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species example

INtroDuctIoN
Allis shad historically occurred along the Atlan-
tic coast from Norway to Morocco, extending 
along the British Isles, the coasts of Germany, 
Holland, Belgium, and France, and then down 
to Spain and Portugal The original latitudinal 
distribution of allis shad in the eastern Atlantic 
was between 28°N and 60°N latitude (Baglinière 
et al., 2003). 

At the start of the 20th century, shad were an 
important commercial fish with the total annual 
catch of shad from Moroccan waters (includ-
ing the Oued Moulouya, which drains into the 
Mediterranean Sea) being in the region of 1000 
tonnes (Watier, 1918). 

However, during the 1970’s the construction of 
barrages resulted in a number of populations 

where have all the allis gone? the 
decline of Alosa alosa from morocco 
and in particular the oued Sebou
author:  miran aprahamian
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NIEBEZPIECZNE MIGRACJE W DÓŁ RZEKI

2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
SYSTEMÓW RZECZNYCH
Przegląd dorzeczy i systemów rzecznych na świecie 
jest dość pobieżny i bazuje na dostępnej literaturze 
tematu (np. Welcomme, 1985). Jego celem jest po-
kazanie ogromnej zmienności wód, której ludzie od-
powiedzialni za utrzymanie i odtwarzanie korytarzy 
migracji ryb na całym świecie muszą stawić czoła.

Ameryka Północna
Większość systemów rzecznych północnej części 
tego kontynentu obejmuje rzeki łączące liczne je-
ziora i mokradła. Na większości terytorium Kana-
dy dominuje płaski krajobraz, z dużą powierzchnią 
terenów podmokłych, które przez ponad pół roku 
są zamarznięte, a na wiosnę podczas roztopów 
ulegają zalaniu. Duże rzeki, w tym Nelson, Sas-
katchewan i Churchill płyną w kierunku północno-
-wschodnim i wpadają do zatoki Hudsona, zatoki 
James Bay oraz zatoki Ungava. Na północy, druga 
co do wielkości rzeka kontynentu, Mackenzie wraz 
z rzekami Peace i Finlay uchodzi do Oceanu Ark-
tycznego. Na wybrzeżu wschodnim jest wiele rzek, 
a największa z nich St. Lawrence wpada do Oce-
anu Atlantyckiego. Liczne duże rzeki kontynentu, 
w tym Jukon, Skeena, Kolumbia i Fraser płynie 
w jego zachodniej części i uchodzą do Pacyfiku.

W pozostałej części Stanów Zjednoczonych długie 
odcinki rzek zostały na przekształcone przez struk-
tury przeciwpowodziowe. Rzeki są również intensyw-
nie wykorzystywane na potrzeby rolnictwa oraz elek-
trowni wodnych. Na południu, większa część regionu 
zajęta jest przez dorzecze Missisipi, największej rzeki 
na kontynencie i czwartej co do wielkości rzeki świa-
ta, wraz z uchodzącą do niej rzeką Arkansas oraz 
transgranicznymi rzekami Rio Grande i Kolorado. 

Rzeki Ameryki Centralnej są o wiele krótsze i cha-
rakteryzują się większymi spadkami jednostko-
wymi. Wpadające do nich szybko płynące potoki 
mają związek z górskim charakterem regionu i du-
żymi opadami atmosferycznymi.

Ameryka Południowa
W Ameryce Południowej rzeki płynące w Andach 
w kierunku zachodnim są krótkie i mają szybki nurt. 
Pośród rzek płynących do Oceanu Atlantyckiego 

w kierunku wschodnim jest także Amazonka. Jest 
to największa rzeka na świecie, o dorzeczu obej-
mującym około 6,9 miliona kilometrów kwadrato-
wych oraz średnim przepływie większym niż łączny 
przepływ 13 następnych co do wielkości rzek świa-
ta. Większość kontynentu jest odwadniania przez 
trzy największe rzeki: Amazonkę, Orinoko i Paranę. 
Na zachodzie, rzeki wyżynne powiązane są z pa-
smami górskimi, a rzeki nizinne z sezonowo i obfi-
cie zalewanymi dżunglami oraz równinami.

Rzeki wokół Morza Karaibskiego są krótsze i cha-
rakteryzują się rozległymi ujściowymi deltami i se-
zonowymi jeziorami. Niektóre obszary są bardzo 
płaskie, co prowadzi do powstawania rozległych 
płytkich rozlewisk z licznymi kanałami łączącymi 
niewielkie, okresowe laguny. 

Europa
W porównaniu do innych kontynentów, zachodnia 
część Europy jest odwadniania przez liczne krót-
kie rzeki. Tylko jedna rzeka, Dunaj należy do pięć-
dziesięciu najdłuższych rzek na świecie. Europa 
posiada dwa główne zlewiska: pierwsze należy do 
Oceanu Atlantyckiego i sąsiadujących z tym oce-
anem mórz, na północnym zachodzie kontynen-
tu, drugie odwadnia południowo wschodnią część 
kontynentu do Morza Śródziemnomorskiego, Mo-
rza Czarnego i Morza Kaspijskiego. 

Systemy rzeczne Europy Wschodniej obejmują 
stosunkowo duże, wolno płynące rzeki, natomiast 
rzeki w zachodniej części kontynentu mają źródła 
w wyżej położonych obszarach, a ich warunki hy-
drologiczne charakteryzują się sezonowo podnie-
sionymi poziomami wody w okresie wiosennym 
i jesiennym. Niektóre rzeki południowej Europy 
są niewielkie, o niskich przepływach, a niektóre 
z nich wysychają zupełnie w miesiącach letnich. 

Azja
Systemy rzeczne w Azji, w tym w Rosji charakteryzu-
ją się dużą różnorodnością geograficzną. Na konty-
nencie tym znajduje się pięć najdłuższych rzek świa-
ta i prawie połowa z pięćdziesięciu najdłuższych rzek 
świata. Rzeki na północy Rosji, w tym Jenisej, Ob 
i Amur są wielkie i podobnie do rzek w borealnych 
lasach Ameryki Północnej. Charakterystyczną ce-

Dogłębne zrozumienie biologii ryb oraz ich mi-
gracji stanowi podstawę do podejmowania wła-
ściwych decyzji w kwestii planów odtwarzania 
szlaków migracji ryb w naszych rzekach. Wy-
magana wiedza powinna dotyczyć biologii ga-
tunków ryb podejmujących wędrówki, termi-
nów ich sezonowych migracji oraz wymagań, 
rozmiarów wędrujących osobników oraz loka-
lizacji siedlisk. 

Należy też uwzględniać inne charakterystycz-
ne cechy rzek, a zwłaszcza działanie czyn-
ników antropogenicznych oraz inne ograni-
czenia występujące na szlakach migracji ryb. 
W tym rozdziale omawiane są cechy systemów 
rzecznych na całym świecie, ze wskazaniem 
głównych różnic pomiędzy nimi oraz oddzia-
ływania antropogeniczne na ekosystemy wód 
płynących i ich konsekwencje dla różnorodno-
ści biologicznej. 
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chą tych rzek jest sezonowe zamarzanie oraz wiecz-
na zmarzlina występująca w północnych regionach. 
W zimie, w zamarzniętych rzekach następuje zaha-
mowanie przepływu i powstają lodowe zatory pię-
trzące wodę, a wiosną topniejący lód i śnieg wywołu-
ją zwiększone przepływy i rozległe powodzie. 

Na południu kontynentu system rzeczny Eufratu i Ty-
grysu jest oddzielony od reszty Azji. Górne odcinki tych 
rzek są stosunkowo niewielkie i rwące, a w dolnych od-
cinkach występują bardzo rozległe rozlewiska. 

Wiele wschodnich i południowo-wschodnich syste-
mów rzecznych Azji ma źródła w centralnych masy-
wach Himalajów i Równinie Tybetańskiej. Wielkie rze-
ki chińskie, w tym Jangcy, rzeka Żółta, Amur i Mekong 
płyną w kierunku wschodnim i wpadają do Oceanu 
Spokojnego. Rzeki Indii i Pakistanu, w tym Indus, Brah- 
maputra i Ganges płyną przez nadbrzeżne równiny 
Oceanu Indyjskiego , gdzie na skutek sezonowych 
monsunów przybierają i tworzą duże rozlewiska. 

W wielu dużych systemach rzecznych, na przykład 
w dorzeczu Jangcy, istnieją duże zbiorniki zaporo-
we, które coraz częściej są intensywnie wykorzy-
stywane na potrzeby elektrowni wodnych. W rezul-
tacie naturalne rozlewiska rzek nie pojawiają się 
tak często jak dawniej. Większe wyspy, takie jak 
na przykład Japonia, Filipiny i Indonezja pokryte są 
siatką mniejszych, nieuregulowanych rzek, płyną-
cych przez bagniste obszary zalewowe położone 
na płaskich nadbrzeżnych, równinach aluwialnych. 

