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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
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PRZEDMOWAWWF

Los ryb zależy w dużej mierze od ludzi. Weźmy za 
przykład rzekę Mekong. Każdego roku, w dolnym 
biegu Mekongu rozpoczynają się masowe migra-
cje tarłowe różnych gatunków ryb w górę rzeki. Oko-
ło 70% komercyjnie poławianych gatunków ryb ży-
jących w rzece Mekong to gatunki wędrowne. Jeżeli 
ich wędrówki zostaną zatrzymane przez bariery mi-
gracyjne takie jak zapory hydroelektrowni, to gatun-
ki te nie będą w stanie dotrzeć na tarliska. W efekcie 
populacje ryb mogą nie przetrwać i niektóre gatun-
ki przestaną istnieć. Załamaniu może też ulec regio-
nalny przemysł związany rybołówstwem, który sta-
nowi źródło utrzymania dla 60 milionów ludzi.

WWF od lat nawołuje do rozsądnego gospodaro-
wania rzekami od ich źródeł do ujścia do morza 
(From Hilltop to Ocean: Partnerstwo H2O). W tym 
celu prowadzi szeroko zakrojone działania od ob-
szarów górskich do obszarów nadmorskich, od źró-
deł rzek (np. na Wyżynie Tybetańskiej), poprzez 
bogate tereny zalewowe (Zambezi), do żyznych es-
tuariów w ujściach rzek (Delta Mekongu). Każdy od-
cinek tych systemów rzecznych dostarcza ludziom 
niezbędnych produktów i usług ekosystemowych.

Wysoko położone obszary podmokłe w Andach 
spełniają funkcję „gąbki” pochłaniającej wodę 
i chroniącej niżej położone miasta. Zlewnie Nilu 
i Eufratu sprzyjają produkcji rolnej i rybackiej, 
a także dostarczają trzciny używanej do budowy 
domów. Lasy namorzynowe w estuariach rzek po-
magają chronić wybrzeża przez zniszczeniami po-
wodowanymi przez sztormy i pływy.

Skuteczne i zintegrowane zarządzanie systemami 
rzecznymi możliwe jest jedynie przy zapewnieniu 
jednakowej uwagi każdej części tych systemów. Na-
leży zdawać sobie sprawę, że nieskuteczne zarzą-
dzanie w jednej części może mieć negatywny wpływ 
na inne części systemu rzecznego, niekiedy oddalo-
ne o tysiące kilometrów. W przypadku populacji ryb, 
wpływy te nie dotyczą wyłącznie kierunku od dołu 
rzeki w górę rzeki, ale również kierunku odwrotnego.

Przykład Holandii dobrze ilustruje opisany wyżej 
problem. Po powodzi w roku 1953, delta rzek Renu 
i Mozy została zamknięta wrotami przeciwpowo-

dziowymi chroniącymi ląd przed falami morskimi. 
Efektem tych działań było przerwanie ekologicznej 
łączności pomiędzy morzem i rzekami.

W ostatnich dziesięcioleciach w wodach śródlą-
dowych przeprowadzono wiele działań mających 
na celu odbudowę siedlisk rzecznych, odtworze-
nie ciągłości rzek oraz reintrodukcje takich gatun-
ków ryb jak łosoś. Jednak kluczem do sukcesu jest 
wciąż przywrócenie niezwykle ważnej dla życia 
wędrownych gatunków ryb arterii, pomiędzy mo-
rzem i rzekami. Musimy otworzyć „ramiona” del-
ty Renu i Mozy dla naszych rzadkich, niekiedy uni-
kalnych gatunków ryb: Od morza do źródła.

Doceńmy to co jeszcze posiadamy. W wielu rejo-
nach świata istnieją nadal naturalnie płynące rze-
ki, bez barier, w których ryby odbywają swobod-
ne wędrówki. Te rzeki to ekologiczne skarby. Ze 
względu na ich istotne funkcje i dostarczane przez 
nie usługi ekosystemowe wiele z tych rzek ma 
ogromną wartość gospodarczą.

