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I.WSTĘP

Nazywam się Karina Nowińska i 

jestem  uczennicą  IV  Liceum 

Ogólnokształcącego  im.  Henryka 

Sienkiewicza  w  Częstochowie. 

Geografią  interesuję  się  od  czasu 

gimnazjum. Z trzech zaproponowanych 

tematów  wybrałam  ten,  dotyczący 

charakterystyki niewielkiego sztucznego 

zbiornika.  Niedaleko  miejsca  mego 

zamieszkania znajduję się glinianka o nazwie     Fot.1. Zbiornik „Michalina”, fotografia od strony

„Michalina”. Jest ona bliska mojemu                  północno - wschodniej (autor: Karina Nowińska)

sercu,  gdyż  często  wybierałam  się  w  jej  urokliwe  okolice  na  spacery.  Postanowiłam  więc 

dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat. 

Przy charakteryzowaniu położenia akwenu, ukształtowania powierzchni oraz budowy      

geologicznej wykorzystałam własne obserwacje,   mapy topograficznych i plan miasta. Informacje 

dotyczące historii  glinianki  udało mi się zdobyć dzięki  uprzejmości  prezesa Polskiego Związku 

Wędkarskiego „Okoń” przy ISD Huta Częstochowa, Dariusza Kapinos. W zebraniu informacji o 

rybach i zarybianiu pomógł mi wiceprezes PZW „Okoń”, Zbigniew Sobierajski oraz członek PZW 

Zarządu  Okręgu,  Robert  Amborski.  Wywiad  przeprowadzony  z  łowiącymi  na  tym  zbiorniku 

wędkarzami  pomógł  mi  w  przedstawieniu  informacji  o  szczegółach  wędkowania.  Cechy  i 

właściwości  wody  określiłam  organoleptycznie.  W  swej  pracy  wykorzystałam  wiadomości  z 

wymienionych pozycji w bibliografii. Dodatkowo w napisaniu pracy pomogły mi badania i pomiary 

terenowe oraz własna wiedza.

II. GENEZA, POŁOŻENIE GLINIANKI MICHALINA I JEJ PARAMETRY

1. Pochodzenie glinianki Michalina.

W 1896  r.  powstał  Zakład  Ceramiczny,  założony  przez  Stanisława  Helmana.  Nadał  on 

przedsiębiorstwu  nazwę  „Michalina”.  Nie  zdołałam  dowiedzieć  się,  dlaczego  właśnie  to  imię 

zostało użyte. Zbiornik, o tej samej nazwie, powstał w wyniku eksploatacji iłów zwartych, którą 

podjęto już w 1897r.1 Wydobywany surowiec służył  do produkcji  wyrobów z gliny,  cegły oraz 

1  Karta Inwentaryzacyjna występowania złóż kopalin stałych, Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w 
Częstochowie, 2.06.1980r.
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pustaków. Cegielnia została upaństwowiona w latach 1946-19492. Eksploatacja prowadzona była 

do początku lat 70-tych XX w. 

W latach 1966-1972 glinianka zalewana była samoczynnie.  Zbyt  szybko rosnący poziom 

wody  zagrażał  zalaniem  pobliskich  terenów.  Aby  temu  zapobiec  został  założony  drenaż 

odprowadzający  wodę  ze  zbiornika  do  Warty.  W  1995  r.  musiał  interweniować  Sztab 

Antykryzysowy,  gdyż  odpływ  do  rzeki  został  zapchany  przez  śmieci  i  poziom  wody  znów 

niebezpiecznie zaczął się podnosić. Od tej pory woda utrzymuje się na tym samym poziomie. Dziś 

woda  w  zbiorniku  bierze  się  głownie  z  wód  gruntowych,  wód  opadowych  i  spływu 

powierzchniowego. 

Od 1974 r. zbiornik dzierżawiony jest przez Polski Związek Wędkarski od Urzędu Miasta 

Częstochowa.  „Michaliną”  opiekuję się  Koło PZW „Okoń” przy ISD Huta Częstochowa,  które 

decyduje m.in. o zarybianiu zbiornika. 

Fot. 2. „Michalina” zimą, styczeń 2009r. (autor: Karina Nowińska)

        2. Położenie zbiornika.

Wyrobisko, wykorzystywane przed laty przez kopalnię surowca ilastego „Michalina”, poło-

żone jest w południowej części miasta Częstochowa, w dzielnicy Błeszno. Od strony północnej i 

północno – wschodniej zbiornika przebiega ulica Jęczmienna. Akwen oddalony jest o około 200 

metrów od skrzyżowania al. Wojska Polskiego ( trasa DK1 Warszawa - Katowice ) z ul. Bugajską 

2  Archiwum Państwowe w Częstochowie, Miejska Rada Narodowa sygnatura 2/329
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(droga nr 46 w kierunku na Kielce). Obok zbiornika, od strony wschodniej w odległości ok. 40m, 

przebiega trasa kolejowa Warszawa - Katowice. 