Afryka
Nil ma ponad 6,600 km długości i jest najdłuższą 
rzeką na świecie ze zlewnią o powierzchni ponad 
3 miliony km2. Rzeki Kongo, Zair, Zambezi i Ni-
ger są największymi rzekami Afryki. Na tym kon-
tynencie dominują wyżynne, gwałtownie płynące 
rzeki. Większość z nich ma źródła w terenach gó-
rzystych i spływa na rozległe, nizinne równiny za-
lewowe położone bliżej wybrzeży. W Afryce często 
występują śródlądowe delty rzeczne, takie jak na 
przykład delta rzeki Niger. 

Na kontynencie tym spotykane są również rozle-
głe obszary podmokłe, jak na przykład Sudd w Po-
łudniowym Sudanie, stanowiący część systemu 
wodnego rzeki Nil. Pokryte lasem obszary zale-
wowe i sezonowo zalewaną dżunglę, podobną do 
dżungli amazońskiej, można znaleźć w zlewni rze-
ki Kongo, jak również w wielu mniejszych zlew-
niach w Kamerunie i Gabonie. 

Australia i Nowa Zelandia
Systemy rzeczne w południowej Australii znajdują 
się w większości na obszarach suchych. Na przy-
kład system rzeki Murray Darling odwadnia więk-
szą część południowowschodniej Australii i jest 
piętnastą, co do długości rzeką świata. Jej zlewnia 
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has five of the ten longest rivers in the world, and 
nearly half of the fifty longest. The rivers of the 
Soviet Union in the north, including the Yenisei, 
Ob and Amur, are very large and, in common 
with other rivers of the Boreal Forest region in 
North America, are characterised by seasonal 
freezing and areas of permafrost. In the winter, 
freezing results in a damming effect after which 
the melting ice and snow inland cause high flows 
and extensive flooding. 

To the south the Euphrates-Tigris system is iso-
lated from the rest of Asia. The upper courses 
of these rivers are relatively small in size and 
torrential, but the lower reaches have vast 
floodplains. 

Many of the eastern and south eastern Asian 
river systems rise in the central mountain massif 
of the Himalayas and the Tibetan plateau. Large 
rivers of China, including the Yangtze, Yellow, 
Amur and Mekong, flow to the east and drain 
into the Pacific. Those of India and Pakistan, 
including the Indus, Brahmaputra and Ganges, 
flow out into coastal plains where, swollen by the 
seasonal monsoon, they often cause substantial 
flooding. 

Many of the large river systems, notably the 
Yangtze, have large impounding reservoirs and 
are increasingly extensively managed for hy-
dropower. As a consequence the natural inun-
dation patterns are now much less frequent. 
The larger islands such as Japan, the Philip-
pines and Indonesia have relatively small riv-
ers and in their natural condition these flowed 
through marshy flood areas on the flat coastal 
alluvial plains. 

africa
The Nile, with a length of over 6,600 km making 
it the longest river in the world with a catchment 
area of over 3 million km2, and the Congo, Zaire, 
Zambezi and Niger are the largest rivers of Afri-
ca. Upland and torrential rivers are predominant 
in Africa, with most rivers rising in highland re-
gions, and flowing to well-developed floodplains 
in the lower areas and approaching the coast. 
Inland deltas such as that of the Niger are com-
mon in Africa. 

Vast wetlands are also present, such as the 
Sudd in South Sudan which is a part of the Nile 
River system. Forested floodplains and season-
ally flooded jungle similar to that found in the 
Amazonian region are present in the Congo ba-
sin, and many smaller river basins such as those 
of Cameroon and Gabon. 

wharekiri Stream
From sea to source in New Zealand (© Marq Re-
deker). 
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Rzeka Wharekiri 
Nowa Zelandia: od morza do źródła 
(© Marq Redeker) 

Rysunek 2.1. Koncepcja kontinuum rzecznego 
Związek pomiędzy wielkością potoku a postępującymi zmianami w strukturze oraz funkcjonowaniu prądo-
lubnych (lotycznych) zespołów organizmów wodnych. (Według Vannote i in., 1980).
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Illies (1961) suggested a classification that fits 
all aquatic fauna and is based on the physical 
structures of the river bed and the water temper-
ature that prevails during the year. The running 
waters are divided into brooks (rhitron) and rivers 
(potamon) and can be further divided into upper, 
middle and lower reaches. Vannote et al. (1980) 

suggested the river continuum concept which 
posits an orderly downstream progression of 
organisms (see figure 2.1). The diversity of spe-
cies increases with the basin area at all latitudes, 
and research by Welcomme (1985) indicated that 
it does so faster as one approaches the tropics 
(see figure 2.2).

Figure 2.2 Number of species of fish present in major river systems 
Plotted according to their basin areas: (  ) South America; (  ) Africa; (▭  ) Asia; (  ) Europe;  (▭  ) North 
America (Source: Welcomme, 1985).
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ma powierzchnię ponad 1 miliona km2, a jej suma-
ryczny roczny przepływ to jedynie 6% wody odpły-
wającej z całego kontynentu. W rzece tej występu-
ją długie okresy niskich przepływów, przerywane 
potężnymi powodziami. 

Rzeki na północy kontynentu, również te znajdują-
ce się w regionie tropikalnym, mają większe prze-
pływy, które stanowią około 40% całkowitego prze-
pływu australijskich rzek. Płyną przez wilgotne, 
tropikalne tereny północnej Australii oraz Queens-
land i charakteryzują się corocznymi powodziami 
rozlewającymi się na nizinne obszary zalewowe. 

Rzeki w Nowej Zelandii są stosunkowo krótkie 
i rwące. Na górzystym terenie Wyspy Południo-
wej występują głębokie, ale niewielkie jeziora po-
lodowcowe. Najdłuższą rzeką Nowej Zelandii jest, 
biegnąca przez Wyspę Północną, rzeka Waikatoo 
długości 425 km. 

2.2 EKOLOGIA RZEK I POTOKÓW
2.2.1 Hydrologia
Źródła rzek znajdują się zwykle w terenach wyżyn-
nych. Wypływające z warstw wodonośnych strugi 
i strumienie łączą się w szybko płynące płytkie po-
toki, które wraz z innymi dopływami, tworzą większe, 
łagodnie płynące i głębsze rzeki, meandrujące na ni-
zinach i kierujące się w stronę morza. Wielkość prze-
pływów wody w rzekach zależy od wielkości zlewni 
i obfitości opadów, które spływają do koryt rzecznych. 
Na obszarach górskich opady mogą przybierać for-
mę śniegu, który dostaje się do rzek dopiero na wio-
snę podczas roztopów. Charakterystyka opadów 
zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Prze-
pływy rzek podlegają sezonowym zmianom i sche-
matom odmiennym w różnych partiach systemów 
rzecznych. Jedne rzeki, zasilane głównie opadami, 
charakteryzują się znacznymi wahaniami przepły-
wów, podczas gdy inne, zasilane wodami gruntowy-
mi, mają prawie niezmienny przepływ przez cały rok. 
Niektóre rzeki mają przewidywalne przepływy zależ-
ne od pory roku, podczas gdy przepływy w innych 
rzekach podlegają nieregularnym wahaniom. 

Struktura i funkcjonowanie rzek różni się znacz-
nie pomiędzy poszczególnymi kontynentami oraz 
w granicach tych kontynentów. W suchszych wa-

runkach klimatycznych wiele rzek i potoków wysy-
cha czasem na okres kliku miesięcy, co w konse-
kwencji ogranicza rozwój ichtiofauny i powoduje, 
że ich wody zdominowane są przez gatunki przy-
stosowane do tych warunków, które wykształciły 
swoiste strategie przetrwania. Strategie te polegają 
na wędrówkach ochronnych, w okresach suchych 
i szybkich sezonowych kolonizacjach w okresach 
mokrych, pozwalających na zamknięcie cyklu ży-
ciowego. Brzegi okresowo wysychających rzek 
pozbawione są zwykle roślinności ze względu na 
ograniczone możliwości przetrwania roślin brzego-
wych. Natomiast wielkie, niewysychające rzeki ma-
ją bogatą w roślinność brzegową i zasiedlone są 
różnorodnymi gatunkami organizmów wodnych. 

W efekcie dużych opadów deszczu lub topnienia 
śniegu wiele rzek wykształciło boczne rozlewiska 
poza korytem rzeki, które są zasilane sezonowy-
mi powodziami. Te obszary zalewowe charakte-
ryzują się wysokim stopniem produkcji biologicz-
nej i dużą bioróżnorodnością, a zamieszkujące je 
organizmy są przystosowane zarówno do zmian 
przepływów, jak i do powodzi. Ryby wykorzystują 
te obszary do żerowania, tarła i odchowu narybku, 
a więc ważne jest zapewnienie łączności pomię-
dzy tymi siedliskami a korytem rzeki. W ostatnich 
dziesięcioleciach obserwuje się stałe zmniejszanie 
zasięgów obszarów zalewowych rzek, powodują-
ce zwiększenie zagrożenia powodziowego. Naj-
większe naturalne rozlewiska w Europie, występo-
wały w zlewni Dunaju, obecnie pozostały już tylko 
fragmenty tych rozlewisk. 