Byt ludzi jest często bezpośrednio zależny od biał-
ka dostarczanego z mięsem ryb, których popula-
cje dobrze rozwijają się w naturalnie płynących 
rzekach, dzięki możliwościom prowadzenia nie-
skrepowanych migracji oraz warunkom do reali-
zacji cyklów życiowych. Poradnik „Od morza do 
źródła” przedstawia przykłady takich rzek, które 
zasługują na ochronę i rozsądne zarządzanie.

Większość rzek jest już mocno przekształcona lub 
zniszczona w wyniku działalności człowieka, ale 
nawet w tych rzekach istnieje możliwość odtwo-
rzenia przerwanych szlaków migracji ryb. Działa-
nia podejmowane dla tych rzek mieszczą się ra-
czej w kategorii „przywracania” niż „ochrony”. 
Należą do nich rozwiązania radykalne takie jak „li-
kwidacja zapór”, opisane w szerzej w tym poradni-
ku oraz inne mniej drastyczne działania mające na 
celu odtwarzanie siedlisk ryb.

Prowadzone działania ochronne mają zwykle wię-
cej niż jeden cel. W ramach holenderskiego progra-
mu „Żyjące rzeki” (The Living Rivers), wspieranego 
przez rząd i wiele instytucji w innych krajach, odtwo-

rzone zostały siedliska i szlaki migracji prowadzą-
ce do miejsc rozrodu ryb, jednocześnie zwiększono 
bezpieczeństwo powodziowe poprzez wprowadze-
nie systemu zarządzania poziomami wody oraz za-
pewniono zrównoważone i opłacalne pozyskiwa-
nie gliny. Niezależnie od opisanych działań nastąpił 
znaczny rozwój turystyki i rekreacji.

W rzekach, w których istnieją antropogeniczne ba-
riery migracyjne, urządzenia umożliwiające poko-
nanie barier, takie jak przepławki dla ryb, mogą 
ograniczyć negatywne oddziaływanie infrastruktu-
ry wodnej. Te często kosztowne rozwiązania do-
brze pełnią swoje zadania w przypadku niektórych 

gatunków ryb, lecz nigdy nie będą w stanie zapew-
nić ciągłości ekologicznej na poziomie występują-
cym w naturalnie płynących rzekach, choć w wielu 
przypadkach są najlepszym co możemy osiągnąć.

Poradnik „Od morza do źródła” zawiera przykła-
dy nowoczesnych rozwiązań mających na celu 
odtwarzanie szlaków migracji ryb, informuje, uczy 
i przed wszystkim inspiruje wszystkich ludzi, dla 
których ważna jest ochrona i odbudowa cennych 
populacji ryb.

Johan van de Gronden
Dyrektor WWF Holandia

Swobodnie płynąca rzeka, góry Ałtaj i Sajany (Rosja, Mongolia)
Rosja (© Gernant Magnin).
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including access for fish to spawning grounds, 
safety is increased through the management of 
water levels, clay is harvested in a sustainable 
and profitable way, and tourism and recreation 
are increased substantially. 

In rivers with man-made barriers to fish migra-
tion, measures such as fish ladders may mitigate 
the effects of infrastructure. These often expen-
sive solutions work well for some fish species. 
These and other solutions will never truly replace 
the force of living, naturally connected rivers but 
are, in cases, the best we can reach. 

Using examples of modern and inspirational so-
lutions to restore fish migration, this guidance 
‘From Sea to Source’ seeks to inform, educate, 
and - most of all - inspire those tasked to protect 
and restore our precious fish populations. 

Johan van de Gronden
Director world wide Fund for Nature
the Netherlands (wwF)

Free flowing river in the altai Sayan ecoregion
Russia (© Gernant Magnin).
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Rozpoczęcie projektu „Living North Sea” w roku 2010.
Narybek szklisty węgorza przed wypuszczeniem do systemu 
polderów we Flandrii, Belgia (© Herman Wanningen).
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PRZEDMOWAPROJEKT „LIVING NORTH SEA”

Projekt „Żyjące Morze Północne” (The Living North 
Sea, LNS) ma zaszczyt udzielić poparcia dla mię-
dzynarodowego poradnika dotyczącego migracji 
ryb. Wielu partnerów tego projektu uczestniczyło 
w powstaniu poradnika, a wiele innych osób może 
skorzystać z jego zaleceń.