Dzielnica Błeszno, na terenie której znajduje się sztuczny zbiornik „Michalina” leży w Ob-

niżeniu Górnej Warty, wypreparowanym w utworach środkowej jury.  Rzeka Warta, skręcając na 

obszarze miasta w kierunku wschodnim, wyznacza granicę między Wyżyną Częstochowską i Wy-

żyną  Wieluńską.  Rzeka  ta  płynie  równolegle  do  „Michaliny”.  Znajduje  się  ona  ok.  200 m na 

wschód od wyrobiska. W odległości ok. 460 m od glinianki od Warty odchodzi kanał Kucelinka, 

wybudowany na potrzeby Huty im.  B. Bieruta (obecnie Huty Częstochowa).

Zbiornik położony jest na wysokości ok. 252 m n.p.m. Współrzędne geograficzne „Michali-

ny” to  50°46'08''N oraz 19°9'59''E. Brzeg akwenu od strony południowej otoczony jest wysokim, 

betonowym murem, za którym znajdują się zabudowania byłej cegielni „Michalina”. Po stronie pół-

nocnej brzegu znajduje się jeden budynek mieszkalny.

Ryc.1 Fragment planu miasta Częstochowa ze zbiornikiem „Michalina”3

       3. Parametry zbiornika

Sztuczny zbiornik „Michalina” ma nieregularny kształt. W 

momencie  powstania  zbiornika  jego powierzchnia  wynosiła  ok. 

3ha  (30  000m2).  Udało  mi  się  dowiedzieć,  że  jego  głębokość 

wtedy sięgała nawet 30m. Aby obliczyć pojemność zbiornika w 

momencie  jego zalewania  skorzystałam ze  wzoru na obliczenie 

objętości  stożka:  V=P*1/3h,  gdzie  P to  powierzchnia  zbiornika 

Ryc.2 Szkic służący do obliczenia

(przyjęłam 30 000m2), a h to głębokość (przyjęłam 30m). Wynika        pojemności zbiornika

3  Plan miasta Częstochowa, Kłobuck, Koziegłowy. Skala 1:20 000. Wydawnictwo Kartograficzne, Warszawa 2006
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z tego, że pojemność wynosiła ok. 300 000m3. Oczywiście jest to przybliżony i niepotwierdzony 

przez żadne dokumenty wynik.              

Poprzez  zalewanie  glinianki  oraz  liczne  osuwiska  ziemi powierzchnia  „Michaliny” 

powiększyła się do 5,5ha. Dodatkowo, aby sprawdzić tą informację, postanowiłam sama obliczyć 

powierzchnię zbiornika. Wykorzystałam do tego zarys kształtu akwenu na papierze milimetrowym 

przyłożonym do planu miasta (ryc.1)  w skali  1:20 000 (1 mm2
 na mapie to 400 m2

 w terenie). 

Skorzystałam ze  wzoru  400a  (jednostka  – metry  kwadratowe),  gdzie  a  to  ilość  zamalowanych 

kratek. Wynik wyniósł ok. 6ha , a więc zbliżony do podawanej przez PZW powierzchni.

Kumulacja osuwającego się materiału ilastego na dnie spowodowała zmniejszenie głęboko-

ści do maksymalnie 13m. Wpłynęło to na zmniejszenie się pojemności zbiornika. Do obliczenia ak-

tualnej pojemności glinianki wykorzystałam przytoczony już wcześniej wzór, lecz za pole przyję-

łam 55 000m2, a za głębokość 11m (jako średnią głębokość). W tym przypadku wynik wyniósł nie-

co ponad 200 000m3.

Ze względu na nieregularny kształt glinianki nie mogłam obliczyć długość linii brzegowej 

ze wzoru. Postanowiłam więc, idąc wzdłuż zbiornika, policzyć liczbę zrobionych kroków, a następ-

nie pomnożyć uzyskaną liczbę przez średnią długość jednego kroku (1 krok= 60cm). Po obejściu w 

koło całego zbiornika wyszło 1035 kroków, z czego wynika, że cała linia brzegowa „Michaliny” 

równa się 621m.  

Na  podstawie  planu  Częstochowy obliczyłam,  że  zbiornik  „Michalina”  ma  długość  ok. 