2.2.2 Ekologiczna strefowość rzek
Rozmieszczenie poszczególnych gatunków ryb 
w potokach i rzekach zmienia się w zależności 
od właściwości fizycznych tych wód. Występowa-
nie niektórych gatunków ryb jest ograniczone do 
określonych odcinków rzek, dostosowanych do ich 
wymagań biologicznych. Na przykład w Europie, 
Huet (1949) opisał rozmieszczenie północnoeuro-
pejskich gatunków ryb w zależności od spadków 
jednostkowych oraz szerokości koryt rzecznych, 
a ich nazwy gatunkowe użył do określenia charak-
terystycznych stref rzeki, nazywając je odpowiednio 
krainami pstrąga, lipienia, brzany i leszcza. W ten 
sposób, na podstawie fizycznych parametrów tj. 

spadku, szerokości koryta i temperatury wody w po-
szczególnych odcinkach rzeki, można wnioskować 
o składzie gatunkowym żyjących w nich ryb. 

Ilies (1961) zaproponował klasyfikację obejmują-
cą wszystkie organizmy wodne, opartą na ocenie 
fizycznej struktury łożyska rzeki oraz temperatury 
wody dominującej w skali roku. Wody płynące zo-
stały podzielone na potoki (rithron) oraz rzeki (po-
tamon), a jednostki te mogą podlegać dalszemu 
podziałowi na odcinki: górne, środkowe i dolne. 

Koncepcja ciągłości rzeki (river continuum concept) 
opracowana przez Vannote i in.(1980) prezentuje 
funkcjonalne podejście do strefowości rzek i zakła-
da systematyczny rozwój liczebności organizmów 
wodnych wraz ze zwiększaniem się rzędowości 
rzeki (patrz rys. 2.1). Różnorodność gatunkowa 
organizmów wodnych wzrasta wraz z wielkością 
dorzeczy na wszystkich szerokościach geogra-
ficznych. Badania prowadzone przez Welcomme 
(1985) wskazały, że wzrost różnorodności następu-
je szybciej w strefach tropikalnych (patrz rys. 2.2).

Rysunek 2.2. Liczba gatunków ryb występujących w głównych systemach rzecznych
Określone według regionów: (●) Ameryka Południowa; (○) Afryka; (■) Azja; (●) Europa; (■) Ameryka Pół-
nocna (Źródło: Welcomme, 1985).
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2.2.3 behaviour of migratory fish in freshwa-
ter systems
The migration of fish within freshwater is a well-
known phenomenon and occurs worldwide. All 
species of fish migrate at some time in order to 
successfully complete their life cycles. Migration 
is typically a seasonal event most often associ-

ated with, and as a prelude to, reproduction. 

Other behaviour of fish includes short term 
movements for other purposes, and dispersion. 
In this guidance the term ‘fish migration’ is used 
for seasonal movements, daily movements and 
dispersion.

migratory fishes worldwide
Top left: Phanara from the Department of Fisheries releasing 15 kg tagged pra or river catfish (Pan-
gasianodon hypophthalmus) in the Tonle Sap River, Cambodia (© Zeb Hogan / WWF-Canon). Top 
right: Brown trout (Salmo trutta) in shallow water migrating upstream, Bornholm, Denmark (©Wild 
Wonders of Europe /Martin Falklind / WWF). Bottom: Sockeye salmon (Oncorhynchus nerka), adults 
migrating up the Adams River (Canada) to spawn (© Michel Roggo / WWF-Canon).
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2.2.3 Behawior ryb wędrujących  
w wodach śródlądowych 
Wędrówki ryb w wodach śródlądowych są czę-
sto spotykanym zjawiskiem w skali całego świa-
ta. Wszystkie gatunki ryb migrują w pewnych 
okresach rozwoju w celu realizacji swoich cyklów 
życiowych. Migracje mają charakter sezonowy 
i najczęściej związane są z rozrodem. 

Zachowania ryb obejmują również krótkie, dysper-
syjne wędrówki podejmowane w innych celach. 
W niniejszym poradniku określenie „migracja ryb” 

używane w kontekście wszystkich wędrówek ryb, 
a więc: sezonowych, dziennych lub dyspersyjnych. 

Ryby podejmują wędrówki w celach rozrodczych, 
realizując tym samym fundamentalną część cyklu 
życiowego. Migracje tarłowe są zwykle stymulo-
wane przesłankami sezonowymi wpływającymi na 
dojrzewanie gonad, ale też często czynnikami śro-
dowiskowymi, na przykład powodziami (Carlsfeld 
i in., 2003). Jednoczesna reakcja wszystkich osob-
ników, warunkująca sukces tarłowy, może skutko-
wać dramatycznymi wydarzeniami, ponieważ całą 

populacja rozrodcza gatunku gromadzi się na tarli-
skach lub przy napotykanych przeszkodach, takich 
jak na przykład budowle hydrotechniczne. Ten fakt 
uzasadnia konieczność budowy urządzeń migracji 
ryb praktycznie przy wszystkich przeszkodach zbu-
dowanych przez człowieka tak, aby zapewnić moż-
liwości migracji wszystkim gatunkom ryb.

Możliwość migracji ryb w górę rzeki na tarliska ma 
kluczowe znaczenie dla optymalnego rozmieszcze-
nia osobników danego gatunku w środowisku wód 
płynących. Odległości pokonywane w trakcie mi-
gracji są różne, dla poszczególnych gatunków, dla 
populacjami w ramach danego gatunku, jak rów-
nież dla subpopulacji tego samego gatunku, które 
mogą wykazywać „wierność siedliskową” w stosun-
ku do jednej, określonej lokalizacji w rzece. 

Ogólny model zachowania ryb podczas wędró-
wek między siedliskami, jak na przykład wędró-
wek pomiędzy refugiami zimowymi a tarliska-
mi lub miejscami rozwoju stadiów młodocianych 
przedstawiony jest na rysunku 2.4. Niektóre z tych 
zachowań obejmują krótkie wędrówki dzienne, 
podejmowane bez wyraźnego celu, pomiędzy 
miejscami schronienia a żerowiskami lub w celu 
ucieczki przed drapieżnikami. Często ryby mogą 
pokonywać duże odległości w poszukiwaniu po-
żywienia, w zależności od zapotrzebowania po-
karmowego danego gatunku, liczebności popula-
cji, oraz dostępności pokarmu. Częste są również 
wędrówki ryb pomiędzy miejscami dziennego 
i nocnego schronienia, polegające na pokonywa-
niu niewielkich odległości pomiędzy otwartymi wo-
dami a strefami brzegowymi. 

Ryby podejmują również wędrówki w celu ucieczki 
przed zagrożeniami środowiskowymi, często po-
siadającymi charakter sezonowy, takimi jak niski 
przepływ wody w rzece lub okresowe wysychanie 
odcinków rzeki, wysoka temperatura wody i ma-
ła zawartość tlenu. Wędrówki mogą być również 
spowodowane działalnością człowieka, np. zanie-
czyszczeniami rzeki. Takie okoliczności mogą za-
grożać wyginięciem populacji ryb, a ucieczki przed 
nimi powinny być poprawnie sklasyfikowane jako 
lokalnne wędrówki dyspersyjne, a nie masowe mi-
gracje całych populacji. 

Ogólny wzór migracji rozrodczych w tropikach 
obejmuje wędrówki w górę rzek na tarliska, a na-
stępnie wędrówki dyspersyjne, w celu rozprze-
strzenienia ikry, larw oraz osobników dorosłych 
w dół rzek i do rozlewisk, gdzie następuje wzrost 
i dojrzewanie stadiów młodocianych (Carolsfeld 
i in., 2003).

Czasami migracje odbywają się na dystansach ty-
sięcy kilometrów i mogą uwzględniać długie okre-
sy przebywania w różnych rodzajach siedlisk. Na 
przykład dwuśrodowiskowy gatunek łososia, nerka 
(Onchorynchus nerka) wędruje na odległość po-
nad 3.000 km w górę rzeki Jukon (w Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie), podczas gdy żyjący jedy-
nie w wodzie słodkiej karaś pospolity (Carassius 
carassius) z jeziora Kerkini (Grecja) przemieszcza 
na odległość nie przekraczającą 1 km na tarliska 
do rzeki Kerkinitis. 

Na podstawie behawioru migracyjnego, gatun-
ki ryb klasyfikowane są jako potamodromiczne 
oraz diadromiczne (dwuśrodowiskowe). Gatunki 
potamodromiczne spędzają całe życie w wodach 
śródlądowych, a ich wędrówki mają charakter lo-
kalny lub regionalny. Wędrówki tych gatunków 
dzielą się na poprzeczne, odbywające się pomię-
dzy rzekami i ich bocznymi rozlewiskami oraz po-
dłużne odbywające się pomiędzy dolnymi i gór-
nymi odcinkami rzek. Ryby dwuśrodowiskowe 
podczas swojego cyklu życiowego wędrują pomię-
dzy siedliskami morskimi a śródlądowymi. 