LNS to projekt o wartości 6,4 miliona euro, finan-
sowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego w ramach programu dla regionu Mo-
rza Północnego (Interreg IVB North Sea Region 
Programme). Realizuje go 15 partnerów z sied-
miu krajów, posiadających wiedzę i doświadcze-
nia w zakresie migracji ryb, od organizacji poza-
rządowych do samorządów lokalnych, krajowych 
lub instytucji federalnych i uczelni.

Rzeki w krajach rejonu Morza Północnego zajmują 
czołowe miejsce w świecie, pośród rzek o najwięk-
szym stopniu fragmentacji, wynikającej z działal-
ności człowieka. Rejon ten może więc służyć jako 
źródło wiedzy o niekorzystnym wpływie oraz spo-
sobach rozwiązywania problemów związanych 
z migracjami ryb. Rozwiązań wielu skomplikowa-
nych problemów należy szukać również w innych 
krajach, w szczególności w zakresie radykalnej li-
kwidacji barier migracyjnych.

Nowoczesne działania służące renaturyzacji rzek 
mają na celu przede wszystkim odtworzenie na-
turalnych procesów rzecznych, ponieważ wpływ 
antropogenicznych barier migracji ma nie tyl-

ko wymiar fizyczny, który może zostać rozwiąza-
ny poprzez zastosowanie przepławek. Utrata lub 
niekorzystna zmiana siedlisk, zmiany geomorfolo-
giczne koryt w górnych i dolnych odcinkach rzek 
oraz zmiany dynamiki przepływów sprawiają, że 
rozwiązania techniczne w postaci przepławek dla 
ryb pozostaną jedynie środkami ograniczający-
mi negatywne oddziaływania, a nie rozwiązaniem 
istoty tych problemów.

Problemy te można częściowo złagodzić poprzez 
edukację ludzi odpowiedzialnych za projektowa-
nie oraz utrzymywanie infrastruktury wodnej, nie 
tylko w zakresie rozwiązań technicznych takich 
jak przepławki, ale również w zakresie innych nie-
uregulowanych kwestii wciąż pogarszających stan 
naszych rzek, które powinny zostać rozstrzygnięte 
na bardzo wczesnym etapie projektowym.

Niniejszy poradnik będzie pełnił ważną rolę eduka-
cyjną poprzez demonstrowanie światowych osią-
gnięć w zakresie odtwarzania warunków dla mi-
gracji ryb.

Alistair Maltby MSc CEnv FIFM
Kierownik projektu, Living North Sea
Dyrektor North, The Rivers Trust  
(Wielka Brytania)
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STRESZCZENIE
Kiedy zaczęto przekształcać rzeki dla wykorzysta-
nia ich do swoich potrzeb, zakładano, że są one 
odporne na wszystkie formy działalności człowie-
ka. To początkowe przekonanie upadło, czego do-
wodem stało się znaczne pogorszenie zasobności 
fauny i flory rzek. Na całym świecie liczne niegdyś 
populacje ryb, takich jak łosoś, węgorz, aloza, je-
siotr, sum, aju i wiele innych, uległy drastycznej re-
dukcji, a w niektórych przypadkach całkowitemu 
wyginięciu. Brak związanych z tymi populacjami 
zasobów stał się poważnym i nieoczekiwanym pro-
blemem dla ludzi, którzy byli zależni od ryb jako 
źródła pożywienia i zysku. Ten stan trwa do chwili 
obecnej w Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

W miarę rozwoju społecznego i coraz większej 
wiedzy na temat biologii ryb w rożnych krajach za-
częto podejmować działania mające na celu po-
wstrzymanie degradacji środowiska oraz spadku 
liczebności poszczególnych gatunków ryb. Rozpo-
częto wówczas działania mające na celu renatury-
zację rzek, w tym odbudowę zasobów ichtiofauny.