240m (na osi N-S) oraz szerokość ok. 200m (na osi W-E).

III. CHARAKERYSTYKA  ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO  ZBIORNIKA  I JEGO 

OTOCZENIA

1.Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna.

Częstochowa  położona  jest  na  styku  trzech  mezoregionów  (ryc.  3)  –  Wyżyny 

Częstochowskiej (341.31), Wyżyny Wieluńskiej (341.21) i Obniżenia Górnej Warty (341.25).

Obniżenie  Górnej  Warty,  na  obszarze  którego  znajduje  się  zbiornik  „Michalina”,  to 

subsekwentna  bruzda  u  podnóża  kuesty  Wyżyny  Częstochowskiej,  wypreparowana  w  mało 

odpornych  na  erozję  rudonośnych  iłach  środkowojurajskich,  przykrytych  piaskami  i  glinami 

czwartorzędowymi4. 

4  Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s.251 
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Ryc. 3 Mezoregiony północnej części wyżyny Śląsko Krakowskiej (Kondracki J. 2000)

Tab.  1  Litologia  i  stratygrafia  osadów  budujących  monoklinę  śląsko-krakowską   na  obszarze 

Częstochowy.

Stratygrafia Litologia
K

E

N

O

Z

O

I

K

czwartorzęd Holocen Piaski i żwiry rzeczne, torfy

Plejstocen Piaski, żwiry, gliny zwałowe

M

E

Z

O

Z

O

I

K

Jura górna (malm) Wapienie skaliste i płytowe

środkowa 

(dogger)

Iły  i  iłowce  z  syderytami  ilastymi  i 

sferosyderytami

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Surowce mineralne woj. częstochowskiego”, Wydawnictwa Geologiczne,  

Warszawa 1981
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Granicę między Wyż. Częstochowską, a Obniżeniem Górnej Warty stanowi kuesta, czyli 

próg strukturalno-denudacyjny. Próg rozwinął się na wychodniach  wapieni górnojurajskich np. na 

Złotej Górze (40 m). W sąsiedztwie kuesty – ale już w obrębie Obniżenia Górnej Warty występują 

góry świadki zbudowane z wapieni np. wzniesienia Jasnej Góry, Błeszna, Ostatniego Grosza. 

Najbliżej od Michaliny znajduje się wzgórze Błeszno o wysokości 298,5 m n.p.m., bo w 

odległości ok.1,5 km. 

Pod względem geologicznym jest to monoklina śląsko-krakowska, zbudowana z utworów 

permu,  triasu i  jury .  Na obszarze Częstochowy górną część monokliny  stanowią skały z jury 

środkowej i dolnej (tab. 1). Skały budujące monoklinę zapadają w kierunku NE. Monoklina śląsko-

krakowska, będąca przedłużeniem monokliny przedsudeckiej,  została  ostatecznie wypiętrzona w 

kredzie.  W podłożu  monokliny  i  niecki  występują  sfałdowane  utwory  paleozoiczne  po  karbon 

włącznie.

Najwyższa część osadów jury środkowej reprezentowana jest przez wapienie piaszczyste i 

dolomityczne. Ich zwietrzała warstwa odsłania się w południowej stromej ścianie glinianki (fot.3).

Wysokość dna doliny Warty na obszarze Częstochowy wynosi od  250 m do 237 m n.p.m. 

Sam zbiornik leży na ok 252 m n.p.m.

Od strony południowej i południowo – zachodniej znajdują się dwie duże skarpy, które w 

najwyższym punkcie sięgają ok. 8m od powierzchni wody. Skarpy te ulegają procesom niszczenia: 

zachodzi  tu  odpadanie,  spływ  wód  opadowych,  erozja  wietrzna,  a  także  niszcząca  działalność 

człowieka.  

Piasek,  pochodzący  ze  skarp  po  stronie  południowo-  wschodniej,  badałam  za  pomocą 

dotyku (fot.4). Miał małe ziarna, a także wyczuwana była duża ilość gliny. 