Migracje pomiędzy wodami śródlądowymi 
a morzem
Wiele gatunków ryb wędruje z rzek do morza, 
w celach rozrodczych lub w poszukiwaniu pokar-
mu, lub też z obu powodów. Gatunki te są często 
wykorzystywane jako wskaźniki stanu środowiska 
systemów rzecznych, ponieważ jako zdetermino-
wane do podejmowania dalekich migracji przeby-
wają w szerokim zakresie odmiennych warunków 
środowiskowych oraz w różnych siedliskach wod-
nych, od wyżynnych potoków, poprzez nizinne od-
cinki rzek i ich ujścia, aż do wód przybrzeżnych. 

Ryby dwuśrodowiskowe dzielą się na gatunki 
anadromiczne, katadromiczne oraz amfidromicz-

Ryby Wędrowne na świecie
Na górze, od lewej do prawej: Phanara z Departamentu Rybołówstwa wypuszcza znakowanego suma re-
kiniego (Pangasianodon hypophthalmus), ważącego 15 kg do rzeki Tonle Sap w Kambodży (© Zeb Hogan 
/ WWF-Canon), Pstrag potokowy (Salmo trutta) wędruje w górę płytkiej rzeki Bornholm, Dania (©Wild 
Wonders of Europe /Martin Falklind / WWF). Na dole: Dorosłe osobniki łososia nerka (Oncorhynchus ner-
ka) migrują w górę rzeki Adams River (Kanada) na tarliska (© Michel Roggo / WWF-Canon)
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The migration of fish within freshwater is a well-
known phenomenon and occurs worldwide. All 
species of fish migrate at some time in order to 
successfully complete their life cycles. Migration 
is typically a seasonal event most often associ-
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Other behaviour of fish includes short term 
movements for other purposes, and dispersion. 
In this guidance the term ‘fish migration’ is used 
for seasonal movements, daily movements and 
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migratory fishes worldwide
Top left: Phanara from the Department of Fisheries releasing 15 kg tagged pra or river catfish (Pan-
gasianodon hypophthalmus) in the Tonle Sap River, Cambodia (© Zeb Hogan / WWF-Canon). Top 
right: Brown trout (Salmo trutta) in shallow water migrating upstream, Bornholm, Denmark (©Wild 
Wonders of Europe /Martin Falklind / WWF). Bottom: Sockeye salmon (Oncorhynchus nerka), adults 
migrating up the Adams River (Canada) to spawn (© Michel Roggo / WWF-Canon).
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dromous species, including the salmons and 
shads, reproduce in freshwater before migrating 
to the sea where they grow to the adult stage. As 
maturing adults they migrate back to freshwater 
to reproduce, often homing with great specificity 
to the rivers of their birth. 

The category includes several estuarine spe-
cies of marine origin, such as the clay goby of 
the Indo-Pacific (Batanga lebrotonis), which un-
dertake limited migrations upstream, as well as 
coastal marine species such as some clupeids 
which sometimes migrate over long distances in 
the river. In the temperate flood rivers of Europe 
the sturgeons (Acipenseridae), lampreys, shads 
and salmonids are the main anadromous fishes.

The catadromous eel enters freshwater as juveniles 
where they grow to maturity prior to their return mi-
gration to saltwater for spawning. Catadromous 
species are somewhat rarer in large tropical rivers, 
although eel are present in river systems around 
the world, including the mottled eel (Anguilla nebu-
losa) in the Zambezi and its tributaries, the long-
finned eel of New Zealand (Anguilla dieffenbachia) 
and the European Eel (Anguilla anguilla).

Many species of marine origin migrate into the 
lower reaches of rivers to feed during the dry 
season and return to the sea during the rains 

(Welcomme, 1985) or as some other seasonal 
response. Amphidromous species such as 
flounder (Platichthys flesus) in European waters, 
herring (Clupea spp.) and the ubiquitous mullet 
(family Mugilidae) are marine species that often 
enter freshwater, their migration occurring for 
refuge or feeding but not for reproduction. 

Figure 2.3 demonstrates the anadromous life 
cycle of salmon and catadromous life cycle of 
eel in the Atlantic Ocean. Some anadromous or 
catadromous species contain populations which 
migrate within a restricted local or regional area, 
generally because the vital connections between 
saltwater and freshwater are blocked. These so-
called landlocked populations can resume the 
anadromous or diadromous life cycle once more 
if these connections are restored. 

Ecological role of freshwater fish migration 
Much of the ecological role of freshwater fish 
migration remains unknown. That fish persist in 
undertaking migrations away from feeding areas 
to return to their historic reproductive grounds 
is perhaps indicative of the geographical origin 
of the stock or even the species. This seemingly 
programmed behaviour can result in extreme 
fidelity, such as that displayed by many sal-
monid populations, resulting in genetic diver-
gence. In this way fish populations may become 

Figure 2.3 migration patterns 
Migration patterns of European eel and Atlantic salmon (figure left) and American eel (figure right), 
www.ec.gc.ca
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functionally isolated, although in extreme cases 
the interchange of genetic material between 
populations or sub-stocks is necessary to avoid 
inbreeding. 

Small isolated populations are vulnerable to local 
extinction, even when the environment is appro-
priate, and then straying or dispersion can main-
tain population health. Dispersion also makes 
it possible to enlarge the habitat for a species 
through the colonisation of new rivers and the 
habitats they offer. 

Despite their relative insignificance in terms of 
area (less than 0.5% of the world's water), fresh 
inland waters contain 40% of all aquatic species 
and biodiversity. Because of the ‘captive’ geo-
graphic nature of inland waters, their close prox-
imity to mankind, and the influence they impose 
on their environment, freshwater fish species 
outnumber marine ones on the current IUCN 
Red List by 84% (Carolsfeld et al., 2003). Con-
sequently, the role of freshwater fish migration in 
terms of biodiversity is significant.

Migrating salmon return nutrients from sea to 
river ecosystems
Only recently ecological studies revealed that 
Pacific salmon provide substantial supporting 
and regulating services to coastal, freshwater 
and terrestrial ecosystems in the form of nutri-
ent subsidies and ecosystem engineering (e.g. 
Hocking, M.D. and Reynolds, J.D., 2011). Nutri-
ents tend to flow from the land to the sea, but 
these studies have shown how migrating salmon 
return nutrients from the open Pacific Ocean to 
coastal rivers and terrestrial habitats and the or-
ganisms that depend on these environments. 

The study shows that salmon influence nutri-
ent loading to plants, shifting plant communi-
ties toward nutrient-rich species, which in turn 
decreases plant diversity. These effects are me-
diated by interactions between salmon density 
and the physical characteristics of watersheds. 
Predicting how salmon affect terrestrial ecosys-
tems is central to conservation plans that aim to 
better integrate ecosystem values into resource 
management.

Figure 2.4 lateral and longitudinal migration 
Schematic illustration of lateral and longitudinal migration between refuge, feeding and spawning 
habitats of fish. 
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ne. Ryby anadromiczne, w tym łosoś i aloza, roz-
mnażają się w wodach śródlądowych, a następnie 
w okresie wegetatywnym wędrują do morza, gdzie 
dorastają. Jako dojrzałe osobniki powracają ce-
lach rozrodczych do wód śródlądowych, z reguły 
trafiając do rzek, w których się wylęgły. 

Kategoria ryb dwuśrodowiskowych obejmuje klika 
gatunków ryb morskich żyjących w wodach przej-
ściowych (estuariach), jak na przykład babka z In-
do-Zachodniego Pacyfiku (Batanga lebrotonis), 
która odbywa krótkie wędrówki w górę rzek, jak 
również gatunki morskie żyjące w obszarach przy-
brzeżnych, takie jak śledziowate, które czasami 
migrują daleko w górę rzek. W europejskich rze-
kach z umiarkowanym potencjałem powodziowym, 
głównymi gatunkami anadromicznymi są jesiotry 
(Acipenseridae), minogi, alozy i ryby łososiowate. 

Węgorz, który jest gatunkiem katadromicznym, 
wstępuje do wód śródlądowych w stadium młodo-
cianym, dorasta tam i wraca do morza w celu odby-
cia tarła. Gatunki katadromiczne występują rzadziej 
w dużych rzekach w klimacie tropikalnym, chociaż 
węgorz spotykany jest w systemach rzecznych ca-
łego świata, jak na przykład węgorz afrykański (An-
guilla nebulosa) w rzece Zambezi i jej dopływach, 
węgorz nowozelandzki (Anguilla dieffenbachii) oraz 
węgorz europejski (Anguilla anguilla). 