Wiele przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu popu-
lacji ryb podjęto w ostatnich dziesięcioleciach, jed-
nak propagowanie informacji o tych działaniach, 
w tym wiedzy o pojawiających się dobrych prakty-
kach był dość ograniczony. Uważamy, że biolodzy, 
kadry zarządzające i inżynierowie na całym świecie 
mogą uczyć się od siebie nawzajem! Ten poradnik 
ma na celu wspieranie procesu poszerzania wiedzy.

Nazwaliśmy tę książkę „poradnikiem” z prostego 
powodu. Mamy nadzieję, że ludzie będą ją czy-
tali lub tylko przeglądali, a jej lektura zainspiruje 
ich do podjęcia wysiłków; aby chronić i odtwarzać 
swobodne migracje ryb na całym świecie.

Współpracowaliśmy z wieloma ekspertami do 
spraw migracji ryb, którzy poświęcili swój czas, pra-
cę i wyniki przemyśleń oraz doświadczeń, pozwa-
lając nam na podzielenie się nimi z odbiorcami 
na całym świecie. Dzięki naszym współpracowni-
kom byliśmy w stanie zebrać inspirujące przykłady 
z każdego kontynentu. Zdaliśmy sobie sprawę, że 
wyzwania, które napotykamy w naszych krajach są 

bardzo podobne do problemów, z którymi borykają 
się inni. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nas 
wspierali. Na końcu poradnika znajdują się kontak-
ty do naszych ekspertów, dzięki których wiedzy wy-
odrębniliśmy następujące kluczowe kwestie:

• Wszystkie rzeki są szlakami wędrówek ryb. Ko-
nieczne jest odtworzenie historycznych kory-
tarzy migracji ichtiofauny pomiędzy morzami 
i źródłami rzek, aby populacji ryb mogły prze-
trwać, odbudować liczebność i rozkwitać;

• Na świecie jest bardzo mało naturalnie płyną-
cych rzek. Podzielamy stanowisko WWF, że te 
unikalne rzeki muszą zostać objęte ochroną;

• Fundusze międzynarodowe powinny wspierać 
programy ochrony ryb i utrzymania naturalnie 
płynących rzek, szczególnie w rejonach, w któ-
rych ludzie są zależni od ryb i rybołówstwa jako 
źródła pożywienia i źródła dochodu;

• W celu zapewnienia skutecznego zarządzania 
należy rozwijać programy renaturyzacji rzek, 
które powinny podejmować kwestie zagrożeń 
środowiskowych i ograniczeń w swobodnej mi-
gracji ryb. Programy te powinny być tworzone 
indywidualnie dla poszczególnych zlewni!

• Na podstawie zebranej wiedzy twierdzimy, że 
optymalnym rozwiązaniem problemu wędrówek 
ryb jest likwidacja barier migracyjnych przywra-
cająca naturalny bieg rzek. Są to zdecydowanie 
tańsze rozwiązania niż budowa przepławek dla 
ryb zwłaszcza, że likwidacja barier ma dodatkowo 
pozytywny wpływ na florę oraz faunę ekosyste-
mów wodnych i przywodnych oraz stymuluje natu-
ralne procesy renaturyzacji rzek! Likwidacja barier 
może rozwiązać także inne problemy, wśród któ-
rych migracja ryb jest tylko jednym elementem;

• Jesteśmy świadomi, jak bardzo trudno jest 
skonstruować taką przepławkę, która będzie 
służyć wszystkim gatunkom ryb i wszystkim sta-
diom rozwojowym tych gatunków. Przepławka 
jest tylko kompromisowym rozwiązaniem kwe-
stii przekształcenia środowiska. Generalna za-
sada rozwiązywania problemów migracji ryb 
brzmi: naturalne jest lepsze!;

• Jeżeli likwidacja bariery nie jest możliwa, nale-
ży zaprojektować i zbudować przepławkę dosto-
sowaną do potrzeb wszystkich gatunków ryb 

występujących w danej rzece. Uważamy, ze 
budowanie przepławek tylko dla ryb łososiowa-
tych nie jest dobrym rozwiązaniem;

• W wielu krajach i na różnych kontynentach bu-
dowano dotychczas przepławki w oparciu o do-
świadczenia konstrukcyjne wypracowane w Eu-
ropie i Ameryce Północnej. Często okazywały 
się one kosztowną pomyłką. Zaprojektowanie 
optymalnej przepławki wymaga poznania bio-
logii lokalnie występujących gatunków ryb!;

• Dobrą skuteczność funkcjonowania przepławek 
może zagwarantować ścisła współpraca eko-
logów, zarządców wód i inżynierów oparta na 
wzajemnym zrozumieniu i wymianie doświad-
czeń w zakresie dobrych praktyk. Jednym sło-
wem ekohydraulika!