Fot.3  Warstwa  zwietrzałych  wapieni  w  

skarpie                              Fot. 4 Badanie piasku 

             (autor: Karina Nowińska)                                                (autor: Karina Nowińska)         
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W publikacji „Surowce mineralne woj. częstochowskiego”5 znalazłam takie informacje:

„Złoże Michalina tworzą szare i ciemnoszare iły mułkowate,  w stropowej części szarobrunatne, 

złupkowane,  nieco  wapniste,  ze  szczątkami  fauny,  miejscami  ze  skupieniami  pirytu.  Miąższość 

złoża w granicach rozpoznanych za pomocą 37 wierceń wynosi przeciętnie 17,1m. Grubość nakładu 

składającego się z czwartorzędowych piasków i żwirów różnoziarnistych waha się od 0 do 3m, 

przeciętnie 1,2m. Spąg złoża stanowią iły rudonośne doggeru, bliżej nie rozpoznane. Iły doggerskie 

ze  złoża  Michalina  stanowią  dobrej  jakości  surowiec  ceramiki  budowlanej,  z  którego  w 

miejscowym  zakładzie  produkuje  się  wyroby  ceramiczne  grubo-  i  cienkościenne  oraz  drążone. 

Roczna wielkość wydobycia wynosi przeciętnie 13 tys.m3, a zasoby złoża wynoszą około 0,8 mln 

m3 iłów.” 

Ryc.4 Eksploatacja utworów ilastych doggeru; złoże Michalina w Częstochowie-Bugaju.6

Badania prowadzone przez częstochowskich przyrodników wykazały, że „w strefie litoralu 

dno jest twarde – piaszczysto-gliniaste. W zatokach może być zamulone”7

5 Wielgomas L. (red) Surowce mineralne woj. częstochowskiego, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1981, s.63,64

6 Tamże, s.64

7  Cabała S., Gębicki C., ... Ekosystemy wodne Częstochowy,  s.4
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2. Cechy wody zbiornika.

Cechy  fizykochemiczne  wody  w  Michalinie 

określiłam organoleptycznie. Woda jest bez zapachu (lub 

jest  on  bardzo  niewielki)  i  smaku.  Cechuje  się  dużą 

przezroczystością (fot.5 ).

 Przy brzegu, w odległości do ok. 2 m, widać dno. 

Biorąc pod uwagę jej cechy – niewielki zapach, osadzanie 

się mułu na dnie, rozwój życia organicznego zaliczyłam 

wodę z akwenu „Michalina” do II klasy czystości. 

Woda we wszystkich gliniankach Częstochowy 

jest              Fot. 5 Badanie cech wody                           

wolna od azotanów, w większości jest twarda lub                              (autor: Karina Nowińska)

bardzo twarda i ma odczyn lekko zasadowy.8                                   

       

3. Roślinność zbiornika i otoczenia. 

Do gatunków roślin, występujących w wodzie należą : wywłócznik kłosowy (Myriophyllum 

spicatum), rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum), moczarka kanadyjska (Elodea 

canadiensis)(fot.6), jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum).9 

W strefie  litoralu  (przybrzeżnej)  rosną głownie rośliny wynurzone (szuwary).  Należą  do 

nich  m.in.:  szuwar  trzcinowy (Phragmitetum  australis),  którego  jest  najwięcej,  trzcinnik 

(Calamagrostis Adans.) oraz tatarak zwyczajny (Acorus calamus)(fot.7). 

          
 Fot.6  Moczarka  kanadyjska  w  wodzie             Fot.7  Tatarak   zwyczajny   w  zbiorowisku  

szuwarowym

8 Tamże s. 5
9   Cabała S., Gębicki C., Pierzgalski K., Zygmunt J.: Przyroda Częstochowy cz. III Dolina Warty . www.częstochowa-

.pl/miasto_1/srodowisko/ochr_przyr Częstochowa 2009

10
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           (autor:  Karina  Nowińska)  

(autor: Karina Nowińska)

W  zbiorowiskach  ruderalnych  (obszarach 

poddawanych  intensywnej  działalności  człowieka), 

które stanowią liczną grupę, można spotkać : trzcinnik 

piaskowy  (Calamagrostis  epigeios), ostrożeń 

pospolity  (Cirsium  arvense),  krwawnik  pospolity 

(Achillea  millefolium),  bodziszek łąkowy (Geranium 

pratense),  perz  właściwy  (Agropyron  repens), 

jastrzębiec  gładki  (Hieracium  Laevigatum),  dziurawiec  zwyczajny  (Hypericum  perforatum), 

pięciornik gęsi (Potentilla anserina), mniszek                Fot.8 Jeden z pomostów, obok niego szuwar 

pospolity (Taraxacum officinale), pasternak                            trzcinowy  (autor: Karina Nowińska)  

zwyczajny (Pastinaca sativa).10

Innymi roślinami rosnącymi w strefie brzegowej są: skrzyp (Equisetum), jeżyna (Rubus pli-

catus),  bodziszek  żałobny  (Geranium  phaeum),  koniczyna  łąkowa  (Trifolium  pratense),  mięta 

(Mentha), poziomka (Fragaria vesca), którą można spotkać od strony południowej. Na południo-

wych, zacienionych skarpach licznie występuje mech.