Wiele gatunków ryb żyjących w morzu wędruje do 
dolnych odcinków rzek w porze suchej i powraca 

do morza w porze deszczowej (Welcomme, 1985) 
lub w innych okresach roku. Gatunki amfidromicz-
ne żyjące w wodach europejskich, takie jak flądra 
(Platichthys flesus), śledzie (Clupea spp.) oraz po-
wszechnie występujący cefal (rodzina Mugilidae) to 
ryby morskie, które często wędrują do wód śródlą-
dowych w celach innych niż tarło, na przykład w ce-
lach znalezienia schronienia lub żerowania. 

Rysunek 2.3 przedstawia cykl życiowy anadro-
micznego łososia oraz katadromicznego węgorza 
w Oceanie Atlantyckim. Niektóre populacje ana-
dromicznych i katadromicznych gatunków ryb, od-
bywają wędrówki wewnątrz ściśle określonego 
rejonu, głównie z powodu istotnych przeszkód mi-
gracyjnych znajdujących na szlakach migracji po-
między siedliskami słonowodnymi i słodkowodny-
mi. Populacje te, bez dostępu do morza, mogą 
podejmować na nowo wędrówki anadromiczne lub 
diadromiczne w celu zamknięcia cyklu życiowego, 
po przywróceniu ciągłości szlaków migracji. 

Ekologiczne znaczenie wędrówek ryb w wodach 
śródlądowych 
Znaczenie ekologicznej roli wędrówek ryb w wo-
dach śródlądowych jest niedoceniane. Ryby po-
dejmują wędrówki z miejsc żerowania, powraca-
jąc do tarlisk w których się wylęgły, co wskazuje 
geograficzne miejsce pochodzenie stada albo ga-
tunku. Ten pozornie zaprogramowany behawior 
może objawiać się skrajną wiernością siedlisko-
wą (habitat fidelity), widoczną zwłaszcza wśród 

populacji łososiowatych, pozwalającą na utrzyma-
nie dywergencji genetycznej. Populacje ryb mogą 
więc być funkcjonalnie wyizolowane, choć w eks-
tremalnych przypadkach wymiana materiału ge-
netycznego pomiędzy populacjami lub subpopu-
lacjami jest niezbędna dla celu uniknięcia chowu 
wsobnego. 

Niewielkie, izolowane populacje są narażone na 
wyginięcie, nawet w dobrych warunkach środowi-
skowych. W takim przypadku błąkanie się i dys-
persja osobników może pomóc utrzymać zdrową 
populację. Dyspersja pozwala też na powiększe-
nie areału występowania danego gatunku przez 
kolonizację nowych odcinków rzek i występują-
cych w nich siedlisk. 

W wodach śródlądowych, pomimo relatywnie ma-
łego obszaru jaki zajmują (poniżej 0,5% wód na 
świecie), występuje 40% wszystkich gatunków 
wodnych. Ze względu na „zamkniętą” geograficz-
ną naturę wód śródlądowych, oddziaływanie czło-
wieka oraz zależność populacji słodkowodnych ga-
tunków ryb od stanu środowiska, dominują one na 
aktualnej Czerwonej Liście IUCN, stanowiąc 84% 
wszystkich zagrożonych gatunków wodnych (Ca-
rolsfeld i in. 2003). Wskutek tego, rola migracji ryb 

słodkowodnych jest bardzo istotna dla zachowania 
bioróżnorodności w wod śródlądowych.

Migrujące łososie przenoszą biogeny z morza do 
ekosystemów rzecznych 
Najnowsze badania wykazały, że dwuśrodowi-
skowe populacje łososi pacyficznych wpływają na 
funkcjonowanie ekosystemów wód śródlądowych 
i ekosystemów nadbrzeżnych oraz lądowych przez 
dostarczanie substancji pokarmowych (np. Hoc-
king, M.D. i Reynolds, J.D., 2011). Biogeny zwykle 
spływają z lądu do morza, ale migrujące w górę rzek 
łososie przenoszą je z Pacyfiku (w ciałach wędrują-
cych na tarło ryb) do rzek oraz siedlisk lądowych, 
jak również do organizmów żywych, zamieszkują-
cych te ekosystemy. Badania dowiodły, że dostar-
czane przez łososie biogeny wpływają na zmianę 
struktury zbiorowisk roślinnych w kierunku gatun-
ków bogatych w substancje odżywcze, co prowa-
dzi do spadku różnorodność zespołów roślin. Efek-
ty tych oddziaływań zależą od interakcji pomiędzy 
liczebnością populacji łososia, a fizycznymi warun-
kami panującymi rzekach i potokach. Ocena wpły-
wu migrujących łososi na ekosystemy lądowe ma 
ogromne znaczenie w planowaniu działań ochron-
nych, które zmierzają do lepszej integrację walorów 
ekosystemów z zarządzaniem zasobami przyrody. 

Rysunek 2.3. Szlaki migracyjne 
Szlaki migracyjne łososia atlantyckiego i węgorza europejskiego w Europie i Ameryce (www.ec.gc.ca) 

Rysunek 2.4. Kierunki migracji ryb, poprzeczne (boczne) i podłużne w stosunku do koryta rzeki 
Schematyczna ilustracja bocznych i podłużnych migracji ryb pomiędzy refugiami, żerowiskami i tarliskami. 

Przerwanie ciągłości podłużnego szlaku migracji ryb, przez bariery hydro-
techniczne - zapory lub jazy, albo przez bariery behawioralne - odcinki rzek 
ze zbyt małym przepływem wody lub silnie zanieczyszczone 

Przerwanie bocznej łączności koryta rzeki z obszarem zalewowym, przez ob-
wałowania przeciwpowodziowe lub ciężkie regulacje brzegów 
Migracje ryb do bocznych ramion rzeki, które zachowując zwykle seminatu-
ralny charakter, posiadających ukrycia dla ryb i oferujących bardziej odpo-
wiednie warunki przepływu wody 
Migracje ryb, do ślepych, bezprzepływowych odgałęzień rzeki (parapota-
mon), poszukiwanych zwłaszcza przez limnofilne gatunki ryb 

Migracje ryb, w poszukiwaniu przybrzeżnych ławic żwiru, niezbędnych dla re-
produkcji na przykład litofilnych gatunków ryb

Migracje ryb, do obszarów zalewowych podczas zwiększonych przepływów, 
w poszukiwaniu miejsc do tarła na łąkach zalanych wodą, szczególnie dla fi-
tofilnych gatunków ryb 

Wody płynące (eupotamon), główne koryto rzeki i koryta boczne

Zbiorniki wody stojącej stałe albo okresowo zasilane z rzek (plesiopotamon), 
albo zbiorniki bez znaczącego wpływu zasilania z rzek (paleopotamon) lub 
bezprzepływowe odgałęzienia rzek, starorzecza i inne zbiorniki w obszarze 
zalewowym 
Łąki na obszarach zalewowych, podczas powodzi stające się naturalnymi tar-
liskami dla fitofilnych gatunków ryb

Lasy obszarach zalewowych (łęgi)
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PRZYKŁAD
Odtworzenie połączeń  
pomiędzy jeziorami a rzeką 
w środkowym i dolnym  
biegu Jangcy
Autorzy: Zhang Cheng i Lei Gang
Organizacja: WWF
Kraj: Chiny

WSTĘP 
W połowie XX wieku w centralnym i dolnym odcinku 
rzeki Jangcy zbudowano setki bram wodnych (śluz), 
służących głównie ochronie przeciwpowodziowej. 
Większość śluz była rzadko otwierana, co spowodo-
wało przerwanie połączenia pomiędzy rzeką Jangcy 
a okolicznymi jeziorami. Skutkiem tej fragmentacji 
była eutrofizacja i degradacja ekosystemów jezior, 
jak również utrata bioróżnorodności oraz obniże-
nie produkcji rybackiej. Strategia WWF w zakresie 
przywrócenia połączeń rzeka Jangcy –jeziora oraz 
odtwarzania obszarów zalewowych przyniosła wy-
jątkową wartość i nowe opcje dla istniejącego po-
dejścia w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.

CO ZOSTAŁO ZROBIONE
W roku 2002 WWF (Światowy Fundusz na Rzecz 
Przyrody) rozpoczął program mający na celu połą-
czenie jezior na obszarach zalewowych w Prowin-
cji Hubei z rzeką Jangcy przez sezonowe otwiera-
nie bram wodnych i właściwe sterowanie ich pracą. 
Program koncentrował się na 3 projektach pilotażo-
wych prowadzonych w jeziorze Zhangdu (pow. 40 
km2), jeziorze Hong (pow. 348 km2), oraz Starorze-
czu Tian’ezhou (ochrona ex-situ zagrożonego jelenia 
Davida (Elaphurus davidianus) i morświna bezpłe-
twego (Neophocaena phocaenoides), pow. 20 km2).

W ramach tych działań WWF zawarł umowy part-
nerskie z instytucjami rządowymi i partnerami spo-
łecznymi, w celu zoptymalizowania zrównowa-
żonego zarządzania dorzeczem oraz określenia 

alternatywnych źródeł utrzymania dla społeczno-
ści lokalnych. 

