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Po Bachotku wyspy plywaj4
Bywaj4 mniejsze iwigksze - nawet do p6l hel<tara powierzchni. Rosn4 na nich drzewa.

Wiatr goni je po calyrn jeziorze, wpycha na dluZej w zatoczki, a potem nagle wypycha na

jezioro. Wszyscy je widz4, a po pewnym czasie ju2 ich nie ma. Mowa o dryfujqcych
wyspach na jeziorze Bachotek, kt6re stwarzajq realne zagro2enie dla Zeglujqcych lub
plywak6w, a tak2e dla infrastruktury oSrodk6w wypoczynkowych. Slu2by s4 wobcc nich

bezradne

W czwaltei( 2 sierprria, o godz. I 5.54 dryfrg4ce wyspy na jezlolze Bachotek (gmina Zbiczno) po

laz lrolejny postawily stra2ak6w na nogi, albowiem swoj4 obecr.ro3ciq zagrai.aly bezpieczeristwu

osob kolzystaj4cych z kqpielish. Stra2acy z Brodnicy or:az OSP Zbiczno i Pokrzydowo wsiedli na

lodzie nrotolowe, doplynEli do wysp, zahaczyli drzew a czyn sig dalo - od pas6w po stalowe liny
i odholowalije do linii brzegowej, gdzie pr6bowano je tlwale zaclurrowac do brzegu. Okazuje siq

jednak, 2e ruchoma wyspa z drzewostanem to nie pies, I<t6rego nro2na uwi4zai do br.rdy. DoSi

czqsto sytuacja wymyka sig spod kontrot, bo wyspy ulegaj4 deii'agnrentyzacj i - pod wplywenr

wiatru, fal i nurtu w przeplywowyrn j eztorze - rozpadaj4 sig na rrniejsze czgSci i dalej dLyfirj4,

niczym wolni 2eglarze. Tak zjednq wyspy powstaje nagle kilka mnrejszych. InformacjE o
zagro2eniu straiacy przekazali do zarz4dzaj4cego obszarer.n wodnym. R6wnie2 r nry

skielowaliSmy zapytania, j ak tg sprawg zamierza kontrolowac i rozwiqza( dzialajqce w Blodn icy

od I stycznia tego roku Pafistwowe Gospodarstwo Wodne,,Wody Polskie". Pracownicy odes.iali

nas jedr.rak do rzecznika Regionalnego Zarzqdu Cospodarki Wodnel w Gdariskr.r (na odpowiedzi
czeKamy ).

Okazaio siE, 2e po Bachotku dlyfowaly co najr,rniej dwie r.vyspy, l<tore wczeSniej mogly stanowic
jedno3c - jedna mniejsza, o powierzchni okolo i ara i dmga, wrgksza - okolo 7-arow:r. NajwiqceS

kiopotu bylo z t4 wiEkszE. Sporo wysiiku kosztowalo st'a2akow, byj4 opanowac i r-rstabilizowai,

a potem zal(otwiczyt przy blzegu - migdzy Stanic4 WodnE PTTK i oSlodi<ien.i wypoczynkowynr

Stepol, Tyrnczasem krn4brna wyspa po kilku dniach zerwaia sig z Ltwigzi. Byl 5 sierpnia, kiedy w
godzinach polannych na jez. Bachotek dlyfu.j4ca wyspa r,Lszkodzila inf'r'astluktur'g kqpieliska.

Zaalalrnowanj strazacy ponownie wsiedli na lodzie motorowe i spenetlowalijeziolo w
posztrkiwaniu uciehinierki. Znaleztono jq 300 metr'6w dalej od miejsca pierwotnego

zakotwiczenia, dostojnie opartq o brzeg jeziora. Ponownie przymocowano jq wigc do stalego lqdu

pzy pornocy pasow tlansportowych. Ponowiono te2 informacjg o zagro2eniu do za[z4dzaj4cego

akwenem. 7 sierynia po raz trzeci mocowano sig z pr6b4 trwalej stabilizacji tej wyspy. Jaki

bgdzie dalszy rozw6j tej historii nietmdno raczel przewidziec. Sami stra2acy do36 oglgdnie

wzrtrszaj4 ramionami w tym temacie w ge6cie zrozumialej bezradno6ci w nierownej walce z
silami przyrody.