• W projektowaniu elektrowni wodnych należy 
brać pod uwagę zarówno aspekty ekonomiczne 
związane z „zieloną energią”, jak i ryzyko znisz-
czeń ekologicznych, które w efekcie utrudniają 
wędrówki ryb. Energia jest „zielona” wtedy, kie-
dy nie niszczy przyrody! W przyszłości, należy 
bardziej zintegrować ochronę przyrody i po-
litykę energetyczną. Urządzenia umożliwiają-
ce bezpieczne migracje ryb ryb należy konstru-
ować już na etapie budowy elektrowni wodnych, 
a nie dopiero po ukończeniu inwestycji;

• Zrównoważona energetyka wodna powin-
na uwzględniać aspekty społeczno-ekonomicz-
ne, które w znacznym stopniu wpływają na pod-
stawowy proces planowania. Należy wspierać 
ochronę naturalnie płynących rzek na całym 
świecie. W innych rzekach zidentyfikowanych ja-
ko istotne dla energetyki możliwa jest ostrożna 
ko-egzystencja z elektrowniami wodnymi przy 
założeniu, że zostaną zagwarantowane warun-
ki bezpiecznej migracji ryb;

• Szlaki migracji ryb biegną przez granice politycz-
ne i dlatego współpraca przy rozwiązywaniu pro-
blemów związanych z tymi migracjami powinna 
mieć charakter międzynarodowy i służyć wymia-
nie wiedzy w zakresie konstrukcji przepławek 
dla ryb w celu zapewnienia wspólnych korzyści 
i utrzymania dobrego stanu populacji ryb;

• Stwierdzamy, że zaangażowanie do współpra-
cy lokalnych społeczności i edukacja ekolo-

giczna są kluczowymi elementami skutecznego 
procesu renaturyzacji rzek;

• Popieramy godny naśladowania przykład ze 
Stanów Zjednoczonych gdzie na Uniwersytecie 
Massachusetts zorganizowano międzynarodo-
wy kurs konstrukcji przepławek. Zachęcamy 
instytuty badawcze i uczelnie na całym świecie 
do wprowadzenia kursów konstrukcji przepławek 
do programów nauczania o renaturyzacji rzek.

Niniejszy poradnik zawierający inspirujące studia 
przypadku ma ambicje stać się krokiem naprzód 
w krzewieniu wiedzy o migracjach ichtiofauny. 
Oprócz lektury podręcznika zachęcamy do odwie-
dzenia następujących platform informacyjnych:

• Platformy dotyczącej migracji ryb (www.
fromseatosource.com), zajmującej się rozpo-
wszechnianiem wiedzy na skalę światową;

• Platform w LINKEDin: The Fish Migration Ne-
twork, the Fish Ecology Network oraz the Dam 
Removal & Fish Passage, miejsc „spotkań” 
ekspertów z całego świata służących wymianie 
dobrych praktyk i najnowszych rozwiązań.

Podziękowania
Projekt nie powstałby bez przykładów dostarczo-
nych przez ekspertów z całego świata. Dziękujemy 
tym wszystkim, którzy pracowali razem z nami przez 
dwa lata. Opracowanie poradnika było możliwe dzię-
ki udziałowi ponad 30 sponsorów z całego świata. 
Cieszymy się, że poradnik został przez nich uznany 
za cenną inicjatywę, służącą wymianie wiedzy i in-
spiracji w ramach prac nad zapewnieniem swobod-
nej migracji ryb na całym świecie. Bez ich pomocy 
i finansowego wsparcia nie byłoby to możliwe.