W roku 2005, w ramach porozumienia z instytucja-
mi rządowymi, bramy wodne w jeziorach Zhangdu, 
Hong i Starorzeczu Tian’ezhou zostały sezonowo 
otwarte, a nielegalne hodowle ryb zlikwidowane. 
W roku 2006 sukces projektów pilotażowych zo-
stał powtórzony przez władze w sąsiedniej prowin-
cji Anhui na jeziorze Baidang (pow. 40 km2).

Kontynuacja programu WWF zaowocowała zarów-
no wzrostem liczby jezior ponownie połączonych 
z rzeką Jangcy, jak również propagowaniem inte-
gracji tego typu działań z prawodawstwem krajo-
wym lub standardami sektorowymi. WWF poparł 
badania naukowe oraz zaangażowanie wszyst-
kich zainteresowanych stron, a także uczestniczył 
w przygotowaniu specyfikacji technicznej dla dzia-
łania pn. „odtwarzanie przyrzecznych obszarów 
zalewowych dla narybku z wykorzystaniem bram 
wodnych do ekologicznego zarzadzania poziomem 
wody”. Instytucje samorządowe wdrożyły nowe pro-
gramy zarządzania wodą dla jezior jako standar-
dowe procedury postępowania Oraz sfinansowa-
ły ich wdrażanie. W celu zwiększenia skuteczności 
ochrony mokradeł w dorzeczu Jangcy, WWF wspie-
rał także wprowadzenie Sieci Obszarów Chronio-
nych łączących ponad 100 rezerwatów przyrody 
o powierzchni 2 mln hektarów wzdłuż koryta rzeki 
Jangcy. Dla wielu z tych rezerwatów udało się od-
budować połączenia rzeka Jangcy – jeziora.
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ExamplE

INtroDuctIoN
There are hundreds of sluice gates built in the 
middle 20th century in the central and lower 
Yangtze area, primarily in order to control floods. 
Most of these gates were only rarely opened 
so they cut off the connectivity of these lakes 
with the Yangtze River, leading to fragmenta-
tion, eutrophication and degradation of the lake 
ecosystem and biodiversity, and a reduction in 
aquaculture potential. WWF’s floodplain restora-
tion and river-lake reconnection strategy brings 
extra value and options to the existing river-lake 
management approach.

what DID we Do?
In 2002, WWF (the Worldwide Fund for Nature) 
commenced a programme to lobby Hubei Prov-
ince to reconnect floodplain lakes to the Yang-
tze River through seasonally opening the sluice 
gates, and sustainable gate management. The 
programme focused on three pilots: Zhangdu 
Lake (area 40 km2), Hong Lake (area 348 km2), 
and Tian’ezhou Oxbow (the ex-situ protection 
site for the threatened Père David’s deer and fin-
less porpoise, area 20 km2). 

In conjunction with this work, WWF formed part-
nerships with government agencies and commu-
nity partners to explore options for more sustain-
able river basin management and for alternative 
livelihoods for local people.

In 2005, through relevant governmental agencies 
agreement, the sluice gates in Zhangdu Lake, 
Hong Lake, and Tian’ezhou Oxbow have been 
seasonally re-opened, whilst illegal aquaculture 
facilities were removed. The success of these 
pilots was replicated by the neighboring Anhui 
Provincial Government at Baidang Lake (area 40 
km2) in 2006.

WWF continued to scale up the programme, not 
only by increasing the number of lakes recon-
nected, but also by promoting the integration of 
such measures into national regulation or sec-
toral standards. WWF supported basic scientific 
research and stakeholder engagement, helped 
drafting the technical specification of ‘adoption 
of fries by filling with river flows and sluice gate 
ecological regulation’. 

The provincial government agencies have al-
ready adopted the new lake management re-
gimes into their standard operating proce-
dures and are allocating funding for ongoing 
implementation. To strengthen the effective-
ness of wetland conservation efforts in the 
Yangtze River basin, WWF also supported the 
establishment of the Protected Area Network 
to link more than 100 nature reserves covering 
2 million hectares along the Yangtze River, and 
many of the reserves have benefited from river-
lake reconnection.

river-lake reconnection 
in the central and lower 
yangtze
authors:  zhang cheng and Lei Gang
organisation:  wwF
country:  china
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ExamplE
how DID It worK out?
The habitat enlargement and restoration has in-
creased wildlife diversity and populations, for ex-
ample fish species have been increased in terms 
of both diversity and population size. Within six 
months of reconnection, twelve migratory fish 
species returned to the Hong Lake. It supported 
only 100 herons and egrets when polluted, but 
after the reconnection, 45,000 wintering water 
birds including 20,000 breeding birds returned, 
one of which was the endangered Oriental White 
Stork. In 2008, the Hong Lake wetland was se-
lected as Ramsar site.

In Zhangdu Lake the fish catch increased by 
17.3% and nine fish species returned to the lake. 
Similarly the catch increased by 15% in Baidang 
Lake. Development of certified eco-fish farming 
by 412 households increased the income of fish-
ers by 20-30% on average.

Cessations of unsustainable aquaculture, better 
agricultural practices, and reconnection to the 
Yangtze River have helped to reduce pollution 
in these lakes. The pollution level fell at Hong 
Lake from IV (fit for agricultural use only) to II 
(drinkable) according to China’s national surface 

water quality classification. As a result, 50 lakes 
have now been seasonally reconnected with the 
Yangtze in the central and lower Yangtze area up 
to the end of 2011. Relevant sectoral standards 
are expected to be released soon to establish a 
guarantee mechanism for the future.

LeSSoNS LearNeD
Altering flood control measures is critical in a 
floodplain area. To gain support to reconnect 
the floodplain lakes, demonstration work ‘in the 
field’ was vital to gain experience and to secure 
external support for wider application at provin-
cial and national scales. Adaptation to the needs 
of government and other stakeholders was es-
sential for gaining support and ownership. 

The case again indicated that conservation and 
sustainable human activities can benefit each 
other. By reconnecting river and lakes, seg-
mented lake ecosystem was restored, more fish 
species migrated into these lakes, sustainable 
aquaculture and fisheries were improved, and 
livelihoods and the environment of the local 
community were enhanced. A virtuous cycle 
has been formed and is now safeguarded by 
itself.

INteNSIve NavIGatIoN oN the rIver yaNGtze at NaNJING
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JAKIE BYŁY EFEKTY DZIAŁAŃ?
Dzięki powiększeniu i odtworzeniu siedlisk wzro-
sła różnorodność gatunkowa i zwiększyła się li-
czebność populacji zwierząt, w tym również ryb. 
W ciągu sześciu miesięcy od przywrócenia ciągło-
ści szlaku migracji, dwanaście gatunków ryb wę-
drownych powróciło do jeziora Hong. Do czasu 
wdrożenia omawianego programu w tym silnie za-
nieczyszczonym jeziorze bytowało tylko 100 cza-
pli białych i czapli siwych, a po jego wdrożeniu do 
jeziora powróciło 45 tys. zimujących ptaków wod-
nych, w tym 20 tys. ptaków lęgowych, a nawet za-
grożony bocian biały. W 2008 roku mokradła wo-
kół jeziora Hong uzyskały tytuł obszaru Ramsar.

W jeziorze Zhangdu połowy ryb wzrosły o 17,3%, 
a do wód jeziora powróciło dziewięć gatunków ryb. 
Podobny wzrost połowów ryb o 15% stwierdzono 
w jeziorze Baidang. Nastąpił też rozwój certyfiko-
wanych ekologicznych hodowli ryb oraz wzrost do-
chodowości tych hodowli, w 412 gospodarstwach 
wzrost średniego przychodu dla jednego rybaka 
wyniósł 20–30%.

Po wyeliminowaniu złych praktyk w zakresie akwa-
kultury, wprowadzeniu lepszych praktyk rolniczych 
i po przywróceniu łączności z rzeką Jangcy, zanie-
czyszczenie jezior zostało zredukowane. Jakość 
wód jeziora Hong poprawiła się z poziomu IV we-
dług chińskiej klasyfikacji jakości wód (wody odpo-
wiednie do celów rolniczych) do poziomu II (wo-
dy zdatne do picia). W efekcie podjętych działań 
do końca 2011 roku, odtworzono sezonowe połą-

czenia pomiędzy 50 jeziorami i środkowym oraz 
dolnym odcinkiem rzeki Jangcy. Oczekuje się, że 
zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy sek-
torowe tak, aby zagwarantować funkcjonowanie 
tego mechanizmu w przyszłości.

WNIOSKI
Zmiany w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
miały decydujące znaczenie dla terenów zalewo-
wych. Działania terenowe, mające na celu połącze-
nie jezior na terenach zalewowych z rzeką Jangcy 
pozwoliły na zdobycie doświadczeń i zapewnienie 
zewnętrznego poparcia, które umożliwiło wdroże-
nie tych działań na skalę regionalna i krajową. Do-
stosowanie zakresu tych działań do potrzeb rządu 
i interesariuszy okazało się konieczne w celu uzy-
skania poparcia i praw własności gruntów. 

