta powierzchni terenów wodnych i zielonych. Powinny byæ one wykorzystywane w sposób przyjazny zarówno dla ró¿norodnoœci biologicznej jak i mieszkañców miasta. W planowaniu dzia³añ, podpor¹ powinna staæ siê opinia mieszkañców,
uzyskana np. metod¹ badañ ankietowych.
Planuj¹c rozwój miasta nale¿y uwzglêdniaæ doœwiadczenia innych i modyfikowaæ
je tak, aby mog³y stanowiæ czêœæ w³asnych rozwi¹zañ w kierunku efektywnoœci operacyjnej i zminimalizowania wp³ywu naszej dzia³alnoœci na œrodowisko. Planowane
zmiany musz¹ mieæ dobr¹ strukturê organizacyjn¹ oraz posiadaæ wsparcie odpowiednich specjalistów. Informacje o nich musz¹ byæ ³atwo dostêpne.
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Tabela 1. Przyk³adowe wskaŸniki ZR, które mo¿na by wykazaæ w Rzeszowie w przysz³oœci,
w oparciu o zbiornik wodny na Wis³oku
P³aszczyzna

Przyk³ady wskaŸników
wzrost liczby gatunków roœlin i zwierz¹t
znajduj¹cych siedlisko w obszarze zbiornika
wodnego na Wis³oku

zminimalizowanie negatywnego wp³ywu cz³owieka
na zbiornik wodny np. przez usprawnienie
gospodarki odpadami (ustawienie liczniejszych
koszy na œmieci zmieszane i zorganizowanie
dzia³aj¹cych punktów selekcji odpadów)
Przyrodnicza sprzê¿one z planami budowy elektrowni wodnej na
Wis³oku uzyskiwanie ekologicznego pr¹du,
przekazywanego do systemu oœwietlenia
elektrycznego w rejonie zalewu (i nie tylko), lub
zainstalowanie oœwietlenia fotowoltaicznego.
Uzyskiwany efekt to zmniejszenie emisji CO2
ustanowienie i egzekwowanie stref ciszy w obrêbie
czêœci obszarów najcenniejszych przyrodniczo (bez
ograniczania mo¿liwoœci ich odwiedzania)
wzrost liczby osób doceniaj¹cych kontakt z przyrod¹ w obszarze zbiornika wodnego na Wis³oku
mierzona spacerem /piknikiem/ wycieczk¹ rowerow¹ na tydzieñ / miesi¹c / rok
organizacja wiosennych i jesiennych akcji
„sprz¹tamy po innych dla siebie”
zmniejszenie liczby wypadków (w tym utoniêć) w
Spo³eczna
rejonie zbiornika
promocja programów i akcji upowszechniaj¹cych
wiedzê o znaczeniu zasobów wodnych w zrównowa¿onym rozwoju miast, prawie do wypoczynku w
kontakcie z natur¹, kulturze wypoczynku itd.
regularne organizowanie badañ na temat oczekiwañ
mieszkañców w zakresie zagospodarowania przestrzeni
wokó³ zalewu
u³atwienia startu ma³ym firmom pragn¹cym
zainwestować w proœrodowiskow¹ infrastrukturê
wypoczynku np.:
– ma³e jad³odajnie zamykane zgodnie z naturalnym
rytmem otoczenia przyrody, funkcjonuj¹ce z
niskimi wskaŸnikami obci¹¿enia œrodowiska,
Ekonomiczna
– dobrze zorganizowane punkty widokowe umo¿liwiaj¹ce obserwacjê przyrody z zachowaniem
absolutnej ciszy
wzrost nak³adów rady miasta na infrastrukturê
wypoczynku w obszarze zbiornika wodnego na
Wis³oku

Cechy organizacji zastosowania
udzia³ uczelni wy¿szych Rzeszowa w regularnej ocenie ró¿norodnoœci biologicznej okolic
zalewu
odpowiedzialnoœć organizacyjna
s³u¿b Zieleni Miejskiej i RZGW

poparcie urzêdu i rady miasta dla
starañ firmy anga¿uj¹cej siê w
budowê elektrowni wodnej na
mosto-zaporze na Wis³oku
uaktywnienie s³u¿b porz¹dkowych
miasta, promocja dzia³ania
spo³ecznych organizacji porz¹dkowych
pomiar z pomoc¹ ankieterów
nale¿¹cych np. do organizacji
ekologicznych
propagowanie akcji w szko³ach i
zak³adach pracy
organizacja miejskich s³u¿b
porz¹dkowo-ratowniczych
WFOŒ i GW, RZGW, Urz¹d
Miasta Rzeszowa
urz¹d miasta we wspó³pracy z
uczelniami i szko³ami
zaanga¿owanie proœrodowiskowych programów pomocowych i
rzeszowskich przedsiêbiorców
prywatnych buduj¹cych „zielony
wizerunek firmy”

analiza dokumentów w zakresie
corocznych planów i realizacji
bud¿etu miasta
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THE VALUE OF WIS£OK RESERVOIR IN RZESZÓW FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE CITY
Summary
The spatial development of cities, accordingly to the law and spatial planning, should be realized with
respect to the principles of sustainable development. In such actions, the consciousness of multifaceted value of natural resources inside the city become very essential. The aim of the paper was to
show the chosen aspects of the remaining “water and green urban areas” and the need of securing it from
further urbanization.
Key words: enclave of water, city, value evaluation.
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