Dziękujemy również naszym kolegom: Martin Kro-
es, Marc Ordeix i David Vesely, którzy są współ-
autorami pierwszego europejskiego Poradnika Od 
morza do źródła. Wasza praca w roku 2006 po-
zwoliła nam stworzyć wspólne dzieło. Mamy na-
dzieję, że i Wam się spodoba!

Peter Gough, Peter Philipsen,  
Peter Paul Schollema, Herman Wanningen.
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SPIS TREŚCI
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Odtworzenie łączności pomiędzy jeziorami a centralnym i dolnym odcinkiem rzeki Jangcy 
(Yangtze).

Ocena wpływu barier rzecznych na możliwości migracji zagrożonych gatunków rodzimych ryb 
w obliczu inwazyjnych ryb łososiowatych w południowej części Chile

Ocena oddziaływania przepustów na łączność populacji zagrożonych gatunków ryb z rodziny 
galaksowatych na Wyspach Falklandzkich

Zbiornik wodny Brokopondo. Długofalowe oddziaływanie piętrzenia energetycznego (zapora 
Afobaka) bez urządzeń umożliwiających migrację ryb

Program ochrony pstrąga „podcięte gardło” (Oncorhynchus clarkii lewisi).
Naturalne płynące rzeki „dzikie rzeki” (The river wild)
Jak chronić ryby migrujące w dół rzeki: podejście wieloskalowe
Odtworzenie korytarzy migracji ryb we Flandrii (Belgia)
Ciągłość populacji ryb w rzekach Katalonii (północnowschodnia część Półwyspu Iberyjskiego)
Swobodna migracja ichtiofauny! Lokalne podejście do przywrócenia ciągłości Renu i Mozy
Jak należy tworzyć nowe programy rozwoju hydroenergetyki
Koncepcja ciągłości rzeki (river continuum concept): przywracanie ekologicznej łączności 

systemach rzecznych
Od morza do źródła. Cele w zakresie odtwarzania korytarzy migracji ryb w północnej Holandii
Rozwój wiedzy dotyczącej przepławek dla ryb w Nowej Południowej Walii, Australia
Ogólnokrajowe praktyki oraz prawodawstwo w zakresie migracji ryb w Chinach
Znaczenie zasobów ryb w rzece Mekong i przykłady dobrych praktyk
Zapora w Zatoce Cardiff. Środki łagodzące dla populacji ryb dwuśrodowiskowych
Fundusze unijne na szlaki migracji ryb pomiędzy Flandrią i Holandią
Usuwanie nieużytkowanych barier hydrotechnicznych w celu odtworzenia szlaków migracji 

łososia
Strategiczna ocena możliwości likwidacji barier hydrotechnicznych
Usuwanie zapór w Stanach Zjednoczonych
Bliskie naturze obejścia dla ryb umożliwiające migrację oraz reprodukcję
Windy dla ryb w Ameryce Południowej
Śluzy pływowe a wędrówki ryb
Poprawa warunków migracji ryb w dół rzeki w hydroelektrowniach w Szwecji
Stacje pomp – problemy i rozwiązania w zakresie migracji ryb
Utrzymanie przepławek dla ryb
Przepławka Canal da Piracema na zaporze Itaipu
Przepławki na rzece Elbie niedaleko miasta Geesthacht
Migracja ryb a historia kulturowa małej rzeki Rode Beek
Monitoring usuwania barier hydrotechnicznych
Monitorowanie migracji węgorza europejskiego (Anguilla anguilla): bezinwazyjna metoda 

z użyciem sonaru
Hydroelektrownia przyjazna węgorzom migrującym w dół rzeki: system wczesnego ostrzegania 

MIGROMAT®
Budowa obejścia powierzchniowego dla węgorzy migrujących w dół rzeki przy elektrowni 

wodnej w Nowej Zelandii
Efektywność przepławek przy barierach ograniczających migrację ryb w górę rzeki

Opracowanie systemu oceny efektywności obejścia dla młodocianych ryb łososiowatych przy 
pomocy metod hydroakustycznych i telemetrycznych

Program edukacyjny dotyczący migracji ryb rzece w Delaware
Dzień Migracji Ryb
Centrum Nauki „Mosellum”
Projekt „powrót łososia na tarliska”