Największą  część  wszystkich  drzew 

występujących  wkoło  całego  zbiornika  stanowi 

robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) oraz drzewa 

z  gatunku  wierzbowatych  (fot.10):  wierzba  biała 

(Salix  albaolsza),  wierzba  krucha  (Salix  fragilis), 

wierzba iwa (Salix caprea) oraz wierzba szara (Salix  

cinerea). Innymi  występującymi  gatunkami  drzew i 

krzewów są: olsza czarna (Alnus Mill), dąb kanadyjski 

(Quercus  robur),  brzoza  (Betula),  osika  (Populus  

tremula),  klon  pospolity  (Acer  platanoides),  topola 

(Populus),  jawor  (Acer  pseudoplatanus),  jarzębina 

(Sorbus aucuparia). Co ciekawe, nad brzegiem można 

spotkać  także  drzewa  owocowe:  dzikie  jabłonie 

(Malus  sylvestris)(fot.9) oraz  dzikie  grusze  (Pyrus 

communis). W wyższych partiach brzegu, od strony 

Fot.9 Dzika jabłoń na brzegu „Michaliny” (autor: Karina Nowińska)

10 Tamże s.12
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południowej  i  południowo  –  zachodniej  można  spotkać  sosnę  (Pinus  sylvestris).  Widać  to 

zróżnicowanie gatunków drzew od typowych gatunków lasów liściastych po drzewa sadzone w 

sadach czy ogrodach. Spowodowane jest to tym, że sporo drzew i krzewów zostało posadzonych 

przez człowieka.

Fot.10 Pas wierzb po zachodniej stronie glinianki (autor: Karina Nowińska)

        4. Fauna zbiornika i otoczenia.

Z informacji zamieszczonych w opracowaniu  Ekosystemy wodne Częstochowy  wynika, że 

świat  zwierzęcy  zbiornika  i  jego  otoczenia  można  podzielić  na  dwie  grupy:  kręgowców  i 

bezkręgowców.  Przeważającą  grupę  kręgowców  stanowią  ryby.  Ichtiofauna  ukształtowana  jest 

przez  coroczne zarybianie  zbiornika. 

Występują  tutaj:   karpie  (Cyprinus 

carpio),  szczupaki  (Esox  Lucius),  

karasie  srebrzyste  (Carassius 

auratus),  okonie  (Perca  fluviatilis),  

leszcze (Abramis brama), liny (Tinca 

tinca), amury  (Ctenopharyngodon 

idella),  jazie (Leuciscus idus),  klenie 

(Leuciscus  cephalus),  węgorze 

(anquilla  anquilla),  kiełbie  (Gobio 

gobio),  wzdręgi  (Scardinus  

erythrophthalmus), płocie (Rutilus rutilus)            Fot.11 Zarybianie karpiem, 25.04.2008r.  

                                                                                      (autor: Zbigniew Sobierajski)
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oraz sumy (Silurus glanis).

PZW „Okoń” przy Hucie corocznie przeznacza kwotę 3 000 zł na zarybianie podległych mu 

akwenów. 

Poniższa tabela  przedstawia ilość w kilogramach bądź sztukach wpuszczonych gatunków 

ryb do zbiornika w następujących latach. 

Tab. 2 Ilość w kilogramach bądź sztukach wpuszczonych gatunków ryb do zbiornika „Michalina” 

w następujących latach.

Gatunek ryby 2001r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2010r.
Karp 550kg. 450kg. 550kg. 550kg. 450kg. 650kg.
Karaś złocisty 240kg. 90kg. - - - -
Karaś srebrzysty - - 250kg. 120kg. - -
Szczupak - 1000szt. - - - -
Narybek szczupaka 25 000szt. - - 25 000szt. 25 000szt. -
Węgorz 2kg. - - - 2,5kg. 4kg.
Pstrąg - - - - 30kg. 121kg.
Amur - - - 110kg. - -
Lin - - - - - 100kg
Narybek siei -- - - - 50kg.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od  Zbigniewa Sobierajskiego, wiceprezesa Koła PZW 

„Okoń” przy Hucie.