Przedstawiony przykład działań jeszcze raz poka-
zał, że ochrona przyrody i zrównoważone działania 
prowadzone przez człowieka mogą iść w parze. 
Połączenie rzeki i jezior pozwoliło na odbudowę 
zniszczonych przez segmentację ekosystemów je-
ziornych, umożliwiło wędrówki różnych gatunków 
ryb do tych jezior, doprowadziło do wprowadzenia 
zrównoważonych praktyk w zakresie akwakultu-
ry i rybołówstwa, jednocześnie poprawiając stan-
dard życia lokalnych społeczności oraz stan śro-
dowiska. Stworzono więc doskonale funkcjonujący 
i samokontrolujący system.

INTENSYWNA ŻEGLUGA NA RZECE JANGCY W NANJING
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TAJEMNICA WĘDRÓWEK WĘGORZY UJAWNIONA
Cykl życia węgorza europejskiego jest owiany tajemnicą. Węgorze spędzają wiele lat w rzekach 
zanim wpłyną do morza i rozpoczną wędrówkę przez Atlantyk do Morza Sargassowego, niedale-
ko wysp Bahama. Tam odbywają tarło i składają ikrę, jednakże nigdy nie udało się tego naocznie 
stwierdzić. Z ikry wylęgają się przezroczyste larwy zwane leptocefalami, które powracają do Europy 
niesione przez prądy oceaniczne. Przed dotarciem do europejskich wybrzeży, osiągają postać na-
rybku, zwanego węgorzem szklistym i w takiej formie wpływają do rzek europejskich. Co sprawia, 
że węgorze wracają do Morza Sargasowego na tarło i jak odnajdują właściwy kierunek wędrówki? 

Nieoczekiwany kierunek i zmiany głębokość migracji zostały wyjaśnione
Badania wykazały, że węgorze nie obierają najkrótszej drogi na tarliska. Wybierają jednak najbar-
dziej skuteczny sposób przemieszczania się wykorzystując prądy oceaniczne, które biorą począ-
tek na zachód od Afryki i pchają węgorze w kierunku Morza Sargassowego. W nocy płyną w po-
wierzchniowych ciepłych wodach oceanu, a o świcie schodzą na głębokość ponad 1000 metrów, 
gdzie pozostają przez cały dzień zanim znów powrócą na powierzchnię. Zachowanie to nie jest 
związane ze zdobywaniem pożywienia, ponieważ węgorze nie pobierają pokarmu w czasie migra-
cji. Naukowcy uważają, że płytkie i ciepłe wody powierzchniowe pozwalają węgorzom na utrzyma-
nie wysokiego metabolizmu, podczas gdy zimniejsze wody na większych głębokościach opóźniają 
dojrzewanie węgorzy i pozwalają im na zachowanie pływackiej formy. 

(Aarestrup, K. i in., 2009)

Czynniki wywołujące migracje ryb
Sezonowe wędrówki ryb odbywają się na dłu-
gich lub krótkich dystansach i mogą występować 
nieregularnie. Na przykład strzępiel prążkowa-
ny(Morone saxatilis) migruje wzdłuż wschodnie-
go wybrzeża Stanów Zjednoczonych (patrz rys. 
2.5), ale okres wędrówek może być inny każde-
go roku, ponieważ zależy od zewnętrznych i we-
wnętrznych zmian fizjologicznych oraz od czynni-
ków zewnętrznych takich jak na przykład: zmiany 
natężenia światła, hydrologia, jakość oraz tempe-
ratura wody. Podobnie wędrówki tarłowe łososia 
atlantyckiego mogą zostać przerwane przez niskie 
przepływy wody i kontynuowane albo po zwięk-
szeniu przepływów w rzece, albo blisko momentu 
osiągnięcia dojrzałości. 

Wędrówki ryb stymulowane są koniecznością dys-
persji osobników, wypierania przez inne gatunki, 
unikania drapieżników, poszukiwania pokarmu oraz 
innych czynników sezonowych. Interakcje pomię-

dzy czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi de-
cydują o tym czy ryby podejmują wędrówki, jednak 
w przypadku wielu gatunków ryb masowe migracje 
mają miejsce w okresie bezpośrednio poprzedza-
jącym tarło. Dyspersja stadiów larwalnych, w przy-
padku większości gatunków ryb rozpoczyna się po 
wylęgu, który w wodach europejskich następuje 
zwykle późną wiosną lub wczesnym latem. Inne ro-
dzaje dyspersji zależą od czynników zewnętrznych 
i mogą odbywać się o każdej porze roku. Wędrów-
ki dyspersyjne osobników młodocianych w dół rzeki 
odbywają się zwykle w nocy, częściowo by uniknąć 
drapieżników, ale również dlatego, że ryby młodo-
ciane nie posiadają często dobrze wykształconego 
zmysłu orientacji (Pavlov i in., 2002). 

2.2.4 Ryby wędrowne na świecie 
Przedstawioną poniżej charakterystyka ryb wę-
drownych opracowano na podstawie obszernego 
przeglądu statusu ryb wędrownych na świecie do-
konanego przez Carlosfeld i in. (2003). 

Ameryka Północna
Na kontynencie tym najprawdopodobniej wystę-
puje więcej anadromicznych gatunków ryb niż 
w innych częściach świata. Najważniejszym i naj-
bardziej znanym przedstawicielem ryb wędrow-
nych Ameryki Północnej jest łosoś, występujący 
zarówno u wschodnich, jak i zachodnich brze-
gów tego kontynentu. Warto pamiętać, łososie 
występujące w Oceanie Spokojnym i Oceanie 
Atlantyckim należą do dwóch różnych rodzajów. 
W zlewisku Pacyfiku, aż do jego północnej czę-
ści występuje co najmniej sześć gatunków łososia 
należących do rodzaju Onchorhynchus. Gatunki 
te łowione są od wybrzeży Kalifornii na południu, 
poprzez wybrzeże zachodnie, aż do Alaski i pół-
nocnej części Kanady. W Atlantyku jest tylko je-
den gatunek łososia (Salmo salar), który wystę-
puje głównie w rzekach atlantyckiego wybrzeża 
Kanady w prowincjach: Nowy Brunszwik, Quebec 
i Labrador. W Stanach Zjednoczonych występują 
tylko jego szczątkowe populacje, choć liczebność 
wielu z nich wzrasta w wyniku wdrożenia progra-
mów odbudowy liczebności łososia w rejonie sta-
nów Maine i Massachusetts. 

Obydwa rodzaje łososia odbywają migracje z mo-
rza na tarliska w wodach śródlądowych i zakopu-
ją złożoną ikrę w żwirowym dnie rzek. Inne gatunki 
anadromicznych ryb łososiowatych to palia alpej-
ska (Salvelinus alpinus) i malma (Salvelinus mal-
ma malma), występujące w przybrzeżnych wodach 
oraz zimnych rzekach północy, pstrąg „cutthroat” 
(Onchorhynchus clarkii) i omul (Coregonus autum-
nalis) należący do podrodziny siejowatych (rodzaj 
łososiowate), który latem żeruje w arktycznych re-
jonach Syberii, Kanady i Alaski, a na tarło wędruje 
w górę rzek, takich jak kanadyjska rzeka Macken-
zie, gdzie pozostaje do wiosny. 

Na zachodnim wybrzeżu występują także inne 
anadromiczne gatunki ryb takie jak olakon (stynka 
pacyficzna, Thaleichthys pacificus), jesiotr zielo-
ny i jesiotr biały (Acipenser medirostris i Acipenser 
transmontanus) oraz minóg trójzębny (Lampe-
tra tridentata). Stynki występują od północnej Ka-
lifornii do wschodnich wybrzeży Morza Beringa, 
a wolno rosnący, wędrowny zielony jesiotr zasie-
dla obszar od miasta Ensenada w Meksyku, aż do 
południowowschodniej Alaski. 

Rysunek 2.5. Sezonowe migracje
Mapa wędrówek strzępiela prążkowanego (Moro-
ne saxatilis) wzdłuż wschodniego wybrzeża USA. 