Plywaj 4 od lat
Okazr,rje sig, 2e problem plywaj4cych wysp liczy sobie co najmniej 18 lat i dotyczy nie tylko
jeziora Bachotek, ale r6wnie2 innych akwen6w Pojezierza Blodnicktego - m.in. jeziora Niskie
Brodno.



- l7 lipca 2000 roku najeziorze Niskre Brodno pojawita sig nagle p{yi,vajzlca wyspa o

powierzchni okolo 5 ar6w - twierdzi bryg, Piotr Rutkowski, zastEpca l<otnendanta powiatowego

Panstwowej Stla2y Po2arnej w Brodnicy. - Doplyngla ona wtedy do pornostu, a stl'a2acy

przyrr.rocowali j 4 za pomoc4 stalowycl, lin do brzegu i wycigli z niej wszystkie drzewa. Z czasem

pol4czyla sig ona trwale z gruntem, porosla lo6lirmo6ci4 i tak pozosta{a.

A2 strach pon-rySle6, co by sig statro, gdyby gnana wiatrern, niczym Zaglowiec wyspa z impetem

uderzyla wjaz spigtrzaj4cy wodg przy starym mlynie na jeziorze. Ju2 w Sredniowiecztt in2ymena

wodna k-r'zyZackich budowniczych byla 1ak zaawansowana, 2e ten czamy scenariusz

przewidziano - przez zburzeme tamy na Niskim Brodnie splywaj4ce StrLrgq Brodnicq wocly

r.nogly zala6 i podtopi6 miasto wraz z wlogrrni wojskarnr oblegajqcynri i szturnru_jqcynri zrrek,
Chot Krzy2acy nigdy z tego wariantu nie skolzystali, plzecie2 Swietrrie o nim wiedzieli. Jeszcze

dzrS nre mo2na wyi<luczyi sytuacji, Ze taka nagle pojawiaj4ca siq wyspa mo2e uszkodzic.jaz

mlyfisJri. Na temat skutkow nawet nie walto podejmowai dyskusji, ale rlo2na im w pewnym

stopniu plzeciwdzia{ai, cho6by przez monitoring lub zabezpieczen ie .1azLr. o ile to w ogole

mo2hwe.

- KolejrT e zdatzenie z ruchomymi wyspami na jez:Lorze Bachotek odnotowane zostalo I czerwca

2012 roku, a zdjgcia :mo2rn zna\e26 w brodnickich portalach spo.iecznoSciowych - wyja6nia dalej

Piotr Rutkowski - Nie do wszystkich tego typu zdarzen srra2acy bylijednak wzywani, z tego

powodu tludno tr"r o peln4 i rzetelnq ewider.rcjg problemu na przestlzeni wieln lat.

Na telnat dryfuj4cych wysp na jeziorze Bachotek powstalo nawet kill<a arnatorskich filrl6w,
niekt6r'e dostgpne s4 w lntelnecie. Z obserwacji filn.rowcow wynrka,2e wyspa wyspie nierowna.

Podczas gdy ta na Niskir.n Brodr.rie wydawala sig odelwanym z nabrze2a i osunigtyn, do jeziora

fragmentem lasu - to z kolei te na Bachotku wydaj4 sig ruchomymi czgSciarni starego

trzcinowiska, polo6niEtego lrie tylko drzewani, ale r6wnie2 trzcinel, n.rigt4 i tonami wszelkiej

inr.rej wodnej ro6linno6ci. Nic wigc dziwr.rego,2e trudno okielzna6 tg do6i latwo rozrywaj4cq sig

powierzcl.rnig r jeszcze trudniej stabiLizowa6.

Sk4d sig bior4?
Sk4d sig w og6le biorq owe mieszanki p{ywaj4cej ro6linnoSci z drzewarri'J Niekt6r'e osoby

wskazujq budowg mostu w Tamie Brodzkiej w 2010 roku,.jako poczEtuk prc-'bleurLr. Przez

ingerenc.je w przylodg, podni6sl sig wtedy poziorn w6d powierzchnior'vych rra jeziolze natyle,2e

zdestabilizowalo sig rozlegle trzcinowisko z drzewam| wystgpuj4ce w tym r-ejonie. I tak kawalek

po kawalkn, w wigkszych lub mniejszych fragmentaclr jego czgSci po dziS dzien dlyf\4 po