Kolejną, o wiele mniejszą grupę stanowią ptaki. Spotykane gatunki to:  krzyżówka (Anus 

platyrhynchos) oraz śmieszka (Larus ridibundus). Oba te gatunki zaliczamy to grupy ptaków zala-

tujących (te, które na okres zimy przylatują do nas z północy i wschodu)

Największą grupę bezkręgowców stanowią owady. Do grupy ważek należą np.: świtezianka 

dziewica (Calopteryx virgo), szablak podobny (Sympetrum strolatum), łętka dzieweczka (Coena-

grion puella), pioronóg (Platycnemis pennipes) – licznie występujący, charakterystyczny dla odona-

tofauny zbiornika. Z rodziny chrząszczy spotkać można np.: pogrążka (Laccophilus minutus), dzie-

rożnicę (Dryops sp.), kałużnicę (Ochthebius sp.). Pluskwiaki reprezentuje głównie nartnik (Gerris  

argentatus), charakterystyczny dla tego zbiornika. Inne występujące grupy owadów to chruściki, 

motyle i muchówki. 

Do rodziny pajęczaków należą kwadratnik (Tetragnatha extensa), występujący nad wodą, w 

strefie makrofitów brzegowych, oraz topik (Argyroneta aquatica), - częsty w płytkim litoralu. Gru-

pę mięczaków stanowią ślimaki np. zagrzebka pospolita (Bithynia tentaculata) – wyraźny dominat 

w malakofaunie, czy zatoczek lśniący (Segmentina nitida), liczny w strefie płytkiego litoralu.     
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Interesujące jest także występowanie w gliniance „Michalina” racicznicy zmiennej (Dreis-

sena polymorpha)11 z rodziny małżowatych, która charakterystyczna jest dla strefy płytkiego litora-

lu. Małże są wydajnymi biologicznymi filtratorami wody, zmniejszającymi w niej zawartość biose-

stonu. Zaskakujące jest także występowanie pijawki rybiej (Piscicola pojmanskae) –nowo opisane-

go gatunku pijawki (Bielecki,1986), unikatowego w skali europejskiej. Pijawka rybia jest ektopaso-

żytem amura i karpia. Na uwagę zasługuje także  rzadki wypławek tygrysi (Dugesia tigrina), nie-

liczny na roślinach wodnych oraz młode osobniki raka amerykańskiego (Dugesia tigrina)

Do fauny zbiornika i otoczenia należą także chronione gatunki zwierząt, takie jak: ropucha 

szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria), żaba wodna (Rana esculenta). Niestety, ich wy-

stępowanie jest nieliczne. 

IV. FUNKCJE ZBIORNIKA MICHALINA

1. Funkcje zbiornika.

Aktualnie  glinianka  „Michalina”  spełnia  funkcje  rekreacyjne  dla  mieszkańców  okolicy. 

Mimo, że jest kąpieliskiem dzikim, niestrzeżonym, mimo, że znajdują się znaki zakazujące kąpieli 

(fot.12),  to  w  okresie  wakacyjnym  oraz  w  weekendy 

można tu spotkać wielu amatorów  kąpieli. 

„Michalina” znajduję się pod opieką                 

 wspomnianego  już  przeze  mnie  Koła PZW "OKOŃ" 

Fot.12 Znak zakazujący kąpiel na                 ,  które 

przeznacza  dodatkowe  fundusze  na  zarybianie 

„Michalinie” (autor: Karina Nowińska)

 zbiornika. Wynika z tego, że glinianka ta jest świetnym 

łowiskiem dla wędkarzy.                                                                   

Oto fragment historii Koła „Okoń”12”:

„10 maja 1975 roku przeprowadzone zostały pierwsze, dwudniowe zawody gruntowe otwierające 

sezon wędkarski. W pierwszym dniu zwyciężył Andrzej Skrzypczak a następnego dnia najlepszym 

okazał się Józef Rzepka.” 

O metodach łowienia ryb na zbiorniku „Michalina” tak napisał w swym artykule Robert 

Amborski13:

„Można  tam  łowić  praktycznie  każdą  metodą.  Najczęściej  wędkarze  stosują  metodę 

gruntową, jako, że Michalina jak każda glinianka już niedaleko brzegu ma głębokość kilku metrów 

11 Ekosystemy wodne Częstochowy, www.czestochowa.pl/miasto/srodowisko/ochronasrodowiska
12  www.pzwokon.pl/historia
13 Wędkarstwo. Zbiornik Michalina. Tygodnik Regionalny 7 DNI, 2009r 
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i łowienie metodą spławikową dla wielu wędkarzy jest niewygodne i trudne. Z moich obserwacji 

jednak wynika, że ci, którzy zdecydują się na spławik, a łowią przy trzcinach mają dużo lepsze 

wyniki. Dziwi mnie to, że niewielu nastawia się tam na drapieżniki, a szczupaki są tam ogromne. 