PRZYKŁADY: RYBY WĘDROWNE
Obecny stan populacji węgorza europejskiego (Anguilla Anguilla)
Urządzenia migracji dla bassa australijskiego (Macquaria novemaculeata)
Obecny stan populacji dorady (Salminus brasiliensis), suma (Pseudoplatystoma corruscans) 

i kąsacza (Prochilodus lineatus)
Obecny stan populacji węgorza nowozelandzkiego (Anguilla dieffenbachii)
Gdzie się podziała aloza? Spadek populacji alozy (Alosa alosa) w Maroku, w szczególności 

w rzece Oued Sebou
Obecny stan rodzimych, katadromicznych gatunków węgorza Anguilla bengalensis labiata 

i Anguilla mossambica w Tanzanii
Implikacje w zakresie zarządzania Brachyplatystoma rousseauxii
Ochrona jesiotra chińskiego (Acipenser sinensis)
Obecny stan populacji Genidens barbus
Jesiotr rosyjski (Acipenser gueldenstaedtii) w rzece Wołdze
Obecny stan populacji pangaza (Pangasianodon gigas)
Obecny stan populacji łososia atlantyckiego (Salmo salar)

INFORMATION BOXES:
Tajemnice migracji węgorza
Światowy trend budowy zapór
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i jej aktywność 

w kwestiach związanych z migracjami ryb
Regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące węgorza
Rezerwat rzadkich i endemicznych gatunków ryb w górnym biegu rzeki Jangcy
Przyjazne rybom (mikro) hydroelektrownie in lowlands
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SPONSORZY

1616 17

auStraLIa

New South Wales Government
www.nsw.gov.au

braSIL

Itaipu Binacional 
www.itaipu.gov.br 

maLaySIa 

Worldfish Center  
www.worldfishcenter.org 

the NetherLaNDS 

WWF 
www.wnf.nl 

beLGIum 

INBO 
www.inbo.be 

New zeaLaND 

NIWA 
www.niwa.co.nz 

STOWA
(Foundation for Applied Water Research) 
www.stowa.nl 

sponsors

inbo
Research Institute for Nature and Forest
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AUSTRALIA BELGIA

BRAZYLIA NOWA ZELANDIA

MALEZJA

HOLANDIA
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Ministry of Economic Affairs, Agriculture and 
Innovation 
www.government.nl 

 
Regional Water Authority Hunze en Aa's  
www.hunzeenaas.nl 

Regional Water Authority Brabantse Delta 
www.brabantsedelta.nl 

Regional Water Authority Veluwe   
www.veluwe.nl 

Regional Water Authority Reest en Wieden 
www.reestenwieden.nl 

Ministry of Infrastructure and the Environment 
www.government.nl

 
Regional Water Authority Waternet   
www.waternet.nl 

Regional Water Authority Rijn en Ijssel  
www.wrij.nl 

Regional Water Authority Velt en Vecht   
www.veltenvecht.nl  

Wanningen Water Consult   
www.wanningenwaterconsult.nl
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Nature at Work 
www.natureatwork.net 

Arcadis 
www.arcadis.nl 

Oranjewoud 
www.oranjewoud.nl  

Torenbeek Consultant 
www.torenbeek.net 

Hydro Investment Projects BV 
www.international-hydro.com 

Koeman en Bijkerk BV 
www.koemanenbijkerk.nl 

DHV
www.dhv.com  

Fish Flow Innovations 
www.fishflowinnovations.nl 

Dutch Angling Association 
www.sportvisserijnederland.nl 

Lammers Water Consult 

Nature at 
work 

LammerS
W A T E R  C O N S U L T

Book 1.indb   18 20-08-2012   13:22:35

1818 19

SweDeN
 

Karlstad University    
www.kau.se  

Living North Sea Project   
www.livingnorthsea.eu  

 

 

 
Oregon RFID 
www.oregonrfid.com

SPaIN/cataLoNIa 

CERM (Centre for Mediterranean Rivers) 
www.mitmanlleu.org/cerm 

uNIteD KINGDom 

ATKINS     
www.atkinsglobal.com 

 
uSa 

American Rivers    
www.americanrivers.org 

 
HTI     
www.htisonar.com
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