jeziorze kr,r utrapieniu zan4dcy akwenu i stra2ak6w. Kilku obserwatolow rr:chomych wysp

twieldzi, 2e najwiEksza, jakq widzieli na Bachotku mogla nielzyi w przybli2eniu ocl 30 ar6w

nawet do p6t hektara. Jednak, 2e nikt na r.ri4 ze zroz,nrnialych wzglgd6w nie rvszedl i nie zmielzyl,
takie pomialy podaje siq w przybliZeniLr, ,,na oko".
- Choi na pocz4tl<u sierpnia po Bachotku dryfowa{y dwie lub nawet trzy wysepki, dzi6, 8 sielpnia

nie widai chyba 2adnej - wyja6niajeden z naszych lozrl6wc6w - To czy je wida6, czy nte zaleiy
od wiatru, kt6ry potrafi wepchn46 je na d{u2ej lub kr6cej w.jakieS ciche zatoczki, a gdy zmienia

siE jego kielunek, wysepki r6wnie nagle sq wypychane na jeziolo i znowu stwarzaj 4 zagro2enie.

Do tej pory, jak na razie nie bylo Zadnego wypadku z tego tytulu. My3lg, 2e wyspy nie zagraLajq

pla2owiczom, poniewa2 sq one glgboko zanurzone, wigc bez szansy ,,wyj6cia" na brzeg. Mog4
jedr.rak stwarzai zagro2enie dla os6b piywajqcych z bojkq pojeziolze lub w kajakach, lodziach

czy 2agl6wkach.

Zdaniem kielownika Stanicy Wodnej PTTK zjawisko ruchomych wysp wystgpnle w1aSciwie

prz-ez caly rok.



- Pod kor.riec wrze6nia ubreglego loku plywajqca wyspa uszkodzila plzgslo 1lomostlr - twierdzl

Jaostaw Orzech, kierownik Stanicy Wodnej PTTK nad jez. Bachotek. - Gdy wyspa zahacza o

pomost czgSci4 niezadrzewion4, jest szansa, 2e obgdzie siq bez zniszczeh, j edr.rak wtedy dr zewa

byly niebezpiecznie pochylone i wsungly sig pod pomost. Kilka lat temu do 6wczesnego

zarz4dcy jeziora wys{alem pismo w tej sprawie, kt6re pozostalo bez odzewu.

Rozerwa6 granatem!

Problem plywaj4cych wysp budzi spore emocje i zlozumia{e zainteresowan ie. Podczas, gdy dla

s{uZby i instytucji stajq sig one irytLr34cq spraw4 z uwagi na trudno6c jej rozwi4zania i

przecrwdzralania - dla turyst6w ulastaj4 one do miana wyj4tkowej atrakcji regionu. Podczas gdy

jedni z aparatami fotograficznymi pasjonuj4 sig obrazem bnrz, inni obserwujzl niecodzienne

zjawiska na niebie, mo2e znajd4 siE i poszukiwacze dryfujqcych wysp na Bachotku? Czy to do$c

niebezpieczne zjawisko przyrodnicze ma szansE sta6 sig kolejn4 zachQtz1 clla turyst6w do pobytLr

na naszyn.r Pojezierzu? Wa2niejsze wszak p),tanie w tej rnater ii brzmr - jak rozwi4zai ten

ploblen,. Domorosie iarr.ratorskie pomysly radzily na plzyktad, by takal wyspg wysadzi6 w
powietrze najlepiej... granatem! lnni powqtpiewaj 4,2e nic to nie da, bo lozpolcjowana w ten

spos6b wyspa po pewnym czasie znowu zbqe siE w jednE calo6i lub kilka mniejszych. TakajLrz

niestety ich ut'oda,2e sig lw4, potern I4czE i znowu rw4... Pon.rys*er.n stla2ak6w.lest wspomniana
pr6ba stabilizowania wysp i kotwiczenia przy brzegu, co przynosi raczej irednie efekty. Jeden z

naszych rozm6wc6w podsunql wart uwagi pornysl,2e trzeba wqy36 na trzcinowisko w re.jonie

Tamy Brodzkiel i wyci4i rosn4ce tam drzewa, bo to wlaSnie one wraz z gQstymi l<olonauri liSci

dzialaj4 na trzcinowiska mczyn Lagrel. Razem tworzq rod,zaj iagla z tfatw4, a bez zagla tratwa
daleko nie poplynie...
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