Ci, którzy decydują się na połów tych gatunków mają często dużo lepsze wyniki niż łowiący na 

zbiornikach Poraj. Zimą z lodu można złowić ponad kilogramowe okonie, które żerują na dużych 

głębokościach, łowi się je nawet z kilkunastu metrów, a inną porą roku z brzegu są niedostępne. 

Jedyną niedogodnością podczas łowienia na Michalinie, jest to, że przy zbiorniku są tory kolejowe 

z często jeżdżącymi pociągami, ale czego nie zniesie wędkarz by złowić tą upragnioną rybę.”

Z informacji uzyskanych od Zbigniewa Sobierajskiego,  bardzo dużą frekwencją cieszą się 

zawody o Mistrzostwo Huty i Koła organizowane z okazji Dnia Hutnika na akwenie „Michalina”. 

Przykładowo  w  roku  1988  uczestniczyło  w  nich  90  wędkarzy,  w  tym  3  kobiety  i  38 

młodzieżowców.  Co roku,  pod koniec kwietnia  lub na  początku maja,  odbywają  się  zawody z 

okazji Dnia Hutnika, które otwierają sezon. Tak samo przed, jak i po sezonie organizowane są przez 

PZW „Okoń” akcje sprzątania, w których biorą udział członkowie koła.
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Wykres 1. Odłów ryb w sztukach w 2009 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z Rejestrów Połowów, Polski Związek Wędkarski. Zarząd okręgu  

Częstochowa.

Na  powyższym  wykresie  przedstawiłam  liczbę  sztuk  i  różnorodność  gatunków  ryb 

wyłowionych  w 2009r.  (ich  całkowita  liczba  wynosi  354 szt.).  Wynika  z  niego,  że  najczęściej  

łowioną rybą była płoć oraz karp. Następnie szczupak, leszcz, węgorz oraz pstrąg tęczowy. Inne 

ryby wyciągane były w małych ilościach.

Najważniejsze informacje dotyczące połowów ryb w latach 2007-2009 przedstawia tabela 

nr. 3.
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Tab. 3 Informacje dotyczące połowów.

Rok Liczba wędkarzy
Presja (dni 

wędkowania)

Całkowity 

odłów (kg.)

Liczba ryb 

(szt.)

Procent 

wędkarzy, 

którzy zwrócili 

dane do 

rejestru
2007r. 70 230 137,90 357 41,8
2008r. 109 407 290,90 436 44,9
2009r. 70 223 265,5 354 41,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z Rejestrów Połowów, Polski Związek Wędkarski. Zarząd okręgu  

Częstochowa.

Oprócz funkcji zbiornika, z których może korzystać człowiek, glinianka stanowi także inną, 

bardzo ważną funkcję.  Bowiem jest  ona miejscem życia  i  rozwoju flory i  fauny,  opisanych  w 

poprzednich  rozdziałach.  Występowanie  np.  ryby  jaź,  racicznicy  zmiennej,  pijawki  rybnej  oraz 

gatunków  chronionych  (  ropucha  szara,  żaba  trawna  ,  żaba  wodna  )  sprawia,  że  glinianka 

„Michalina” wyróżnia się na tle innych zbiorników.

Fot.13 Zawody z okazji Dnia Hutnika 2010r. (autor: Zbigniew Sobierajski)

2. Ocena wykorzystania i propozycje zmian.

Zbiornik „Michalina” położony jest w bardzo dogodnym miejscu, na obrzeżach miasta, ale 

nie  zbyt  daleko  od  centrum.  Drzemie  w  nim  ogromny,  niewykorzystany  potencjał.  W  tym 

podrozdziale postaram się przedstawić sposób, w jaki ten akwen może zostać wykorzystany.

Największym zagrożeniem dla zbiornika „Michalina” ze strony przyrody jest erozja wodna i 

wietrzna.  Różnice  między  najwyższymi  wysokościami  stoków i  skarp  od  strony południowej  i 

południowo-zachodniej,  a  lustrem wody wynoszą  nawet  8  metrów.  Wywołane  są  one  głównie 
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niszczącą działalnością wód opadowych oraz działalnością człowieka. 