Strzępiel prążkowany
Osobnik złowiony na wyspie Nantucket (USA).
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PRZYKŁADY GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH    NA ŚWIECIERYBY WĘDROWNE

Ameryka Północna
A Łososie pacyficzne (Onchorynchus spp.) © U.S. Fish and Wildlife Service
B Minóg morski (Petromyzon marinus ) © Sportvisserij Nederland
C Aloza wielkooka/tęczowa (Alosa pseudoharengus) © U.S. Fish and Wildlife 

Service
D Łosoś atlantycki (Salmo salar) © Sportvisserij Nederland
E Jesiotr krótkonosy (Acipenser brevirostrum) © U.S. Fish and Wildlife Service

Europa
F Węgorz europejski (Anguilla anguilla) © Sportvisserij Nederland
G Sieja ostronosa (Coregonus (lavaretus) oxyrhynchus) © Sportvisserij Ne-
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K Kąsacz (Prochilodus lineatus) © Oscar Akio Shibatta 
L Dorada (Salminus brasiliensis) © Oscar Akio Shibatta
M Sum (Pseudoplatystoma corruscans) © Oscar Akio Shibatta
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O Aloza (Alosa alosa) © Sportvisserij Nederland

Australia i Nowa Zelandia
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Q Bass australijski (Macquaria novemaculeata) © Pat Tully, NSW Govern-

ment
R Węgorz australijski (Anguilla australis) © Pat Tully, NSW Government
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IDEALNE ROZWIĄZANIE, ZERO BARIER  

CZEŚĆ! CZEŚĆ!

Jesiotr biały lub inaczej pacyficzny to największa 
ryba spotykana w wodach śródlądowych Ameryki 
Północnej. Osiąga wagę do 1500 funtów i długość 
do sześciu metrów. Ten gatunek jesiotra osiąga 
wiek ponad 100 lat i wędruje na tarło do dolnych 
odcinków wielkich rzek, takich jak Kolumbia i Fra-
ser. Minóg trójzębny występuje od Zatoki Kalifor-
nijskiej to Morza Beringa. Gatunki te migrują z rzek 
do oceanu w poszukiwaniu pożywienia i po paru 
latach powracają do wód śródlądowych na tarło. 

Na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej wystę-
pują inne gatunki ryb wędrownych, takie jak aloza 
wielkooka (Alosa pseudoharengus), aloza małooka/
niebieska (Alosa aestivalis) i aloza amerykańska/
wielka (Alosa sapidissima). Ryby te wpływają do 
rzek na tarło na wiosnę i wczesnym latem i wyka-
zują nietypową strategię rozrodczą jako gatunki ite-
roparyczne, które przeżywają tarło i powracają na 
tarliska w celach rozrodczych w kolejnych latach. 
Do ryb diadromicznych należą również strzępiel 
prążkowany (Morone saxatilis), jesiotr krótkono-
sy (Acipenser brevirostrum) oraz jesiotr atlantycki 
(Acipenser oxyrhynchus). Jedynym gatunkiem ka-
tadromicznym na wschodnim wybrzeżu jest węgorz 
amerykański (Anguilla rostrata), który odbywa tarło 
w Morzu Sargassowym, prawdopodobnie w tym sa-
mym miejscu co węgorz europejski. 

Ameryka Południowa
Według Carolsfelda (2003) w Ameryce Południo-
wej występuje olbrzymia różnorodność gatun-
ków ryb wędrownych, o bardzo różnych cyklach 
życiowych. Wędrówki łososi i węgorzy w Euro-
pie i Ameryce Północnej są dobrze poznane, jed-
nak niewiele osób poza Ameryką Południową sły-
szało rybach: „surubim” (sum, Pseudoplatystoma 
corruscans), „curimba” (kąsacz, Prochilodus line-
atus), lub podobnej do łososia rybie „dourado” (do-
rada, Salminus brasiliensis). Te symboliczne dla 
Ameryki Południowej gatunki ryb są tam tak sa-
mo ważne jak łosoś i węgorz na półkuli północnej. 

Inne znane gatunki tego kontynentu to wielkie 
sumy lub ryby mandiowate (Pimelodidae spp.), 
o gładkiej skórze, cenione dla smacznego mięsa. 
Wędrówki tarłowe tych ryb rozpoczynają się z po-
czątkiem pory deszczowej. Jedne gatunki wędru-

ją na tarło w górę rzeki, inne z prądem wody w dół 
rzeki. Niektóre ryby odbywają tarło w górnych do-
pływach rzek, powyżej systemu mokradeł i jezior 
w Pantanal, największego tropikalnego „wetlan-
du” świata, inne składają ikrę w głównym nurcie 
rzeki. Ryby „pacu” i „tambaqui” są pospolitymi na-
zwami grupy gatunków należących do rodzaju ką-
saczokształtne (Characiformes), które mają im-
ponujące cykle życiowe. Niektóre z nich wędrują 
więcej niż tysiąc kilometrów na tarło, a dodatkowo 
w odróżnieniu do łososia pacyficznego odbywają 
tarło przez wiele lat z rzędu. 

Co ciekawe, bodźcem do rozpoczęcia pierwszego 
etap wędrówek tarłowych dużych i ważnych z eko-
nomicznego punktu widzenia gatunków ryb nazy-
wanych „piracema” są masowe wędrówki małych 
gatunków ryb z okresowych zbiorników na tere-
nach zalewowych do głównego koryta rzeki. Ga-
tunki te stanowiące łatwo dostępny i obfity pokarm, 
wabią piracema, co wykorzystują sezonowi ryba-
cy. Zjawisko to jest określane lokalnie jako „lufada”. 

Europa
W Europie występuje szereg ważnych gatunków 
ryb wędrownych, z których najważniejszy jest ab-
solutny król rzek łosoś atlantycki (Salmo salar). Je-
go pierwotny zasięg obejmował wybrzeża północ-
nozachodniej Europy. Gatunek ten znajduje się 
pod silną antropopresją która doprowadziła do za-
niku jego populacji w ponad 300 rzekach. Prawdo-
podobnie taki sam los czeka, w niedalekiej przy-
szłości, wiele innych rzek. Głównym powodem są 
niedrożne korytarze migracyjne pomiędzy morzem 
i rzek oraz w samych rzekach, zanieczyszczenia 
wody, a w niektórych przypadkach przełowienie. 
Większość zdrowych populacji łososia znajduje się 
obecnie w rzedko zaludnionych krajach Północnej 
Europy, jak na przykład w Norwegii czy Szkocji. 

Do ważnych gatunków anadromicznych można za-
liczyć, dwa gatunki minogów: minoga morskiego 
(Petromyzon marinus i minoga rzecznego (Lam-
petra fluviatilis) oraz dwa gatunki alozy (Alosa alo-
sa) i parposz (Alosa fallax). Wszystkie te gatunki mi-
grują na tarło do rzek, a potem wracają do morza, 
w którym osiągają dojrzałość. W niektórych czę-
ściach Europy, w Walii, Danii, Szwecji, Szkocji i Ir-

landii występuje anadromiczny gatunek troci wę-
drownej (Salmo trutta trutta), chętnie łowiony przez 
wędkarzy. Na duńskiej wyspie Fyn, prowadzono za-
rybienia rzek trociami przez ostatnie 20 lat w ramach 
programu odbudowy siedlisk i usuwania barier mi-
gracji. W efekcie, na wyspie nastąpił rozwój turysty-
ki, w tym również wędkarskiej. Obecnie wyspa Fyn 
znajduje się wśród dziesięciu najbardziej cenionych 
ośrodków wędkarstwa sportowego w Europie. 

Węgorz europejski (Anguilla Anguilla) jest gatun-
kiem katadromicznym, który odbywa tarło w Mo-
rzu Sargassowym. Inne gatunki zaliczane do grupy 
ryb amfidromicznych wędrujących z morza do wielu 
nadmorskich rzek europejskich. Na przykład cefale 
(Mugil spp., Liza spp.), labraks (Dicentrarchus labrax) 
i stornia (Platichthys flesus) wędrują do rzek jako ryby 
młodociane lub dorosłe w poszukiwaniu pożywienia. 

Liczny niegdyś jesiotr zachodni (Acipenser sturio), 
obecnej niemal całkowicie wyginął z powodu za-
nieczyszczenia wody, presji połowowej oraz ba-

rier na szlakach migracji, zbudowanych przez 
człowieka. Ostatnia populacja w Europie znajdu-
je się w rzece Garonnie we Francji. W ostatnich 
latach rozpoczęto programy reintrodukcji jesiotra 
zachodniego w Elbie i Renie. W maju 2012 roku 
WWF wspólnie z Holenderskim Związkiem Węd-
karskim wypuścili młodociane jesiotry do Renu.

Występujące we Wschodniej Europie: bieługa (Hu-
so huso) oraz inne gatunki jesiotra (jesiotr rosyj-
ski, Acipenser guldenstaedti; siewruga, Acipenser 
stellatus; sterlet, Acipenser ruthenus) były mocno 
eksploatowane ze względu na ich ikrę (kawior). 
W Polsce z powodu przegród w rzece Warcie wy-
ginęła anadromiczna populacja certy (Vimba vim-
ba). W rejonie Morza Śródziemnego w przeszło-
ści występowały licznie ryby dwuśrodowiskowe. 
Większość z nich wyginęła, a liczebność populacji, 
które przetrwały, mocno spadła. We Francji i Hisz-
panii zapory na rzekach Rodan i Ter ograniczyły 
dostęp do tarlisk populacjom alozy (Alosa alosa) 
i minoga morskiego (Petromyzon marinus). 