Jeśli chodzi o największe niebezpieczeństwo pochodzące ze strony człowieka, to jest to bez 

wątpienia  zaśmiecanie.  Przerażający był  dla  mnie  widok sterty  śmieci   co jakieś  30m,  gdyż w 

pobliżu nie ma ani jednego pojemnika na odpady (fot. 14). Mimo organizowanych tam corocznie 

akcji sprzątania, brzeg i pobliskie tereny są bardzo zaniedbane. Niekorzystna działalność człowieka 

(np. palenie ognisk w miejscach do tego niedozwolonych) wpływa niszcząco na          istniejącą tam 

roślinność.                                                  
  
Fot.14 Sterta śmieci na brzegu zbiornika 
  
(autor: Karina Nowińska)

Należy zwrócić uwagę na to, że Koło 

„Okoń” dzierżawi zbiornik od Urzędu Miasta. 

W miarę swych możliwości stara się wpływać 

na rozwój akwenu. Ale, z tego, co udało mi 

się dowiedzieć,  Urząd Miasta nie podejmuje 

żadnych  kroków,  aby  poprawić  sytuację 

zbiornika.  

Według mnie, stworzenie z niej kąpieliska nie jest możliwe, gdyż zbiornik jest zbyt głęboki. 

Świetnie jednak nadaje się jako akwen do połowu ryb dla wędkarzy. Aby było to możliwe wzdłuż 

linii brzegowej powinny znaleźć się stanowiska do połowu ryb dla wędkarzy (wg. regulaminu co 20 

metrów).  Obowiązkowo  na  brzegu  zbiornika  powinny  pojawić  się  kosze  na  śmieci  oraz  duży 

kontener.  Przydatne byłoby także zbudowanie ławek lub altan, pozwalających na przesiadywanie 

nad wodą. Należałoby także wyznaczyć odpowiednio bezpieczne i ekologiczne miejsca parkingowe 

dla samochodów. Nad „Michaliną” znajdują się tylko 2 znaki zakazujące kąpieli, więc aby zapobiec 

możliwym utonięciom powinno takich znaków znaleźć się więcej.

Wszystkie  wskazane  przeze  mnie  propozycje  zmian  wpłynęłyby  pozytywnie  na  rozwój 

sztucznego zbiornika  „Michalina”.  W ten sposób stałaby się  ona miejscem,  gdzie w niedzielne 

popołudnia można by udać się na przyjemny spacer na łonie natury.   

V. CIEKAWOSTKI

1. Z pierwszej cegły pochodzącej z Zakładu Ceramicznego „Michalina” została zbudowana 

siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej „Błeszno” w Częstochowie. 

2. Dnia 21 lipca 1912r. w pobliżu akwenu „Michalina” został zastrzelony piąty dyrektor 
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Huty Częstochowa, Mariusz Bojemski. Kilkanaście metrów od zbiornika znajduję się pomnik ku 

jego pamięci (fot.15).

3. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego można zbadać określając późnym latem lub 

jesienią porażenie liści klonów (jaworów) przez grzyb Rhytisma Acerinum. Występujące czarne 

kropki na liściach, to owocowa odmiana grzyba przeżywającego w ten sposób zimę. Ta odmiana 

grzyba nie toleruje zanieczyszczonego powietrza, dlatego jest bioindykatorem. Takie liście 

dostrzegłam podczas prowadzenia pomiarów i obserwacji. (fot.16).

         
Fot.15  Pomnik  ku  pamięci  Mariusza  

Bojemskiego          Fot.16 Bakteria Rhytisma  

Acerinum na 

       (autor:  Karina  Nowińska)  

liściach jaworu (autor: Karina Nowińska)      
                                                                  

VI. PODSUMOWANIE

Zbiornik „Michalina” to glinianka o ponad stuletniej  i bardzo ciekawej historii.  Miłośnik 

natury cieszy swe oko różnorodnością gatunków flory zarówno zbiornika jak i jego otoczenia: od 

pospolitych i często spotykanych drzew po nietuzinkowe gatunki ziół. 

Akwen ten należy do jednych z ulubionych łowisk wśród wędkarzy. Corocznie odbywają się 

tutaj  zawody  wędkarskie.  Zbiornik  ma  bardzo  duże  znaczenie  jako  miejsce  rekreacyjne  dla 

okolicznych mieszkańców. Nie do końca został jeszcze poznany i zbadany. Nawet jeżeli nikt nie 

zajmie  się  zmianą  złych  warunków  panujących  tam,  to  „Michalina”  wciąż  będzie  urokliwym 

miejscem. 
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Fot. 17 „Michalina” jesienią, październik 2011r.  (autor: Karina Nowińska)
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	południowej i południowo – zachodniej można spotkać sosnę (Pinus sylvestris). Widać to zróżnicowanie gatunków drzew od typowych gatunków lasów liściastych po drzewa sadzone w sadach czy ogrodach. Spowodowane jest to tym, że sporo drzew i krzewów zostało posadzonych przez człowieka.

